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Hvad ønsker lærerne?

• Ønsker lærerne ledelse ? – Ja tak! 

• Ønsker lærerne pædagogisk ledelse? – Ja tak!

• Ønsker lærerne værkførere? – Nej tak!

• Lærerne ønsker at gøre deres arbejde bedst muligt og sikre dygtige elever

• Lærerne ønsker en ledelse, der understøtter dette med dialog, samarbejde, 
sparring, efteruddannelse, de nødvendige rammebetingelser herunder 
tilstrækkelig tid, gode lokaler og up-to- date værktøjer og teknologi

Lad mig uddybe…



Hvad er pædagogisk ledelse for en størrelse? 

Pædagogisk ledelse er ledelse med fokus på kerneopgaven:

• Undervisningen og arbejdet med eleverne.

Pædagogisk ledelse handler om:

• At sikre kvaliteten i undervisningen

• Understøtte udviklingen af undervisningen

• Understøtte den enkelte lærer i sit arbejde med eleverne



Pædagogisk ledelse er altid vigtig, men i disse år et absolut must

• Ændret ledelsesrolle efter lov 409. 
• Loven medførte en udvidelse af ledelsesrummet. Dette ledelsesrum skal forvaltes 

pædagogisk forsvarligt!

• Forventning om, at lederne

• går i dialog med lærerne om målet med undervisningen, metoder i undervisningen og 
den konkrete prioritering af tid mv.

• sætter og prioriterer de forskellige mål for undervisningen og sikrer de nødvendige 
betingelser for at målene kan indfris

• Reform af erhvervsuddannelserne
• Som indeholder en række krav til uddannelsernes indhold og organisering, der forudsætter et 

omfattende pædagogisk udviklingsarbejde



Reformens krav om mere og bedre undervisning

• Tydelige unge- og voksenspor

• Mere varieret og differentieret undervisning

• Mere helhedsorienteret undervisning 

• Tydeligere kobling mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen

• Styrket anvendelse af IT

• Motion som en integreret del af hverdagen

• Mere lærerstyret undervisning



Aktuelle udfordringer i forhold til undervisningen

Høje overgangskrav og EUX intensiverer grundforløb
 Forventning om, at flere faglige mål kan nås på kortere undervisningstid ved at skabe synergi mellem grundfag og 

erhvervsfag gennem helhedsorienteret undervisning 

Den komprimerede undervisning øger blandt andet behovet for løbende koordinering og samarbejde om tværfaglighed 
i undervisning og hvordan undervisningen tilrettelægges, så eleverne får den fornødne ‘tid til at fordøje stoffet’

Krav om at alle elever skal blive så dygtige som de kan 
 Undervisningen indenfor de enkelte hold skal differentieres med udgangspunkt i elevernes forskellige 

forudsætninger og potentialer 

 Der skal tilbydes niveaudelt undervisning både indenfor grundfag og erhvervsfag 

 Udbredelse af EUX og talentspor 

 De voksne elever skal som hovedregel gennemføre undervisningen 10% hurtige end de unge elever.

Mange små hold betyder, at undervisningen ofte tilrettelægges som samlæsning på tværs af hold. Synkron 
undervisning’ indebærer at undervisningen udvikles og tilpasses, så det modsvarer de forskelligartede faglige mål. 

De krav der ligger i reformen fordrer et tæt samarbejde både lærerne imellem og mellem lærerne og den 
pædagogiske ledelse. 

Det er den pædagogiske ledelses ansvar at sikre, at dette samarbejde finder sted!



Pædagogisk ledelse er ledelse af professionelle undervisere

De, der skal ledes, har 
• en særlig viden om deres fag og dets metoder, branchens standarder og krav
• erfaringer med, hvad der virker, når eleverne skal tilegne sig relevant viden og færdigheder
• viden om eleverne og deres konkrete forudsætninger og potentialer

Dette er vigtige ressourcer, som den pædagogiske ledelse skal bringe i spil

God pædagogisk ledelse 
• er derfor ledelse, der anerkender, respekterer og anvender lærernes faglighed og erfaringer
• kræver mod til at gå ind i og facilitere en proces, hvor man sammen forsøger at finde svar på 

konkrete udfordringer
• handler om at sikre sammenhæng mellem mål og ressourcer, om at turde prioritere og tage ansvar 

for denne prioritering.



Hvis man ikke gør det….

• Misser man muligheden for at udnytte de ressourcer, der ligger i lærernes 
konkrete viden, erfaringer og engagement

• Risikerer man, at de mål, der opstilles, ikke er meningsfulde i forhold til den 
konkrete undervisning

• Undergraver man sammenhængen mellem skolens mål og undervisningens mål



Betingelserne for pædagogisk ledelse i EUD  

Pædagogisk ledelse i krydspresset mellem forskellige krav

EUD skal forholde sig til mange forskellige interessenter med forskellige 
forventninger og krav, fx:

• Politiske dagsordner og offentlighed, der forventer at EUD bidrager til inklusion, sundhed og afradikalisering
• Krav om stærke fagfagligheder fra praktikvirksomheder, faglige udvalg mv
• Krav om stærke grundfagskompetencer der styrker elevernes videreuddannelsesmuligjheder
• Krav om gennerelle nedskæringer fx med henblik på omprioritering
• Kvalitetstilsyn
• Økonomisk tilsyn

God pædagogisk ledelse skal kunne navigere i dette krydspres, og 
• skabe en fælles forståelse af hvad der er kerneopgaven i den enkelte afdeling – hvad er målet med 

undervisningen og hvad er god undervisning

• skabe den fornødne ro omkring kerneopgaven: undervisningen, ved at fungere som et meningsfuldt filter for 
de krav, der kommer ude fra

• lede nedad og presse opad ved at være advokater for kvalitet i undervisningen



Pædagogisk ledelse på EUD er ledelse af gode lærerprocesser

Der ikke er entydig sammenhæng mellem mål og midler i undervisningen, og derfor 
er der ikke én metode, der passer til alle elever!

• God undervisning kræver derfor en stærk lærerfaglighed, plads til professionelle skøn og tid til 
faglig refleksion og afprøvning af nye metoder og greb i undervisningen.

Opgaverne er grådige
• Forberedelsen kan altid blive grundigere, feedbacken til eleverne være oftere og tydeligere, 

tilgængeligheden af læreren mere omfattende osv.

Derfor skal god pædagogisk ledelse
• skabe rammer, der understøtter en stærk professionelisme, ved at sikre at lærerne har de 

nødvendige kompetencer, redskaber og viden samt rammer der understøtter den (fælles) 
professionelle refleksion

• gå i dialog om og sætte standarder for, hvornår kvaliteten i undervisningen er god nok. Dette 
forudsætter at ledelsen er tilgængelig for lærerne, tager medansvar for kvaliteten i undervisningen 
og bakker lærerne op udadtil og opadtil 



Pædagogisk ledelse i EUD finder sted i en presset hverdag

Udviklingen af erhvervsuddannelserne og den pædagogiske ledelse skal ske i en hverdag, 
hvor det ofte er en udfordring at få skemaet til at gå op.

Lærernes læring og udvikling af undervisningen kræver både
• forstyrrelse, som skaber oplevelsen af behov for nye løsninger og 
• ro til refleksion over disse forstyrrelser og hvordan de kan omsættes til ny praksis

God pædagogisk ledelse er
• ledelse, der kan forstyrre vanetækning, og som formår at understøtte disse forstyrrelser med den 

fornødne ro, så forstyrrelserne giver anledning til produktive lærerprocesser og ikke forbliver støj 
eller belastninger

Det kræver et tillidsforhold mellem lærerne og den pædagogiske ledelse



… pædagogisk ledelse på en erhvervsskole er derfor ikke 
nødvendigvis en nem opgave.

• Er uddannelsesledernes betingelser, for at være pædagogiske ledere, gode nok?

• Er I, som ledere, klædt tilstrækkeligt på?

• Har I redskaber til og bliver I understøttet i at håndtere krydspresset mellem 
pædagogisk ledelse og økonomistyring?



God pædagogisk ledelse et lærerperspektiv
- anvender den viden og de erfaringer, der er i organisationen

• God pædagogisk ledelse forudsætter, at man anerkender og anvender lærernes 
faglige pædagogiske viden, deres kendskab til fag, metoder og de elever der 
deltager i undervisning, med det formål at skabe bedst mulig undervisning

• God pædagogisk ledelse er ledelse der understøtter at lærernes konkrete 
erfaringer omsættes til viden og bliver omsat i praksis på en hensigtsmæssig 
måde

Det forudsætter, at der:

• skabes rammer, der giver lærerne mulighed for at reflektere over de erfaringer, de løbende 
får i deres daglige praksis – både individuelt og kollektivt

• eksisterer en fælles forståelse af, hvad der er hensigtsmæssig pædagogisk praksis, og hvad 
der er målet med uddannelsen og dens forskellige dele



God pædagogisk ledelse et lærerperspektiv 
- sikrer lærernes adgang til relevant (ny) viden

• God pædagogisk ledelse er ledelse, der har fokus på at medarbejder har adgang 
til den viden og de redskaber, der er nødvendige for at lave god undervisning

• Ledelsen skal sikre, at lærerne 
• får de nødvendige informationer og at man undgår det videnstab nedad i organisationen som 

mange lærere oplever i dag

• løbende får mulighed for at tilegne side den viden og de redskaber, de har brug for, for at 
kunne varetage deres undervisning



Lærernes ønsker til din selvrefleksion som pædagogisk leder

• Formår jeg at facilitere en fortsat og nærværende dialog om, hvad der er målet med undervisningen, 
og hvad der karakteriserer god undervisning?

• Formår jeg at skabe rammer, der understøtter den differentiering og helhedsorientering, som er en 
forudsætning for kvalitet i erhvervsuddannelserne?

• Formår jeg at udfordre?

• Formår jeg at understøtte vidensprocesserne i afdelingen? Herunder lærernes erfaringsbearbejdning 
og videndeling?

• Ved jeg, hvad der udfordrer lærerne i forhold til at lave god undervisning og nå uddannelsens 
forskellige mål?

• Formår jeg at gå i dialog med lærerne om hvilken viden og redskaber, der kan understøtte dem i at 
imødekomme disse udfordringer?

• Formår jeg at skærme mine medarbejdere mod ikke-produktive forstyrrelser fra udefra kommende 
krav?

• Har jeg lærernes tillid?

• Er jeg i stand til at videreformidle/oversætte lærernes behov opad i systemet og advokere for dem?


