
 

Strategisk pædagogisk lederskab i skolen 
Forløbet bygger på en filosofi om, at den, der vil gøre en forskel, skal forstå sine omgivelser, skal forstå sig selv og skal 

vide, hvad der skaber resultater.  
 

Indhold 
Forløbet indledes med tre temaer, der tilsammen udgør grundforudsætningerne for et vellykket og effektivt strategisk 

pædagogisk lederskab: 

 Skolen i organisatorisk perspektiv, hvor der fokuseres på, hvordan man gennem forskellige synsvinkler kan 

analysere og forstå sine omgivelser – både de nære i form af skolens medarbejdere og elever og de øvrige 

aktører på lidt mere afstand fra skolens dagligdag. 

 Viden om elevers læring, hvor der er fokus på de centrale elementer i skolens praksis, hvor der er evidens for 

gode resultater på elevernes læring samt ledelsens forskellige muligheder for at påvirke elevernes læring i 

skolen gennem udvikling af skolens organisation, arbejdsformer og kultur. 

 Det personlige lederskab, hvor der er fokus på at forstå sig selv i lederrollen – betydningen af personlige 

værdier, motivation, sociale kompetencer, håndtering af magt og autoritetsrelationer samt evne til at 

reflektere over og udvikle sit personlige lederskab. 

 

Undervisningsformer 
Forløbet omfatter en blanding af korte forelæsninger, cases, øvelser, gruppediskussioner, netværksaktiviteter, 

coaching og arbejde med strategiske ledelsesudfordringer i egen praksis under vejledning af kursuslederne og i tæt 

samspil med erfarne erhvervspsykologer. Hertil kommer gæsteforelæsninger ved skoleledere, der har udviklet 

spændende løsninger på pædagogiske udfordringer. 

Forløbet tilrettelægges, så deltagerne introduceres både til den nyeste forskningsbaserede viden på området og til 

konkrete eksempler og erfaringer fra danske skoler. 

 

Alt det praktiske  
Det samlede forløb omfatter 20 hele undervisningsdage. Modulet udbydes med start i efterårssemestret 2016. 

Foruden de egentlige undervisningsdage må der påregnes mindst to netværksmøder. Undervisningen finder sted i 

København, på Fyn og i Jylland. Modulet koster 55.000 kr. Hertil kommer udgifter til internatophold i 

størrelsesordenen 15.000 kr. + udgifter til materialer  

 

Undervisere 
Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet  

➜ Mangeårig underviser på statskundskab og masteruddannelser i ledelse. Igennem ti år leder af kurser for 

institutledere på universiteterne i regi af Danske Universiteter.Forsker særligt i offentlig forvaltning og 

kommunalpolitik og senest i konsekvenserne af at måle forskeres publikationer. 

  

Adjungeret professor Jørgen Søndergaard, og forskningsleder, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd  

➜ Lektor Aarhus Universitet 1974 – 1985. 28 års erfaring som institutionsleder i det offentlige – senest som direktør 

for SFI. Mange års erfaring med undervisning, foredrag og faglige læreprocesser. Formand for Skolerådet og Skolens 

Rejsehold.  

  



 

Styring, motivation og performance i folkeskolen 
 

Motiverede medarbejdere i folkeskolen er helt centrale for at skabe de læringsmæssige relationer, der sikrer 

børnenes faglige udvikling og trivsel. En af de store ledelsesmæssige udfordringer for skoleledere er at mediere 

styringen på en måde, der understøtter medarbejdernes motivation   og hvis  det ikke lykkes, forringes elevernes 

læring. Opbygningen af ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at gennemføre forandringer på en måde, der 

understøtter medarbejdernes motivation, er således en nøgle til at skabe bedre læring og trivsel blandt eleverne i den 

danske folkeskole.  

Formål med modulet 
Formålet med modulet er at sætte lederen i stand til at sammentænke styring, motivation og resultater. Forskningen 

viser nemlig, at folkeskolelærernes motivation har betydning for de resultater, deres elever opnår, men også at de 

offentlige lederes motivation har en stor betydning for medarbejdernes  

Indhold  
Modulet forholder sig til tre centrale spørgsmål: 

 Hvilken rolle skal skoleledelsen spille for at tilrettelægge styringstiltag og ledelse så der skabes bedre 

resultater? 

 Hvilke motivationsformer har skolelederne at arbejde med?  

 Hvad er performance i folkeskolen? 

Modulet går i dybden med at diskutere, hvordan ’Public Service motivation’ kan forbedre de offentlige ydelser, og om 

den rent ledelsesmæssigt har et potentiale i forhold til rekruttering, socialisering og fastholdelse af offentligt ansatte. 

Desuden diskuteres det, hvordan oplevelsen af autonomi, kompetence og menneskelige relationer har betydning for, 

hvilken energi medarbejderne lægger i arbejdet.  

Vi ser på den nyeste forskning, der viser, at medarbejdernes motivation udhules, hvis den styring medarbejderne 

udsættes for, opleves som kontrollerende frem for som understøttende for arbejdet. Vi diskuterer hvordan 

skoleledelsen kan arbejde med oplevelse af kompetencer, autonomi og relationer hos de ansatte. 

 

Alt det praktiske 
Modulet kører over et semester i efteråret 2016 med i alt 3 undervisningsgange. Undervisningen finder sted på 

Copenhagen Business School. Prisen for modulet er 10.000 kr. + udgift til materialer.  

 

Underviser 
Lene Holm Pedersen er professor i public management på CBS og forskningsleder på KORA. Hun forsker i samspillet 

mellem styring, motivation og performance ofte med Folkeskolen i fokus. Samspillet mellem de offentligt ansattes 

motivation, brugernes handlingskapacitet og de modeller, der anvendes til at levere offentlig service er et centralt 

forskningsfelt. Men hun arbejder også med reformer og organisationsforandringer, og med hvordan politiske ideer 

omsættes til reguleringsmæssige tiltag. Desuden interesserer hun sig for lokaldemokrati, kommunalpolitikernes rolle 

og kommunernes økonomiske handlerum. 

 


