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INDLEDNING 
Af Lea Lund & Thomas R.S. Albrechtsen

 D
ette nummer af Kognition & 
Pædagogik stiller skarpt på te-
maet pædagogisk ledelse. På alle 
niveauer i uddannelsessystemet 
har der i det seneste årti været 

en intensiveret interesse for pædagogisk 
ledelse, både nationalt og internationalt. 
Hvad udtrykket “pædagogisk ledelse” 
dog dækker over, og hvordan den kon-
kret gennemføres, er der forskellige til-
gange til (Moos 2016; Uljens & Ylimakis 
2018; Townsend 2019). I mange tilfæl-
de beskrives pædagogisk ledelse som en 
ledelse, der kommer “tæt på” den pæda-
gogiske praksis og dermed mere bliver en 
del af den fremfor at være distanceret fra 
den. Pædagogisk ledelse fremstilles også i 
mange tilfælde som den type ledelse, der 
har størst indflydelse eller effekt på den 
pædagogiske kerneopgave – fx elevers 
læring i skolen – eller på den organisa-
toriske læring i form af blandt andet de 
ansattes fortsatte kompetenceudvikling. 
Der er stadig behov for at vide mere om, 
hvordan vi teoretisk skal forstå pædago-
gisk ledelse eller tilsvarende begreber som 
fx “faglig ledelse” og “uddannelsesledel-
se”. Der er også stadig behov for empiri-
ske undersøgelser af, hvordan fænomenet 
udfoldes i de pædagogiske institutioner. 
Endelig er der behov for, at viden om 
pædagogisk ledelse i sidste ende bliver til 

gavn for praksis, herunder ikke mindst de 
ledere, som til hverdag skal træffe beslut-
ninger, der er med til at skabe de gode 
læringsmiljøer.

Uddannelsesforskningens og reformers 
fokus på pædagogisk ledelse
Der er i disse år nationalt set en intensive-
ret interesse for den pædagogiske del af le-
delsens rolle i daginstitutioner, uddannel-
sesinstitutioner på grundskoleniveau og 
begyndende i gymnasialt regi, fx er dansk 
forskningsinteresse for kortlægninger og 
undersøgelser af skoleledelsens rolle steget 
de seneste år, særligt som følge af reformer 
(Andersen & Winther, 2011; Rambøll & 
Dansk Clearinghouse for Uddannelses-
forskning, 2014; UVM, 2017; UVM, 
2015), hvorfor der også er litteratur hen-
vendt til praksis (EVA, 2015; Fastholdel-
sestaskforce, 2016; Sørensen & Petersen, 
2015, 2017; Voxted, 2016).

Det sker i særdeleshed, fordi skolele-
derne anses som medansvarlige for at sik-
re, at reformer udmøntes. Vi så det ved 
folkeskolereformen (UVM, 2015, p. 8), 
der ligesom gymnasiereformen stiller nye 
og skærpede krav til skolelederens rolle, 
herunder skolelederens forventede evne 
til at løse en række pædagogiske ledelses-
opgaver (Aftaleteksten om styrkede gymna-
siale uddannelser, 2016).
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Reformerne afspejler den øgede inte-
resse for at opnå viden om skolelederens 
betydning for elevernes læring, trivsel og 
alsidige udvikling. Undersøgelsen “le-
delse, læring og trivsel i folkeskolen” af 
SFI (Andersen & Winther, 2011) er den 
første undersøgelse herhjemme, der un-
dersøger effekten af skoleledelsens faglige 
resultatet, og den har påvist sammenhæn-
ge mellem forskellige aspekter af skolele-
delse og elevernes læring og trivsel, fx at 
skoleledelse har betydning for elevernes 
læring, og at det i høj grad handler om 
at skabe et miljø på skolen, hvor faglig-
hed vægtes højt, og hvor de professionelle 
samarbejder om at analysere og udvikle 
pædagogiske metoder. Undersøgelsen 
konkluderer således: Lærerne trives bedst 
på skoler, hvor ledelsen involverer sig me-
get i pædagogiske spørgsmål, og hvor der 
er et stærkt fagligt miljø. Vi har altså en 
del indikatorer på, at ledelsen har en be-
tydning for skolen, lærerne og elevernes 
udbytte (i folkeskoleregi), men som EVA 
konkluderede i 2015, ved vi ikke meget 
om, hvordan den pædagogiske ledelses-
opgave (i folkeskoleregi) egentligt ser ud i 
praksis (2015).

Ledere skal udøve “direkte faglig le-
delse” – i ledelseslitteraturen ofte kaldet 
distribueret ledelse (Ringvad, 2018; Sø-
rensen & Petersen, 2015, 2017; Voxted, 
2016). Formålet er at komme tættere på 
den enkelte elevs læring, da både dansk 
og international forskning viser, at elev-
centreret, pædagogisk ledelse har afgø-
rende positiv effekt på elevens læring og 
trivsel. 

Nedenfor refererer vi kort til den 
danske del af den internationale under-
søgelse TALIS (Teaching And Learning 
International Survey), som er OECD’s 

internationale undersøgelse af under-
visningspraksis på grundskole- og ung-
domsuddannelsesområdet, der også ser 
på ledelsesinvolveringen.

TALIS rapporterne, reformer og forskning 
på feltet
TALIS-rapporten fra 2013 viser, at dan-
ske lærere oftest får feedback fra andre 
lærere og lidt sjældnere fra skoleledelsen 
(EVA, 2013, p. 6), ligesom det også er 
meget forskelligt, hvor ofte danske ung-
domsuddannelsesledere bliver evalueret 
og/eller modtager feedback. 

Omkring en tredjedel af grundsko-
lelederne og en fjerdedel af ungdoms-
uddannelseslederne bliver selv evalueret 
og/eller modtager feedback mindre end 
én gang om året (p. 7), og 80 % af ung-
domsuddannelseslærerne oplever ikke, at 
den feedback, de modtager, er baseret på 
en grundig vurdering af deres undervis-
ning. Næsten samme andel oplever ikke, 
at skolelederen har effektive metoder til 
at bedømme deres undervisningspraksis 
(p. 8). Særligt viste TALIS, at ledelsen 
bruger størstedelen af deres arbejdstid 
(51 %) på administrative og ledelses-
mæssige opgaver. Danmark var det land 
blandt sammenligningslandene i 2013, 
hvor grundskole- og ungdomsuddannel-
seslederne sjældnest har overværet under-
visning i klasserne (p. 13).

I TALIS-undersøgelsen fra 2018 ser 
vi, at hhv. 74 % og 79 % af danske grund-
skole- og ungdomsuddannelseslærere an-
giver, at den feedback, de har modtaget, 
har haft en positiv indflydelse på deres 
undervisning, og at feedbacken har ført 
til en positiv ændring af deres pædagogi-
ske/didaktiske kompetencer (EVA, 2020, 
p. 55). Grundskolelærere oplever i TALIS 
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2018 (p. 24) oftest at få feedback fra sko-
leleder eller andre medlemmer af ledel-
sesteamet på baggrund af resultater for 
skolen eller de enkelte klasser, fx måle-
resultater, projektresultater, testresultater 
(38 %), eksterne testresultater (35 %) og 
overværelse af deres klasseundervisning 
(33 %). Hele 80 % af grundskolelærerne 
har aldrig modtaget feedback ud fra deres 
selvevaluering/-vurdering af deres arbej-
de, hvilket stort set svarer til niveauet for 
lærerne på ungdomsuddannelserne (79 
%), og 67 % har ikke oplevet af modtage 
feedback på baggrund af spørgeskemaer 
til eleverne om lærernes undervisning. 
På ungdomsuddannelserne svarer 51 % 
af lærerne, at de har modtaget feedback 
fra skoleleder eller andre medlemmer af 
ledelsesteamet med afsæt i overværel-
se af deres klasseundervisning, og 51 % 
svarer positivt på, at de har modtaget 
feedback på baggrund af spørgeskemaer 
til eleverne om lærernes undervisning. 
Slutteligt viser TALIS-undersøgelsen fra 
2018, at 47 % af grundskolelederne og 
35 % af ungdomsuddannelseslederne ef-
terspørger kompetenceudvikling i at give 
effektiv feedback. Næsten samme andel 
(42 % og 37 %) efterspørger kompeten-
ceudvikling i forhold til udformning af 
faglig kompetenceudvikling for/med læ-
rere (EVA, 2020). Der er med andre ord 
stadig en del at arbejde med i relation til 
udviklingen af den pædagogiske ledelse i 
grundskole og uddannelsesregi.

Dagtilbud og faglig ledelse
Også i dagtilbud er der fokus på den fag-
lige ledelse. I dagtilbudsloven (§ 9, stk. 
2 og 3) står der, at: “Lederen af dagtil-
buddet er ansvarlig for at etablere en eva-
lueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske 
læringsmiljø.” Ifølge den nye styrkede læ-
replan for dagtilbud skal det pædagogiske 
personale og ledelsen løbende, med ud-
gangspunkt i pædagogisk dokumentati-
on, forholde sig refleksivt til, hvordan det 
pædagogiske læringsmiljø understøtter 
børnegruppens trivsel, læring, udvikling 
og dannelse. “Lederen af dagtilbuddet 
er ansvarlig for, at den pædagogiske læ-
replan udarbejdes, og at det pædagogiske 
arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og 
udøves inden for rammerne af den pæda-
gogiske læreplan (Børne- og Socialmini-
steriet, 2018, p. 49). 

KL anbefaler specifikt inden for dag-
institutionsområdet at styrke kvaliteten 
ved hjælp af faglig ledelse: “Faglig ledel-
se er nødvendig for at kunne nå målene 
for kvalitet og udvikle en fagprofessionel 
kultur. Gennem faglig ledelse sker kob-
lingen mellem de politiske mål og den 
pædagogiske praksis. (KL, 2017, p. 12). 
Også EVA peger på vigtigheden af faglig 
ledelse i forhold til at skabe gode lærings-
miljøer i daginstitutionerne: “Faglig le-
delse handler om at sætte retning og give 
det pædagogiske personale faglig sparring 
og feedback, der udvikler deres faglighed. 
Dygtige faglige ledere kan rykke det pæ-
dagogiske personale, fordi lederne fra et 
overordnet fagligt perspektiv kan evalue-
re kvaliteten og sætte rammer, der styrker 
og udvikler den pædagogiske praksis.” 
(EVA, 2017, p. 2). Der fokusereres altså 
på, at ledelse kan løfte kvaliteten af den 
pædagogiske praksis i daginstitutionerne, 
dvs. at det pædagogiske personale og le-
delsen løbende forholder sig refleksivt til, 
hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
understøtter børnegruppens trivsel, læ-
ring, udvikling og dannelse. Det gælder 

3652726_KP_117_mat.indd   43652726_KP_117_mat.indd   4 25/08/2020   10.0525/08/2020   10.05



NR. 117   SEPTEMBER 2020   30. ÅRGANG 5  

INDLEDNING 

således, at fagligheden er i fokus fra dag-
tilbud til ungdomsuddannelserne.

Dette temanummer består af seks ar-
tikler, som alle behandler ledelse i en pæ-
dagogisk kontekst. Der er tale om både 
teoretiske og empiriske undersøgelser af 
hhv. daginstitutioners, folkeskolers og 
gymnasiers pædagogiske ledelse, og ar-
tiklerne giver dermed indsigt i forskelli-
ge dele af fænomenet. Vi håber, at de vil 
bidrage til både at stimulere til yderligere 
forskning på feltet og til refleksioner i pæ-
dagogisk praksis om, hvordan man leder 
pædagogisk i modsætning til at lede på 
andre måder. 

Tidsskriftets artikler
Den første artikel, Pædagogisk ledelse og 
uddannelsesreform – en ikke-affirmativ 
pædagogik, er skrevet af den finske profes-
sor i pædagogik Michael Uljens. Det er 
en generel artikel om pædagogisk ledelse 
med et internationalt udsyn og med afsæt 
i pædagogisk teori. Artiklen er oversat fra 
engelsk og er den første artikel på dansk, 
hvor Uljens diskuterer, hvad en egentlig 
pædagogisk ledelse vil sige set fra et ik-
ke-affirmativt pædagogisk standpunkt. 
Hvor de andre artikler i temanummeret 
er centreret om bestemte pædagogiske 
institutioner, rummer Uljens artikel en 
mere almenpædagogisk analyse af pro-
blemstillingen i et samfund præget af ne-
oliberale politiske strømninger.

Anden artikel, Styringskædeoptimisme 
og -determinisme på daginstitutionsområ-
det, er skrevet af Christina Haandbæk 
Schmidt. Her tales om faglig ledelse, og 
vi bevæger os ligeledes her fra et overord-
net politisk niveau og ned i den enkelte 
daginstitution. Denne bevægelse foregår 
som en styringskæde, der i artiklen illu-

streres med nogle “menneskelige ansig-
ter” i form af sammenhængen mellem 
forvaltningslederen, områdelederen og 
den daglige pædagogiske leder.

Den tredje artikel, Undervisningsbe-
søg og de fire stier i den pædagogiske ledelse, 
fokuserer på skoleledere på folkeskole-
området og er skrevet af Thomas R.S. 
Albrechtsen, Inga Stein Michelsen, 
Henrik Sønnichsen og Anne Greger-
sen. Artiklen zoomer ind på fire danske 
skolelederes fortællinger om, hvordan 
de griber undervisningsbesøg an som en 
form for pædagogisk ledelsespraksis, og 
der peges på, at sådanne besøg kan gå for-
skellige veje med henblik på i sidste ende 
at kunne være med til at fremme elevers 
læring. 

Den fjerde artikel, Ledelsens didaktiske 
positionering – didaktiske roller og det pæ-
dagogiske paradoks, der er skrevet af Lea 
Lund, handler om ungdomsuddannel-
sernes faglige ledelse. Artiklen tager afsæt 
i at forstå faglig ledelse ud fra pædagogisk 
teori og rapporterer fra en større national 
undersøgelse om, hvordan ledere griber 
den faglige ledelse an. Det viser sig, at de 
jonglerer mellem at være ‘meddeler’, ‘om-
sorgsgiver’ og ‘Sokratisk dialogpartner’ i 
forhold til deres samtaler med lærerne om 
undervisningen. Ledelsen balancerer de-
res didaktiske råderum, hvor det at både 
lede og lytte er et dilemma per se og viser 
det paradoksfyldte ledelsesrum.

Den femte artikel, Gymnasieskolers vi-
sioner om uddannelsesledelse på program-, 
organisations- og samfundsniveau, der er 
skrevet af Hanne Fie Rasmussen, bygger 
på en analyse af en række gymnasiers visi-
onstekster. Her er det begrebet uddannel-
sesledelse, der anvendes, og artiklen viser, 
hvordan det gør sig gældende på forskel-
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lige systemniveauer fra globale politiske 
tendenser til den daglige undervisning på 
det enkelte gymnasium. 

Den sjette artikel, Pædagogisk ledelse 
er organisatorisk, er skrevet af Frode Boye 
Andersen. Her er det selve begrebet pæ-
dagogisk ledelse, der diskuteres. Hvor 
dueligt er begrebet i det hele taget til at 
begribe pædagogiske opgaveløsninger i 
en skole? Hvordan kan begrebet forstås 
og håndteres ledelsesfagligt? Der argu-
menteres i artiklen for, at der er en vag-
hed i begrebet, og der tilbydes analytiske 
greb, herunder at se på pædagogiske op-
gaveløsninger i et spændingsfelt mellem 
ledelse og leder og mellem det direkte og 
det indirekte
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PÆDAGOGISK LEDELSE OG 
 UDDANNELSESREFORM
– EN IKKE-AFFIRMATIV PÆDAGOGIK1

Af Michael Uljens

Baggrunden for denne artikel er en voksende skepsis over for, om curriculum-, ledel-
ses- og evalueringsinitiativer, som anspores af en global, neoliberal politik, kan levere 
bæredygtige løsninger til brug for reformer i den offentlige sektor, herunder også på det 
pædagogiske område. Af den grund vil vi naturligt nok også foretage en omhyggelig 
undersøgelse af allerede eksisterende teorier om curriculum og pædagogisk ledelse. Ar-
tiklen fremlægger nogle perspektiver, der peger på en hermeneutisk og systemorienteret, 
multiniveaurettet og professionel tilgang til en gentænkning af, hvordan man teoretisk 
kan håndtere nationale systemer med hensyn til kollaborativt arbejde med curriculum, 
ledelse og evaluering. Et sådant Bildungs-orienteret syn på menneskelig identitet, vækst 
og medborgerskab, som det understøttes af non-affirmative education theory (NAT), 
tilvejebringer en begrebsliggørelse, der er i stand til grundlæggende at behandle curricu-
lum og ledelse ud fra en pædagogisk tankegang. Ifølge en sådan opfattelse er pædagogisk 
ledelse, curriculum og policy-arbejde så vel som evaluering og skolereformer baseret på 
pædagogisk teori. Som generel pædagogisk teori er det ikke-affirmative synspunkt i stand 
til at sammenkoble en analyse af pædagogiske mål, indhold og undervisningsmetoder, 
lærerprofessionalisme samt ledelse. Desuden kan NAT give en forståelsesramme for, 
hvordan curriculumarbejde på forskellige niveauer igangsættes, implementeres og ud-
føres. Ved at bygge bro mellem disse perspektiver argumenterer artiklen for, at kritisk og 
hermeneutisk NAT leverer en teoretisk produktiv tilgang til vor tids lokale, nationale 
og globale pædagogiske problemer. Som grundlæggende referenceramme gør NAT det 
muligt for os at opfatte curriculumdiskurser som forskellige former for medierende, her-
meneutiske tilbud og opfordrer til selvaktivitet og selvdannelse (Bildung) til gavn for et 
demokratisk system.

1  Artiklen er en forkortet version af en tidligere engelsk publiceret artikel i Nordic Journal of Comparative and Interna-
tional Education, vol. 3, issue 3-4. Link til artiklen: https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/article/view/2811
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 F
aglig ledelse bliver udråbt som svar 
og løsning på de udfordringer, den 
danske stat aktuelt står over for 
på det sociale område i forhold 
til sammenhængskraft, kvalitet og 

faglig udvikling. Centralt i en række po-
litiske dokumenter er, at ledelse anskues 
som afgørende for at få politiske strategi-
er ud at virke i den pædagogiske praksis, 
bl.a. formuleret i idealet om offentlige 
ledere, der “som fyrtårne kan motivere, 
sætte klar retning og forløse det store po-
tentiale i medarbejderne” (Regeringen, 
2015, p. 58). Et ideal, der også optræder 
i den tidligere regerings “Sammenhængs-
reform”, der havde til hensigt at “skabe 
bedre kvalitet i vores fælles velfærd” (Re-
geringen, 2018, p. 5). Inden for daginsti-
tutionsområdet specifikt anbefaler Kom-

munernes Landsforening (KL) at styrke 
kvaliteten ved hjælp af faglig ledelse:  

“Faglig ledelse er nødvendig for at 
kunne nå målene for kvalitet og ud-
vikle en fagprofessionel kultur. Gen-
nem faglig ledelse sker koblingen 
mellem de politiske mål og den pæ-
dagogiske praksis” (KL, 2017, p. 12). 

Faglig ledelse er hos KL en central del af 
del af ledelsesopgaven på alle niveauer i 
styringskæden. Danmarks Evalueringsin-
stitut (EVA) peger også på vigtigheden af 
faglig ledelse i forhold til at skabe gode 
læringsmiljøer i daginstitutionerne: 

“Faglig ledelse handler om at sætte 
retning og give det pædagogiske per-

STYRINGSKÆDEOPTIMISME 
OG -DETERMINISME PÅ 
DAGINSTITUTIONSOMRÅDET
Af Christina Haandbæk Schmidt

I artiklen viser jeg, hvordan der hersker en politisk styringskædeoptimisme på daginsti-
tutionsområdet, som har medført omorganiseringer i kommunerne med områdeledelse 
som foretrukken organiseringsform. Med udgangspunkt i nyere forskningsprojekter og 
evalueringer viser jeg, hvordan områdeledelse påvirker den strategiske og faglige ledelse, 
og relaterer det til en case med tre ledere i en sammenhængende styringskæde. Med casen 
viser jeg, hvordan de tre lederes hierarkiske placering i styringskæden bliver determine-
rende for deres ledelsespraksis, og hvordan der sker en sammenblanding af strategisk og 
faglig ledelse. 
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Indledning 

 D
er har de seneste år været en sti-
gende interesse i, hvordan skole-
ledere kommer “tættere på” un-
dervisningen under overskrifter 
som pædagogisk ledelse (Moos, 

2016; Kjer & Jensen, 2018; Ågård, 2019), 
faglig ledelse (Ringvad, 2019), elevcentreret 
ledelse (Robinson, 2015), læringscentreret 
ledelse (Bjerg & Staunæs, 2014), læringsle-
delse (Qvortrup, 2015) og ledelse for læring 
(Townsend & MacBeath, 2011; MacBe-
ath et al., 2018; Townsend, 2019). Der er 
her et udbredt ønske om, at skoleledere i 
højere grad tilegner sig “effektive ledelses-
redskaber, som umiddelbart kan bringes i 
anvendelse i skolens hverdag” (KL et al., 
2017, p. 9). Som Danmarks Evaluerings-
institut dog peger på, så findes der “ikke 

mange undersøgelser af, hvordan denne 
ledelsespraksis konkret kan se ud” (EVA, 
2015, p. 7). VIVE stiller dog i en nyere 
rapport skarpt på den pædagogiske ledel-
sespraksis i en dansk kontekst (Bjørnholt, 
2019). I rapporten peger de på, at ifølge 
danske skolelederes egne udsagn handler 
pædagogisk ledelse primært om “lederens 
direkte involvering i det pædagogiske 
og didaktiske arbejde” (Bjørnholt et al., 
2019, p. 37). Denne “direkte involvering” 
fra skolelederens side kan forekomme på 
forskellige måder. VIVE skelner mellem 
en generel og specifik pædagogisk ledelse. 
I en generel pædagogisk ledelse involverer 
skoleledelsen sig i selve undervisningen, 
hvor de blandt andet “observerer lærer-
nes undervisning, giver dem feedback på 
deres undervisning og drøfter undervis-

UNDERVISNINGSBESØG OG DE FIRE 
STIER I DEN PÆDAGOGISKE LEDELSE 
Af Thomas R.S. Albrechtsen, Inga Stein Michelsen,  
Henrik Sønnichsen & Anne Gregersen

Formålet med denne artikel er at undersøge skolelederes erfaringer med undervisnings-
besøg som en særlig form for pædagogisk ledelsespraksis, hvilket er et område, der stadig 
ikke er forsket meget i. Artiklen bygger på interview med fire skoleledere, der fortæller 
om, hvordan de har grebet de undervisningsbesøg an, som de selv har deltaget i på deres 
skole. Vi præsenterer i artiklen en forskningsbaseret model for pædagogisk ledelse – “de 
fire stier i den pædagogiske ledelse” (Leithwood, Sun & Pollock, 2017) – som vi benytter 
som analytisk ramme til at få øje på de forskellige veje, som undervisningsbesøgene kan 
tage. Vi ser i interviewene blandt andet, hvordan især den “emotionelle sti” fylder i den 
pædagogiske ledelse, i form af at skolelederne anerkender og opmuntrer personalet i deres 
daglige arbejde igennem undervisningsbesøgene. Vi peger afslutningsvis på områder, der 
i den sammenhæng kan være relevante at forske nærmere i.
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LEDELSENS DIDAKTISKE POSITIONERING 
– didaktiske roller og det pædagogiske paradoks 

Af Lea Lund

Ungdomsuddannelsesinstitutionernes pædagogiske ledelsesfaglige rolle er kommet på 
dagsordenen både ministerielt, forskningsmæssigt og i praksis. I den seneste gymnasie-
reform er det et krav, at skoleledelsen er tættere knyttet til skolens kerneopgave: under-
visningen, og hermed er didaktikken i centrum. Lederne skal lede læreres læreprocesser, 
som igen leder læring for eleverne i form af undervisning. Ledelsens fokus bliver i den 
forstand dobbelt, eftersom lederen både skal have blik for lærerens didaktiske refleksion 
samt støtte læreren i dennes refleksion. Artiklen rapporterer fra forsknings- og udvik-
lingsprojektet Lead & Learn, der har fokus på, hvad ungdomsuddannelsers pædagogiske 
ledere er rundet af. Hvordan forstår og udmønter lederne deres rolle ud fra en didaktisk 
og læringsorienteret optik? Artiklen svarer således på: Hvordan den pædagogiske ledelse 
positionerer sig didaktisk i deres faglige ledelsesopgave. Undersøgelsen viser, at lederne 
balancerer mellem tre didaktiske roller: meddeler, omsorgsgiver og sokratisk samtale-
partner. Lederne positionerer sig didaktisk ved at balancere mellem disse og ved at øko-
nomisere på en måde, således at meddelerrollen og omsorgsgiverrollen tilsammen udgør 
samme masse som den sokratiske tilgang. Undersøgelsen viser desuden det pædagogiske 
aspekt og det paradoksfyldte i ledelsens rolle, idet ledelsen balancerer deres didaktiske 
råderum, hvor det at både lede og lytte er et dilemma per se. Lederne oplever det som 
en præmis, at deres rolle skal balancere det pædagogiske paradoks, da de navigerer efter 
at ville klæde lærerne tilstrækkeligt på til, at lærerne selv kan foretage selvstændige vur-
deringer i faglige udfordringer. Men samtidig vil lederne ikke styre lærerne i en særlig 
retning, men lade dem gå vejen selv. 

Artiklen indledes med et overblik over det politiske fokus på ungdomsuddannel-
sernes pædagogiske ledelse samt studier heraf. Herefter beskrives Lead & Learn-un-
dersøgelsens empiri og analysens teoretiske afsæt, efterfulgt af fundene. Artiklen er 
en forkortet og redigeret version af et udfoldet konference-paper (Lund, 2019b).
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Uddannelsesledelse

 I 
dette afsnit indkredses begrebet om 
uddannelsesledelse med afsæt i Hal-
linger (2003), Day et al. (2011), K.A. 
Leithwood og Montgomery (1982), 
K. Leithwood og Seashore-Lou-

is (2011) og Robertson og Timperley 
(2011). Den ledelsestænkning, der kan 
fremskrives på baggrund af disse studier, 
reflekteres med henvisning til nogle ak-
tuelle konceptuelle ledelsestilgange (Ri-
chard DuFour & Marzano, 2011; Har-
greaves & Fullan, 2012; Robinson, 2011; 
Timperley, 2011). Disse tilgange ser også 
ud til at vinde udbredelse på danske gym-

nasieskoler. Afsnittet viser, at de måder, 
uddannelsesledelse er blevet tænkt, har 
bevæget sig hen over de seneste 40 år.

Dengang såvel som i dag gælder det, 
at ledelse, der tildeler læreres undervis-
ning og elevers læring stor opmærksom-
hed, beskrives som succesfuld (Day et 
al., 2011) eller effektiv (Hallinger, 2003; 
Robertson & Timperley, 2011; Robin-
son, 2011). Internationalt kaldes denne 
måde at tænke ledelse for Educational 
Leadership, og på dansk kan man tale om 
uddannelsesledelse. Tænkningen etable-
redes i kølvandet på en række studier af 
særligt udfordrede og dårligt præsterende 

GYMNASIESKOLERS VISIONER OM 
 UDDANNELSESLEDELSE PÅ  PROGRAM-, 
 ORGANISATIONS- OG SAMFUNDSNIVEAU

Af Hanne Fie Rasmussen

Tænkning om ledelse, der går tæt på lærere og undervisning, er internationalt koncep-
tualiseret som Educational Leadership, hvad vi på dansk kan kalde for uddannelsesle-
delse. Med afsæt i denne måde at tænke ledelse på og ved at skelne mellem uddannel-
sesledelse på programniveau, organisationsniveau og samfundsniveau undersøger jeg i 
denne artikel, hvilke forestillinger gymnasieskoler knytter til uddannelsesledelse i deres 
visionstekster. Artiklen bidrager til et spirende forskningsfelt om uddannelsesledelse i 
en dansk skolekontekst. Analysen viser, at ledere og lærere individuelt og kollektivt ses 
som afgørende i forhold til at løfte uddannelsesledelse som funktion, men også, at ledere 
og lærere bidrager på væsentligt forskellige måder. Mens det er gymnasiernes formelle 
ledere, der beslutter, hvilke teknologier der er mest relevante i forhold til at sætte retning 
for udvikling på netop deres skole, er det lærerne, der må omskrive de ledelsesbesluttede 
teknologier, så de giver mening i deres undervisningspraksis. Det er desuden en pointe, 
at når undervisning skiftevis iagttages som et spørgsmål om at organisere og lede og som 
en socialpraksis, kan der meget vel opstå gnidninger.
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Pædagogisk ledelse findes især 
 diskursivt
Det kan forekomme bagvendt at indlede 
med at konstatere, at pædagogisk ledelse 
som begreb er diffust, at vi mangler ind-
sigt i pædagogisk ledelse som praksis, og 
at potentialet i pædagogisk ledelse kan 
siges at være forskningsmæssigt under-

belyst. Dette turde være et flovt afsæt for 
en artikel om pædagogisk ledelse, men 
pointen bliver netop, at dette nøgterne 
afsæt kan levere en relevant alternativ be-
gyndelse, en reframing af diskursen om 
pædagogisk ledelse. 

I dansk sammenhæng har pædagogisk 
ledelse aktuelt fået opmærksomhed som 

PÆDAGOGISK LEDELSE ER 
 ORGANISATORISK
Af Frode Boye Andersen

Det er svært at modsige relevansen af en pædagogisk ledelse, selv om denne indholds-
mæssigt fremtræder diffust, og det i øvrigt viser sig vanskeligt at påvise en egentlig effekt 
af pædagogisk ledelse. Men det bliver derfor tilsvarende vigtigt at udvikle pædagogisk 
ledelse til et dueligt begreb. 
Denne artikel argumenterer for, at pædagogisk ledelse må løfte blikket fra det pædagogisk 
specifikke til det organisatoriske, hvis pædagogisk ledelse skal lykkes med ambitionen om 
at kvalificere den pædagogiske opgaveløsning. Artiklen skaber sit analytiske afsæt med 
iagttagelsen af manglen på ledelsesbegreb i aktuelle forestillinger om pædagogisk ledelse 
– og bruger dette afsæt til at udfolde en mulig frugtbar forståelsesramme for pædagogisk 
ledelse i et organisatorisk perspektiv. Artiklen søger på denne måde at udfordre tænknin-
gen om pædagogisk ledelse til analytisk at overskride sig selv, fra det pædagogisk-faglige 
til det ledelsesfaglige. 
Med artiklens begrebssætning af pædagogisk ledelse bliver det tydeligt, at pædagogisk 
ledelse ikke først og fremmest handler om pædagogiske ledere, men især om at få øje på 
dét, som allerede leder opgaveløsningen i den pædagogiske praksis: vante handlinger, 
etablerede forståelser, mønstre af mening og kulturelle logikker. 
Artiklen argumenterer på denne baggrund analytisk for, at pædagogisk ledelse må gøre 
sig stærk på sin organisatoriske forståelse for at kunne styrke sin indflydelse på den pæ-
dagogiske opgaveløsning og samtidig flytte sin opmærksomhed fra hvem, der leder, til 
hvad, der leder, i den konkrete opgaveløsning.
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