
I dette første temanummer af Ledelse i Morgen for 
årgangen 2017/2018 sættes der fokus på distribueret 
ledelse. Dette fokus er ingenlunde nyt. Allerede i 
2000’erne kom den distributive ledelse i højsædet. 
Tilgangen anskueliggøres bedst ved skoler og dag-
tilbud som lærende organisationer. Lederen skal 
kanalisere mest muligt fagligt ledelsesansvar ud 
så tæt på undervisning og pædagogisk praksis som 
muligt, dvs. til lærerne og det pædagogiske perso-
nale, som er de aktører, der har mest indflydelse 
på børn og unges udvikling, trivsel, dannelse og 
læring. Igennem den lærende organisation antages 
det, at børn og unge lærer mere. Dette kan dog ikke 
entydigt dokumenteres. Til gengæld er der en del 
tidligere undersøgelser, der tyder på, at også sko-
ler og dagtilbuds distributive ledelsesfora, såsom 
team eller afdelinger, har udfordringer forbundet 
med rent faktisk at holde blikket på den pædago-
giske praksis. Teamsamarbejdet involverer sjældent 
drøftelser, der retter sig eksplicit mod pædagogisk 
praksis, hvorfor det også kan være vanskeligt at 
spore sammenhængen mellem denne distribution 
af ledelsesansvar og børn og unge.

Måske har dette ændret sig? En del skoler har i hvert 
fald taget udfordringen på sig. Ledelsen vil gerne 
kvalificere teamsamtalerne, så det skaber læring og 
udvikling for såvel ledere som medarbejdere. Am-
bitionen er, at dialogen skal tage afsæt i medarbej-
dernes pædagogiske og didaktiske overvejelser og 
praksis, så ledelsen kan få indblik i undervisnin-
gen og herigennem bidrage til at udvikle den. Til 

det formål tager nogle skoleledelsesteam på besøg i 
alle klasser og observerer undervisning – ikke bare 
på må og få, men med blik på et fokuseret tema, 
som teamet og ledelsen på forhånd har identifi-
ceret. Observationerne er en del af det empiriske 
grundlag for teamsamtalerne. Bestræbelsen er at 
samle sig om den undervisning og pædagogik, der 
bringes med ind på bordet fra besøgene i klasserne. 
Besøgene er ikke kontrol eller ledelsens forsøg på at 
implementere en bestemt metode. De er afsæt for 
faglig sparring.

Disse er blot et blandt flere mulige greb omkring 
distribueret ledelse. Følgelig koncentrerer ledelse 
sig her heller ikke til formelle hierarkier. Det drejer 
sig også om faglig ledelse. Dvs. hvordan man un-
derstøtter faglige ressourcepersoner i at lede andre 
kolleger.

I dette nummer berøres disse og andre sider af di-
stribueret ledelse. Kim Martin Nielsen spørger, om 
ledelse rent faktisk kan kanaliseres til team og fag-
koordinatorer? Katja Munch Thorsen ser på vær-
dien af investeringer i faglige ressourcepersoner i 
skolen, mens Mai-Britt Herløv Petersen ser på nogle 
af de samme forhold på dagtilbudsområdet. Ende-
lig indeholder temanummeret et uddrag af Alma 
Harris’ bog Distributed leadership matters, der snart 
udkommer på dansk.

Rigtig god læselyst!

Af Andreas Rasch Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Distribueret ledelse har en betydning 
Af Alma Harris

Denne artikel er et uddrag af den internationalt 
anerkendte forfatter og uddannelsesekspert Alma 
Harris’ kommende bog. Artiklen beskriver, hvor-
dan distribueret ledelse er den ”sociale lim”, når 
det kommer til at udnytte uddannelsesstedets 
samlede professionelle ekspertise i et forsøg på 
at skabe bedre elevpræstationer og -resultater og 
fastholde dem.
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Distribueret ledelse: Svaret på øget 
kompleksitet og arbejdsbelastning?
Af Kim Martin Nielsen 
Denne artikel udfolder ideen bag delegeret og 
distribueret ledelse – hvad er det, hvorfor skal vi 
arbejde med det, og hvordan ser det ud i prak-
sis? Derudover kommer artiklen med et bud på, 
hvilke forudsætninger arbejdet med distribueret 
ledelse kræver, samt hvilke faldgruber man bør 
være opmærksom på i det konkrete arbejde i 
praksis.

7 
Investeringen i ressourcepersoner i 
folkeskolen kræver mere ledelse 
Af Katja Munch Thorsen
Denne artikel beskriver, hvordan man på mange 
skoler har investeret massivt i forskellige former 
for specialistviden i form af ressourcepersoner. 
Men mange steder får skolerne ikke nok ud af 
investeringen, fordi ressourcepersonernes ar-
bejde ikke bliver ledet på en måde, hvor den or-
ganisationsudvikling, ressourcepersonerne har 
potentialet til at bidrage til, faktisk sker. Vejen 
frem er en mere bevidst og vedholdende ledelse 
af ressourcepersonernes arbejde.

 10 
Ledelse og styring af kvalitetsarbejdet 
i dagtilbud 
Af Mai-Britt Herløv Petersen

Denne artikel har fokus på lederens rolle i for-
hold til at omsætte strategiske beslutninger til 
effektfulde resultater. Siden indførelsen af de 
pædagogiske læreplaner i 2004 har der for alvor 
været fokus på kvalitetsudvikling af dagtilbud. 
Artiklen beskriver de styrings- og ledelsesmæs-
sige krav, der stilles til kvalitetsudvikling i dag-
tilbud, og giver bud på, hvad kvalitet er, samt 
hvordan personalet oplever arbejdet med de 
udstukne krav.
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