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Summary 

In this Master’s thesis I have chosen to examine the public school in Denmark1 and the conditions for 

school leadership. What I want to examine is how the law of public schools in Denmark defines the primary 

task of school, and how that constitutes and impacts the conditions for school leadership. 

Additionally, I want to explore the development in and history of the public school to see how that 

contributes to give impact on conditions for school leadership. As a third focus in my study I have chosen to 

analyze the basis of management in Halsnæs Kommune. 

These three fields of study I will analyze by using the theory of Pierre Bourdieu. In particular, I will examine 

how the agent’s habitus impacts their understanding of the main task in public schools, and how history 

contributes to how power evolves in the field of public schools. Thus, I will use Bourdieu’s concept of field, 

capital and doxa to examine the conditions of school leadership. 

The question of this thesis is: How is the school leadership the answer to the challenge and task of the 

public school? 

I will examine the conditions for school leadership through the task in public school set by legislation, the 

task set by history and the task set by the basis of leadership in Halsnæs Kommune. 

In this Master’s thesis I have found that conditions in the law codify the school leadership as one person 

and not as a team. At the same time through history and school development, there has been an almost 

doxic idea of the school leader having a teacher’s degree. A school leader therefore can be said to share 

habitus with the teachers he leads. And therefore new agents, like an SFO leader, in the field of school 

leadership will give challenge to the doxa of the field. 

The increased political focus on public schools and the main task of the public school causes that other 

fields have an impact through symbolic power on the field of public school. The political field has the power 

to legislate which has an impact on the conditions for school leadership. These other fields with capital 

volume challenge the doxa of the school leadership. Even though, the historical understanding of public 

school reproduces an understanding of school as a place primarily for teaching. This is supported by 

legislation which has enhanced the last few years causing a shift in focus on more teaching and test and a 

much smaller focus on how the children develops into social competent human beings. 

                                                           
1
 In Denmark the public school includes kindergarten and 1

st
 through 9

th
 grade. 
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The basis of leadership in Halsnæs Kommune is also challenged by both the habitual understanding of 

hierarchy in school leadership and by the intention of the basis of leadership which speaks of team 

leadership and diversity in the leader team.  

In relation to my own role, as a consultant, and in relation to the school leadership, I think that it is crucial 

in order to develop good leadership, that there will be a challenge of the doxic understanding of school 

leadership allowing a focus on professional leadership in a team of leadership. 

The assignment as a consultant is to support development of the leadership in public schools by challenging 

their habitual ideas of facing the challenge in the task of public school. In this way I can contribute to the 

strategically change of school leadership so that the whole assignment of making a school for both 

educational and individually social skills.  

Indledning 

”Folkeskolen er en af samfundets grundpiller. Folkeskolen er efter vores vurdering det vigtigste langsigtede 

satsningsområde for det danske samfund. Det er her, de mennesker uddannes og udvikles, som skal udgøre 

samfundet, som skal lede samfundet, og som samfundet skal leve af i fremtiden”. Citat Steen Hildebrandt 

og Per Fibæk (Når klokken ringer ud, s. 9). 

Denne masterafhandling er skrevet i foråret 2012 og er et udtryk for min interesse i folkeskolen, som den 

del af det danske velfærdssamfund, der har den største betydning for fremtiden. Jeg er af den 

overbevisning, at folkeskolen kan bidrage til demokrati, mestring af livet og samfundets udvikling men kun, 

hvis vi kæres om folkeskolen.  

Jeg er, som pædagogisk konsulent i Halsnæs Kommune og medstifter af SFO tænketank Danmark, optaget 

af, hvordan vi kan udvikle folkeskolen. Jeg vil i denne masteropgave gerne skrive om det jeg brænder for; 

hvordan laver man en skole for børn? En skole, der gør en positiv forskel i børns liv. Jeg er med andre ord 

optaget af at sætte opgaven med barnet i centrum for samarbejde, ledelse og udvikling frem mod en skole 

for alle – en fælles skole.   

I masteruddannelsen til offentlig leder er jeg i de forskellige fag blevet optaget af ledelsens rolle i en 

institution, på et fagområde og i forandringsprocesser. Ledelsens betingelser og handlemuligheder er 

afgørende i alle former for udvikling.  
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Jeg vil undersøge, i indeværende opgave, skoleledelsens betydning i udviklingen af folkeskolen samt 

udvikling af skoleledelsen. Herunder også min egen interesse i at vejlede, understøtte og udfordre de 

skoleledelser jeg i min dagligdag har kontakt til.    

Problemfelt og begrundelse frem mod problemformuleringen. 

Problemfeltet ”betingelser for ledelsen af folkeskolen” kan defineres og tilgås på mange måder. Min tilgang 

tager afsæt i spørgsmålet fra indledningen, hvordan kan vi lave en skole for børn? Da det er et meget bredt 

problemfelt, som kan anskues fra mange perspektiver, vil jeg i denne begrundelse beskrive min 

indfaldsvinkel og derved også den problemformulering, jeg ønsker at arbejde med. I beskrivelsen frem mod 

problemformuleringen vil jeg anvende begreber, som uddybes og forklares senere. I begrundelsen vil egne 

forforståelser ligeledes underbygges senere, ligesom de beskriver min position i forhold til problemfeltet.  

Folkeskolen er en hjørnesten i det danske samfund og er det vi bygger vores fremtidige velfærdssamfund 

på. Det at læse, skrive, regne samt at indgå i sociale relationer og demokrati er basale elementer for 

deltagelse i samfundet. Omvendt kan de fremtidige krav til folkeskolen, stillet af samfundets behov, betyde 

at disse traditionelle værdier udfordres som almen gyldige.   

Jeg mener, i udviklingen af folkeskolen ligger der et krav om yderligere kvalificering af det enkelte barn til at 

kunne mestre livet i den forestillede fremtid, herunder kompetencekrav til at kunne sætte viden sammen 

på kreative og innovative måder, deltage aktivt i netværk, forbinde viden og netværk på nye måder samt 

knytte an til mange forskellige typer af viden og relationer, hvilket er et udvidet kompetencefelt2. Hvordan 

navigerer de kommende generationer i informationsflowet, hvordan navigerer og agerer de i sociale 

netværk, og hvilke yderligere kvalifikationer er attraktive at mestre i et netværkssamfund? Spørgsmål om 

fremtiden, der er umulige at kende svaret på, da vi kun har nutidens viden at tage udgangspunkt i, men 

man kan gøre sig forestillinger om, hvad det kræver.  

Det er derfor vigtigt for mig at se på opgaven med det ”hele barn” og i den forbindelse også samspillet 

mellem skole og SFO i lyset af denne udvikling. I samarbejdet betyder det en udvikling fra et fokus på det 

rent fag-faglige og hen imod et samspil mellem professioner og fag, som har sit omdrejningspunkt i 

opgaven med det hele barn. Opgaven med det hele barn er her forstået som et barn, der ikke blot udvikler 

faglige kompetencer, men også udvikler sociale, personlige og relationelle kompetencer for at kunne 

navigere og bidrage i et globalt vidensamfund. Folkeskolen skal derfor ”producere” børn, der kan møde 

                                                           
2
 Kompetencefelt er her forstået som de kompetencer et barn skal erhverve gennem skolen for at kunne mestre livet 

fremadrettet. 
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fremtidens mangfoldige udfordringer. Samtidigt er der et økonomisk pres samt et samfundsmæssigt og 

politisk fokus på folkeskolen, hvorfor der er mange interessenter der vil bidrage til at definere 

kerneopgaverne i folkeskolen. 

Det er derfor væsentligt for mig at undersøge klassiske forestillinger og historisk betingede tanker om, hvad 

folkeskolen er, samt hvem og hvad, der definerer opgaven i folkeskolen og herunder også hvilke betingelser 

der er for ledelsen af folkeskolen. Det betyder med andre ord at politikere, faglige organisationer, 

medarbejdere, ledelse samt den historiske udvikling af folkeskole bliver centrale dele i min søgning for at 

forstå folkeskolen, som den er i dag, men også i forhold til at sætte folkeskolen, ledelsen og dennes 

udvikling overfor den udvikling, der er i samfundet. 

Både perspektivet på barnet og på folkeskolens opgave bliver udfordret af nye tendenser fx i forhold til 

opdragelse, selvledende medarbejdere, projekt-samfundet, globalisering og individualisering. I en forestillet 

fremtid vil også opfattelsen af ledelse og kravene til ledelsen være anderledes. Det betyder, at ledelsen ikke 

længere udelukkende kan fokusere på fortidens krav om disciplinering til gode samfundsborgere samt 

basale færdigheder indenfor læsning, regning og skrivning, som den vigtigste læring, men må i stedet for 

indtænke nye læringsstrategier, læringsmål3 og formål med folkeskolen. 

Ligeledes må ledelsen forholde sig til sig selv som ledelse. Hvad betyder udviklingen i samfundet for 

ledelsen af en folkeskole? Dette sætter således ledelsen af folkeskolen overfor en masse udfordringer og 

mangfoldige krav, som i min optik også kræver en gentænkning af ledelsen. For at forstå ledelsens vilkår og 

krydspres vil jeg således afdække, hvilke dokumenter og organiseringsformer, der etableres eller ikke 

etableres, som svar på disse udfordringer. På hvilket grundlag står ledelsen, og hvordan forstås dette i 

forhold til opgavens karakter, og hvilke kulturelle og historiske betingelser er der for skoleledelse. Hvilke 

faglige og hierarkiske modstande kan der være i spil i forhold til at udvikle skoleledelsen? Hvilke 

betydninger har ændrede forhold, organisering og ledelsesudvikling for samspillet med forvaltningen og for 

mig, som konsulent i forhold til ledelsen? For at forstå skoleledelsens betingelser og muligheder for at 

agere som ledelse, er det centralt at undersøge på, hvilket grundlag skoleledelse skal udføres. Mit 

overordnede hovedspørgsmål er derfor: 

Hvilken rolle har skoleledelse i forhold til folkeskolens udfordringer og opgave? 

I forlængelse heraf vil jeg gerne undersøge: 

                                                           
3
 Gennem de seneste 10 års borgerlig regering har der været fokus på ydre mål: læse, regne, individuel eksamen, test 

osv. 
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1. Hvordan skoleledelsens betingelser er sat af folkeskolens opgave? 

2. Hvordan skoleledelsens betingelser er sat af folkeskolens historie?  

3. Hvordan skoleledelsens betingelser er sat i Halsnæs Kommunes ledelsesgrundlag? 

 for at finde ud af: 

Hvilken betydning har magtforhold og beslutningskompetence for skoleledelse? 

Og med svaret på ovenstående spørgsmål ønsker jeg i perspektiveringen at komme med et bud på 

nedenstående fremadrettet spørgsmål: 

a. Hvilke muligheder, der er for organiseringen af skoleledelse i forhold til løsningen af folkeskolens 

opgave?  

b. Hvordan kan jeg som pædagogisk konsulent understøtte skoleledelsen i løsningen af folkeskolens 

opgave? 

Opgavens opbygning. 

Dette afsnit er en overordnet læsevejledning. Opgaven er, som det også fremgår af indholdsfortegnelsen, 

bygget op på følgende måde: 

I metode 1. afsnit vil jeg forklare og begrunde valg af empiri. Det lægger således også op til begrundelsen 

for mit valg af teori. 

Dernæst har jeg valgt at beskrive teorien og dens begreber således, at læseren indføres i de begreber, jeg 

finder relevant for opgaven samt en grundlæggende beskrivelse og overordnet forståelse af teorien.  

Efter teori beskrivelsen har jeg i metode 2., der beskriver, hvordan resten af opgaven er struktureret, 

herunder - hvordan jeg ønsker at anvende teorien samt min argumentation for, hvad jeg mener teorien i 

sammenhæng med empirien kan vise i forhold til min problemformulering.  

Efter metode 2. kommer selve analysen, hvor empirien og teorien er skrevet sammen. Begrundelsen herfor 

findes i metode 2 afsnittet.  

Analysen vil indeholde delanalyser og delkonklusioner, der leder frem til konklusionen. Gennem analysen 

og konklusionen vil jeg besvare min problemformulering.  

I den efterfølgende perspektivering vil jeg rette mit fokus dels mod forestillinger om fremtidens 

skoleledelse samt et perspektiv på egen rolle og ledelsesmæssig udvikling.  
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Metode 1 

Jeg har delt metodeafsnittet op i flere afsnit for at give et bedre overblik over min fremgangsmetode i 

opgaven. Første del af metoden handler om valget af empiri. Jeg har valgt at sætte valget af empiri først, så 

læseren ved hvilket empiriskgrundlag, jeg har valgt at arbejde med. 

Efter valget af empiri vil jeg kort begrunde mit valg af teori. For at kunne forklare, hvordan jeg ønsker at 

anvende teorien, har jeg valgt at sætte afsnittet om teorien og dens begreber ind. I dette teori afsnit 

gennemgår jeg ligeledes teoriens grundlag. Dette leder hen til metode 2 afsnittet.  

I forhold til valg af empiri har jeg fravalgt kvalitative interviews til at analysere skoleledelse og dens 

betingelser. Med dette fravalg af kvalitative interviews har jeg fravalgt individuelle livsbaner og herunder 

individers egne holdninger. Interviews kunne have bidraget med den enkeltes oplevelse af skoleledelse og 

med flere interviews således et empirisk grundlag til at undersøge de oplevede betingelser for skoleledelse. 

Jeg har dog fravalgt interviews i empirigrundlaget, da jeg vil beskrive skoleledelsens betingelser gennem de 

valgte dokumenter og deres beskrivelser af skoleledelse, fordi det giver et blik for styring og organisering af 

skoleledelse i et mere overordnet perspektiv.   

Begrundelse for valg af empiri 

Først vil jeg undersøge folkeskolens opgave ved at anvende lov om folkeskole med særligt fokus på 

formålsparagraffen. Jeg har valgt lov om folkeskole og formålsparagraffen, da denne afgrænser og sætter 

en ramme for folkeskolen og dens opgave. Jeg kunne ligeledes have valgt andre tilgange til folkeskolens 

opgave fx en pædagogisk tilgang, hvor man kunne dykke ned i læringsbegreber og pædagogiske handlinger 

i klasserummet og fritiden med henblik på at undersøge barnets udvikling. Denne vinkel kunne også have 

været interessant, men er fravalgt, da jeg gerne vil holde mit fokus på betingelserne for ledelse set i 

lovgivningsperspektiv og således på et mere organisatorisk og overordnet plan, hvilket er relevant netop i 

forhold til problemformuleringen. 

For det andet vil jeg undersøge folkeskolens historie fordi lov om folkeskole har forandret sig gennem 

historien, ligesom folkeskolen har forandret sig gennem tiden. I denne beskrivelse vil jeg sætte et særligt 

fokus på de forandringer, der har været i forhold til folkeskolens formål, organisering og opgave.  

Med dette fokus kan jeg igen beskrive betingelserne for ledelse. Da jeg ikke vil lave en gennemgribende 

historisk analyse, har jeg udvalgt de dele af historien, der i mit perspektiv, tilbyder en forståelse for 

folkeskolens udvikling og betingelser. Jeg har valgt at bruge antologien ”Folkeskolens filosofi” (red. Lise 

Andersen, Simon Lauman Jørgensen & Hanne Skovmose), da den netop sætter fokus på opgaven og 

formålet gennem tiden. Parallelt hermed bruger jeg bogen ”Når klokken ringer ud” af Steen Hildebrandt og 
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Per Fibæk. Denne bog tilbyder ligeledes et blik på folkeskolens historik.  

I beskrivelsen af folkeskolens historie vil jeg ligeledes anvende andre artikler og supplerende tekst, der kan 

bidrage til en forståelse af folkeskolens historie og især betingelserne for ledelse i folkeskolen. Disse vil 

være fra forskellige faglige organisationers hjemmesider, pressen, undervisningsministeriet m.fl.  

I denne beskrivelse af historien kunne også indgå overenskomsten for personalet, som beskriver en række 

forhold, der fastlåser eller stiller betingelser for ledelsen. Jeg er bevidst om disse forhold, men ønsker ikke i 

denne opgave at inddrage disse forhold om fx lærerens arbejdsvilkår, tid og opgaveløsning, da det flytter 

fokus fra det centrale i min problemformulering. 

Som min tredje empirikilde vil jeg anvende Halsnæs Kommunes ledelsesgrundlag for skoleområdet, som 

empiri for at kunne beskrive aktuelle og praksisnære betingelser for ledelse. Halsnæs Kommunes 

ledelsesgrundlag er udarbejdet i foråret 2011 i forbindelse med omstrukturering af skoleområdet og derved 

også omorganisering af skoleledelserne. Det beskriver rammerne for skoleledelse i Halsnæs Kommunes nye 

ledelsesstruktur og herunder både organiseringen af ledelse samt ledelsens opgave.  

Disse empiriske vinkler skal anvendes til at kunne sammenholde både opgaven i folkeskolen, folkeskolens 

historik og betingelserne for ledelses i Halsnæs Kommune. Ved at sammenholde de tre indfaldsvinkler vil 

jeg kunne svare på min problemformulerings spørgsmål om, hvordan betingelserne er for skoleledelse. 

Dette kan jeg gøre ved at belyse empirien i forhold til problemformulering ved hjælp af nedenstående teori.  

Beskrivelsen af, hvordan denne teori anvendes i analysen fremgår af metode 2. afsnittet. 

Begrundelse for valg af teori  

I følgende afsnit vil jeg forklare og uddybe teorien og begreberne i teorien. Jeg har valgt i denne opgave at 

tage udgangspunkt i Pierre Bourdieus teoriapparat. Med de spørgsmål, jeg har rejst i 

problemformuleringen og i min begrundelse frem mod problemformuleringen, mener jeg, at jeg med Pierre 

Bourdieus teori kan få et blik for og forståelse af skoleledelsens betingelser. Med andre ord kan jeg ved at 

anvende udvalgte elementer af denne teori, kunne analysere folkeskolens opgave og historik, så det bliver 

muligt for mig at få en forståelse af, hvilke betingelser, der skrives frem i disse. I forhold til Halsnæs 

Kommunes ledelsesgrundlag for skoleområdet tilbyder teoribegreberne (mere herom nedenfor) således 

også et perspektiv på skoleledelse og betingelserne.  

Jeg vil således med teorien kunne sammenholde mine analyser af folkeskolens opgave, folkeskolens 

historie og Halsnæs Kommunes ledelsesgrundlag med hinanden og derved kunne se, hvordan betingelserne 

for skoleledelse kommer til udtryk. På denne måde vil jeg også kunne forholde mig til 

problemformuleringens spørgsmål om, hvordan skoleledelse er betinget og derfor også hvordan 
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skoleledelse kunne sættes anderledes. Først vil jeg gennemgå teorien i et overordnet perspektiv og i 

forhold til begreberne så de kan anvendes i analysen. 

Teori 

Jeg vil i dette afsnit gennemgå Bourdieus begreber og teori med henblik på at bruge dem i metode 2 og i 

analyserne. I kraft af Bourdieus omfattende arbejde vil gennemgangen af teorien være selektiv i forhold til 

de greb, der kan anvendes i forhold til Lov om folkeskole, folkeskolens historie og Halsnæs Kommunes 

ledelsesgrundlag for skoleområdet. Først har jeg dog valgt at beskrive Bourdieu og hans teori overordnet, 

da jeg mener, det giver et blik for teoriens position, grundlag og anvendelse. 

Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var uddannet filosof og gennem sit arbejde bevægede han sig over 

antropologien til sociologien. Hans forfatterskab er stort og omfangsrigt, og han har gennem sit arbejde 

kombineret flere forskellige typer af data/empiri og metoder fx survey, interview, statistik m.fl. som han 

forholder sig refleksivt til, heraf begrebet refleksiv sociolog. 

Refleksiv sociologi 

Epistemologiske overvejelser er centralt i hans forfatterskab. Det er således for ham ikke et spørgsmål om 

at skabe viden, men snarere at afdække præmisserne for produktionen af viden. Bourdieu ønsker en 

brobygning mellem objektivisme og subjektivisme (Lisanne Wilken s.95). 

For at forstå denne brobygning har jeg kort beskrevet her, hvad Bourdieu forstår ved de to begreber.   

I Bourdieus forståelse tager objektivisme udgangspunkt i, at den objektive virkelighed eksisterer 

uafhængigt af individet. Denne objektive virkelighed består både af den fysiske verden og den sociale 

verden (folk med gæld, uddannelse, løn). 

I subjektivismen er man interesseret i agenternes4 egen forståelse af sig selv. Man kan undersøge de 

objektive forhold, men det er ikke nok at redegøre for dem, da individets opfattelse af egen virkelighed ikke 

nødvendigvis vil bruge samme forklaringsmodel om den virkelighed. Den subjektive forklaring kan bruges til 

at perspektivere den objektive forståelse. Individernes egen forklaring vil være efterrationaliseret for at 

legitimere deres handlinger. Den er med andre ord filtreret gennem deres habitus5(Ibid.s.98). 

                                                           
4
 I de forskellige bøger om Bourdieu bruges der både agenter, aktører og individer. Jeg har valgt at forsætte med 

begrebet agenter i denne master.   
5
 Habitus begrebet uddybes i et senere kapitel 
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For at forstå agenternes praktiske sans, som styrer handlingerne må forskeren først få en forståelse af de 

objektive betingelser for produktionen af socialt liv eller sociale rum. (Ibid. s.99). Denne forståelse må 

forskeren bryde med, for agenternes forståelse af, hvorfor de gør som de gør, forklarer ikke, hvorfor de gør 

sådan, men hvordan de forstår deres handlinger. 

Som forsker må man undersøge sin egen interesse i feltet6 eller produktionen af forklaringer. Det betyder, 

at valg af emner, data og metoder har værdi, som relaterer sig til noget udenfor emnet altså noget, der kan 

tilskrives værdi i andre felter. Som forsker skal man derfor forstå sin egen rolle og forforståelse i emnet. 

Bourdieu peger her på, at særligt sprog er betydende i konstruktionen af objektet/forskningsemnet altså 

spiller også forståelsen af sproget ind, herunder begreber og anvendelsen af sproget. Det er således 

centralt, at begrebsforståelse gøres til et væsentligt felt, så begrebsbestemmelsen bliver tydelig(Ibid.). 

Bourdieu har selv brugt mange forskellige former for data og det er vigtigt, at forholde sig til datavalg, som 

en medkonstruerende del af forskning. 

Det er for Bourdieu væsentligere at identificere relationen end substansen og således er han 

grundlæggende strukturalist eller med egne ord konstruktivistisk strukturalist (Klassisk og moderne 

samfundsteori s. 360). 

I det følgende vil jeg beskrive Bourdieus centrale begreber under deres forskellige overskrifter. Denne 

adskillelse af begreberne er vanskelig, da flere af Bourdieus begreber griber ind i hinanden. Målet er derfor 

at give et billede af de enkelte begreber, men med det forbehold, at de ikke kan stå alene, men er i relation 

til hinanden. 

Habitus 

Et af Bourdieus grundbegreber er habitus. I hans arbejde skal habitusbegrebet forstås som et kulturbegreb. 

Det forholder sig til, hvordan ”kultur” internaliseres i individer og naturliggør deres forståelser og 

handlinger (Lisanne Wilken s 43). På den måde retter begrebet habitus sig mod to samtidige processer. 

 ”Individets tilegnelse af den viden, der gør det i stand til at handle meningsfuldt i verden (internalisering af 

de objektive strukturer) og individets omsætning af denne viden til praktisk handling (eksternalisering af 

internaliserede strukturer)”(Ibid. s.43). 

Habitus er således individuelt i én forstand, en måde at handle og forstå verden på, som er indlejret i os. 

Det er erfaringerne i det sociale liv og vores kollektive sociale liv, som er med til at strukturere vores 

                                                           
6
 Forklares senere 
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handlinger. Habitus bliver således også forbindelsesleddet mellem de sociale strukturer og de mentale 

strukturer, altså et system af varige, men foranderlige dispositioner, som er bestemmende for agenternes 

opfattelse, bedømmelse og handlinger i verden. Habitus er således, ifølge Bourdieu, et dialektisk forhold 

mellem den objektive virkelighed og agenternes forventninger og stræben efter at opnå noget samt deres 

historie, opvækst skolegang mv. Habitus bidrager således til en realitetssans eller fornemmelse omkring 

agenternes egne begrænsninger(Klassisk og moderne samfundsteori s.350). 

I forhold til ovenstående beskrivelse af habitusbegrebet kan det i forhold til grupper og samfund også 

beskrives på denne måde: ”Det er en velkendt sag, at sociale grupperinger som f.eks. bureaukratier har en 

indbygget tendens til at fastholde deres egen væren, hvilket kunne udlægges som en form for erindring eller 

loyalitet, men som i realiteten ikke er andet en summen af alle de pågældende agenters rutiner og 

adfærd[…]som sådan udstikker deres professionelle habitus handlingsmæssige retningslinjer, der er 

tilpasset situationen og skabt til at reproducere den struktur..”(Bourdieu & Wacquant s.124) 

”Habitus er på ingen måde den uafvendelige skæbne, nogle udlægger begrebet som. Det er et historisk 

fænomen og som sådant et åbent system af holdninger, der hele tiden udsættes for nye erfaringer, som 

enten forstærker eller modificere det. Habitus består af dybtgående og varige strukturer, men de er ikke 

uforanderlige” (Ibid. s.118). 

Med disse citaters beskrivelse af habitus kan man sige, at det er med til at få os til acceptere og tage ting 

for givet. Habitusbegrebet hjælper til at forstå formidlingen mellem individuelle og samfundsmæssige 

strukturer, som et dialektisk forhold, hvor habitus både er strukturerende og struktureret struktur. Det 

sidste beskriver også, at habitus er foranderlig omend det er svært at forandre habitus. Det betyder også at 

ændringer i den samfundsmæssige habitus ikke sker automatisk, men kræver en individuel accept af 

forandringerne i de ydre omgivelser, det nye miljø(Lisanne Wilken s.45). 

Habitus beskriver baggrund og ramme for agenters handling i praksis. Ved at analysere agenters habitus, 

dvs. de dispositions systemer, de har fået ved at internalisere bestemte former for social og økonomisk 

forhold i livet, kan man få et blik for både, hvilke betingelser, der strukturerer deres mulige handlinger, men 

også hvilke felter, de kan agere i. Habituelle forhold i samfundet er således styrende for en fællesopfattelse 

af relationerne mellem dispositioner og institutioner, samt institutionernes relative forhold til hinanden. 

Dispositionerne i habitus bekræftes og reproduceres gennem den sekundære socialisering i det moderne 

samfunds institutioner. Med andre ord reproducerer skolen og samfundet ”skolen” og skolens relation i 

forhold til staten. 
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Felt 

”Et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem positioner fastlagt i kraft af deres 

placering i relation til de på feltet aktive kapital former [….] felter, hver især med specifikke regelsæt, 

værdier og interesser” (Klassisk og moderne samfundsteori s.363). Med andre ord kan man sige, at 

feltbegrebet beskriver de sociale arenaer, som agenters praksis udspiller sig indenfor. 

Definitionen af et felt kan, ifølge Bourdieu, både være bred eller smal og er derfor ligesom en række af 

Bourdieus andre begreber et forholdsvis åbent begreb. Et af kriterierne for et felt er, at der skal være noget 

at kæmpe om, der skal være noget på spil for agenterne. Et felt konstitueres hierarkisk og relationelt 

(Lisanne Wilken s.46). Hierarkisk konstitueres det i forhold til andre felter således, at et hvert felt både er 

noget i forhold til sig selv, men også indplaceres i magtforhold til andre felter og således er det også 

konstitueret relationelt. 

”Et felt består af aktive og potentielle kræfter, men samtidig foregår der en kamp indenfor rammerne af 

feltet, der går ud på at fastholde eller ændre styrkeforholdet”(Bourdieu & Wacquant s.89). Bourdieu 

beskriver, hvordan der er kampe indenfor et felt, og hvordan disse kampe indenfor feltet blandt andet er 

betinget af agenternes forskellige kapital (kapital beskrives senere), og hvilken kapital, der er den 

dominerende eller accepterede i feltet. 

Feltet er således defineret ved at være en konfiguration eller et netværk af objektive relationer mellem 

positioner, som er placeret i forhold til hinanden, og kapitalformerne på feltet som det gælder om at 

besidde. (Ibid.) 

”Felter er teoretiske konstruktioner af kampfelter i det sociale rum, hvor der kæmpes om –principles of 

vision and division – fx for den offentlige sektors institutioner, og hvor der kæmpes om såvel institutionernes 

ledelsesorganisation som om den konkrete udformning af institutioners aktiviteter og ikke mindst kæmpes 

der om kontrollen ressourceanvendelsen[..] de analytisk konstruerede modstridende positioner[…]og skal 

verificeres empirisk” (Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne s.262.). 

Ved at kortlægge de objektive strukturer af relationer mellem positioner, som agenter kæmper om, samt 

den legitime form for kapital, som feltet rummer, kan man definere feltet. Samtidig skal feltets position 

lokaliseres i forhold til magtfeltet. (Lisanne Wilken s.54). 

Magt er defineret som kapital f.eks. økonomiskkapital (penge og materielle ressourcer), kulturelkapital (fx 

dannelse og uddannelse) og socialkapital (de ressourcer, en agent har i kraft af, at han er medlem af en 

specifik gruppe) samt symbolskkapital (den kapital form de andre kan ophøjes til, hvis de bliver den 
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dominerende kapitalform). De forskellige kapitalformer indgår i mange forskellige felter, og de er med til at 

rangordne agenterne indenfor feltet. Bourdieu er åben for andre kapitalformer, herunder politiskkapital, 

der kunne indgå i en differentiering mellem kulturel og politisk kapital. Politiskkapital kan således indgå i 

positionering i fx magtfeltet(Refleksiv sociologi i praksis s. 150). 

Kampene og felterne relaterer sig til hinanden, da nogle kapitalformer giver adgang til mere magt i større 

sociale systemer end andre og derfor er mere værd.  Man kan have forskellig kapital i forskellige felter og 

derved flere forskellige sociale positioner på samme tid. Kapital kan veksles mellem felter, men det kræver 

dog, at den omvekslede kapital har relevans i det andet felt. 

Man kan ikke deltage i et felt, hvis man ikke accepterer de spil, der er i gang, ligesom ens kapital skal 

accepteres af de andre spillere. Kampene i et felt kan ikke overføres til kampe i alle mulige felter. Kampene 

handler ikke om det samme og er ikke på samme præmisser. Fx er det ikke det samme, der er på spil 

indenfor folkeskolen og tøjmoden. 

Et felts historie er med til at definere kampene indenfor feltet. En kamp på ét felt forsvinder ikke, men 

reproduceres eller fremstår i nye former. Specifik kamp afgøres ikke kun i feltet, men også i relation til 

andre felter og feltets grænser. 

Den sociologiske feltanalyse kan fremstilles som i figur 1 (Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne s.258), 

hvor der opereres med tre kolonner: handlesammenhæng, feltkonstruktioner og positioner(Bilag 1). Denne 

model kan anvendes til at skelne mellem, om der er tale om kulturelle artikulationsprocesser eller praktiske 

politiske processer. Ved kulturelle artikulationsprocesser refereres til det politiske felts diskursive kampe, 

og med praktiske politiske processer forstås de administrative og organisatoriske kampe, der foregår i det 

bureaukratiske felt (Ibid. s.259). Figur 1 illustrerer med kolonne 2 en opdeling mellem det politiske felt, som 

er politikkerne og eksperternes politiske retorik (diskurser), det bureaukratiske felt, som er 

bureaukraternes og evalueringseksperternes praktiske politiske implementering, altså de administrative 

processer, og til sidst institutionsfelterne, som er den sociale praksis. Der er således en hierarkisk relation 

mellem felterne. 

Felter er stadig teoretiske konstruktioner i det sociale rum. Kampfelter, hvor der er noget at kæmpe om, fx 

indenfor offentlige institutioner, hvor der kæmpes om både ledelsesorganisation, sociale aktiviteter samt 

ressourcers anvendelse (Ibid. s.262). Bourdieu opremser selv tre faser i en feltanalyse 1) forskeren placerer 

det givne felt i forhold til det overordnede statslige magtfelt 2) forskeren kortlægger de objektive relationer 

mellem agenterne, her forstået som den legitimitet og autoritet, der udgår fra de forskellige agenter, altså 
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den magt og kapital form, der er dominerende 3) Forskeren undersøger agenternes habitus og derved 

placering i feltet (Magtens former s.74). 

Magtfeltet og staten 

Bourdieu bruger Max Webers begreb om staten, som en legitim monopolmagt. Staten må anvende fysisk 

og symbolsk vold7. Fysisk som f.eks. politi, hær, fængsel. Staten er allestedsnærværende og det gør det 

svært, at se den symbolske vold, da den er naturliggjort. Staten har ret til klassifikationsprincipper og 

udformer samt godkender love. Staten udpeger, hvad der skal understøttes af sociale grupper f.eks. støtte 

til socialt udsatte, etniske minoriteter eller økonomisk vækst. 

Dette bidrager til en kodificering, som igen har en betydning for kategorierne i den sociale orden og derved 

agenternes manøvrerum. Magtfeltet er således placeret i den kapitalstærke del af det sociale rum og 

relaterer sig både internt til kampe i feltet, men også til de hierarkiske forhold til andre felter (Refleksiv 

sociologi i praksis s.147). 

Et magtfelt konstrueres og objektiviseres i tre hoved dimensioner. 1) Volumendimension, som skelner 

mellem grupper med meget og lidt kapital, 2) strukturdimensionen, som består af relative betydninger 

mellem f.eks. kulturel- og økonomisk kapital og 3)den historiske dimension, som er udviklingen af 

kapitalvolumen og kapital sammensætning over tid. (Ibid. s.148). Disse tre punkter kan bruges som 

reference punkter, når man skal beskrive magtfeltet eller analysere magtfeltet fx i folkeskolens historie. 

Statskapital er en slags metakapital, som rangerer højere, da den har indflydelse på kampene i flere andre 

felter. Bourdieu mener ikke statskapitalen er personificeret eller placeret i en enkelt institution, men det er 

en konfiguration af mange kapitaler, både økonomisk, kulturel og social. Magten genereres således gennem 

samfundets dominerende felter. Det overordnede magtfelt overlapper således mange autonome sociale 

arenaer, hvor der pågår kampe om kapital. Individer og institutioner skaber således gennem relateret felter 

og kapital et statsfelt, som får betydning for hele det sociale rum. Kampene i statsfeltet om kapital skaber 

konfigurationen i magtfeltet og derfor styrkes statens symbolske magt. Magten er således kontingent på 

den ene side og på den anden side kan den ikke føres tilbage til en bestemt gruppe, da den generes 

relationelt. 

Magtfeltet forbinder på denne måde felter i det sociale rum og kan blandt andet konstrueres og 

objektiveres gennem historie. Politiskkapital får således også gennem historien en betydning for 

konstruktionen af magtfeltet. 

                                                           
7
 Bliver forklaret længere nede i teksten. 
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Doxa 

Doxa er de mentale strukturere, den tavse viden, den naturlige kategorisering som agenterne 

reproducerer. Et felts doxa er det selvfølgelige, som afgør hvad, der er legitime og illegitime argumenter og 

udsagn. ”Doxa producerer de mentale strukturer – doxa er dermed et særligt synspunkt: de dominerendes 

synspunkt”(Magtens former s. 77). 

Med andre ord kan man sige, at det er de grundlæggende regler, som Bourdieu kalder doxa, den 

indiskutable præmis i feltet. Doxa betyder ikke, at der ikke er kampe indenfor et felt, og at præmisserne 

ikke kan diskuteres. Doxa muliggøre blot positionerne i feltet. Doxa bliver på denne måde feltets tavse 

viden, som ”nytilkommende” skal kunne aflæse for at blive legitime på feltet. Doxa giver agenterne eller 

institutionerne, der er involveret, en tilstand af distribueret kapital, som også organiserer strategien. På 

den måde er der legitime og illegitime måder at kæmpe på, og doxa bliver en eksklusionsmekanisme. 

Doxa strukturerer feltet og hænger sammen med symbolsk vold, som er den ikke-bevidste magt som både 

de dominerede og dominerende accepterer. Dog kan doxa udfordres og bliver det også gennem 

heterodoksi8, som er de nytilkommende eller andre påvirkninger, der gør det muligt at udfordre det 

selvfølgeliggjorte. Det betyder, at doxa skal reproduceres i en ny form eller beskyttes mod disse 

udfordringer og bevare sin ortodoksi, altså uforanderlighed (Lisanne Wilken). 

Den praktiske sans 

Den praktiske sans bygger i Bourdieus arbejde på en forståelse af et erhvervet system af handlingsskemaer, 

præferencer og principper for, hvordan verden skal anskues og opdeles.  Det er med andre ord et system af 

handlemuligheder, som agenter vælger på baggrund af præferencer og en væren-i-verden(Klassiske og 

moderne samfundsteori). Man kan med andre ord sige, at den praktiske sans ligger udenfor den teoretiske 

logik og beskrivelsesmuligheder, da den praktiske sans netop bygger på at kende og handle i forhold til den 

internaliserede viden og præferencer(Ibid. s.345). 

Strategi, spil, sociale rum og distinktion 

I dette afsnit afdækkes flere begreber, da disse er sværere at adskille. Ved at læse hele afsnittet vil man få 

en forståelse for begreberne og deres relation til hinanden. 

Dynamikken i Bourdieus teori ligger i interaktionen mellem habitus, kapital og den sociale virkelighed, som 

udspiller sig i felterne. Det sociale liv, som spil, spilles af strategiske agenter. Bourdieus definition af strategi 

bygger på habitus og ikke på bevidste kalkulerede valg. Agenter træffer således strategiske valg i forhold til 

de underliggende strukturer, som habitus, feltet og doxa skaber betingelser for. 

                                                           
8
 Heterodoxi = i strid eller uenig med doxa, udfordre etableret doxa. 
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Hvis man vil studere et spil, må man studere spillerne, deres motiver, information, indsats og dygtighed i at 

spille. Spillet er et produkt af historien, tidligere sociale kampe, tidligere improvisationer og med magtfulde 

spillers mulighed for intervenerer og beslutte fx regering, fagforeninger mv. Spil er Bourdieus metafor for 

socialt liv, der foregår i felterne. Deltagerne vil forsøge at udelukke ny tilkommende eller 

udefrakommendes indblanding. 

I det sociale rum er det forholdet mellem den ideologiske forståelse af livet i samfundet og i alle felter samt 

den praktiske sans, som i virkeligheden styrer agenterne(Lisanne Wilken s.59). Reglerne styrer ikke 

agenternes handlinger, men reglerne referer til normalitet(doxa), som agenterne forholder deres 

handlinger til, selvom handlinger ikke er et produkt af regler. 

Det betyder, ifølge Bourdieu, at strukturen bliver produceret og reproduceret af sociale agenter, der på 

baggrund af deres dispositioner i habitus handler strategisk. Den samme struktur, som skabes af agenterne 

er også den, der strukturerer agenten. Strategier bliver et produkt af disse strategiske handlinger og bliver 

synlige over tid. Med andre ord kan man sige, at strukturen medproducerer agentens habitus, som 

muliggøre strategiske handlinger samtidig med, at de strategiske handlinger også skaber de strukturer, der 

betinger de samme handlinger. 

For agenter er det mere end et felt, for agenter eksisterer i sociale relationer og er medlem af et samfund. 

Agenter er socialt situeret, medlemmer af grupper, der kan indplaceres i sociale landskaber. Agenter skal 

forstås i deres relationer til deres sociale position og medlemskab af sociale grupper ligesom deres kapital 

og habitus relaterer sig til disse. 

Sociale rum strukturerer relationer mellem agenter, sociale klasser, felter og kapitalformer. Bourdieus 

klassebegreb er udvidet i forhold til Marx og Weber, da det ikke kun baserer sig på materiel kapital, men 

også uddannelse, viden og sociale strukturer(Ibid. s.63). Det er i de sociale rum, at folk klassificerer sig. 

De sociale grænsedragninger foregår blandt andet gennem kodificering af klassifikation, hvilket indebærer 

en synliggørelse og forankring af sociale grupper, fx er benævnelse af skolelederen i lovgivningen en 

forankring gennem kodificering. Kodificeringens sproglige benævnelser af kollektiver afgør, hvordan 

deltagere og grænser for gruppen går. Benævnelse mobiliserer medlemmer gennem kollektivfølelse af 

identifikation. Det er sprog om det sociale rum, der producerer og reproducerer det, altså synliggør sprog 

grupper i det sociale rum, mere end det skaber dem. 

Alle agenter i et rum klassificeres og klassificerer. På den måde er klassifikationen en del af det sociale rums 

magtkampe. Agenter har ikke lige stor kapital og derfor ikke samme adgang til at pådutte andre 

klassifikationer. For eksempel har de dominerede klasser mindre kulturel kapital og derfor svært ved at slå 

igennem politisk. Derudover er den almindelige kodificering, gennem benævnelse, også muligt gennem 

sociale institutioner, der har magt til at regulere grænser mellem sociale grupper. Fx kan politikere 
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benævne medarbejdergrupper eller borger, og derved kodificere dem i bestemte relationer. 

Magtfuld kodificering sker, når det indskrives i lovgivning f.eks. når sociale kollektiver indskrives i loven. Det 

juridiske felt er en del af statsfeltet og derved en del af magtfeltet. 

Det sociale rum er præget af mange forskellige delinger. Agenterne er en del af den gensidige klassifikation, 

da de har levet et liv i og med klassifikationen, og derfor er det et liv præget af klassifikation og 

distinktioner, som er en del af deres habitus. Habitus har derfor klassificerende tilbøjeligheder, nemlig at 

dele mennesker og objekter på bestemte måder(Lisanne Wilken s. 75). 

Kapitalbesiddelse betyder altid noget for adgange til magt og status. Der er en generel tendens til at 

reproducere samfundets dominans forhold som naturlige. Dominansstrukturer er dybt forankret i feltets 

sociale strukturer og i agenternes kognitive strukturer, at det reproduceres i tid og rum som 

determinerende faktor i indretningen i det sociale liv(Ibid. kap. 4). 

Symbolsk vold er, ifølge Bourdieu, en mekanisme, der får agenter til at acceptere systemets grundlæggende 

strukturer. Symbolsk vold er defineret som magten til at få en given virkelighedsforståelse til at fremstå 

objektiv også uden, at det er klart for de involverede, at der er tale om en vilkårlig virkelighedsforståelse. 

Symbolsk vold er en usynlig magt, hvilket betyder, at udøver og underlagte af magten ikke erkender, at der 

finder en magtudøvelse sted. Udøvelsen af symbolsk vold involverer magten til at navngive og klassificere 

og dermed retten til at få ting til at eksistere på en bestemt måde. Navngivning og klassifikation bidrager til 

reproduktionen ved at udlægge bestemte indretninger af verden. Vi bliver ikke blot socialiseret i vores 

familier, vi socialiseres også gennem skolen og i de øvrige sociale relationer, vi indgår i. Dette bidrager også 

til både den individuelle og kollektive habitus(Magtens Former s. 72). Symbolsk vold kræver således, at der 

er en overensstemmelse mellem subjektiv struktur(habitus) og objektiv struktur(sociale rum). 

Pædagogiske handlinger (Bourdieu definerer formalisering af symbolsk vold som pædagogisk handling), der 

bidrager, i denne sammenhæng, til udøvelsen af den symbolske vold er fx undervisning eller information 

om verdens indretning. Overleveringen af alle relationer og institutioner i samfundets dominerende kultur, 

indgår i den pædagogiske handling f.eks. familien, skolen, universiteterne, medierne, domstolene osv. 

(Lisanne Wilken S.82). Den pædagogiske handling sikrer den nødvendige overensstemmelse ved at formidle 

og reproducere den sociale doxa fx gennem en forforståelse af skole og skolebegrebet. Den pædagogiske 

handling får legitimitet, når handlingens indhold og dens sanktioner bekræftes af det økonomiske og/eller 

symbolske marked, som den relaterer sig til. Fx skal måden skolen vurderer elever på, være i 

overensstemmelse med hvordan de klare sig og altså også en overensstemmelse mellem skolens og 

samfundets vurdering af eleven, og på denne måde opnår skolen sin legitimitet i samfundet. 
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Uddannelsessystemet er en væsentlig del af Bourdieus arbejde. Fra folkeskolen og til den færdige 

professorgrad på universitet kan man akkumulere kapital, der giver adgang til mere viden eller arbejde. 

Uddannelser er autonome felter med strukturerede positioner, agenter, relevante kapital og doxa samt 

noget, der er værd at kæmpe for. På den anden side interagerer uddannelsesfeltet med andre felter såsom 

erhvervslivet, politiske felter og interessegrupper, som også forholder sig til uddannelsesfeltet og har 

mulighed for at påvirke det. Bourdieu mener, at det er en meritokratisk9 illusion, at uddannelsessystemet 

er for alle og bevirker en lige adgang til kapital. Som eksempel på dette er organisering af læring i 

folkeskolen, hvor eleverne placeres i klasselokaler med jævnaldrene børn og med bestemte didaktiske 

tilgange, som understøtter den type elev, der kan sidde stille og modtage undervisning(Lisanne Wilken s.84-

86). 

Dette sætter fx inklusionsdagsorden i et andet perspektiv, da der her er tale om en dagsorden, som kan 

komme udefra og sætte en dagsorden/en ny kamp i undervisningsfeltet, senest understøttet af magtfeltet 

(undervisningsministeren) som har stillet lovforslag om inklusion. 

Bourdieu og sprog 

I forhold til sprog har Bourdieu afsæt i den strukturelle lingvistik(Lisanne Wilken s. 88). Sprog er ikke 

magtfuldt i sig selv, men når det bliver brugt på særlige måder kan det blive magtfuldt. Sproget produceres 

under historiske, politiske og sociale forhold, hvor en særlig form er den legitime. 

Sprog er et middel i en magtrelation og en handling udformet af sociale agenter i en social kontekst. 

Konteksten bliver definerende for, hvilke ytringer, der er respekteret, troværdige og bemærkelsesværdige 

osv. Sprog forholder sig derfor til symbolskkapital i en specifik konkret kontekst. Agenter kan derfor også 

have mere eller mindre symbolsk kapital at lægge i sproget, og kan derved opnå autoritet gennem sproget 

og legitimitet i feltet. Produktionen og reproduktionen af sprog relaterer sig til bestemte institutioner, 

klasser og staten, som har magt til at definere de accepterede ytringer(Lisanne Wilken s.89). 

Staten (den til tiden dominerende klasse, politisk og historisk) er rammen om det sproglige marked, altså 

det marked, der også sætter det legitime dominerende sprog, som tales af den dominerende klasse. Sprog, 

i følge Bourdieu, fungerer som en nedsivningsmekanisme. Gennem nye begreber, omdefinering af gamle 

begreber, benævnelse af grupper på særlige måder kan ideer og fortolkninger spredes i befolkningen, jf. 

med eksemplet fra før med inklusion, der sættes på dagsorden som nyt begreb. Formidlingen behøves ikke 

at være eksplicit, men er en måde at anskue verden på, som relaterer sig til den dominerende klasse og 

magt. 

                                                           
9
 Meritokrati betyder en klasse a personer med høj intelligens og uddannelse der har gjort sig fortjent til herskende 

stillinger. 
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Registrant 

Bourdieu vil undersøge, hvordan de sociale relationer er konstitueret gennem historiske processer. 

Registrantanalysens metode er en måde at læse og danne sig et overblik over en datamængde på. 

Registranten er defineret som en række korte referater, der opbygges ved at læse artikler, tekster og 

historiske beskrivelser med en systematisk optegnelse og derved også et bidrag til beskrivelsen af feltet 

(Refleksiv sociologi i praksis s.173). 

”Dispositionerne af Rules of the Art understreger således hvordan teoretisk og empirisk arbejde må gå hånd 

i hånd i den sociologiske analyse”(Ibid. S.176). Citatet er taget med for at understrege vigtigheden af teori 

og empiris sammenhæng, som argument for, hvordan man bruger begge i sin analyse. Den historiserende 

analyse kan fremvise, hvordan positionernes indbyrdes forhold (styrker) ændrer sig over tid pga. 

institutionernes forskellige strategier og relationer til andre felter. Registranten eller historiseringen af 

feltet har to formål. 1) at fremanalysere forskellige positioner, både de åbenlyse og artikulerede samt de 

dominerede, som ikke nødvendigvis træder frem. Ved denne historisering kan man spørge til produktionen 

af doxa. Det vil give et billede af, hvordan aktiviteter i feltet bliver taget for givet og organiseret. Man 

konstruerer et rum af forskelle mellem positioner, forskelle i kapitalmængde og sammensætning. 2) At 

skabe en kronologi ift. historien og derved også de små forandringer. Ikke kun som diskurser, men også 

organisatoriske ændringer, som har betydning for den symbolske repræsentation(Ibid. S. 181). 

Registrantmetoden registrerer to former for forandringer, der er brugbare i konstruktionen af et felt.  

1) Forandringer i kategorier og problemforståelser og 2) forandringer i forholdet mellem forskellige måder 

at forstå og opdele social aktivitet på. For at kunne etablere en registrant skal der være bevidste valg af 

kilder og empiri for at undgå datadøden. Det er således et reflekteret valg med den forforståelse man har i 

forhold til, hvilken kontekst budskabet er produceret i og hvordan det relaterer sig til de medier, der har 

udgivet det. Med Bourdieus ord er det relationen mellem produkt og måden det er produceret på(Ibid. 

183). 

”Metoden har altså, som alle andre metoder sine begrænsninger, men er for mig at se ikke desto mindre en 

praktisk måde til systematisk at kortlægge forandringer i det felt, man undersøger. Selv om metoden ikke 

kan indfange individuelle livsbaner og kropslige praksisformer, kan den dog være med til at give blik for de 

symbolske og sociale relationer, hvor i de konkrete sociale praksis former opstår og udøves. På den måde er 

det en metode, som kan give en bedre forudsætninger for at kunne forstå og forklare den sociale 

verden”(Ibid. s. 189). 

I forhold til registrantanalysemetoden kan den, udover forbeholdet ovenfor, også blive for omfangsrig. Jeg 

mener, at man kan anvende metoden fra registrantanalysen til at give et blik på ens egen empiri. 
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Kritik af Bourdieu 

En kritik af Bourdieus arbejde (jf Klassisk og moderne samfundsteori) er, at i hans ”konstruktivistiske 

strukturalisme” eksisterer objektive strukturer uafhængigt af agenternes bevidsthed og vilje. Så på den ene 

side er der en konstruktivistisk deltagelse af agenterne, der medskaber strukturer og det sociale liv, og 

samtidig er der en objektiv virkelighed uafhængigt af agenterne. Så hvordan påvirker agenterne disse ikke 

bevidste objektive strukturer, bliver det kritiske spørgsmål. 

Samtidig rejses der i ”Refleksiv sociologi i praksis” en kritik af Bourdieus blik. Hans blik orienterer sig mod 

magt og reproduktionen af magten og i mindre grad mod forandring og modmagt. 

I forhold til registrantmetoden rejses der ligeledes en kritik af Bourdieus metoder(Ibid. S. 188 0g 189). 

Kritikken her sætter fokus på, hvor tæt på man kan komme med analysen, da konteksten, den givne data er 

produceret i har betydning for dataen, og den er svær at gengive i en registrant. 

I det følgende afsnit vil dette teoriafsnit blive begrundet i forhold til empirien. 

Metode 2 

I dette metodeafsnit har jeg valgt at sætte en række overskrifter ind, således at læseren kan navigere rundt 

i metode afsnittet. Jeg vil starte med at argumentere for teoriens anvendelse i forhold til empirien, med de 

underoverskrifter jeg har valgt i forhold til også problemformuleringens opdeling. Under hver overskrift vil 

der blive uddybet, hvordan jeg ønsker at analysere det enkelte punkt. 

Teoriens begreber i forhold til empirien 

Jeg vil med udgangspunkt problemformuleringen og de spørgsmål, der rejses i begrundelsen frem mod 

problemformuleringen anvende Pierre Bourdieus teori til at fremanalysere en forståelse af og et blik på 

folkeskolen og herunder betingelser for skoleledelsen. 

Pierre Bourdieus sociologiske analyse skal således bruges til at skabe en forståelse af skoleledelse, ikke blot 

som skoleledelse, der er beskrevet i et ledelsesgrundlag, men også sat en i en historisk kontekst og med en 

opgave. Jeg vil således bruge relationen mellem det beskrevne ledelsesgrundlag og den historiske 

beskrivelse af forandringer, samt opgaven i folkeskolen til et blik for de betingelser, der er for skoleledelse i 

dag. Med Bourdieus teori med begreberne magt, habitus, felt og kapital bliver det muligt at se på 

betingelserne for skoleledelse. Dette vil jeg uddybe yderligere i dette metodeafsnit. 

Folkeskolens opgave 

For det første vil jeg undersøge folkeskolens opgave, da det er en del af betingelserne for skoleledelsen. Til 

denne beskrivelse af folkeskolens opgave vil jeg tage udgangspunkt i Lov om folkeskole og folkeskolens 
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formålsparagraf.  Det er i lovgivning, at målene for folkeskolen beskrives, samt hvordan styringen af 

folkeskolen skal foregå. Dette bruger jeg til at få en forståelse af, hvordan staten(magthaverne) sætter 

opgaven for folkeskolen, som jeg efterfølgende kan sammenholde med folkeskolens historik samt 

positionerne i skoleledelsesfeltet. Denne forståelse af folkeskolens opgave, sat i lovgivningen, vil jeg 

undersøge med Bourdieus begreber om kapital og doxa. Lovgivningen producerer eller reproducerer den 

symbolske kapital gennem kodificering, og således produceres eller reproduceres de doksiske forhold for 

folkeskolen. Det giver en forståelse af de dominerende kapitalformer og deres betydning i folkeskolen. Med 

andre ord vil jeg med Bourdieus begreber undersøge betingelserne for skoleledelse gennem lovgivningens 

symbolske magt og strukturerende beskrivelse. Herved beskrives de relative positioner i feltet. 

Betingelserne i folkeskolen og herunder lovgivningen overlapper med afsnittet om folkeskolens historik (se 

næste afsnit). 

Folkeskolens historie 

For det andet vil jeg beskrive folkeskolens historik. I beskrivelsen af folkeskolens historik vil jeg anvende 

antologien ”Folkeskolens filosofi” og Steen Hildebrandt og Per Fibæk Laursens ”Når klokken ringer ud”. Jeg 

vil også anvende andre artikler, der kan bidrage til en forståelse af folkeskolens historie og især 

ledelsesopgaven i folkeskolen. Disse vil være fra forskellige faglig organisationers hjemmesider, pressen, 

undervisningsministeriet m.fl. Jeg vil således delvist bygge en registrant op10, dog ikke med samme 

systematik, som Bourdieu m.fl. har gjort i deres forskning. Jeg mener dog, at med Bourdieus åbne adgang til 

både begreber og metode kan jeg godt foretage reflekterede valg i forhold til denne historisering og 

opbyggelse af en registrant, ved netop at spørge til de samme begreber i teksterne fx kapital, magt og 

habitus. 

Empirien jeg har valgt sætter en forståelsesramme om folkeskolens historie og derved også agenternes 

betingelser. Med Bourdieus begreb habitus og kapital vil jeg analysere, hvordan historien kan medvirke til, 

at den dominerende kapital forandres og derved også ændrer ved de doksiske forhold. På den måde bliver 

kampen om magt og hvilke kapitalformer, der er dominerende sat i spil gennem historien. Ved at 

undersøge de forskellige kapitalformer, samt hvordan folkeskolens historik er betydende for den 

institutionelle habitus, vil jeg finde ud af, hvordan skolens doxa er, og hvordan den er udfordret af nye 

organisationsformer. Fx gennem et ledelsesgrundlag. 

Gennem historieskrivning ønsker jeg, med Bourdieus teori, at fremvise, hvordan de særlige betingelser og 

strukturer dukker op gennem forandringer i historien. Den historiske kronologi viser med andre ord 

forskelle eller forandringer i organisationer, som har betydning for de sociale positioner og symbolske 
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 Se tidligere afsnit om registrant. 
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positioner. 

Altså en mulighed for at forstå særligt betingelserne for de agenter, der er i skoleledelsesfeltet fx skoleleder 

og SFO leder. Med andre ord vil beskrivelsen af kapital, habitus, magt og doxa i relation til hinanden bidrage 

til en forståelse af folkeskolen som felt og herunder betingelserne for ledelse i dette felt. 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående to afsnit vil jeg lave en delkonklusion, som opsamling på den viden, der er 

akkumuleret i denne del af analysen. Delkonklusionen skal bruges til en sammenligning af de kapital 

forhold, der er for feltet og herunder, hvilke habituelle forhold, som er strukturerende for ledelsens 

betingelser. 

Denne delkonklusion vil jeg bruge i forhold til den sidste del af analysen og i forhold til konklusionen. 

Halsnæs Kommunes Ledelsesgrundlag 

Jeg vil i denne del af analysen undersøge Halsnæs Kommunes ledelsesgrundlag med Bourdieus begreber 

om kapital og magt. Bourdieu tager selv udgangspunkt i den strukturelle lingvistik og beskriver, at sprog 

ikke i sig selv er magtfuldt, men brugt i særlige kontekster kan det blive magtfuldt. Jeg vil derfor i forhold til 

Halsnæs Kommunes ledelsesgrundlags kontekst undersøge, hvordan sproget er i et ledelsesgrundlag og vil 

derfor særligt kigge på de dele af ledelsesgrundlaget, der beskriver feltet skoleledelse og positionering 

mellem agenter. Eftersom sprog i Bourdieus perspektiv også bidrager til opretholdelsen af den symbolske 

vold og dermed doxa, skal ledelsesgrundlaget således også beskrives i forhold til, hvilken doksisk forestilling 

det tager udgangspunkt i eller habitus det relaterer til. 

Frem mod konklusionen 

Denne analyse af ledelsesgrundlaget gør det muligt at sammenligne magt, kapital, habituelle magtforhold 

og symbolsk vold mellem ovenstående beskrivelse af folkeskolens opgave og folkeskolens historie med de 

habituelle magtforhold, der er i ledelsesgrundlaget for Halsnæs Kommune. 

Med Bourdieus teori om at slå bro mellem de objektive strukturer og underliggende strukturer (skabt af 

habitus) vil jeg gøre rede for, hvilke betingelser, der er for skoleledelse. 

For at tydeliggøre relationerne mellem det politiske magtfelt og ledelsesgrundlaget i praksis vil jeg med 

modellen fra sociologisk feltanalyse (Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne fig.1 side 258) beskrive 

deres relative forhold. Figuren skal bruges til at illustrere placeringer af agenter i deres felter samt felternes 

hierarkiske placering i forhold til hinanden. Dette mener jeg vil bidrage til en yderligere forståelse af 

felternes relationer og på den måde også en forståelse af magten og den symbolske vold, der er med til at 
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sætte betingelsen for skoleledelse.  Analysen fører mig på denne måde frem til konklusionen og 

efterfølgende perspektiveringen. 

Konklusionen vil sammenfatte pointerne fra analysen, som svar på problemformuleringens spørgsmål. 

Perspektiveringen vil tage udgangspunkt i, hvilken betydning konklusionen og problemformuleringen har 

for mit arbejde som sparringspartner til skoleledelsen og skoleområdet i Halsnæs kommune. 

Da Bourdieus afviser en opsplitning af teori og empiri(Bourdieu & Wacquant 1996;41) vil der i denne 

opgaves analyse være en fusion mellem teori og empiri. 

Udover den beskrevne metode vil jeg ligeledes lave et kapitel med begrebsafklaring af centrale begreber og 

hvordan jeg forstår disse. Denne begrebsafklaring bidrager i opgaven til en forståelse af mit perspektiv på 

problemfeltet og problemformulering. 

Begrebsafklaringer 

Folkeskolen 

Først vil jeg definere en afgrænsning af folkeskolen. Det er i denne opgave ikke private eller religiøse 

friskoler, men folkeskolen, som grundlæggende er den skole, der er organiseret lovmæssigt under 

folkeskoleloven og drives kommunalt. Begrebet ”skole” associeres ofte med undervisning af kulturelle og 

historiske årsager (mere herom senere) men i min optik er det hele folkeskolens virksomhed under 

skoleledelsens ansvar. Dermed mener jeg undervisning, SFO, pedel, kantine osv. Det betyder, at det er en 

virksomhed med en åbningstid fra kl.6 til kl.17, hvor der foregår aktiviteter, som er underlagt 

folkeskoleloven herunder undervisning, fritidsaktiviteter, pædagogiske aktiviteter osv. 

Ledelsesdefinition, forståelse af ledelse 

”Som leder har du pligt til at levere varen – og forholde dig til din organisations og omverdens 

forventninger” citat Kierkegaard og ledelse, Kirstine Andersen, side 53. 

Ledelse er beskrevet af mange forskellige teoretikere, meningsdannere, konsulenter og forskere. Ledelse er 

et begreb alle har en mening om, noget alle kan udtale sig om. Citat ovenfor er valgt for at sætte ledelse ind 

i et mere handlende og forpligtende perspektiv. Dog siger citatet intet om, hvad ledelse er eller hvad 

begrebet indeholder. 

Gennem masteruddannelsen er vi blevet præsenteret for mange forskellige tilgange til ledelse. Mange af 

disse har fokus på ledelse som en person, en rolle – lederen. Når ledelse beskrives som en person rettes der 
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også fokus på denne persons iboende kvaliteter og hvilke kompetencer, der skal udvikles eller bør være 

tilstede for at være en ”god” leder. Som Paula Helth indleder sin bog ”Det personlige lederskab” med: 

”Nutidens ledelsesideal går tæt på lederen som person, og det personlige lederskab er blevet tidens store 

mantra.” (Det personlige lederskab, Paula Helth red. s. 9). 

I denne begrebsafklaring vil jeg ikke komme med en ufravigelig definition af ledelse men definere ledelse 

som et konglomerat af begreber dannet over tid. Ledelse er således personligt, strategiske, empatisk, 

økonomisk osv. Ledelse foregår i relationer både til medarbejdere, til medledere og op i systemet til 

chefer/direktører/politikker. Ledelse er således i min optik et åbent begreb. 

Folkeskolens opgave 1 analysedel 

Folkeskolens opgave kan beskrives dels gennem folkeskolens historie (se nedenfor) men også gennem 

formålsparagraffen og lov om folkeskole. Derudover bliver folkeskolens opgave på det konkrete plan 

opstillet i fælles mål11 som blev vedtaget i 2001 efter valget12. Formålsparagraffen blev rettet senest i 2006. 

Jeg vil derfor i dette afsnit beskrive folkeskolens opgave med et særligt fokus på den del af opgaven, der har 

relation til ledelsen. 

Lov om folkeskole 

Nedenstående er formålsparagraffen for folkeskolen 2006. Jeg har valgt at sætte formålsparagraffen ind i 

denne opgave, da den i princippet beskriver hele folkeskolens formål. Da det er et udtryk for et politisk 

forlig samt resultatet af flere formålsparagraffer gennem historien ligger der i formålsparagraffen en 

fremskrivning af opgaven i folkeskolen frem til i dag. 

§1. er udvidet fra tidligere og har sat yderligere fokus på opgaven stillet af staten. Heri præciseres det, med 

en prioriteret rækkefølge, at det er færdigheder og kundskaber, der kommer først for at forberede børnene 

til videre uddannelse og at lære mere. Det centrale ord er her mere, da det understreger, at fokus på 

lærdom er større end tidligere(Folkeskolens filosofi s. 95). 

”Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 

forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur 

og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets 

samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 
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 Beskrevet mål for det enkelte fag og klassetrin.  
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 Artikel fra folkeskolen af Thorkild Thejsen, chefredaktør på bladet folkeskolen. 2009 
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Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 

eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 

handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 

med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i 

folkeskolen. 

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og 

skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, 

og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.” (lov om 

folkeskole, kap.1). 

§1 sætter formålet for folkeskolen og § 2 angiver styringen eller fordelingen af magt. Med § 2 sættes 

folkeskolens styring ind i en hierarkisk ordnet relation, hvor det er statsmagten via lovgivningen, som 

beskriver indhold og dernæst rækkefølgen for beslutningskompetencen. I Bourdieus perspektiv på magt er 

det således den symbolske kapital i magtfeltet, der sætter beslutningsmulighederne. 

I § 2 stk.2 placeres medansvaret og beslutningskompetencen ikke hos skoleledelsen, men hos den enkelte 

skoles leder. Opgaven er her, at organisere og tilrettelægge undervisningen, hvilket må betragtes, som kun 

en del af skolens virksomhed jf. definitionen af skole. Samtidig kan man sige, med fokus på undervisningen, 

kodificeres en særlig gruppe af medarbejdere til at have en særlig kapital, nemlig lærerne. 

I EVA13s rapport om skoleledelse ”Ansvaret for den pædagogiske ledelse af skolen, som er et særligt 

fokuspunkt i denne evaluering, placerer folkeskoleloven altså klart hos skolens øverste leder. Sammenholdt 

med § 45, stk. 4, der slår fast at skolens leder ”udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte”, kan 

man konkludere, at skolens leder har ansvaret for at arbejde med at udvikle skolens fælles værdier og 

pædagogiske praksis i dialog med medarbejderne. Men det pædagogiske ansvar indebærer også at 

skolelederen er forpligtet til at sikre undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål. Af § 18, stk. 2, 

ekspliciteres det at: Det påhviler skolelederen at sikre at klasselæreren og klassens øvrige lærere planlægger 

og tilrettelægger undervisningen så den rummer udfordringer for alle elever.”(EVA rapport om skoleledelse 

s. 25). Den pædagogiske opgave og pligten til at udfører den placeres hos lederen sammen med lærerne og 
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på denne måde sættes deres positioner i relation til hinanden. I dette citat omtales skolelederen i bestemt 

form, hvilket positionerer skolelederen i ledelsesfeltet. 

Hele § 45 beskriver skolens leder (se nedenfor) og dennes opgaver. Det er vigtige her er, at i teksten 

omtales skolens leder som én person og således tales der ikke om skoleledelse. 

”Skolens leder 

§ 45. Ved hver skole ansættes en leder, jf. dog § 24, stk. 3. Skolens leder har den administrative og 

pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og 

kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete 

beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for 

de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan 

ikke behandles af kommunalbestyrelsen. 

Stk. 3. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, jf. § 44, stk. 8, forslag 

vedrørende principper for skolens virksomhed m.v., jf. § 44, stk. 2, og forslag til skolens budget, jf. § 44, 

stk. 3, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer, jf. § 40, stk. 2, nr. 1. 

Stk. 4. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. 

Stk. 5. Skolens leder inddrager skolens elever i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed. På 

skoler, hvor der er elevråd, jf. § 46, stk. 2, drøftes formen for inddragelse gennem elevrådet. 

Rådgivende organer 

§ 46. Ved hver skole dannes et pædagogisk råd, som er rådgivende for skolens leder. Rådet består af alle 

medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen.” (Lov om 

folkeskole § 45 + § 46). 

Skoleledelsens ansvar påhviler derfor primært skolelederen. I sin udførelse af sit arbejde skal skolelederen 

leve op til folkeskoleloven og fællesmål fra statsmagten, den kommunale arbejdsgivers styringspræmisser 

samt politiske målsætninger. I samarbejde med de ansatte (lærerne) skal skolelederen udvikle skolen 

pædagogisk. Det samme personale han har personaleansvar overfor. 

På denne måde bliver der en habituel og selvfølgeliggjort opfattelse af sammenhæng mellem 

undervisningen og ledelsen, og samtidig bliver koblingen mellem ledelse i skolen og undervisning samt 

lærerne kodificeret, så der opstår en kollektiv forståelse af skolens opgave. Det betyder, at underliggende 

struktur får betydning for handlemulighederne i skoleledelsen. 

I forhold til skolens opgave med at give eleverne færdigheder og kundskaber kan man koble kravet i § 18, 

stk. 2, til kravene til lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen og på den måde udlede, 

hvad skolens leder skal være særligt opmærksom på. ”…Loven kræver fx at lærerne tilrettelægger en 



Niels Brockenhuus, MPG 2012, ”Betingelser for ledelse i folkeskolen” 29 
 

differentieret undervisning (§ 18, stk.1) på baggrund af en løbende evaluering af elevernes udbytte af 

undervisningen (§ 13, stk. 2) og lærer og elevs løbende samarbejde om at fastsætte mål for den enkelte elev 

(§ 18, stk. 4). Den kræver også at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i nationale trin- og 

slutmål for undervisningen (§ 10)..”(Evas rapport om skoleledelse). 

Dette citat understreger et fokus på undervisning og læring, som en central del af skolens opgave. Her 

tydeliggøres endda, at det er fastsættelse af mål for den enkelte elev, der danner udgangspunkt for 

tilrettelæggelsen af undervisning mod de fastsatte nationale trin og slutmål (fællesmål) sat af statsmagten. 

Den symbolske vold opstår således gennem den dominerende magts (folketinget) definition af opgaven og 

selvfølgeliggøres af de dominerende agenters rolle i forhold til opgaven. Således tildeles læreren en 

position i det sociale rum. 

Den modstridende position er, at der i formålsparagraffen står: 

 ”Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 

med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Lov 

om folkeskole § 1 stk. 3), den dominerende kapital er her den kulturelle kapital. Stk. 3 bliver således 

modstridende position til stk.1s fokus på læring og skabt i det politiske felt, som har en høj kapitalvolumen. 

Der er således tale om en kamp om definitionsretten i forhold til skolens opgave. 

Sammenfatning 

Formålsparagraffen og folkeskoleloven sætter fokus på læring og ledelse af læring. Det betyder, at der 

tages afsæt i en skoleforståelse, som har fokus på undervisning og derved også lærergerningen. På denne 

måde bliver der lavet en kobling mellem folkeskolens opgave, ledelse og lærer. Sammenhæng mellem disse 

positioner er med til at danne et skolefelt hvor lærer og leder er en del af den samme distribuerede kapital. 

En kapital der gennem undervisningsministeriet og lov om folkeskole kodificerer den denne relation bl.a. 

ved, at skolens leder skal rådføre sig med medarbejderne i opfyldelsen af skolens mål. 

Samtidig sætter statsmagten opgaven i skolen gennem fællesmål, som er uafhængig af de andre agenter. 

Man kan sige, at den politiske kapital og kampen om skolens opgave politisk, bliver en dominerende kamp, 

hvor skoleleder og lærer ikke har den samme politiske kapitalvolumen som andre agenter i forhold til 

skolefeltet. 

På trods af det ikke fremgår af lov om folkeskole og kun refereres i bemærkninger til overenskomsten for 

leder i skolen, er der tradition for og en nærmest doksisk regel om, at skolens leder er læreruddannet. Den 

faglige selvforståelse har en betydning i betingelserne for skoleledelse, da skoleleder og lærer således 

trækker på den samme historik og habitus. 
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Opgaven i folkeskolen er på mange måder et resultat af historien, og de kampe, der på forskellige felter i 

historien, har præget udviklingen af samfundet og folkeskolen. I følgende kapitel vil jeg uddybe 

folkeskolens historie og betingelserne for skoleledelse igennem denne. 

Folkeskolens historie 2. analysedel 

Folkeskolens historie og betingelse 

Jeg vil i dette afsnit beskrive folkeskolens historie. Det vil jeg gøre med henvisning til forskellige kilder og 

indfaldsvinkler. Grunden til jeg ikke blot laver en historisk genfortælling er, at jeg ønsker, at fremdrage de 

vinkler i folkeskolens historie og betingelser, som jeg synes er vigtige. Jeg vil derfor efterfølgende beskrive 

folkeskolens historie og betingelser i brudstykker. Jeg bygger således en selektiv registrant op parallelt med 

at jeg bruger Bourdieus teori greb. 

Folkeskolens udvikling er historisk forbundet med både den samfundsmæssige udvikling og parallelt 

hermed også udviklingen i pædagogikken. Her har formålsparagraffen været en afgørende markør i denne 

udvikling. 

Først vil jeg tage udgangspunkt i Ove K. Pedersen artikel (Folkeskolens filosofi), som beskriver statens 

opgave med fire grundelementer. Staten skal sikre ydre grænser, garantere indre autoritet, danne 

retsindivider samt producere fællesidentitet. I forhold til den moderne danske stat har der, i forhold til 

fællesskabsforestillinger om individ og individualitet, været tre faser ifølge Ove K.Pedersen. 

Den første beskriver Pedersen som disciplineringen, som strækker sig fra 1840erne og frem til 2. 

verdenskrig. Her var den disciplinerende pædagogik den dominerende. Det har betydet, at man i den 

periode også skulle forholde sig til fordelingen af rettigheder, hvilke institutioner skulle bidrage til 

individernes disciplinering og nationsbegrebet blev centralt. (Folkeskolens filosofi). 

I denne periode var statsmagtens symbolske vold accepteret og læreren/skolen havde gennem opgaven en 

naturlig autoritet. Den habituelle forståelse byggede på en installeret magt i læreren/skolelederen14, en 

magt til at disciplinere. Skolens doxa var skabt gennem social og kulturel kapital. Skolens strukturerende 

magt producerede og reproducerede statsmagten og derved agenternes habitus. 

Anden fase kalder han medbestemmelsen. Den løber fra 2. verdenskrig og frem til 1980erne og har den 

demokratiske dannelse som pædagogik. Det er i efterkrigstiden, at velfærdsstaten opstår, og almengørende 

institutioner udpeges efter krigen til at skabe mere lighed, og især skole og kulturpolitikken blev afgørende, 

da den skal sikre lige adgang til uddannelse eller fællesskab ved lighed (Folkeskolens filosofi s.26). 
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I den sidste del af denne fase bliver disciplinering til demokratisk deltagelse (borger) eller selvrealisering til 

fællesskab centralt. Sammenfattende for denne periode er, ifølge Pedersen, at fra en disciplinerende 

statsmagt, der var synlig i det offentlige rum, er disciplinen nu kendetegnet ved at være installeret i folks 

hoveder. I Folkeskoleloven fra 1975 bliver det i formålsparagraffen tydeliggjort i stk. 3, der beskriver, at det 

er uddannelse til medborgerskab og medansvar for demokratiet. Det paradoksale i denne periode er, at 

individet kommer mere i centrum, hvor alle gives de samme muligheder, men samtidig skulle man påtage 

sig ansvaret for egen selvrealisering, selvrealisering til fællesskab(Ibid. 28). 

Den nationale følelse bliver således også en del af den enkeltes habitus og netop ansvaret for egen 

selvrealisering bliver en del af habitus. I indeværende masteropgave betyder det, i forhold til skolen og 

ledelsen, at folkeskolens opgave bliver udfordret pædagogisk af individualiteten, hvor individets 

selvrealisering sættes i centrum. Det bliver således en begyndende udfordring af skolens autoritet og 

herunder lærerens habituelle selvforståelse. Men med folkeskoleloven fastholdes strukturen og dermed 

feltets doxa endnu. Agenterne er de samme, man kan sige, at folkeskolen er stadig lærerfagets domæne. 

Dog er der en stigende interesse i, fra statsmagten, at definere målsætningerne i folkeskolen og herunder 

organiseringen internt i skolen. 

Den 3. fase går fra 1980erne og forsætter tilstadighed. Her er det kompetencedannelsen, der er den 

dominerende pædagogik. I denne periode er konkurrencestatens defineret ved økonomisk fokus. 

Fokus i folkeskolen skifter derfor også perspektiv og ifølge Pedersen udstilles folkeskolen og pædagogikken 

i denne periode som værende ikke ufejlbarlig, og samtidig med, at skolen ikke frembringer den nødvendige 

individualitet.  Velfærdspolitikken bliver dominerende, i forhold til skole- og kulturpolitikken med den 

konsekvens, at det hedder fællesskab-ved-arbejde, underforstået individualitet og sammenhængskraft 

frem mod et konkurrencedygtigere samfund. 

Individualiteten, som pædagogikken skal frembringe, bliver betonet i formålsparagraffen ”Folkeskolen skal i 

samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder..”(folkeskolens formålsparagraf) 

underforstået med henblik på deltagelse på arbejdsmarkedet. 

Med Pedersens ord ”Men nu til forskel fra tidligere er formålet ikke bare at skabe national identitet til gavn 

for statens autoritet, men også at skabe en social sammenhængskraft som forudsætning for den nationale 

økonomis konkurrenceevne”(Folkeskolens filosofi s.35). 

På denne måde bliver den økonomiske kapitals sprog en del af folkeskolen. En kapital, der er den 

symbolske kapital på andre felter. På denne måde bliver det en kapitalform, som bliver betydende i 

konfigurationen af kapital på skolefeltet, blandt andet fordi den økonomiske kapital trækker de andre 

kapitalformer i en ny retning fx kulturel kapital med spørgsmålet om, hvad der er vigtigt at lære for at 
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kunne deltage i konkurrencen? Dette får således også en betydning for skoleledelsen i forhold til at 

orientere sig mod hvilke bevægelser, der er i feltet. Med andre ord, det at opnå resultater, benchmarke 

mellem skoler, nationale test og sammenligninger mm. bliver en del af folkeskolen. 

I forhold til formålsparagraffen kan man sige, at der i den ligger en afvejning mellem de forskellige tiders 

fokus på både fællesskab og individualitet, en afvejning, der ikke er én pædagogisk metode, der kan svare 

på. Det betyder, at valget af metode og løsning af opgaven bliver decentraliseret til skolelederen eller ved 

læreren i mødet med eleven. Det betyder et øget fokus på metoden, internt i folkeskolen, end på målene. 

En ny pædagogik skal således dannes i en konflikt mellem stat, kommune, skoleledelse og lærer 

(Folkeskolens filosofi). Lederen og lærerens habitus afgørende i valget af metode. Med deres habitus (som i 

nogen udstrækning er fælles, da skoleleder er læreruddannet) vil valget af organisering og løsning af 

opgaven blive en ubevidst reproduktion af kendte strukturer og på denne måde opretholdes af doxa. På 

samme måde som den institutionelle habitus i kommunen bidrager til den samme reproduktion af skole. 

Sagt med andre ord vil de, der er en del af folkeskolen og genkender dens struktur være tilbøjelige til at 

vælge og handle i overensstemmelse med deres egen kendskab (habitus) og derfor reproducere skolen og 

derved også fremtidige mulige valg i forhold til denne habitus. Dette udfordres af nye agenter i skolefeltet 

og skoleledelsen samtidig med, at der er strukturelle forandringer i samfundet og andre politiske foki. Her 

bidrager det overordnet magtfelt til habituelle forandringer, omend de er træge, som Bourdieu kalder det. 

En anden måde at beskrive folkeskolens historie på er med udgangspunkt i Steen Hildebrandt og Per Fibæk 

perspektiv. Her ses folkeskolen, som den ser ud i dag, som et produkt af 1900-tallets industrisamfund og før 

det landbosamfundets skole. 

I landsbyskolen var læreren ofte også degn i den lokale kirke, og skolen var bygget op om lokalsamfundet 

og bøndernes behov for arbejdskraft og kirkens højtider. På denne måde var autoriteten i skolen baseret på 

statsmagten og installeret i degnen (senere læreren) som autoritet. Kapitalvolumen hos degnen var således 

meget stor, og derfor kunne statsmagten og degnen reproducere magten, og derved doxa. 

I forbindelse med udviklingen af industrisamfundet og det faldende behov for arbejdskraft på landet 

mistede landsbyskolen sin legitimitet. Derudover besluttede man, fra centralt hold, at stille krav til skolens 

indretning og organisering f.eks. gennem krav om faglokaler, som den lille landsbyskole ikke kunne 

håndtere. Statsmagten centraliserede i denne sammenhæng magten og beslutningskompetencen i forhold 

til skolens indhold. Frem til 1960’erne var skolebygninger monumentale bygninger, der indgød til respekt 

og positionerede magt. Disse skoler underbyggede den statslige magt. 
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Fra 1960’erne og frem blev skolebyggeri mere fabriksagtige i deres udformning. Her var standardisering, 

organisering, ringetider mv. en del af skolen, og på denne måde kom skolen til at ligne fabrikken. Der blev 

således ”ordnet” forhold mellem arbejde og fritid. Pensum blev ligeledes standardiseret således, at skolen 

uanset landsdel reproducerede den samme viden. Her var skoleinspektørens opgave blandt andet at 

overvåge, at det skete. Statsmagten definerer således, hvad de legitime mål og opgaver er i folkeskolen. På 

denne måde reduceres den lokale kapital og beslutningskompetence i hvert fald i forhold målene for 

folkeskolen. Lederens opgave bliver således også i nogen udstrækning reduceret til at lave kontrol med 

medarbejderne på samme måde, som fabrikslederen overvåger arbejdssjakket eller produktionen. Den 

ledelsesmæssige habitus kommer således under forandring, omend en langsom forandring. 

Men den voksende standardisering i folkeskolen har affødt et øget behov for kontrol af resultater og 

derved et fokus på effektivitet. Karakterer og test bliver således en del af folkeskolen. Dette kommer til 

udtryk gennem blandt andet PISA undersøgelser. Denne udvikling forsætter gennem slutningen af 1900 

tallet og på trods af, at erhvervslivet efterlyser kompetencer som innovation og kreativitet(Når klokken 

ringer ud). Her skal erhvervslivets ønsker og testning ikke ses som modsætninger, men en dominerende 

kapital bliver den bureaukratiske kapital, med fokus på resultat og kontrol af resultat. Jf. med afsnittet om 

folkeskolens opgave, hvor den seneste formålsparagraf pointerer, at børnene skal lære mere. I starten af 

00’erne færdiggøres arbejdet med fællesmål til folkeskolen, som en understregning af dette fokus. 

Industrisamfundets skole har med andre ord produceret et system af karakterer, standardisering, fag 

certifikater osv. Det at måle og sammenligne betyder, at der er et behov for at fastholde systemet, for hvis 

man ændrer det man måler og metoden til at måle, mister man muligheden for at sammenligne i et 

konkurrenceperspektiv. I forhold til karakterer betyder det, at man summerer præstationerne i et tal, som 

definerer ens adgang til f.eks. videre uddannelse. Denne sortering af elever er en habituel struktur fra 

industrisamfundets skole, hvor der var et behov for at kunne placere og inddele elever, så de kunne indtage 

deres plads i samfundet. 

Denne doxa, som i skolen er struktureret over tid og med forskellige kapitalkonfigurationer, betyder, at 

ledelsens dispositionsmuligheder forandres over tid. Den kulturelle kapital for agenterne er forsat 

væsentlig i forhold til opgaven med at undervise i folkeskolen, så eleverne får adgang til videreuddannelse. 

Samtidig er der en økonomisk kapitals sprog, der trækker på konkurrence og individualitet, som er en 

central kapital i en global verden med økonomisk konkurrence. 

Skoleledelse skal derfor kunne navigere i et skolefelt, hvor de forskellige kapitalformer og konfigurationer 

forandrer sig. På det institutionelle felt bliver det således væsentligt at forholde sig til både det 



Niels Brockenhuus, MPG 2012, ”Betingelser for ledelse i folkeskolen” 34 
 

bureaukratiske felt og politiske felt(bilag 1). Skoleledelsen skal således forholde sig til flere relaterede felter 

og kunne aflæse hvilke kapitalformer, der trækkes på, og hvordan konfigurationen af kapital er. 

Et andet væsentligt karakterskift i folkeskolen kommer i forbindelse med folkeskolelovens ændring i 

henholdsvis 1975 og 1993, hvor den traditionelle opdeling af elever i boglige og ikke boglige bliver erstattet 

af princippet om undervisningsdifferentiering. Her skal eleverne mødes med udfordringer der, hvor de er 

og uden at adskilles til bestemte klasser(Når klokken ringer ud). 

Det betyder en udfordring af lærerens habitus og doxa. Magtfeltet definerer opgaven på en ny måde, som 

kræver en anderledes strukturering af skolen, pædagogikken og metoden. 

Op gennem 1900 tallet har lærerne og politikere været rimeligt i overensstemmelse med skolens indhold 

og udvikling. Gennem udviklingen af reformpædagogikken og indførelsen af denne i skolerne, opstod der et 

lærings og skolesyn, der byggede på, at eleverne skulle kultiveres og passes i et trygt miljø, og så skulle 

færdigheder og lysten til at lære vokse op i barnet. Dette ”harmoniske” skolesyn bliver udfordret i 

1990’erne, hvor de første test afslører, at danske børn læser dårligere i 3. klasse end vores nordiske naboer. 

Modstandere af reformpædagogikken fik hermed argument vedrørende den manglende læring af basale 

færdigheder i skolen. Der sker et yderligere paradigme skift i 2001 og 2003, da der indledes en værdipolitisk 

kamp mod ”rundbordspædagogikken”. Med dette opgør kom blandt andet nationale test, kanoner og en ny 

formulering af folkeskolelovens formålsparagraf(Ibid.). 

Doxa bliver således udfordret af, at der ikke er overensstemmelse mellem, hvad folkeskolen siger den 

producerer, og det samfundet forventer den producerer. Det bliver et tab af legitimitet for agenterne på 

skolefeltet. Set i dette perspektiv skabes der et brud med lærernes hidtidige kapitalvolumen. 

Ifølge Steen Hildebrandt og Per Fibæk udløste den nye uddannelsespolitik tre store dilemmaer (Når klokken 

ringer ud s.60). For det første har det ikke betydet, at flere har fået en uddannelse efter folkeskolen (95% 

målsætningen kommer oprindelig fra S-R regeringen). For det andet er læreruddannelse ændret og 

kritikken af folkeskolen og lærerne har medført at færre søger læreruddannelsen. Parallelt med faldet af 

læreruddannede og kritikken af folkeskolen har det betydet en afstand mellem politikker og lærer (og 

herunder også skoleledelser). For det tredje indeholder ændringerne i nogen udstrækning symbolpolitik, da 

der ikke er internationale undersøgelser, der kan bekræfte, at indførelsen af nationale test løfter 

resultaterne i skolen. Så de to hovedlinjer i den førte politik siden 2001 har været styring, kontrol og test og 

samtidig indførelsen af en kanon, som placerer statsmagtens forståelse af kultur eksplicit i skolen. Denne 

politik har på nogle måder betydet, at det er en produktionsforståelse, der er af folkeskolens opgave. 

Hildebrandt og Fibæk beskriver ikke ledelsesændringer i tid, men beskriver lærerens rolles forandring over 

tid. Fra degnens undervisning i katekismus til den højtuddannede autoritet i lokalsamfundet over til 
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lønarbejderen/funktionæren, som ikke længere er den mest vidende. Denne rolleændring har ligeledes en 

betydning for ledelsen af folkeskolen. 

Især afstanden mellem lærerne og politikkerne er væsentligt i denne sammenhæng. Tidligere har lærerne 

og herunder skolelederne (med deres lærer habitus) haft adgang til politikkerne gennem deres 

kapitalvolumen og position i det sociale rum. Den mindre adgang, grundet tabet af legitimitet, betyder en 

væsentlig mindre kapitalvolumen. Samtidig har det politiske felt gennem kanon, test og kontrol defineret 

indhold og mening i folkeskolen. Det har betydet, at hvor lærerne før har været meddefinerende af mening 

i samfundet er der sket et brud. Man kan sige, at i denne periode sker der et brud i folkeskolefeltet, der 

ændrer ved den habituelle selvforståelse, og derved også bliver strukturerende for, hvordan opgaven bliver 

sat i folkeskolen. Denne ændring i kapitalvolumen, som lærerne oplever, får en betydning for skoleledelse. 

Hidtidigt har skoleledelse været en del af lærerkulturen og været formet af den samme habitus. Det rejser 

spørgsmålet om skoleledelsens faglige baggrund forsat kan være dybt forankret i lærerkulturen eller om 

det kræver et brud med denne fælles habitus. 

Ifølge Hildebrandt og Fibæk er der et brud på vej i forhold til skoleledelse og de mener, at der er behov for 

radikale brud, hvis ledelsen skal modsvarer de udfordringer, der er i folkeskolen. Hvis folkeskolens ledelse 

er, som Hildebrandt og Fibæk beskriver, hænger det sammen med den strukturerende historie ledelsen er 

en del af, og som har formet deres habitus og derved deres handlemuligheder. Dispositionerne i feltet 

bliver her begrænsende for udviklingen af skoleledelse, forstået på den måde, at skoleledelsens habitus og 

handlemuligheder ikke åbner for de radikale brud, som Fibæk og Hildebrandt omtaler og derfor vil 

udviklingen af skoleledelse være betinget af agenterne i skoleledelsesfeltet og hvilken kapitalvolumen de 

har, og fremadrettet om der er en adskillelse af lærerhabitus og ledelseshabitus. 

Begge foregående beskrivelser af folkeskolens historie udelader en væsentlig del af folkeskolens historie. 

Ikke et radikalt brud, men dog en forandring i agent sammensætningen og feltet. Med ændringen af lov om 

folkeskole 6. juni 1984 tilbydes børn mulighed for leg og beskæftigelse udenfor skoletiden (bemærk at 

skoletid her er kodificeret som undervisningstiden) (Vejledning om skolefritidsordninger, lov om 

folkeskole). Med andre ord åbnes der mulighed for etablering af skolefritidsordninger (SFO) i forbindelse 

med skolen og under lov om folkeskole. Dette er et skift fra de gamle fritidshjem, der er organiseret under 

dagtilbudsloven. Det interessante lovmæssigt er, at der ikke præciseres et mål eller formål som sådan i 

forhold til SFO. I vejledningen præciseres det blot, at ledelseskompetencen ligger hos skolelederen, der i 

videst muligt omfang uddelegerer den til lederen af SFOen. En anden forskel er, at SFO er et tilbud til 

børnene med betaling til forskel fra den gratis folkeskole, hvor der er pligt til at møde. SFOerne vokser 

langsomt i antal og i 2010 er det næsten 85 % af alle børn i alderen 6 til 10 år, der er i SFO. På trods af 
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denne vækst er det først i 2009 der laves en lovændring, hvor der stilles krav om en mål- og 

indholdsbeskrivelse i SFO, vel og mærke 25 år efter etableringen af de første SFOer. 

I denne sammenhæng bliver SFO lederen den nye agent i skoleledelsesfeltet. I forhold til SFO lederens 

habitus er den skabt i en anden pædagogisk forståelse og i andre institutionelle forhold. SFO lederen har 

ikke en kapitalsammensætning og kapitalvolumen, der er legitim på skoleområdet, hvilket betyder, at det 

ledelsesfelt SFO lederen er en del af, har agenterne andre dispositioner og handlemuligheder qua deres 

habitus. SFO lederen skal derfor indgå i spillet om magt på disse præmisser. Hvis doxa udfordres betyder 

det, at de andre agenter vil forsøge at reproducere doxa, og den dominerende kapital vil således fungere 

som en eksklusionsmekanisme. Denne beskrivelse af SFOens fremkomst og de ledelsesmæssige forhold er 

min egen beskrivelse på baggrund af lovgivning og erfaring fra arbejdet i feltet. Da der er meget lidt 

beskrevet om SFO i lov om folkeskole, og der i forhold til styrelsesvedtægten for skolen ligeledes kun er 

beskrevet, at SFOen er underlagt denne uden præcisering af opgave og struktur, har jeg måtte trække på 

egen erfaring. 

I forhold til beskrivelsen eller historiseringen af folkeskolen laves der i artiklen ”Folkeskolens 

formålsparagraf gennem tiderne”15 en gennemgang af formålsparagraffens ændringer gennem tiden samt 

den tilhørende politiske debat. I forhold til artiklens forfatter er det vigtigt at pointere, at det er en 

fagligorganisations fagblad, der er afsender af artiklen. Artiklen giver et blik for, hvordan politisk kapital og 

det at lave politik for politikkens skyld, bliver et dominerende forhold sammenlignet med videnskabsfeltets 

argumenter om fx tests betydning for løsningen af folkeskolens opgave(Folkeskolens formålsparagraf 

gennem tiderne s.14). I samme artikel sættes rækkefølgen af historiske ændringer i folkeskolens 

formålsparagraf op. År 1739 ved Christian d. 6 gøres skolen for alle, selv de fattiges børn. Det er den kristne 

tro, der er omdrejningspunkt i lovgivningen. År 1814, børn skal være retskafne og uddannes til nyttige 

borger i staten. År 1937 og 1958 fremme børns anlæg og evner, styrke deres karakter og give dem 

kundskaber. År 1975 sker der et brud. Børn bliver til elever og skal gøres til demokratiske borgere. Der er 

stadig et dobbelt mål for skolen, der retter sig mod kundskaber/færdigheder og samtidig mod 

demokratiske samfundsborger, altså uddannelse og dannelse. Igen i år 1993 sker der et brud i 

folkeskoleloven. Opdelingen af elever på baggrund af fagligt niveau ændres til undervisningsdifferentiering, 

hvor eleverne er i den samme klasse, men undervisningen indrettes til de forskellige elever. Med 

regeringsskiftet i 2001 sker der igen et brud, som først kommer til udtryk gennem opgøret med 

”rundbordspædagogik” 16. Dernæst ændres formålsparagraffen igen i 2006, hvor en af de væsentlige 

ændringer er, at eleverne skal lære mere. Samtidig bortfalder personlig alsidig udvikling, der reduceres til 
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 www.folkeskolen.dk 2009 af Thorkild Thejsen 
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 Anders Fogh Rasmussens åbningstale i folketinget 2003 

http://www.folkeskolen.dk/
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alsidig udvikling. 

Det interessante i forhold til skoleledelse og ledelsens betingelser her er, at den tidsmæssige afstand i 

ændringerne i formål og mål i folkeskolen bliver kortere og kortere. Det betyder, at opgaven og rammerne 

forandres med kortere intervaller gennem tiden. Samtidig bliver den politiske indflydelse og kapital mere 

og mere dominerende og strukturerende for folkeskolen. 

I skolefeltet bliver argumenter fra forskellige kapitalformer afgørende for, hvad der er legitime eller 

illegitime argumenter. Det er således legitimt at tale om test, som argument indenfor det politiske felt og 

derfor bliver det et stærkere argument end at tale om test indenfor videnskabsfeltet17, som ikke har den 

samme kapitalvolumen. Det politiske felt har mere magt og er relativt hierarkisk placeret med større 

kapitalvolumen end det videnskabelige felt. Jævnfør figur 1 i bilag 1 bliver den hierarkiske placering af 

skoleledelsesfeltet over tid og med velfærdsstatens fremkomst tydeligt placeret i institutionsfeltet og 

endda med mindre adgang end i modellen til det bureaukratiske felt. Dette især på grund af den 

modstridende position, som vokser i 00’erne og handler om effektivisering og serviceproduktion. (jf. bilag 

1). 

Statsmagten og det politiske felt placerer den legitime opgave i folkeskolens ledelsesteam, hos lederen af 

skolen. Med udgangspunkt i EVAs rapport om skoleledelse kan man med følgende citat præcisere den 

ledelsesmæssige udfordring i folkeskolen. 

”Publikationen Fremtidens Skoleledere fra 1996, hvor Mandag Morgen analyserer kravene til ledelse i 

folkeskolen, gør opmærksom på, at skolelederens muligheder for at udøve ledelse er betinget af en række 

kulturelle og strukturelle vilkår. Ifølge rapporten er der tale om et ”seksdobbelt ledelsespres” eller et 

krydspres af forventninger og modsatrettede krav, der begrænser lederens muligheder og forudsætninger 

for at løfte ledelsesopgaven på tilfredsstillende vis. Lederne oplever ifølge undersøgelsen seks former for 

pres: 

• Kompetencepres: Lederne mangler forudsætninger for at opfylde ledelseskravene. 

• Skolepolitisk pres: Lederne refererer til tre forskellige arbejdsgivere (stat, kommune og skolebestyrelse). 

• Fagpolitisk pres: Lederne optræder både som medlemmer af fagforeninger og som ledere af 

medlemmerne af den samme forening. 

• Kulturpres: Medarbejderne har forskellige holdninger til ledelse. 

• Økonomisk pres: Lederne har begrænsede økonomiske ressourcer til at gennemføre ændringer i 

folkeskoleloven. 
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• Administrativt pres: Lederne har fået flere administrative opgaver i takt med decentraliseringen af 

folkeskolen og de nye tjenestetidsbestemmelser.”(EVA s.20). 

Med dette citat beskrives hvordan skoleledelse feltet relaterer sig til mange andre felter, herunder det 

politiske og bureaukratiske. 

Sammenfatning af folkeskolens historie 

Sammenfattende for folkeskolens historie kan man sige, at der har været skift i opgaven og formålet med 

folkeskolen. Især har konfigurationerne af magten, retten til at beslutte og træffe valg været trukket 

tættere på den centrale statsmagt. Ansvaret for at lede skolerne er dog stadig decentralt. 

Fra en klar opgavebeskrivelse i folkeskolen, for læreren og således også lederen (som læreruddannet) har 

der gennem historien været forskellige brud, hvor ændringer i styringen af folkeskolen i større eller mindre 

grad har påvirket skoleledelsesfeltet. 

Med et gennemgående og stigende politisk fokus på folkeskolen, som central velfærdsinstitution har andre 

kapitalformer og felter haft påvirket folkeskolen og ledelsesfeltet. Med det politiske felts interne kampe er 

der blevet lavet folkeskolepolitik for politikkens skyld, som således har været adskilt fra vidensfeltet. 

I forhold til SFOens indførelse i 1984 og SFOens tilslutning i dag, kan man sige, at der er kommet nye 

agenter ind i skoleledelsesfeltet. Parallelt hermed har der været et brud med lærernes adgang til det 

politiske felt eller magtfeltet, hvilket har en betydning for skolelederens position i feltet. Med en stærk 

fælles habitus med lærerne risikere skolelederen at blive begrænset af de habituelle forhold og dermed 

ringere stillet, hvis der ikke brydes med den fælles habitus. 

Der foregår kampe indenfor skoleledelsesfeltet, som er placeret relativt i forhold til andre felter. Kampen 

handler om hvordan beslutninger i folkeskolen kan træffes og hvordan dispositionerne for at træffe dem vil 

være i skoleledelsesfeltet. Altså vil strukturer, habitus og kapital definere skoleledelsesfeltets doxa, altså 

hvad vil være det legitime og illegitime. 

Delkonklusion 

På baggrund af afsnittet om folkeskolens opgave og folkeskolens historie kan man sige, at der er sat 

betingelser for skoleledelsen. Dette ses ved fx ved at både i lovgivningen og gennem historien bindes 

ledelse og lærerne sammen med en fælles habitus. Dette doksiske forhold ses i lovgivningens præcisering 

af skolelederens opgave i forhold til læring og med en skoleforståelse, der bliver kodificeret i forhold til 

undervisning. 
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Samtidig er der gennem historiens fokus på folkeskolen og især politikkernes øgede interesse i skolen haft 

en betydning for folkeskolen og derved betingelserne for ledelse. Man kan med andre ord sige, at 

skoleledelsesfeltet er placeret i det institutionelle felt (bilag 1), men at kampene om feltet også foregår i 

både det bureaukratiske og politiske felt. Med disse kampe om folkeskolen og dens indhold bliver 

skoleledelsens betingelser yderligere skærpet af skolelederens habitus. Med Hildebrandt og Fibæks ord kan 

man sige, at der skal radikale brud til, altså brud, der også fremadrettet ændrer agenternes habitus og 

dermed også de doksiske forhold for skoleledelse. I denne sammenhæng bliver SFO lederens rolle, som 

nytilkommen agent i skoleledelsen, en udfordrende position for doxa. 

Med denne delkonklusion kan man se, at skoleledelse er betinget af opgaven i folkeskolen og betinget af 

agenternes og folkeskolens habitus. Forestillingen kunne være, at over tid og med indflydelse fra andre 

felter, komme nye kapitalkonfigurationer og dominerende kapitalformer til at være styrende i folkeskolen. 

Men på baggrund af ovenstående afsnit skal det være andre felters kampe og disses relation til 

skoleledelsesfeltet, der påvirker de habituelle betingelser på skoleledelsesfeltet for at det ændrer sig. 

Betingelserne for skoleledelse vil således blive produceret og reproduceret af feltets egne agenter, opgaven 

og af historien. 

I efterfølgende afsnit vil jeg beskrive Halsnæs Kommunes ledelsesgrundlag. Denne mere praksisnære 

analyse kan sætte denne delkonklusion i perspektiv. Dette vil blive uddybet i den efterfølgende konklusion. 

Ledelse grundlaget i Halsnæs kommune 3.analysedel 

Ledelsesgrundlaget for Halsnæs Kommunes skolevæsen er udarbejdet i forbindelse med skolestruktur 

ændringerne foråret 2011. I denne forbindelse blev 8 skoler til 3, hvilket krævede en ny ledelsesstruktur. I 

budgetforudsætningerne var indlagt en besparelse på ledelse i forhold til den nye skolestruktur. 

Udarbejdelsen af ledelsesgrundlaget er et samarbejde mellem skolechef, direktør og staben i 

skoleområdet. Det har ligeledes været i høring hos de faglige organisationer og andre interessenter. Politisk 

er der et ønske om, at det evalueres senest indenfor to år. 

Jeg vil i denne sammenhæng fremdrage de dele af ledelsesgrundlaget, som i forhold til problemformulering 

og analyse bidrager til besvarelsen af opgaven. Jeg vil derfor i ledelsesgrundlaget kigge efter de positioner 

og kapitalformer der er, samt hvordan magt, og derved også feltet er konstrueret. 
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Ledelsesgrundlaget for Halsnæs Kommunes skolevæsen 

Ledelsesgrundlaget placerer sig i det kommunale dokumenthierarki, som det grundlag skolechefen har 

givet sine skoleledelser at lede på. Det er således underlagt både det administrative ledelsesgrundlag i 

Halsnæs Kommune samt de kommunale værdier. Det er godkendt i Byrådet og er således politisk forankret. 

”Ledelsesgrundlaget har til formål at tydeliggøre den form for ledelse, som forventes, at lederen på skolen i 

Halsnæs Kommune efterlever” (Ledelsesgrundlaget s. 2, herefter LG). 

Med andre ord sættes der en kulturel kapital i spil, som ikke nødvendigvis er præciseret, men som er åben 

for fortolkning, nemlig forventningen om efterlevelse af en bestemt ledelse. Det rejser spørgsmålet: Kan 

man i ledelsesgrundlaget se en målbar og reflekteret forventning til, hvilken type ledelse, der forventes 

efterlevet? Og hvis ikke, hvilke kapitalformer giver den største kapitalvolumen og derved magten til at 

beslutte som leder. Disse spørgsmål hænger sammen med beskrivelsen af, hvilke kapitalformer er 

dominerende, og hvordan ledelsesgrundlaget sætter kampene i det sociale rum og derved bidrager til 

konstruktionen af et felt, og herunder betingelserne for ledelse. Videre står der i ledelsesgrundlaget 

følgende om målsætningen for ledelsesstrukturen. 

”Målsætningen med den nye ledelsesstruktur i Halsnæs Kommunes skolevæsen er at styrke mangfoldig 

ledelse og professionel ledelse. Ledelsesstrukturen skal via et tæt og anerkendende samarbejde sikre 

nærhed samt helhed i ledelsen af de nye skoler. Mangfoldighedsledelse fremmer den mangfoldige 

folkeskole. Skolelederens hovedopgave er at sikre en skole, der giver børn de bedste muligheder i livet. Den 

opgave forventes skolelederen i praksis at løfte med SFO lederen (herefter betegnet som skolens 

ledelsesteam) og øvrige daglige ledere på skolens matrikler. Skolens ledelsesteam har fokus på at være 

anerkendende, at børn medinddrages, samt at fællesskaber og faglighed styrkes gennem innovativ 

praksis.”(LG s.3) 

I denne målsætning kodificeres rollerne og derved også forventningerne til de enkelte agenter. Samtidig 

placeres agenterne relativt til hinanden i et ledelsesfelt. Skoleleder og SFO leder som et team, der placeres 

med mere beslutningskompetence end de daglige ledere. Der er ikke tale om modstridende positioner, 

men senere i ledelsesgrundlaget vil man se, hvordan positionerne skærpes i forhold til, hvilken kapital man 

besidder, og hvilken kapitalvolumen de forskellige agenter har. 

Sprogligt opereres der med begrebet mangfoldighedsledelse. Det er, i ledelsesgrundlaget, ikke defineret 

mere end det implicitte i teksten og skal forstås som forskellige fagligheder leder sammen. 

Teamledelse defineres i ledelsesgrundlaget som et ligeværdigt og professionelt samarbejde. Altså en 

kodificering, hvor der tildeles lige mængde kapital i den umiddelbare forståelse. Forudsætningen for det 
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gode teamsamarbejde er, at ledelsen har rum, ret og pligt til at opnå mål og resultater. Efter denne 

beskrivelse understreges det, at skolelederen er den øverste leder (Ibid. s.3). Så der produceres således i 

ledelsesgrundlaget et modsætningsforhold mellem lighed og hierarkisk forskel. Dette bliver således også 

det, der kan kæmpes om, det der på spil. 

Som en del af målene for ledelse, skal skoleledelsen inkludere faglige værdier i den overordnede strategi, 

som motiverer de ansatte til at sætte pædagogiske og didaktiske mål. Ligeledes præciseres ansvaret i 

skoleledelsen til at omhandle den ”strategiske-, personalemæssige- og pædagogiske ledelse” (Ibid. S. 4) og 

herunder at inddrage medarbejderne i beslutningerne med reference til lov om folkeskole §45 stk.4 (se 

tidligere afsnit). Den betingelse, der sættes for ledelsen her, er det faglige perspektiv. Altså trækkes der på 

opgaven for folkeskolen og det fag-faglige perspektiv. I ledelsesfeltet er der derfor en position, der handler 

om medarbejderne og deres habituelle forståelse af opgaven. Denne positions kapital får derfor en 

betydning for feltets konfiguration af kapital og derfor doxa. 

I ledelsesgrundlaget præciseres også, at med baggrund i væksthus for ledelses udgivelse om ”Ledere der 

lykkes” (2005), at der er en række kernekompetencer hos en teamledelse. Disse kernekompetencer er 

generelle i forhold til ledelse og derfor ikke målrettet i skoleledelsesfeltet. De bærende værdier her er i høj 

grad hentet fra nyere ledelseslitteratur og tendenser. Det betyder, at de refererer til en anden kultur 

(kapital) og i nogen udstrækning med titlen præciserer, at det handler om, at lykkes som leder, 

underforstået nå sine mål og resultater. 

Gennemgående for ledelsesgrundlaget er fokus på den pædagogiske ledelse og ledelse af praksis, hvilket 

understreges af præciseringen af den faglige vejledning af personale på fx s. 4. Det betyder, at der er en 

sproglig kodificering, der sætter mere fokus på dele af opgaven, som ledelse, og på den måde udstyrer 

disse dele med mere værdi end andre. På denne måde bliver det den dominerende kapital, som bidrager til 

de doksiske forhold i skoleledelse(mere her om senere i dette afsnit). Supplerende kan denne forståelse af 

den væsentligste ledelsesmæssige opgave ses i Center for skoleledelses undersøgelse ”strategisk ledelse i 

folkeskolen”18.   ”Finding nr.1 De adspurgte skoleledere ser en tæt sammenhæng mellem strategisk ledelse 

og pædagogisk ledelse. De ser således ikke en modsætning imellem de to ledelsesformer.” (strategisk 

ledelse s.1). Det betyder, at man i skoleledelses sammenhæng betragter den faglige pædagogiske kapital, 

som et vigtigt element i sin ledelse eller med andre ord i denne sammenhæng betragtes det at være en del 

af folkeskolen og den habituelle forståelse af, hvad der er væsentligt. Det kan således også være 

strukturerende for de efterfølgende valg, der træffes i ledelsen. Set med Bourdieus tilgang bliver den 
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 I denne undersøgelse er der ikke spurgt til skoleledelse, men til skoleleder. Antagelsen er dog, med mine ord, at 
resultaterne kan overføres til resten af ledelsen.  
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habituelle forståelse af position og handlingsmuligheder defineret af agenternes habitus og dermed bliver 

habitus både strukturerende for handlinger og handlingerne strukturere agenternes position og habitus. 

Beskrivelsen af ledelsesstrukturen er lavet i et organisationsdiagram, som samtidig skal honorere 

Kommunens administrative ledelsesgrundlag. 

 

 

 

  

 

 

Dette diagram betyder, at man i modsætning til intentionen i ledelsesgrundlaget positionerer skolelederen, 

som øverste leder på skolen og SFO lederen på linje med de DPL19 og viceskolelederen. På denne måde 

bliver positionerne placeret gennem den dominerende magt, i det her tilfælde direktionen og byrådet på 

en sådan måde, at skolelederen har den dominerende kapitalvolumen og SFO leder samt DPL bliver relativt 

stillet hierarkisk ens.  Ligeledes i ledelsesgrundlaget (s. 9) er der en matrix for skoleledelsens medlemmers 

kompetencer og ansvarsfordeling. Her præciseres igen lovkravet i § 45; at skolens leder er øverste 

administrative og pædagogiske leder. Således opstår der et magtforhold og kampforhold mellem 

agenterne, som placerer dem relativt til hinanden og i ledelsesfeltet. 

Ledelsesfeltet er ikke begrænset til de faktiske agenter i skoleledelsen, men betegner alle agenterne, der 

har interesse i spillet om magt i skoleledelsen og ledelsesgrundlaget herunder politikker, administration, 

faglige organisationer, skolebestyrelser mv. Der bliver således beslutningsmagt at kæmpe om. Samme 

kamp og magt bliver udfordret af ledelsesgrundlagets modsatte intention, illustreret ved nedenstående 

tegning, der også er indeholdt i ledelsesgrundlaget. 
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Denne tegning bliver på denne måde udfordring af doxa, hvis den samfundsmæssige doxa gennem 

lovgivning og kommunens administrative ledelsesgrundlag sætter skolelederen med en selvfølgeliggjort 

magt. Det betyder, at der i denne model indgår en udfordring af doxa og dermed et indbygget spil om mere 

eller mindre magt. Da ledelsesgrundlaget skal evalueres kan man sige, at der er sat en deadline på 

intentionen i ledelsesgrundlaget og derved også åbnet for en genforhandling af agenternes positioner og 

kapital i skoleledelsen.  Skoleledelsesfeltet bliver således et felt, hvor der kæmpes om magt og hierarkisk 

beslutningskompetence. 

Sammenfatning for ledelsesgrundlaget 

Sammenfattende for ledelsesgrundlaget kan man sige, at det placerer sig i to forskellige spor. 1)Intentionen 

om mangfoldighedsledelse og teamledelse og 2) organisatorisk og hierarkisk ledelse, der er bundet i 

klassisk bureaukratisk forståelse. 

Ledelsesgrundlaget sætter således agenter i feltet i dobbelte positioner. Kampen om magt og 

beslutningskompetencer bliver således også en kamp om, hvilken af de 2 spor, der skal være dominerende 

og strukturerende for skoleledelsen i Halsnæs Kommune. Doxa bliver i dette felt ustabil og til 

genforhandling hele tiden. 

Man kan sige, at ledelsesgrundlaget kodificere agenterne til enten at høre til SFO eller til undervisning. På 

denne måde trækkes der på forskellig kapital og habitus for agenterne. Denne forskel er betydende i 

forhold til hvilke dispositioner, man har qua sin habitus og hvordan disse dispositioner producere og 

reproducere agenterne og deres mulighed for at handle. 

Agenternes relative og objektive positioner beskrives således også på to måder. Det er derfor nødvendigt at 

kigge på hvilke habituelle forhold, der er i spil. Her skal der trækkes på folkeskolens historik, der også 

beskriver de forhold, der er for agenternes habitus, mere herom i konklusionen. 

Skoleledelsesteam 

Skoleleder og SFO leder 

DPL UV og DPL SFO DPL UV og DPL SFO DPL UV og DPL SFO 
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Konklusion 

Folkeskolens opgave og herunder retten til at definere den, er en magtkamp i det politiske felt. Det har 

betydning for forståelsen af opgaven og hvad der er på spil i folkeskolen. Skoleledelsens betingelser bliver 

kodificeret gennem Lov om folkeskolen og magtfeltets strukturerende symbolske kapital sætter opgaven på 

en måde, hvor den habituelle forståelse af skole og skoleledelse bliver udfordret, men stadig opretholdes. 

Med andre ord bliver skoleledelsens betingelser blandt andet sat af folkeskolens opgave. 

Historisk er denne opgave blevet præciseret og forandret af flere omgange. Der er ikke lavet radikale brud 

med konstruktionen af skoleledelse og der refereres gennem historien til skolelederen, med en doksisk 

forståelse af dennes kobling til undervisning og lærerfaget. Med denne historiske forbundet habitus mellem 

lærer og ledelse bliver det en betydende betingelse for skoleledelse i dag. I historien kodificeres og 

præciseres denne fælles habitus, som på denne måde sætter betingelserne for skoleledelsens 

sammensætning og legitime kapital. På denne måde bliver historien og den fremanalyserede doxa 

bestemmende for, hvordan vi tænker skoleledelse. 

Parallelt hermed har der gennem historien været et øget politisk fokus på skolen, og skolen er, især i den 

sidste halvdel af 1900 tallet og frem til nu, blevet et felt for politisk kamp. Som en del af disse kampe er det 

især adskillelsen mellem politikere og lærerne, som har haft en betydning for betingelserne for ledelse. Den 

politiske kapital og det politiske felt har haft indflydelse på kapitalkonfigurationen på skolefeltet. Med 

denne nye kapitalkonfiguration har det betydet, at agenternes (lærernes) kapitalvolumen er blevet mindre. 

Det har betydet en udfordring for skoleledelsesfeltet, da det udfordrer den selvfølgeliggjorte sammenhæng 

mellem skoleleder og lærer. Agenterne skal således reproducere deres positioner eller producere nye 

positioner. Der er således en kamp på feltet om positioner, hvor nye agenter (fx SFO lederen) bidrager til 

udfordringen af doxa. 

Sammenligner man denne beskrivelse af folkeskolens historie og opgaven i folkeskolen med Halsnæs 

Kommunes ledelsesgrundlag, bliver det tydeligt, at netop de doksiske forhold i historien og opgaven 

genfindes i ledelsesgrundlaget. Ledelsesgrundlaget bliver derfor i sin intention et brud med disse forhold, 

men i sit dobbelthed i teksten og den habituelle tolkning agenterne i skoleledelsesfeltet (kan) laver, vil det 

forsat bidrage til at reproducere folkeskolen og ledelsesfeltet i samme habituelle forståelse. 

Betingelserne for skoleledelse i Halsnæs kommune er derfor underlagt de historiske betingelser, opgavens 

betingelser samt betingelserne gennem kampene på forskellige felter fx det politiske felt, det 

bureaukratiske og det institutionelle felt, og herunder de forskellige felters relative og hierarkiske forhold. 

Skoleledelsesfeltet i Halsnæs er der derfor en kamp mellem interne agenter, der er positioneret af historien 
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og af opgaven i folkeskolen, samt deres egen habitus. Positioner, der forsøges reproduceret, qua deres 

habituelle dispositioner. 

I forhold til mit hovedspørgsmål ”Hvilken rolle har skoleledelse i forhold til folkeskolens udfordringer og 

opgave?” mener jeg, at skoleledelsen har en rolle i forhold til folkeskolens udfordringer i en forestillet 

fremtid, hvor opgaven i skolen bliver mere og mere kompleks. For at skoleledelsen kan bidrage til løsningen 

af folkeskolens opgave og udvikling, og dermed blive svaret på disse udfordringer, kræver det radikale brud 

med den habituelle forståelse af skoleledelse og af agenterne. Brud der både skal komme i feltets egne 

kampe og gennem det politiske felts symbolske vold fx lovgivningen og herunder kodificering. 

Skoleledelse er på denne måde ikke svaret på folkeskolens udfordringer nu, men kan blive det i fremtiden, 

netop gennem forandring i selve skoleledelsen. Med Bourdieus perspektiv på forandringer og reproduktion 

af feltets doxa har det givet mig et blik for forandringernes træghed. 

Denne konklusion leder mig hen til perspektiveringen og herunder, hvilken betydning det har for 

skoleledelsens organisering fremadrettet, og herunder hvilke handlemuligheder jeg har, som pædagogisk 

konsulent på skoleområdet, i forhold til skoleledelsen. 

Perspektivering af konklusion 

Skoleledelse skal i min optik organiseres i forhold til opgaven i folkeskolen, ikke opgaven forstået som 

undervisning, men opgaven i forhold til de forskellige felters interesse i folkeskolen. Agenterne i 

skoleledelsen skal derfor kunne navigere i forhold til kapitalkonfigurationer og kapitalvolumen. I de mange 

komplekse opgaver, der stilles folkeskolen, bør ledelsen også sammensættes, så den imødekommer denne 

kompleksitet. Skoleledelsen bør derfor arbejde med en objektivering af deres egen habitus for at få et blik 

for de doksiske forhold, der strukturerer deres valg, mulige handlinger og deres sammensætning. En 

skoleledelses sammensætning skal afspejle kompleksiteten i samfundet, opgaven og fremadrettet opbygge 

sin egen habitus, der kan danne grundlag for ledelsesrefleksioner, der udvikler skoleledelsesfeltet samt 

genvinder høj kapitalvolumen. 

Som pædagogisk konsulent får jeg i dagligdagen, og i samarbejdet med skoleledelserne, en særlig position. 

Jeg er en del af det bureaukratiske felt og agent i skoleledelsesfeltet. Opgaven er, at jeg skal understøtte 

skoleledelsens udvikling ved at udfordre deres habituelle forestilling om løsningen af folkeskolens opgave, 

for på denne måde, at bidrage strategisk til en forandring i skoleledelsens habitus. 

Min rolle er derfor at kunne se mig selv, som agent i feltet, reflektere over egen habitus og sætte det i 

perspektiv i forhold til opgaven i folkeskolen. Altså at se på ”det hele barn”, der skal mestre livet og opnå 
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faglige kundskaber og færdigheder og bruge dette perspektiv som udfordringspunkt i forhold til folkeskolen 

og skoleledelsens doxa. 

Gennem denne masterafhandling er det således blevet tydeligt for mig, at objektivering af agenternes 

positioner og deres kapital samt udfordringen af de doksiske forhold med henblik på at bryde de habituelle 

forståelser af skolen er en kerneopgave for at kunne udvikle skolen til at kunne modsvare fremtidens 

udfordringer. 
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