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PÆDAGOGISK LEDELSE I EN 
LÆRINGSMÅLSTYRET SKOLE? 
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BOGEN 
• undersøger sammenhængene mellem vigtige aspekter af skoleledelse i Danmark 

• ser skolen etc. i historisk perspektiv og i kontekster 

• medtænker oversættelse af styringskontekster og af pædagogiske kontekster 

• giver ikke løsninger eller evidens, men refleksioner, argumenter og begreber, som man kan bygge 
plausible forståelser og grundlag for fornuftige valg på - i balancerne mellem modstridende politiske og 
styringsmæssige interesser 

• gør iagttagelsesperspektiverne synlige 

• er kritisk 

• Mange nutidige demokratiske teorier argumenterer med, at den vigtigste egenskab ved et demokratisk fælleskab i 
dag er dets evne til at engagere sig i civiliserede, men semi-permanente uenigheder. I fællesskabet artikuleres 
humanistiske holdninger, som opfordrer til at respektere og lytte til alle positioner – men så samtidig er i stand til at 
bevæge sig fremad, selvom der ikke er opnået konsensus (Karen Seashore Louis) 
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BOGENS PRÆMISSER 

o Skoleledelse: ledelse af og i skole 
o Derfor om styring, ledelse, undervisning, læring, skole og omgivelser etc. etc. 

o Skolen skal ændre børnenes og de unges liv, således at de bliver i stand til at forstå sig selv og 
deres omverden, at de bliver i stand til at indgå i mangfoldige fælleskaber og at de finder sig selv 
som unikke subjekter i disse enheder, således at de kan forholde sig kritisk konstruktivt og 
kreativt til omverden, fællesskaberne og sig selv. Det kaldes her for demokratisk dannelse. 

o Skoleledelserne skal fra deres placering på kanten af skolen med udsigt udad, støtte og 
provokere denne dannelsesproces gennem skolens professionelle, og de skal samarbejde 
ligeværdigt med omgivelserne og deres aktører i bestræbelserne på at støtte børnenes og de 
unges hele liv i samarbejde med sundheds-, social-, politi- og kultursektorerne sammen med 
produktions- og kulturliv. Det kaldes her pædagogisk ledelse.  
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PERSPEKTIVER: REFORM OG MARKEDSGØRELSE 
HISTORIE OG KONTEKSTER 

 

 

 

GLIDNINGER 
pædagogik ⇢ styring 

politik ⇢ marked 

lokal fortolkning ⇢ nationale mål 

faglighed ⇢ det, der kan måles 

fagprofessionelle ⇢ teknokrater 

tillid ⇢ overvågning 

ledelse ⇢ styring 

dannelsesdiskurs ⇢ læringsdiskurs 

Folkeskole ⇢ OECD-skole 6 



BOGENS KAPITLER 
1. Prolog 
2. Folkeskolens formål 
3. Styring af skolen, 

transnationalt og 
nationalt niveau 

4. Klassen og 
undervisningen 

5. Modernisering bagom 
styring 

6. Klasseledelse 

 

7. Skoleledelse: 
funktioner og teorier 

8. Ledelse af læring og 
lærerne 

9. Ledelse af 
organisationen 

10. Skoledagen og 
omgivelserne 

11. Skolelederne 
12. Epilog 
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SKOLENS FORMÅL - DISKURSER 
Bipolær formålsparagraf (fra 2006) med følgereguleringer 

Målet: Læringsmålsresultater 
•at eleverne præstere højt ved tilegnelsen af målbare læringsmål/kompetencer, der kan måles med 
nationale og internationale test 
•stærk statsstyring 
•back to basics, employability 
•’school effectiveness’ 
Formålet: Demokratisk dannelse 
•tilegnelse af viden om omverden, de andre i fællesskaberne og sig selv 
•statsstyring med lokal fortolkning 
•helhedssyn 
Læringsdiskurs og dannelsesdiskurs 
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GLOBALISERING: STYRING 
• Globalisering: neoliberale markeder  
• Transnationale agenturer, f.Eks.: World bank, 

WTO, OECD, EU/EC 

• OECD: Governance in Transition, 1995: 

1. Decentralisere myndighed og skaffe 
fleksibilitet. 

2. Fokusere på præstationer, kontrol og 
ansvarliggørelse. 

8. Styrke styringsfunktioner fra centrum. 

 
 

• Soft governance, f.eks. rejsende reformer 
• Netværksstyring: metastyring & selvstyring, f.eks. 

Kontrakter og koncerner, kvalitetsstandarder og  -
målinger: Governing by Numbers 

• Sociale teknologier 
• Evidens (metaundersøgelser og RCT, randomized 

controlled trials) og bedst praksis 
• ’alt andet lige’ - kontekst 

• Accountability, standarder, målinger og sammen-
ligninger 

• OECD og EC kompetencer, DK læringsmål 
• Uddannelse som en vare: pakker & edubusiness 

(konsulenthusene, f.eks. Pearson) 
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ELEVENS LÆRING 
Læringsdiskursens didaktisk ramme 
•Kompetencemålene (færdigheds- og vidensmål): 
Læringsmålene - Blooms taksonomi og Tylers 
målorienterede læseplanstænkning (scientific 
curriculum: mål-midler, adfærd) 
•Undervisningsaktiviteter, ’lærerledede planlagte 
aktiviteter og den planlagte interaktion’ 
•Tegn på læring, ’se tegn på, at målene er nået’ og 
evaluering, løbende evaluering/test af  
•faglige mål og trivselsmål – måling ift. centrale mål 
(styring med tal),  
•Klasseledelse og ro 
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Forbedring eller fornyelse 
Improvement or Innovation 

• Læringsdiskursens forbedring: gøre tingene bedre (grundlæggende færdigheder, 
præstere op til standarder, ’rigtige svar’, måling) 

• Dannelsesdiskursens fornyelse/kreativitet: gøre noget på nye måder 
(undersøge, eksperimentere, ønske om at fostre nye idéer, tænke ud af boksen) 

• Kreativitet og kritisk sans bygger på nysgerrighed:  
• Kritik af tilstanden 

• ’Bildsamkeit’ (modtagelighed overfor dannelse og fællesskaber)  

• Læring: gribe ind i verden 
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DEMOKRATISK DANNELSE 
Dannelsesdiskursen 
•Kvalificering: ’den viden, de færdigheder og den forståelse og 
også ofte de dispositioner og former for dømmekraft, der gør 
det muligt for dem at ’gøre noget’ 
•Socialisering: blive del af bestemte sociale, kulturelle og 
politiske ordener og normer, værdier og traditioner, ’måder at 
gøre tingene på’  
•Subjektifikation: blive autonom og uafhængig i tænkning og 
handling (Biesta) 
Læring og undervisning (Dewey m.fl.) 
•Indhold, relationer, kommunikation & kontekst 
•Kende hinanden og se den enkelte 
•Faglige, didaktiske og sociale aspekter kan ikke adskilles (Helle 
Plauborg: intra-aktioner) 
•Eleven, klassen og læreren 
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DE STORE KONTEKSTER 
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standarder 

målinger 

Transnationale agenturer 

Konsulentfirmaer 

Statsagenturer 

Kommunale agenturer 

Skoler 

Professionelle 

Elever 



SKOLELEDELSE 

• ”Jeg vil hævde, at det afgørende er, hvordan man arbejder med npm. Det falder 
tilbage på lederne og ledelsessystemet herunder evnen til at praktisere rettidig 
civil ulydighed, dvs. til at vurdere, hvorvidt noget er strengt nødvendigt, og hvor 
nidkært det skal implementeres.” 

• Kurt Klaudi Klausen, Politiken Kronik, 23.05.16 
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LEDELSE ER INDFLYDELSE 
I STRUKTURER OG RELATIONER 

• Direkte indflydelse 
• Reguleringer – påbud/forbud 

• Diskursiv indflydelse og sociale teknologier 
• Dominerende diskurser – god praksis etc. 

• Reciprok indflydelse 
• Forhandlinger, interaktioner og intra-aktioner 

 

• Meningsskabelse gennem kommunikation og handling: skabe plausible historier 
om, hvorfor vi handler, som vi gør – og skabe sociale strukturer og normer: skabe 
sin virkelighed 

15 

styring -  strukturer 
 
 
 
 
 
 
ledelse - relationer 



OECD: SKOLELEDELSE 2008 

1. Skoleautonomi 
a. „at køre en lille forretning“ 
b. at styre menneskelige og finansielle ressourcer 
c. at tilpasse undervisningsplanerne. 

2. Regnskabspligt og resultater 
a. at udvikle en ny evalueringskultur 
b. at gennemføre strategisk planlægning, evaluering og overvågning 
c. at bruge data til udvikling. 

3. Læringscentreret ledelse 
a. at udvikle nye tilnærmelser til undervisning og læring 
b. at støtte samarbejdende undervisningspraksis 
c. at hæve resultaterne og håndtere diversitet 

16 



SKOLELEDELSESFUNKTIONER 
1. oversætte de eksterne forventninger 

til intern mening 
• lov, styrelser, koncern 

2. anerkende, kvalificere og samarbejde 
med de fagprofessionelle 
• styring og ledelse 

3. udvikle relevante og håndterbare 
strukturer og kulturer 
• organisation og organisering 

4. legitimere og samarbejde med 
omgivelserne 
• åben skole 
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Ledelse af Fagprofessionelle  
Læringsdiskursen 
Lov 409 & 
skolereformen  

Industrisamfundets lønarbejdere 
•tilstedeværelse vs engagement (stress) 
•’spejlægget’  
•målbarhed ift. standarder 
•implementering 
•læringskonsulent 
•vejledninger, sociale teknologier - 
manualer 

Dannelsesdiskursen 
• Autorisation  

• dokumenteret, videnskabelig funderet viden 
og specialistkundskab – i undervisning 

•  Autonomi 
• udstrakt frihed til arbejdstilrettelæggelse, 

begrænset standardisering eller 
manualisering – pædagogisk skøn 

• Autenticitet  
• etiske karakter, første prioritet til eleven 

(Dige i Kaspersen & Nørgaard) 
• Integritet 

• arbejdet lever op til professionelle 
standarder 
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møder skolekulturen og 
de fagprofessionelles 
professionelle livssyn 



EN LÆRERREAKTION 

• „Hvor der før i tiden på lærerådsmøderne blev banket i bordet og blev råbt. Man 
gav udtryk for holdninger. Det gør der ikke længere. Nu er der nogen brokkeri, 
for folk er ikke begejstrede for målstyringen, fordi det er noget bureaukratisk fis. 
Man kan finde ud af at leve med det, ligesom der er så mange andre ting, man 
har fundet ud af at leve med, og det er jo det samme som, at det dør. Sådan som 
mange af de planer, f.eks. årsplanerne, vi har vænnet os til, de er jo på vej ud. Så 
tænker man at det her, det dør vel også sin stille død. Der er måske 10-20 
procent, der går ind for det. Resten overlever med det eller gør gode miner til 
slet spil.“ (lærer 1, januar 2016). 
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LEDELSE - LEDERE 
Væksthus for ledelse 
•Ledere skal være stærke og bruge deres ledelsesrum 
•Ledere har personlige mål 
•Ledere skal være ansvarlige, men ikke opleve skyld 
•Ledere skal styre deres: troværdighed, usikkerhed, 
stædighed, tvivl 
Regeringen 2012 
•Styrke, synlighed, professionalitet 
•Vilje, evne og mod til at påtage sig lederskabet 
•Ansvarlighed overfor og styrke til og fokus på 
prioritering, drift og økonomistyring  
•Ledere skal coaches 
 
Lederen er statens & kommunens ansvarlige 
repræsentant i en formel magtposition 

• ”Hvis du ikke har dialog og kommunikation som 
et væsentligt aspekt af din ledelsesstil, så har 
du et problem, fordi alt det her handler om at 
lærerne skal forstå deres opgave, og det kan 
man kun, hvis man går i dialog om opgaven 
hele tiden.” (Skoleleder, 2016) 

• ”Jeg skelner heller ikke mellem styring og 
ledelse, for al styring skal jo legitimeres gennem 
ledelse. Hvis du bare kommer ud af det blå og 
siger: “du skal”, så mister du dit lederskab, så 
mister du tilliden.” (Skoleleder, 2016) 
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KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATION 

o Dannelse og kommunikation (John Dewey) 
• „Af alle ting er kommunikation det mest vidunderlige. (…) Når kommunikation sker, bliver alle naturlige begivenheder udsat for 

eftertanke og revision; de bliver tilpassede, så de passer til samtalen, om det måtte være en offentlig diskussion eller den 
foreløbige diskussion, som vi kalder tænkning.“ (Dewey, 1958) 

• Deltagelse og kommunikation – erfaringsdannelse i relationer og om noget/sager 

o Organisationen (Karl Weick) 
• “En organisation er et netværk af meninger, der er fælles for aktørerne, og som vedligeholdes gennem udviklingen af et fælles 

sprog og af hverdagens interaktioner” (Weick, 2005) 

o Meningsskabelse og handling (enactment) 

• Meningsskabelse involverer en vedvarende udvikling af plausible forestillinger, der finder fornuften i det, som folk gør.” (Weick, 
1995) 

o Diskursiv institutionalisme (Vivian Schmidt) 
• De koordinerende diskurser på det politiske niveau og de kommunikative diskurser mellem de politiske aktører og 

offentligheden. De kommunikative diskurser fungerer mellem deltagerne i organisationer som en menings-skabelse om, hvordan 
organisationen skabes og eksisterer, hvordan den ændrer sig og overlever - hvor vigtig forhandlinger og diskussioner af ideer er i 
legitimeringen af ledelsen i skolen (Schmidt, 2008) 21 



DEMOKRATISK FÆLLESSKAB 

• ”Mange nutidige demokratiske teorier argumenterer med, at den vigtigste 
egenskab ved et demokratisk fælleskab i dag er dets evne til at engagere sig i 
civiliserede, men semi-permanente uenigheder. I fællesskabet artikuleres 
humanistiske holdninger, som opfordrer til at respektere og lytte til alle 
positioner – men så samtidig er i stand til at bevæge sig fremad, selvom der ikke 
er opnået konsensus – det vil være de helt grundlæggende 
skoleledelsesfærdigheder, når de opererer i omgivelser, hvor konsensus ikke kan 
nås”  

• (Karen Seashore Louis, 2003a) 
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DEMOKRATISK FÆLLESSKAB 

• ”Mange nutidige demokratiske teorier argumenterer med, at den vigtigste 
egenskab ved et demokratisk fælleskab i dag er dets evne til at engagere sig i 
civiliserede, men semi-permanente uenigheder. I fællesskabet artikuleres 
humanistiske holdninger, som opfordrer til at respektere og lytte til alle 
positioner – men så samtidig er i stand til at bevæge sig fremad, selvom der ikke 
er opnået konsensus – det vil være de helt grundlæggende 
skoleledelsesfærdigheder, når de opererer i omgivelser, hvor konsensus ikke kan 
nås”  

• (Karen Seashore Louis, 2003a) 
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MANGE TAK 
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LEDELSE AF EKSTERNE FORVENTNINGER 

• Staten:  

• Skolelov 

• Ressourcer 

• Omstruktureringer 

• Kommunen 

• By-pass (selvstyring, statsstyring) 

• Koncern og kontrakt 
(standarder/indikatorer og 
måling) 
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• Lokalsamfundet 

• Institutioner, kultur og erhverv (åben 
skole) 

• Forældre 

 



LEDELSE AF PROFESSIONELLE ORGANISERINGER 

Læringsdiskursen 
• Styring af vilkår og mål 

• Delegering 

Dannelsesdiskursen 
• Styring og ledelse af organiseringen, 

kommunikationen 

• Distribution 
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LEDELSE AF ELEVERNES LÆRING OG DEMOKRATISK DANNELSE 

• Læringsdiskursen 

• Ledelse gennem  

• data, standarder, måling og sammenligninger 

• nationale kompetencemål  

• evaluering og overvågning 

• Ledelse gennem  
• direkte indflydelse og sociale teknologier 

• Dannelsesdiskursen 

• Ledelse gennem alle indflydelsesformer 

• Påvirkning af kulturen og fællesskaberne 
gennem meningsskabelse 

• Fortolkninger og drøftelse af formål og mål 
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LEDELSESFELTERNE - 2015 
1. Ledelse af læringsmiljøer  

• Effektiv læring, nationale mål 
2. Ledelse af strategi og forandringsprocesser 

• Målopfyldelse, kommunikativ ledelsesadfærd, meningsskabelse 
3. Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning 

• Undervisningens læringseffekter og progression, evidens 
4. Ledelse af kapacitets- og kompetenceudvikling 

• Efteruddannelse og udvikling 
5. Ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde 

• F.eks. Inddragelse af ressourcepersoner 
6. Ledelse af trivsel, motivation og engagement 

• Kulturforandring i fagprofessionel organisation 
7. Ledelse af den åbne skole. 

• Skabe værdiskabende læringsmiljøer 
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