
Verden præges i disse år af ekstreme og radikale 
holdninger. Politisk vil mange positioner ikke lade 
sig placere på hverken den ene eller den anden fløj, 
endsige forholde sig til og fremlægge en samlet 
politisk løsning. Det er nemmere – og der er ikke 
mindst flere stemmer i – at forholde sig til enkelt-
sager. Der hoppes fra tue til tue, hvor det er nemt 
at have en markant holdning til enkeltsager, mens 
de nødvendige kompromiser, som vi alle ved må 
indgås altid og hver eneste dag overalt (politisk, i 
skolen, i hjemmet etc.), er sværere at få nogle til at 
"committe" sig på.

Der er som aldrig før brug for brobyggere i verden. Be-
vægelser og folk, der samler befolkningsgrupper frem 
for at splitte dem ad og sætte dem op imod hinanden. 

Det samme gælder inden for pædagogikken. Det er 
for nemt at have et ekstremt syn på fx evidens og 
data (det såkaldt "hårde") eller kultur samt dan-
nelse (det såkaldt "bløde"). Der skal bygges broer, 
så vi undgår kunstige skel mellem fx lederes ledelse 
og medarbejderes autonomi, forvaltning og den ud-
førende pædagogiske praksis, at arbejde hen imod 
fælles mål og finde forskellige veje derhen, at opnå 
faglige mål, samtidig med at vi opnår sociale mål. 

Men det er krævende og udfordrende at bygge 
sådanne broer, for det kræver jo, at man faktisk 
forsøger at sætte sig ind i hinandens forskellige per-
spektiver og finder fælles bæredygtige, fremtidssik-
rede løsninger. Det er nemmere bare at være imod, 
som skoleleder Lasse Reichstein også kommer ind 
på i sin artikel "Mulighedernes holdeplads" i dette 
nummer. Men det er for nemt bare at være imod – 
og det er et udtryk for arrogant skrivebordspæda-
gogik! Og som pædagogisk (uddannelses)leder ved 
man fra hverdagen, at det altid er tale om et både-og 
og sjældent et enten-eller. 

Det er fx også nemmere og p.t. "mere moderne" bare 
per automatik at være imod New Public Manage-
ment, selvom vi ved, at der – sammen med nuvel 
særdeles relevante kritikpunkter – også har været 
og er gode (og nu måske lidt oversete) pointer heri. 
Vi skal jagte det kontraintuitive, hvilket vi forsøger 
med en artikel som Jens Linders "New Public Ma-
nagement – en fejlagtig dødsdom?". 

Vi skal til det yderste tilstræbe at forstå hinanden 
– og ja, det kræver møje og besvær – men det gi-
ver også indsigt og de nødvendige nuancer for at få 
hverdagens pædagogiske liv til at fungere i dagtil-
bud, folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Det handler om at lytte for siden at kunne forstå. Og 
spørge ind for at være sikker på at forstå modparten 
så godt, som det nu engang er muligt. Lytter man 
først, sker der jo ofte det, at du så faktisk forstår din 
samtalepartner bedre – ja, måske lærer man lige-
frem et og andet. Pointen er dog, at denne læring 
skal tilstræbes som idealet – vi skal samtale med 
hinanden for at blive klogere. Vi skal være åbne over 
for at lade os blive klogere og evt. revidere egne vur-
deringer og måske ledelsesmæssige beslutninger.

Og først efter at have LYTTET og FORSTÅET kan vi 
LEDE ... LISTEN-LEARN-LEAD, som amerikanske 
Russell J. Quaglia benævner det – og ja, essentielt 
netop i dén rækkefølge: 1) LYT, 2) LÆR – og 3) LED 
(Quaqlia, 2016).

LISTEN

LEARN

LEAD

At lytte for at lære og forstå for siden at kunne lede 
er vejen frem til tidens altafgørende pædagogiske 
brobyggeri. 

Lytter du tilstrækkeligt, og forstår du godt nok, inden 
du leder? Det vil jeg personligt "teste mig selv på" i den 
kommende tid. 
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Skoleledelse i krokodillens gab – at 
effektivisere og innovere 
Af Sophie Holm Strøm

Det forventes i dag, at pædagogiske ledere skal ef-
fektivisere, finde besparelser og samtidig produ-
cere mere og bedre for færre ressourcer. Baseret på 
en undersøgelse på seks gymnasier kommer denne 
artikel med bud på, hvordan uddannelsesledere 
kan være effektive og innovative på samme tid. Det 
sker bl.a. via opbygningen af en samarbejdskultur 
og en ledelsesmæssig prioritering af kerneopgaven.
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Mulighedernes holdeplads
Af Lasse Reichstein
I denne artikel beskrives det arbejde og de vil-
kår, som gælder for skoler og skoleledere i dag. 
Samtidig gives nogle bud på, hvordan man lyk-
kes med et komplekst job, hvor mange forven-
ter noget af én. Artiklen gennemgår, hvordan 
man gennem involvering af alle skolens med-
arbejdere, læringsfællesskaber og fortsat faglig 
udvikling kan skabe en bedre folkeskole og der-
igennem bedre læring og trivsel for eleverne. 
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Den synligt lærende organisation
Af Stine Elverkilde
Den pædagogiske praksis i dagtilbud er en del af 
en organisatorisk rammesætning, der rækker ud 
over den enkelte institution. Dagtilbud er en del af 
en politisk styret organisation, der i samspil med 
forvaltningen omsætter eksterne vilkår og ønsker 
til konkret praksis. Denne artikel, der er et ud-
drag af Stine Elverkildes nye bog, viser, hvordan 
en kommune har anvendt Synlig Læring til at for-
stærke arbejdet med at skabe pædagogisk kvalitet. 
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New Public Management – en fejlagtig 
dødsdom?
Af Jens Linder

New Public Management har igennem en år-
række været prügelknabe og er af flere forsøgt 
erklæret død. I denne artikel gennemgås tre af 
de vigtigste forhold omkring implementerin-
gen af New Public Management, og der gives 
eksempler på, hvordan ledere i det offentlige 
har tænkt nyt og arbejdet med at øge kvalitet 
og effektivitet. Derudover præsenteres overvej-
elser om, hvordan man kan komme tilbage på 
kursen med New Public Management.
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▶ IndholdPÆDAGOGISK BROBYGNING – 
LYT, LÆR OG LED!
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Tidsskrift for pædagogisk ledelse

Ledelse i Morgen

Figur 1. Lyt, lær, led (Quaqlia, 2016).




