
Gu skal ledere da lede! 
Af Peter Andersen, forlagschef

Nytåret blev startskuddet til et, for de fleste 
skoleledere, sikkert ganske hæsblæsende 
halvt år, hvor implementeringen af folkesko-
lereformen og lærernes nye arbejdstidsregler 
kommer til at kræve sin LEDER. LEDER 
skrives med versaler, da så store opgaver som 
de førnævnte virkelig kræver ledelse. De 
kræver, at ledelse ses som et fag og en profes-
sion med et fælles sprog. 

At være lærer og at være leder har godt nok 
samme endemål – nemlig optimal trivsel, 
udvikling og læringsudbytte for eleven. Men 
det er vigtigt, at funktionerne ikke blandes 
sammen. Det er netop forskellen mellem 
dét at være lærer og dét at være leder, der 
forener og optimerer kræfterne hen imod de 
fælles mål. Læreren skal ikke ”rende rundt” 
og agere skoleleder (men dog være leder for 
sine elevers læreprocesser), og lederen skal 
ikke ”rende rundt” og agere lærer. Der er en 
grund til opdelingen – der er forskellige rol-
ler, funktioner, kompetencer og forventnin-
ger, og lever lærerne og lederne op til disse 
adskilte funktioner, fungerer tingene bedre. 
Det er forskellen, der gør forskellen! 

Skolelederen, som den bedste lærer blandt 
ligemænd, er dermed en saga blot. Som kom-
mentar til Bondo, der i lockout-rusen udtalte 
de berømte ord: ”De siger, at nu skal lederne 
lede og fordele arbejdet. Gu skal de da ej. Det 
bestemmer vi da.”, fristes man derfor til at 
svare: Gu skal ledere da lede! Hvad skulle de 
ellers? Eller hvem skulle ellers gøre det?

Ledelsesopgaven er ingenlunde nem, og den 
er uhyre kompleks. I dette ledelsesnum-
mer beskrives de mange krav til lederen som 
paradokser eller modsætninger i artiklen 
Skoleledelsens balancekunst – ledelse gennem 
paradokser. Det nævnes, at man som leder 

på samme tid for eksempel 
skal målstyre og 

sikre lærernes 
autonomi. I 

samme 
dur 

skal man være nærværende i ledelsesopgaven 
og samtidig opfordre lærerne til selvledelse. 
Om disse krav er paradoksale og modsæt-
ninger, kan diskuteres. Er de ikke mere 
komplekse end modsatrettede og mere for-
udsætninger for hinanden end modsætnin-
ger? Forudsætningen for lærerens selvledelse 
er jo en tydelig overordnet ledelsesmæssig 
rammesætning fra skolelederens side. Og 
forudsætningen for autonomi er vel, at man 
ved, inden for hvilken ledelsesmæssig ramme 
denne autonomi kan udspille sig. Pointen er, 
at nok er der tale om komplekse krav, men 
de er hinandens forudsætninger, og det er 
netop forskellen mellem dem, der også sikrer 
løsningen. Ligesom det netop er forskellen 
mellem at være lærer og at være leder, der vel 
er kernen i god skoleudvikling. En lærer skal 
være lærer; en leder skal være leder.

I dette temanummer er der også et par ar-
tikler om Leadership Pipeline, som blandt 
andet stiller skarpt på, at vi ledelsesmæs-
sigt skal ”gøre hinanden gode” ved at sørge 
for tydelige forventningsafstemninger på de 
forskellige ledelses- og medarbejderniveauer. 
Hvem tager sig af hvilke opgaver? Og hvor-
dan sikrer vi samarbejdet opad, nedad og til 
siden i systemet?

Uanset hvilken ledelsesmæssig teori man 
finder inspiration i, er det væsentligt at holde 
sig for øje, at der er tale om skoleledelse, hvor 
kerneydelsen er undervisning og læring. Det 
skal gennemsyre også lederens arbejde. Fokus 
på kerneydelsen er ifølge Andy Hargreaves og 
Michael Fullan, jf. deres seneste bog Profes-
sional Capital (Teachers College Press, 2012), 
sammen med følgende faktorer hemmelighe-
den bag succesrige skoler:
•	 Teamorganisering: Teamet er langt mere 

kraftfuldt end enkeltindividet, og det er 
en ledelsesmæssig pointe, at det er langt 
mere effektivt at lede (med) medarbej-
derne (power-with) end at bestemme 
over dem (power-over) – jf. temanum-
merets sidste artikel Fair beslutnings-
processer og forandringer, der lykkes, som 

Nr. 4 • januar 2014 • 17. årgang • Tema: Tilgange til ledelse

Tidsskrift for skoleledelse
Skolen i Morgen

Skoleledelsens balancekunst – ledelse 
gennem paradokser
Af Lotte Lüscher

Lederopgaven er kompleks og fyldt af 
modsætninger. Denne artikel sætter fokus 
på ledelsesparadokser på tre niveauer, som er 
relevante for ledere i skolen at forholde sig til: 
organiseringens paradoks, tilhørsparadokset 
og rolleparadokset. 2
Leadership Pipeline – en hjælp i tider 
med forandringsledelse?
Af Kim Martin Nielsen, Thøger Riis Mi-
chelsen og Kristian Dahl

Leadership Pipeline er et bud på en ledelses-
strategi, der kan være en hjælp i tider, hvor 
krav og forventninger til ledelse er massive. 
Denne artikel kommer ind på, hvordan arbej-
det med Leadership Pipeline kan give fokus 
på forbindelser mellem de organisatoriske 
niveauer med forskellige ledelsesprofiler. 6
Leadership Pipeline i Hjørring Kommune 
– sund fornuft sat på formel
Af Carl Otto Borup og Karsten Poulsen

Ved ændringen af ledelsesstrukturen i Hjør-
ring Kommunes skoler og dagtilbud har de 
arbejdet med Leadership Pipeline i profes-
sionalisering af ledelsen. I artiklen deler 
projektlederen og skole- og dagtilbudschefen 
erfaringerne med at udarbejde en fælles profil 
for Børne- og Undervisningsområdet, som 
guider ledelsesudvikling og kompetenceud-
vikling. 9
Fair beslutningsprocesser og 
forandringer, der lykkes
Af Henrik Hiis og Bo Vestergaard 

Forfatterne tager i denne artikel afsæt i 
forskning, som viser, at to ud af tre foran-
dringsindsatser ikke skaber bedre resultater. 
De diskuterer derfor, hvordan skoleledere 
kan lykkes med at skabe en ”fair proces” med 
medarbejderne, hvor der er god dynamik 
mellem procesprincipper, holdninger og 
adfærd. 14
Anmeldelse
Bo Vestergaard: Fair proces 
Fra upopulære forandringer til 
medarbejdere der udvikler løsninger
Af Grethe Andersen
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