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Ledelse tæt på undervisning og 
læring 
Erfaringer fra fire skoler med gode ledelsespraksisser 

 

Denne rapport handler om ledelse af undervisning og læring i folkeskolen. Rapporten bidrager 

med viden om, hvordan udvalgte skoleledere praktiserer ledelse af undervisning og læring i sko-

lens hverdagsliv. Rapporten handler desuden om, hvordan ledelsen styrker et fokus på undervis-

ning og læring gennem organisering og rammesætning. 

  

Forskningsresultater viser, at ledelse af undervisning og læring har betydning for elevernes læring 

og udvikling. Samtidig stiller folkeskolereformen aktuelt krav til den del af ledelsesopgaven, der 

går tæt på undervisning og læring med sin målsætning om at skabe lige og bedre læringsmulig-

heder for alle elever. I praksis kan det imidlertid være en stor udfordring at lede undervisning og 

læring, og der findes ikke mange undersøgelser af, hvordan denne ledelsespraksis konkret kan se 

ud. 

 

Denne rapport formidler resultaterne af en undersøgelse af, hvordan ledelser på fire udvalgte 

skoler arbejder med at lede tæt på skolens kerneopgave. Skolerne er almindelige folkeskoler med 

forskellige udfordringer og fokusområder, men de er udvalgt, fordi de har ledelsespraksisser, der 

er eksemplariske i den forstand, at de er tæt koblet til, hvad forskning viser, er god ledelse af un-

dervisning og læring. På baggrund af observationer af ledelsespraksis og interview med ledere og 

lærere på skolerne giver undersøgelsen eksempler på ledernes praksis og perspektiver på, hvor-

dan undervisning og læring kan sættes i fokus i en skole i forandring. 

 

Det er målet, at rapporten kan inspirere til, hvordan ledelsen af undervisning og læring konkret 

kan gribes an. Rapporten henvender sig derfor til ledere og forvaltninger, der er i gang med at 

udvikle praksis med fokus på skolens kerneopgave. 

 

Dette resume præsenterer undersøgelsens hovedresultater.  

Skolelederne balancerer mellem forskellige logikker i ledelsesopgaven 

Undersøgelsen viser, at skolelederne i deres ledelse af undervisning og læring balancerer mellem 

forskellige logikker og forståelser af, hvad der understøtter udviklingen af god undervisning. De 

forskellige logikker og forståelser kan ses inden for fire spænd: 

• Ledelse, der balancerer mellem at facilitere læreprocesser blandt skolens lærere og pædago-

ger og at sætte en klar retning for skolen  

• Ledelse, der balancerer mellem at udvikle og understøtte en professionel kultur på skolen og 

at opbygge tillid i de personlige relationer mellem ledelse, lærere og pædagoger  

• Ledelse, der balancerer mellem at skærme lærere og pædagoger og sikre fokus og at oriente-

re sig mod at skabe forandring og udvikling i skolen  

• Ledelse, der balancerer mellem at inddrage og anvende læreres og pædagogers erfaringer og 
at arbejde forskningsinformeret. 

 

Skolelederne i undersøgelsen er i stand til at balancere mellem de forskellige logikker og forståel-

ser, idet de via deres konkrete ledelsespraksisser er orienteret mod at arbejde med både den ene 

og den anden dimension i de fire spænd. Lederne placerer sig altså ikke entydigt i den ene eller 

anden retning, men er optaget af begge dimensioner i spændet og vil finde en balance af-

hængigt af den konkrete opgave eller situation. De fire spænd handler mere udførligt om føl-

gende: 
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1 Lederne har fokus på både at facilitere læreprocesser og at sætte en retning for skolen 
Når lederne er opmærksomme på at facilitere læreprocesser og at sætte en klar retning, ser 

lederne sig på den ene side som medskabere af viden gennem et refleksivt og undersøgende 

samspil med lærere og pædagoger, fx når de i dialogen med dem stiller spørgsmål, der åbner 

for refleksion over praksis, og som forstyrrer eller udfordrer gængse antagelser om god un-

dervisning. På den anden side er lederne opmærksomme på at sætte en dagsorden for skolen 

gennem arbejdet med at formulere og kommunikere mål, visioner og resultater, som fx når en 

leder over for sine medarbejdere tydeliggør, at skolens mål er høj læringseffekt – og at det ik-

ke er til diskussion. Det er vejen til at nå målet til gengæld.  

 

2 Lederne har fokus på både at udvikle en professionel kultur og at opbygge tillid  
Ledelse mellem at udvikle og understøtte en professionel kultur og at opbygge tillid i personli-

ge relationer henviser til, at lederne på den ene side ser det som afgørende at opbygge en 

professionel kultur med elevernes læring som omdrejningspunkt, og hvor ledelsen har høje 

forventninger til både elever og medarbejdere. Det kommer fx til udtryk, når ledelsen aner-

kender faglige resultater som led i at skabe en værdi om, at det er sejt at være dygtig. På den 
anden side er ledelsen optaget af at skabe tillid og respekt i relationen til lærere og pædago-

ger og har en opmærksomhed over for kendskabet til medarbejderen som person. Det kom-

mer fx til udtryk, ved at lederne lægger kræfter i at skabe social sammenhængskraft ved at 

prioritere sociale aktiviteter med og blandt medarbejderne.  

 
3 Lederne har fokus på både at skærme deres medarbejdere og at skabe forandringer i skolen  

Lederne skærmer og sikrer fokus, når de på den ene side vægter at skabe ro, stabilitet og ret-

ning ved at prioritere indsatser og projekter nøje og ved fx at være optaget af organisationens 

”modenhed” til nye tiltag. På den anden side er lederne rettet mod skolen i forandring og 

mod løbende at udvikle og se nye muligheder for at kvalificere den pædagogiske og didakti-

ske praksis. Som en del af dette er lederne opmærksomme på de følelser og stemninger, som 

opstår, når der gennemføres forandringer, og som er afgørende for medarbejderne og deres 

oplevelse af mening og trivsel i arbejdet. 

 
4 Lederne har fokus på både at inddrage de fagprofessionelles erfaringer og at arbejde forsk-

ningsinformeret  
Når ledelsen inddrager og anvender læreres og pædagogers viden og erfaringer og arbejder 

forskningsinformeret, har den fokus på at bruge medarbejdernes viden og erfaringer som res-

source i skolens udvikling. Fx ved at gribe ideer, der kommer fra medarbejderne, og under-

støtte spredning og forankring. Samtidig har ledelsen fokus på at målrette det pædagogiske 

arbejde ud fra mere ”sikker” viden om, hvad der virker. Og dermed på at bruge forskning, 

evaluering og andre videnkilder til fx at inspirere med nye perspektiver og til at argumentere 

for skolens mål og indsatser.  

 

Andre resultater af undersøgelsen er: 

Lederne reflekterer sammen med deres medarbejdere og giver nye perspektiver tæt 

på den pædagogiske praksis  

Lederne drøfter undervisning og læring med lærere og pædagoger i en række forskellige fora. 

Det sker fx i faglige dialoger om elevernes læringsmuligheder med udgangspunkt i de nationale 

test, feedbacksamtaler med afsæt i observation eller faglige aktiviteter målrettet hele skolen. 

 

Ud over de formaliserede faglige dialoger er lederne meget bevidste om at understøtte udviklin-

gen af en kultur for mere hverdagslige uformelle relationer, som fx opstår, når en lærer kigger 

forbi lederens kontor for at vende en specifik udfordring. De uformelle relationer er vigtige dels 
for at imødekomme behovet for akut at afstemme en udfordring med en leder, fx en forældre-
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henvendelse, dels for at understøtte løbende videndeling og fælles læring i organisationen, fx når 

en lærer deler en positiv erfaring fra klasseværelset med ledere og kolleger. 

 

Fokuserer vi på ledernes rolle i de faglige dialoger, viser undersøgelsen, at ledelse tæt på under-

visning og læring kommer til udtryk i ledelsesadfærd, der eksempelvis er kendetegnet ved, at le-

deren: 

• Stiller uddybende spørgsmål for at afsøge faglige argumenter og kriterier for vurderinger af 

elevers læring og udvikling 

• Er medreflekterende i den fælles læreproces om fx at finde løsningsmodeller i forbindelse med 

en pædagogisk indsats 

• Tager del i analyse af data om elevers læring og inddrager fx supplerende videnkilder i reflek-

sionen, fx forskning 

• Inddrager nye perspektiver på den konkrete situation eller det pædagogiske arbejde mere ge-

nerelt, fx gennem henvisning til andres erfaringer, forskningsbaseret viden eller lederens 

kendskab til specifikke sociale og personlige forhold 

• Tager ansvar for at understøtte elevernes læring og udvikling i samarbejdet med lærere og 

pædagoger – fx ved at sikre relevant understøttelse og sparring fra ressourcepersoner og ved 

at følge op på fælles aftaler. 

Lederne understøtter en stærk faglig samarbejdskultur gennem organisering 

Lederne organiserer læreres og pædagogers arbejde med det mål at fremme en stærk kultur for 

samarbejde og videndeling. Det gør de, fordi de for det første ser medarbejdernes samarbejde 

som en forudsætning for at styrke kvaliteten af undervisningen, idet lærere og pædagoger i for-

skellige teamorganiseringer deler viden, erfaringer og ideer. For det andet ser lederne organise-

ringen af samarbejdet som afgørende for medarbejdere, der agerer selvledende. Lederne er op-

mærksomme på, at selvledende medarbejdere har brug for klare rammer, inden for hvilke selvle-

delsen kan finde sted. I praksis er lederne derfor optagede af at prioritere tid til at mødes og at 

have indflydelse på det indhold, medarbejderne mødes om. Konkret påvirker lederne indholds-

drøftelserne ved fx at sætte punkter på dagsordenen på møder eller ved at indføre et selvevalue-

ringsredskab til brug i teamet.  

Lederne ser egen læring som en del af udviklingen af en professionel praksis   

Lederne er optaget af deres egen læring som en del af skolens fokus på løbende at udvikle og 

kvalificere den pædagogiske praksis. Konkret prioriterer lederne deres egen læring gennem fx le-

deruddannelse, inspiration fra andre skoler og læsning af forskning og ved selv at deltage i lære-

res og pædagogers kompetenceudvikling. Lederne peger på et behov for at holde sig opdateret 

med viden om fx nye pædagogiske teorier, aktuelle faglige og uddannelsespolitiske diskussioner 

og ledelsesstrategier til at håndtere en skole i forandring. De har behov for at være opdaterede 

for blandt andet at kunne indgå kvalificeret i faglige dialoger og sparring med deres medarbejde-

re. Lederne er i den sammenhæng bevidste om, at deres sparring adskiller sig fra den fagfaglige 

vejledning fra ressourcepersoner, fordi ledelsens relation til medarbejderne er en anden end den 

kollegiale relation mellem medarbejder og ressourceperson. Ligesom lederen i en faglig sparring 

naturligt vil have et andet videngrundlag end ressourcepersonens fagfaglige specialistviden.  

Lederne rekrutterer ambitiøse medarbejdere, der passer ind, og som ”vil” eleverne 

Lederne ser fastholdelse og rekruttering af medarbejdere som et vigtigt element i at sikre skolens 

professionelle kapacitet. I forbindelse med rekrutteringen af nye medarbejdere er det dels afgø-

rende for lederne, at lærere og pædagoger er ambitiøse og har et højt fagligt niveau, fx målt ved 

et højt karakterniveau fra læreruddannelsen. Dels ser lederne på de potentielle medarbejderes 

sociale og personlige kompetencer og egenskaber. Lederne lægger her vægt på, at nyansatte skal 

”passe ind” i gruppen af medarbejdere, og at de matcher og kan bidrage til den professionelle 

kultur, som ledelsen ønsker at fremme på skolen. Fx at en kommende medarbejder er åben og 

eksperimenterende i sin tilgang til undervisningen. Endelig er det vigtigt for lederne, at de nye 

medarbejdere ”vil” den elevgruppe, der er på skolen, og har en tilgang til det pædagogiske ar-
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bejde, som ligger i tråd med den eksisterende forståelse og praksis på skolen, fx når det gælder 

arbejdet med en differentieret elevgruppe. 

 


