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Forsøgsudmelding om pædagogisk ledelse gennem feedback 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ønsker at igangsætte et forsknings- og udviklingsprogram om 
pædagogisk ledelse. Programmet skal gennemføres på tværs af følgende uddannelsesområder: 
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), almen voksenuddannelse (AVU), erhvervsuddannelser og gymnasiale 
uddannelser.  
 
Baggrunden for programmet er erfaringerne fra en række aktuelle undersøgelser og udviklingsprojekter, hvor der 
peges på, at den pædagogiske ledelse har en central funktion i udviklingen af uddannelsernes kvalitet, og at der 
er behov for at styrke den pædagogiske ledelse.   
 
Det drejer sig blandt om følgende projekter: 
 

1. TALIS (Teaching and Learning International Study) Rapport fra EVA, 2013 

2. Ministeriets indsatser ”Skoleudvikling i Praksis 2014” (SIP) (gymnasiale uddannelser og 
erhvervsuddannelser). 

3. EVA-rapporterne: ”Kompetenceudvikling blandt lærere på det gymnasiale område”, 
”Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne” og ”Nye krav til de pædagogiske 
kompetencer. Erfaringer med lærere fra de erhvervsrettede institutioners deltagelse i 
diplomuddannelsen i erhvervspædagogik”  

4. Forsknings- og udviklingsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet gennemført i 
samarbejde med Metropol: ”Udvikling af pædagogisk ledelse på erhvervsskoler” og 
”Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag”.  

 
På tværs af ungdomsuddannelser viser undersøgelser (blandt andre EVA-rapporterne og rapporten fra TALIS), at 
der særligt er behov for udvikling af den del af den pædagogiske ledelse, der drejer sig om den faglige sparring 
på skolerne, herunder lederens involvering i og systematiske feedback på den enkelte lærers undervisning. Det 
udviklingsbehov for den pædagogiske ledelse, som udmeldes i programmet, har tidligere været forelagt og 
drøftet med leder- og lærerorganisationer fra de fire uddannelsesområder.   
 
Ledelse på kvalitet i undervisningen 
Formålet med programmet er at opnå viden, der kan danne udgangspunkt for videreudvikling af pædagogisk 
ledelse inden for de fire uddannelsesområder (AMU, AVU, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). I 
programmet sættes der særligt fokus på, hvordan lederen kan tage del i udviklingen af kvalitet i undervisningen 
gennem dialog om undervisningens mål og resultater, gennem et fokus på lederens feedback til 
medarbejderen/læreren/lærerteam. 
 
Programmets tilrettelæggelse 
Programmet organiseres omkring 35-40 skoleprojekter på tværs af uddannelsesområderne, som Ministeriet for 
Børn og Undervisning og Ligestilling udvælger til programmet på baggrund af skolernes ansøgninger.  
 
I programmet tilknyttes omfattende følgeforskning, der har som opgave at dokumentere den viden som skabes i 
programmet, bidrage til løbende kvalificering af skoleprojekterne og udvikle særlige designs for de metoder til 
feedback, som skal anvendes af skolerne i programmet. Ministeriet gennemfører samtidigt med 
forsøgsudmeldingen et udbud med henblik på at indgå kontrakt med en forskningsinstitution om at gennemføre 
opgaven.    
 
De deltagende skoler vil ved projektperiodens begyndelse få udmeldt særlige metoder til lederens systematiske 
feedback til lærerne. Skolerne forpligter sig ved deltagelsen i projektet til at foretage systematisk afprøvning og 
bidrage til den vidensindsamling, som forskningsinstitutionen gennemfører i programmet. 
 

http://www.eva.dk/projekter/2014/kompetenceudvikling-blandt-laerere-pa-gymnasiale-uddannelser/download-rapporten/kompetenceudvikling-blandt-laerere-pa-det-gymnasiale-omrade/download


 

Design for ledelsesfeedback 
Ved ledelsesfeedback forstås i programmet tre former for aktiviteter: 

 at ledelsen opnår valid information om lærernes undervisningspraksis, det vil sige 
kvantitative data samt kvalitative evalueringer af undervisningens virkning 

 at ledelsen anvender viden om lærernes undervisningspraksis i dialogen med lærerne 

 at ledelsen i dialog med lærerne omsætter viden om undervisningens kvalitet til 
fokuspunkter i den videre udvikling af undervisningen. 

 
Feedbackdesign forstås i denne sammenhæng som modeller for, hvordan lederens feedback til læreren kan finde 
sted i praksis. I programmet vil der blive udbudt tre feedbackdesign, som skolerne kan vælge imellem. 
 
Hvert feedbackdesign skal i forskellige kombinationer indeholde elementer fra alle de tre ovennævnte aktiviteter 
for lederens feedback til læreren og kunne anvise måder at indsamle relevant data for feedback, 
feedbacksamtalen og den fremadrettede proces, som skal lede til bedre undervisning.  
 
Hvert feedbackdesign er sammensat så det er muligt:  

 at uddrage viden fra forsknings- og udviklingsprogrammet, om hvordan designet har 
virket med henblik på at skabe kvalitet i undervisningen 

 at skolerne inden for rammerne af de enkelte feedbackdesign kan formulere 
selvstændige skoleprojekter, som designet anvendes på.    

 
Skolenetværk  
Alle deltagende skoler bliver inviteret til at deltage i et skolenetværkssamarbejde, så de undervejs kan 
trække på hinandens viden og ideer. 
 
Skolernes ansøgning:  
Skolernes ansøgning skal indeholde en beskrivelse af den lokale skoleindsats, som skolen ønsker løftet gennem 
øget fokus på ledelsens deltagelse i udviklingen af kvalitet i undervisningen, samt et budget for de aktiviteter der 
tænkes gennemført i skoleprojektet. I budgettet skal indgå aktiviteter til udfoldelsen af det lokale skoleprojekt, 
samt de fælles projektaktiviteter, som vil være i forbindelse med programmets følgeforskning. Aktiviteter i 
forbindelse med følgeforskningen vil omfatte:   
 

 deltagelse på opstarts-, midtvejs- og afslutningskonferencer 
 møder, interview og sparring i forbindelse med programmets følgeforskning og skolenetværk. 
 
De skoler, som ønsker at deltage i programmet, udfylder et ansøgningsskema og indsender desuden per e-mail 
en indscannet og underskrevet kopi af ansøgningen. Send e-mailen til puljefou@uvm.dk og skriv 
GYM+blanketnummer i emnefeltet. 
 
Ansøgningsskemaet åbner i løbet af uge 46 2015. 
 
Tidsplan:  
Deadline for skolernes ansøgning: 7. december 2015. 
 
Projektperioden forventes påbegyndt i marts 2016 og afsluttes i juni 2017.  
 
Midler:  
Hver skole kan søge om 75.000 kr. Det er muligt at lave fællesansøgninger fra flere skoler, som ønsker at 
samarbejde om en fælles skoleindsats. Ved fællesansøgninger kan hver skole i projektet søge om 75.000 kr. 
 

mailto:puljefou@uvm.dk

