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Abstract 
This thesis is a document study and discourse analysis of the merger of 10.klassecentret and 

Ungdomsskolen in Gladsaxe municipality. The decision to merge the two schools was taken politically 

without the involvement of school management or employees. It was a top-down decision. This 

study aims to examine how ownership and resistance in relation to the new school is created. The 

intention is to examine how power is exercised and identity distributed to both individuals and 

organization following a top down decision. 

The approach of the study is designated as a CCO approach (Communicative Constitution of 

Organization), and describes organizations as communication processes. The CCO approach is the 

umbrella term for a wide range of different theoretical approaches. In this study the key theoretical 

concepts concerning discourse analysis and power, is drawn from Foucault, Laclau and Mouffe. 

The first analytic moment identifies the discourses which are articulated in the documents relating to 

the merger. Secondly, the subject positions as interpellated in discourses are indentified. And the 

third analytic moment is a description of the discourses struggle for hegemony and of their 

organizing capacity. In relation to the organizing effects of the discourses the understanding of how 

the interpellation of subject works is expanded with the concepts of appropriation and attribution. 

These terms are provided by Cooren. The study provides examples of how both individuals and the 

organization are given identity through interpellation. 

The thesis's findings are that the discursive field of the merger consists of six principal discourses. It is 

discourses concerning economy, legislation, interdisciplinarity, students profiles, students goals and 

youth culture.  The discourses concerning interdisciplinarity, students goals and youth culture are 

discourses that produces ownership towards the new school. Resistance to the merger is mainly 

articulated within the discourses of legislation and students profiles. The economy discourse has a 

strong hegemonic position that is works inclusive and exclusive in relation to the organization. The 

study also shows it to be premature to conclude which of the other discourses who eventually wins a 

hegemonic position. 
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Hvordan skabes ejerskab til en top-down beslutning? 

Kommunikation og organisering i en skolesammenlægning. 

1. Indledning/problemformulering 

Siden kommunalreformen er antallet af skoler i Danmark faldet fra 1600 til 1388. Alene i 2012 blev 

177 skoler berørt af enten nedlæggelser eller sammenlægninger.1 Personligt er jeg blevet en del af 

den statistik, da Ungdomsskolen i Gladsaxe, hvor jeg har været leder i fem år, er blevet lagt sammen 

med 10.klassecentret. Sammenlægningen er sket administrativt i august 2012, og i august 2014 

flytter skolerne sammen på en nedlagt folkeskole, som i nogen udstrækning bliver ombygget til 

formålet. Jeg er nu blevet leder af denne nye institution, som har fået et midlertidigt navn Gladsaxe 

Ungdoms- og Uddannelsescenter (GUUC). Selv om Gladsaxe ikke blev lagt sammen med andre 

kommuner i forbindelse med kommunalreformen, er denne skolesammenlægning én i en række af 

skolesammenlægninger i Gladsaxe kommune, hvor man ved sammenligning af bl.a. 

børnetalsprognoser, klassekvotienter, fandt ud af at man havde overskydende kapacitet i form af 

bygninger i skolevæsenet. Desuden ville man med en ændret skolestruktur med større enheder 

kunne drage fordel af stordrift og realisere besparelser på ledelse og administration. Større enheder 

ville også være befordrende for det faglige miljø på skolerne. Flere timer kunne blive undervist af 

linjefagslærere og der ville være flere lærere indenfor hvert fag til at støtte og berige hinanden. 

Beslutningen om at slå Ungdomsskolen og 10. klassecentret sammen i Gladsaxe har dog været 

længere tid undervejs. Allerede i 2007 var der et politisk ønske om at slå de to skoler sammen i 

forbindelse med en planlagt ændring af lovgivningen omkring 10. klasse. Der blev nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af forvaltningsfolk, repræsentanter for ledelse og medarbejdere fra de to 

skoler med Børne- og Kulturdirektøren for bordenden. Anbefalingen fra dette embedsmandsudvalg 

var, at det ikke var nogen god idé, da lovændringerne endte med ikke at være så omfattende som de 

politiske jungletrommer ellers havde forudsagt. Det var DF og høj/efterskole Venstre som ikke ville 

være med til at gøre 10. klasse til et skoleår, som man skulle visiteres til. Tanken var at reducere 

antallet af unge, som tog 10. klasse og dermed få de unge hurtigere ind på ungdomsuddannelserne. 

Man valgte at lade sagen falde. 

Fra 2007 til 2011, hvor beslutningen om sammenlægningen træffes, er der sket en del ting. Først og 

fremmest global økonomisk krise og ny ledelse af forvaltningen. Beslutningsgrundlaget for 

sammenlægningen bliver denne gang udarbejdet bag lukkede døre dvs. uden involvering af 

repræsentanter fra de berørte skoler. Skolerne bliver involveret i maj 2011, hvor Børne- og 

undervisningsudvalget sender tre scenarier vedrørende skolesammenlægningerne i høring i de 

involverede skolers bestyrelser og MED-udvalg. Der var en udbredt opfattelse af at blive præsenteret 

                                                           
1
 http://www.folkeskolen.dk/509735/hver-femte-skole-er-vaek-til-sommer 
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for et fait accompli, da man bliver spurgt om hvordan, ikke om man vil lægges sammen. Der er 

efterfølgende borgermøder og endnu en høringsproces. Forskellen på de to processer var således 

både timingen, graden og karakteren af involveringen af de berørte aktører. 2011 processen må 

karakteriseres som en top-down beslutning. En top-down beslutning af denne karakter kan ses som 

et eksempel på det, som Frølund Thomsen i magtudredningen kalder magtens første ansigt, som han 

definerer med Robert A. Dahls ord: ”A has power over B to the extent that he can get B to do 

something that B would not otherwise do…”2. Stavnsbåndet er ophævet. Så det står åbent for alle at 

tage sit gode tøj og gå, hvis man ikke kan leve med beslutningen. Det er der endnu ikke nogen, som 

har gjort. Tværtimod er der et par af de ældre medarbejdere som har skiftet standpunkt fra: ”Nu kan 

det være nok! Når vores skole skal nedlægges på denne måde, så går jeg på pension!” til ”Arh, jeg 

tager lige de første par år med. Bare for at se, hvad det bliver til. Bare for at sikre, at barnet ikke 

bliver skyllet ud med badevandet.” Nysgerrigheden vinder. 

På denne baggrund er det nu mit job, som leder af det nye Ungdoms og Uddannelsescenter, at sørge 

for at beslutningen om sammenlægningen bliver implementeret – helst inspireret af titlen på en 

norsk bog om psykiatrisk sygepleje3: Helt – ikke stykkevist og delt. Den dag i maj 2011 

forvaltningstoppen inviterede sig selv til hasteindkaldte personalemøder på skolerne, beskrev Børne- 

og Kulturdirektøren det kommende GUUC som et bofællesskab med samlet ledelse. Fortolkningerne 

af dette udsagn har været mange og forskellige siden hos de forskellige aktører. Der står således ikke 

noget skarpt skåret, fælles billede af, hvad det er for en organisation, som vi er på vej imod. 

Medarbejderne ikke har benyttet sig af deres frihedsrettigheder, men har valgt at blive i en 

sammenlægningsproces, hvor det meste i udgangspunktet stod helt åbent for fortolkning og 

forhandling. De vælger at gøre sig til aktører i samlingsprocessen. Det er ikke det samme som, at de 

fløjter og tager fat, men de bliver deltagere i en helt specifik social proces, som drejer sig om 

konstruktionen af GUUC.  Det rejser nogle helt centrale spørgsmål for mig som leder, som jeg vil 

undersøge i denne afhandling:  

Hvordan og i hvilken form skabes ejerskab (og modstand) i sammenlægningsprocessen? Hvordan 

bliver medarbejderne socialt konstrueret som medspillere i implementeringen af en beslutning, som 

undervejs har genereret eksplicit modstand i dele af medarbejdergruppen? Hvilken sammenhæng er 

der i et magtperspektiv imellem den faktiske organiseringsproces og medarbejdernes medejerskab?  

Når en beslutning om sammenlægning bliver truffet, sker der ting og sager i en organisation – ikke 

mindst, når beslutningen har træk fra magtens første ansigt. Der sker forskydninger i medarbejderes, 

ledelsens og forvaltningens gensidige opfattelse af hinanden. Der sker ændringer af relationer og 

fortællinger.  Der er mange forskellige aktører og interesser i spil. Der er mange forskellige 

                                                           
2
 Frølund Thomsen, Magt og indflydelse, Magtudredningen, 1.udgave, 4.oplag 2003, s.15 

3
 Hummelvold, Hans Reizels forlag, 2006 
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opfattelser af forandringsprocesser, ledelse og organisation i spil. Ved at studere hvilke diskurser og 

tilhørende subjektpositioner, som aktualiseres og forskydes i forbindelse med 

sammenlægningsprocessen, vil jeg være i stand til at tegne et billede eller give en statusbeskrivelse 

af den hegemonikamp, som definerer medejerskabet for en medarbejder i GUUC.   

Hvis man udefra ser helt konkret på, hvad de involverede personer foretager sig for at komme til det 

hele fra det stykkevise og delte, så opdager man, at vi snakker, diskuterer, planlægger, holder møder, 

skriver, lægger strategier, tegner modeller, læser, budgetterer osv. Med andre ord så organiserer vi, 

vi laver om på organisationerne, så vi kan få en ny, og det gør vi ved at kommunikere om forskellige 

emner i forskellige personkonstellationer på forskellige måder i forskellige medier. Ved at studere 

sammenhængen imellem de kommunikative handlinger og deres organiserende effekter, bliver jeg i 

stand til at se magtdipositivet i sin skabelse. Lidt mere prosaisk formuleret kunne man sige, at jeg 

igennem afhandlingen i et organisationsperspektiv vil beskrive, hvordan kameler sluges og fordøjes. 
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2. Teori 

Hvordan og i hvilken form skabes ejerskab (og modstand) i sammenlægningsprocessen?(det 

diskursive felt) Hvordan bliver medarbejderne socialt konstrueret som medspillere i implementeringen 

af en beslutning, som undervejs har genereret eksplicit modstand i dele af medarbejdergruppen? 

(subjektpositionerne) Hvilken sammenhæng er der i et magtperspektiv imellem den faktiske 

organiseringsproces og medarbejdernes medejerskab? (organiseringsprocesser som magtudøvelse) 

Inden jeg angriber de teorier, som skal understøtte undersøgelsen af mine spørgsmål fra 

problemformuleringen, er det på sin plads at fremhæve et fælles karakteristika ved de tre spørgsmål. 

De spørger alle tre til det procesuelle i sammenlægningen. Det har naturligvis været afgørende i mit 

valg af teori at læne mig op ad teorier, der omhandler processer. Et andet afgørende aspekt i den 

undren, som ligger bag spørgsmålene og dermed teorivalget, er forholdet imellem magt og 

organisering.  Vejen ind til at studere processerne går via den grundantagelse, at organisationer 

består af kommunikation. 

2.1 The CCO approach – organisationer er kommunikativt konstituerede 

Cooren forklarer at The CCO approach (Communicative Constitution of Organization) er en 

samlebetegnelse for forskellige forskningstilgange fra diskursanalyse over systemteori til ANT, som 

når de anvendes på studiet af organisationer har en række fælles træk: ”…, the general claim is that if 

communication is indeed constitutive of organization, it cannot be considered to be simply one of 

the many factors involved in organizing, and it cannot be merely the vehicle for the expression of 

pre-existing ‘realities’; rather, it is the means by which organizations are established, composed, 

designed, and sustained. Consequently, organizations can no longer be seen as objects, entities, or 

‘social facts’ inside of which communication occurs. Organizations are portrayed, instead, as ongoing 

and precarious accomplishments realized, experienced, and identified primarily – if not exclusively – 

in communication processes.”4 

Med denne definition på organisation bliver analyse af kommunikationen til analyse af 

organisationen. Cooren et al. mener, at CCO tilgangen er en anledning til ontologisk og 

epistemologisk gentænkning af positioner indenfor organisationsteorier og – forskning.5 Jeg kan 

konstatere, at jeg befinder mig fuldstændigt omgivet af og inde i al den kommunikation og dermed 

den empiri, som kan lægges til grund for beskrivelsen af den fortløbende proces det er at opbygge og 

for den sags skyld vedligeholde organisationen.    

                                                           
4
 Cooren et al., Communication, Organizing and Organization, 2011 32: Organization Studies s.1150 

5
 Do s.1150 
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Med dette kommunikative fokus beskriver Cooren et al. i den ovennævnte artikel seks premisser, 

som ligger til grund for det meste af den forskning som tilskrives en CCO tilgang6.  

1) CCO scholarship studies communicational events.  

2) CCO scholarship should be as inclusive as possible about what we mean by (organizational) 

communication.  

3) CCO scholarship acknowledges the co-constructed or co-oriented nature of (organizational) 

communication.  

4) CCO scholarship holds that who or what is acting always is an open question.  

5) CCO scholarship never leaves the realm of communicational events.  

6) CCO scholarship favors neither organizing nor organization.  

Det er i første omgang den tredje og den sjette præmis, som jeg vil trække frem. Den tredje præmis 

sætter fingeren på det kommunikative grundvilkår, at der ikke er et 1 til 1 forhold imellem det som 

siges, og det som høres. Med andre ord er det anerkendelsen af pragmatikkens syn på, at et udsagn 

kan analyseres både mht. lokution (selve fremførelsen af udsagnet), illokution (formålet med 

udsagnet) og perlokution (effekten af udsagnet).  ”This third premise, then, suggests that the 

meanings that emerge (in ongoing fashion) from communication are unlikely to be isomorphic with 

the original intentions of the multiple participants engaged in it.”7 Denne præmis er særligt 

interessant i forhold til denne afhandlings spørgsmål, idet den sætter fokus på, at udsagn eller 

tekster kan være ladet med anden og mere betydning, end intentionen var for afsenderen. Det 

handler om at det sociale skabes igennem den konstruktion af mening, som foregår, og dermed 

peger denne præmis lige ind i det diskursive og hegemonikampen, som står helt centralt i denne 

afhandlings analyse.   

Det aspekt ved den sjette præmis, som jeg vil trække frem, er den betydningsforskel det giver at 

sondre imellem organization og organizing – forskellen imellem substantiv og verbum. Det udgør en 

forskel i forhold til, hvordan vi opfatter vores empiri. At studere organisation som substantiv er at 

have øje for de statiske træk. At studere organisering som verbum er at have øje for de dynamiske 

træk. Både revolutionen og organisationen er som en cykel. I CCO tilgangen har man øje for både det 

statiske og det dynamiske.  

Hvis vi dvæler lidt ved det dynamiske, som er det umiddelbart mest produktive aspekt, så har Cooren 

har selv bidraget til den dynamiske forståelse af organisering i en artikel om teksters agens.8 Både i 

titel og indhold lægges der ikke skjul på arven fra Austins How to do things with words. I artiklen 

beskriver Cooren, at tekster meget langt hen ad vejen besidder den samme performativitet som 

                                                           
6
 Cooren et al., Communication, Organizing and Organization, 2011 32: Organization Studies s.1151-53 

7
 Do. S. 1152 

8
 Cooren, Textual Agency: How Texts Do Things in Organizational Setting, Organization 2004, 11: 373 
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talehandlinger. I en organiseringssammenhæng hæfter Cooren sig ved begreberne appropriation og 

attribution. Appropriation er i analytisk sammenhæng at se på, hvad der sker med den aktør, som 

indarbejder en texts agens. Cooren giver et eksempel med en driftsleder, som bruger post-it noter til 

sig selv som en udvidelse af sine kognitive ressourcer, og derved gør han sig mere effektiv og dermed 

magtfuld i forhold til at organisere ved hjælp af teksternes agens.9 Attribution går i analytisk 

sammenhæng ud på at se, hvordan en modtager af en tekst tilskriver afsenderen i dette tilfælde 

organisation egenskaber. Særligt i forhold til at svare på det andet spørgsmål fra 

problemformuleringen, er det relevant at analysere tekster fra sammenlægningen ved hjælp af 

begreberne appropriation og attribution. I analysens tredje del (jf.s. 36) vender vi tilbage til at 

anvende disse to begreber til at belyse en interpellationsproces som et konkret eksempel på, 

hvordan tekster virker organiserende og magtudøvende ved at artikulere bestemte diskurser og 

subjektspositioner.   

Men tilbage til Cooren, som samme sted fremhæver en særlig kategori af tekster; deauthered texts. 

Det vil sige tekster, hvor det ikke er tydeligt, hvem som har siddet med blyant eller tastatur og sat 

ordene sammen. Denne type af tekster kan være særligt effektive i forhold til at organisere, da de 

ofte får tilskrevet (attributed) en agens, som bekræfter eller ligefrem konstituerer organisationen. 

Disse tekster har således både en fatisk og eksempelvis en assertiv funktion. I det samme eksempel i 

analysen, der refereres til ovenfor, fremhæves et eksempel på en deauthered text og dens 

organiserende effekter (jf s.xx).    

Ydermere tager Cooren også teksters agens og deres kapacitet til at virke forskudt af tid og sted til 

indtægt for at udvide det empiriske felt i en diskursanalyse til at omfatte nonhumane aktører. 

”Recognizing textual agency moves organizational discourse analysts beyond their preoccupation 

with face-to-face communication. Instead of focusing on what members say, we focus on the oral, 

written, or iconic texts that they produce and how these texts span space and time. Furthermore, 

these texts, especially when they become more autonomous (such as policies, contracts, forms), 

reaffirm the identity and existence of the organization.”10  

I forhold til min analyse af skolesammenlægningen kan man i en CCO tilgang sige noget meningsfuldt 

om organiseringsprocessen, hvis jeg leder efter udsagn, tekster og nonhumane aktører, som påvirker 

processen. CCO tilgangen tilbyder således en meget bred aktørforståelse og dermed et bredt syn på, 

hvad som er empirisk interessant.  

 

                                                           
9
 Do S. 379 

10
 Do S. 380 
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2.2 Diskurs og diskursanalyse 

Den CCO tilgang, som kort er beskrevet i det foregående, hviler som nævnt på den grundantagelse at 

organisationer er kommunikativt konstitueret. Studieobjektet er ifølge den første præmis 

communicative events. I forhold til at undersøge, hvordan implementeringen af sammenlægningen 

og skabelsen af en ny organisation foregår som en række af kommunikative events, ligger 

diskursanalyse øverst i værktøjskassen. Helt overordnet set er diskursanalyse en analyse af det 

sociale på socialitetens egne vilkår dvs. igennem det sociales kommunikative manifestationer. Der er 

tydelige træk af cirkelslutning i denne definition. Det sociale og kommunikationen står i samme 

relation til hinanden som hønen og ægget.  

Diskursanalysen undersøger, hvordan forskellige diskurser forholder sig til hinanden i en magtkamp 

om hegemoni. Diskursanalysen indebærer et væsentligt mere nuanceret magtbegreb end Dahls som 

indledningsvist blev anvendt til at karakterisere beslutningen om sammenlægningen. En analyse af, 

hvilke diskurser som er i hegemonisk kamp i sammenlægningsprocessen, og hvordan kampen 

forløber, vil derfor kunne beskrive, hvordan organiseringsprocessen forløber og hvilke identiteter 

som diskurserne tilbyder de forskellige aktører, herunder medarbejderne i den nye organisation 

GUUC, som er i fokus i problemformuleringen.     

Inden det kommer så vidt, er det nødvendigt at afklare nogle centrale begreber fra diskursanalyse, 

som interpellation, subjektpositioner, hegemoni, deplaceringer. Disse begreber finder jeg hos 

teoretikere som Foucault og Laclau og Mouffe.  

 

2.3 Foucaults definition af diskursbegrebet 

Ifølge Raffensøe et al. benytter Foucault sig af ordet diskurs i tre forskellige betydninger i 

Vidensarkæologien.11  

Den første betydning af diskurs er som en helhed af udsagn, der meningsfuldt kan ytres i en diskursiv 

formation. F.eks. pædagogik og didaktik i skolesammenhæng. I Foucaults overordnede perspektiv er 

det vigtigt at undgå at forveksle en diskursiv formation med de videnskabelige discipliner.  

Den anden betydning af diskurs er de formations- og dannelsesregler, som ytringer følger for at være 

en del af den diskursive formation12. Man kan sige, at betingelsen for og reglen for måden at en 

                                                           
11

 Raffensøe et al.,Foucault, 2008, Samfundslitteratur, s.188 
12

 ”Mens en sætnings regelmæssighed er defineret af lovene for et sprog, og udsagnenes regelmæssighed af 
lovene for en logik, så er ytringerne regelmæssighed bestemt af den diskursive formation selv. Dens 
tilhørsforhold og dens lov er kun én og samme ting; hvilket ikke er paradoksalt, eftersom den diskursive 
formation ikke er karakteriseret ved nogle konstruktionsprincipper, med ved en de facto spredning, eftersom 
den ikke er nogen mulighedsbetingelse for ytringerne, men en sameksistenslov, og at ytringerne til gengæld 
ikke er nogle udskiftelige elementer, men nogle helheder, der er karakteriseret ved deres eksistensmodalitet”, 
Foucault, Vidensarkæologien,2005, Forlaget Philosophia, s.174 



11 
 

ytring tilhører en diskursiv formation er én og samme. Det som Foucault kalder eksistensmodalitet 

kan forstås i retning af det meningsfulde. Hvis en ytring ikke er meningsfuld, skyldes det, at den ikke 

indgår den i diskursive formation. Eksempelvis er ytringen ”AGF er tophold i superligaen” ikke i sig 

selv meningsfuld, men den kan heller ikke betragtes som meningsfuld i denne afhandling, da den ikke 

har en sameksistens i en diskurs om diskurser.  

Den tredje betydning af diskurs betegner overordnet set det felt, som alle ytringer hører til, alene i 

kraft af at de er ytringer. Diskurs i denne betydning fremhæver, at diskurser har en historie. De 

opstår i et felt af mulige diskurser. Denne betydning af diskurs peger på det arkæologiske aspekt i 

Foucaults arbejde. ”Her må man forstå diskursen som bestandigt gentagne opbrud og nybrud i nye 

henseender; man må anskue den som bestandig transformativitet.”13 Denne bestandige 

transformativitet af diskursen er at forstå som nye ytringer, som forholder sig til de foregående.  

Foucaults definition af diskurs tilbyder os forståelsen af, hvordan vores verden og vores forståelse af 

verden konstrueres ved sproglig aktivitet. Den fundamentale skelnen er imellem det meningsfulde og 

det som ikke giver mening. Ved at studere ændringerne i de formationer/diskurser, som udgør vores 

samtale om verdens forskellige fænomener, bliver vi i stand til at begribe vores begreber.  Vores 

verden konstrueres og kontingens er et grundvilkår. 

 

2.4 Laclau og Mouffes diskursformationer og diskursens materialitet 

Laclau og Mouffe henviser i deres definition af diskurs til det, som herover er beskrevet som den 

anden betydning af diskurs hos Foucault. ”The type of coherence we attribute to a discursive 

formation is - with the differences we will indicate later - close to that which characterizes the 

concept of 'discursive formation' formulated by Foucault : regularity in dispersion.”14 “I det tilfælde, 

hvor man mellem et vist antal ytringer kunne beskrive et sådant spredningssystem; i det tilfælde, 

hvor man imellem objekterne, fremsigelsestyperne, begreberne, de tematiske valg kunne definere 

en regelmæssighed (en orden, nogle korrelationer, nogle positioner og funktioner, nogle 

transformationer), vil man som en vedtagelse kunne sige, at man har at gøre med en diskursiv 

formation - …”15 

Diskurser er således karakteriseret ved at bestå af de ytringer, som meningsfuldt kan udsiges om et 

felt, men det er selve spredningen og regelmæssigheden af ytringerne, som skaber den diskusive 

formation. Laclau og Mouffe udbygger en radikal forståelse af diskurs ved at hævde, at alle objekter 

er diskursivt konstitueret. Man kan således forstå Laclau og Mouffe på den måde, at den diskursive 

hegemonikamp eller det man kunne kalde forhandlingen af mening, er et grundprincip i menneskers 
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 Raffensøe et al.,Foucault, 2008, Samfundslitteratur, s.188 
14 Laclau, Mouffe; Hegemoni and socialist strategy, second edition, Verso, 2001, s.105 
15

 Foucault; Vidensarkæologien, Philosophia, 2005, s.83 
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socialitet. Laclau og Mouffe understreger, at der ikke er tale om metaysik: ”The fact that every object 

is constituted as an object of discourse has nothing to do with whether there is a world external to 

thought, or with the realism/idealism opposition”. Tværtimod fremhæver de samme sted ytringernes 

og diskursens materielle dimension: “At the root of the previous prejudice lies an assumption of the 

mental character of discourse. Against this, we will affirm the material character of every discursive 

structure.”16 Ytringernes materialitet giver en helt håndgribelig empiri. I diskursanalysen studeres det 

som kommunikeres. Det kan være i form af tekster, tale osv. I CCO tilgangens anden og fjerde 

præmis inddrages non-humane aktører i organisationsanalysen, hvilket kan opfattes som et udtryk 

for den samme tænkning omkring ytringernes materialitet.  Udover dette punkt som udvider den 

empiriske løsluppenhed, er der et fælles referencepunkt imellem Cooren og Laclau og Mouffe i deres 

henvisning til teorien om talehandlinger og deres performative egenskaber og ophævelsen af 

modsætningen imellem den fysiske og den sociale verden. Det sociale er ikke en mental struktur, 

men det har en virkelighed, som er foranderlig og mere flygtig i det talte end det skrevne sprog, men 

alligevel håndgribelig.    

Et eksempel på inddragelse af non-humane aktører i analyse af sammenlægningen kunne være at se 

på, hvilken betydning bygningerne har for organisationen GUUC. I sammenlægningsprocessen er der 

eksempelvis lavet et kommissorium for en arbejdsgruppe med titlen ’Centrum af bygningen’ (se bilag 

2). Den skole, som skal huse GUUC, har en stor aula som på denne måde kommunikerer og blander 

sig i kommunikationen. Fokus i denne afhandling er sammenlægningsprocessen, som den kan 

studeres igennem de tekster, som i al deres materialitet omhandler netop sammenlægningen. Der vil 

ikke være særligt fokus på non-humane aktører og deres kommunikation.  

 

 

2.5 Subjektpositioner  

Hvordan bliver medarbejderne socialt konstrueret som medspillere i implementeringen af en 

beslutning, som undervejs har genereret eksplicit modstand i dele af medarbejdergruppen? I forhold 

til at finde noget af svaret på dette spørgsmål fra problemformuleringen er det interessant at se på 

begrebet subjektpositioner. 

Den korte beskrivelse af subjektet i diskursanalytisk sammenhæng er, at subjektet er decentreret og 

overdetermineret. På lige fod med objekterne, som er diskursivt konstitueret, gælder det for 

subjekter. Et kapitel i Foucaults bog Vidensarkæologien har titlen Dannelsen af ytringens modaliteter. 

Med en læge som eksempel beskrives tre faktorer, som er med til at definere subjektet. Den første 

handler om den status, som det talende individ har. Det omhandler eksempelvis vidensstatus, 

hierarkisk status og status af funktionen i samfundet. Den anden omhandler med Foucaults ord: ”… 

de institutionelle indplaceringer, hvori lægen fremfører sin diskurs, og hvori den sidstnævnte finder 

                                                           
16

 Laclau, Mouffe; Hegemoni and socialist strategy, second edition, Verso, 2001, s.108 
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sin legitime oprindelse og anvendelsespunkt (sine specifikke objekter og 

verifikationsinstrumenter).”17 Den tredje del i bestemmelsen af subjektets position er konstitueret 

situationelt i forhold til vidensområder eller objekter i den specifikke diskurs. Summen af disse tre 

dele i beskrivelsen af en subjektsposition giver det decentrerede subjekt: ”Diskursen er således 

opfattet ikke den majestætisk forløbne åbenbaring af et subjekt, som tænker, erkender og som siger, 

at han gør det: Det er derimod en helhed hvori subjektets spredning og diskontinuitet med sig selv 

kan bestemmes. Den er et yderlighedens rum, hvori et netværk af forskellige indplaceringer udfolder 

sig. Det er ovenfor blevet vist, at det hverken var ved hjælp af ”ordene” eller ved hjælp af ”tingene”, 

at man skulle definere regimet for de objekter, som er særlige for en diskursiv formation; på samme 

måde må man nu indse, at det hverken er ved hjælp af et transcendentalt subjekt eller ved hjælp af 

en psykologisk subjektivitet, at man skal definere regimet for dens fremsigelser.”18  Når det 

decentrerede subjekt på denne måde konstitueres i diskursen, og diskursen har den materialitet, 

som er beskrevet ovenfor, bliver subjektet konstrueret i kommunikationen.  Subjektet forsvinder ind 

i sproget. Sproget bliver det nye subjekt og får karakter af en tilsyneladende uomgængelig ontologi.19 

Det overdeterminerede er det andet led i diskursanalysens forståelse af subjektet. Det 

overdeterminerede beskriver den kontingente relation imellem individet og diskursen. 

Subjektpositionen skabes i diskursen ved en interpellationsproces. ”Interpellation betegner den 

proces, hvorved sproget konstruerer en social position for individet og dermed gør det til et 

ideologisk subjekt”20 Det er en proces som er sammenlignelig med den, som Coorens begreber 

attribution og appropriation beskriver. Det handler om, hvilken identitet en tekst eller en ytring i en 

diskurs tilbyder de mennesker, som deltager i den diskursive praksis. Med overdetermineret menes, 

at subjektet ikke er enstrenget determineret. Subjektet er til stadig forhandling i det netværk af 

forskellige (mulige) indplaceringer, som Foucault kalder det i citatet ovenfor. Det enkelte individ 

deltager i sprogligt i mange forskellige diskurser og bliver derfor interpelleret forskelligt af de mange 

forskellige subjektspositioner, som artikuleres i diskurserne.       

Studieobjektet i min analyse bliver således at lede efter, hvilke alternative subjektpositioner der i 

organiseringsprocessen bliver stillet til rådighed eller interpelleret i de kommunikative begivenheder, 

som min empiri består af. Som en logisk konsekvens af, at subjektpositionerne er alternative og 

dermed adskiller sig fra hinanden, vil det netop være i modsætningerne, at man skal lede.  

2.6 Antagonismer, Hegemoni og Deplaceringer 

Antagonismer er ikke at forstå som en dialektisk modsætning imellem to positioner. Laclau og 

Mouffe beskriver antagonismer som det sociales grænse, og det sociale er diskursivt konstrueret. For 
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 Foucault; Vidensarkæologien, Philosophia, 2005, s.98 
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 Foucault; Vidensarkæologien, Philosophia, 2005, s.103 
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 Raffensøe et al.,Foucault, 2008, Samfundslitteratur, s.164 
20

 Winther Jørgensen, Philips; Diskursanalyse, Roskilde Universitetsforlag, 6.oplag 2008, s.25 
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at indfange begrebet antagonismer i deres forståelse, er objekters og subjekters overdeterminering 

igen i fokus.21 Overdeterminering er i familie med begrebet surplus du sens fra strukturalistisk 

sprogvidenskab. Et sprogligt udtryk, et element i diskursen, et socialt fænomen er ikke entydigt, det 

indeholder mere mening. På samme måde forholder det sig med subjekter og objekter. Det er 

således det kontingente i relationerne imellem mulige subjektpositioner, der konstituerer 

antagonismerne. En antagonisme er populært sagt det forhold, at tingene kunne være anderledes. 

”Antagonisme er når forskellige identiteter gensidigt forhindrer hinanden (…) Antagonismer finder 

man således der, hvor diskurserne støder sammen”22 

 

Denne forståelse af antagonismer trækker på Foucaults tredje anvendelse af begrebet diskurs, der 

betoner diskursernes bestandige transformativitet i et felt af mulige diskurser. Antagonismer 

betegner et element i denne transformativitet. Begreberne deplaceringer og hegemoni beskriver 

andre sider af denne transformativitet. Det sociale konstrueres i en dobbelt dynamik. Dels er 

diskurserne i sig selv foranderlige eksempelvis gennem deplaceringer, og dels konstrueres det sociale 

i en hegemonikamp mellem forskellige diskurser. 

Laclau og Mouffe anvender begrebet deplaceringer i forhold til at beskrive den måde en diskurs 

påvirker en anden diskurs. Laclau og Mouffe giver et eksempel på hvordan det bliver muligt at 

artikulere en feministisk rettighedsdiskurs påvirket af demokratidiskursen i slutningen af 1700 

tallet.23  

 

Hegemonibegrebet er således en del af denne diskursive dynamik. Ordet hegemoni er 

betydningsmæssigt beslægtet med herredømme eller dominans. Hegemoni er antagonismernes 

ophævelse. Hegemoni er den tilstand, at betydningselementer fastlåses på tværs af diskurser eller at 

en diskurs får forrang frem for andre.  Et eksempel er diskurskampen angående rygning, hvor 

sundhedsdiskursen allerede for flere år siden har fået hegemonisk status i forhold til diskursen om 

individets frie valg. Med andre ord er antagonismen imellem de to diskurser blevet ophævet 

igennem sundhedsdiskursens hegemoni. Dette eksempel belyser et andet karakteristika ved 

hegemoni. At sundhedsdiskursen er hegemonisk betyder ikke den totale udslettelse af en individuel 

frihedsdiskurs. Hvis man tænker på organdonation, ser balancen anderledes ud. Hvis man vender 

blikket mod skolesammenlægningerne i Gladsaxe, stadig med den individuelle frihedsdiskurs´ briller 

på, volder det frie skolevalg en del besvær, da det er en diskurs med om ikke hegemonisk status så 

forrang frem for diskurser om integration eller økonomisk bæredygtige enheder.   

                                                           
21

 Laclau, Mouffe; Hegemony and socialist strategy, second edition, Verso, 2001, s.125-6 
22

 Winther Jørgensen, Philips; Diskursanalyse, Roskilde Universitetsforlag, 6.oplag 2008, s.60 
23  In the case of women we may cite as an example the role played in England by Mary Wollstonecraft, whose 

book Vindication of the Rights of Women, published in 1792, determined the birth of feminism through the use 
made in it of the democratic discourse, which was thus displaced from the field of political equality between 
citizens to the field of equality between the sexes . 
Laclau, Mouffe; Hegemony and socialist strategy, second edition, Verso, 2001, s. 154. 
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”Every hegemonic position is based, therefore, on an unstable equilibrium: construction starts from 

negativity, but is only consolidated to the extent that it succeeds in constituting the positivity of the 

social.”24 Hegemoni er således midlertidige fikseringer af betydning; nodalpunkter i Laclau og 

Mouffes terminologi. En hegemonisk position har sit udgangspunkt i en antagonisme, en negativ 

afstandtagen fra en anden position, og der er tale om hegemoni i det tilfælde, at positionen har kraft 

til at være skabende i det sociale rum. Analyseafsnittets tredje del ser på skolesammenlægningen for 

at identificere, hvilke af de artikulerede diskurser som har forrang, og hvilke som bliver udgrænset i 

hegemonikampen.  

 

Hegemonibegrebet hænger sammen med en magtforståelse eller magtanalytik, som tilskrives 

Foucault.25 ”Magten udspringer ikke fra et bestemt punkt eller en overordnet position såsom kongen, 

regeringen eller statsapparatet. Magt er ikke blot en repressiv kraft, der forbyder, knægter, blokerer 

eller aftvinger. Moderne magtudøvelse drejer sig om at påvirke formelt frie individer, deres 

handlinger og deres selvopfattelse. Det er altså en produktiv magt, som ønsker at bibringe individer 

bestemte kapaciteter, ønsker at sætte individer i stand til at handle på bestemte måder, ønsker at 

bearbejde deres selvforhold, og i nogle tilfælde søger at afrette dem”26   Analysen af diskurserne og 

hegemonikampen er således en analyse af magtforholdene.  

 

Denne forståelse af magt, som distribueret diskursivt i det sociale og som en produktiv størrelse, der 

får individer til at handle på bestemte måder, står i skærende kontrast til Dahls magtbegreb, der 

indfanger essensen i en top-down beslutning, som eksempelvis skolesammenlægningen. Denne 

kontrast i magtforståelse giver os lejlighed til at betragte, hvori den risiko for fiasko som en top-down 

beslutning har, består. I det øjeblik, at beslutningen ikke er inkorporeret i en hegemonisk diskurs, er 

der ingen garanti for en succesfuld implementering. Reaktionerne kan være alt fra dekobling, åbenlys 

opposition til voldelig ekstremisme (det sidste ville nok være overraskende i tilfældet med 

skolesammenlægninger). Det er analysens ærinde at kortlægge, hvilke konkrete diskurser som 

artikuleres i forbindelse med skolesammenlægningen og deres effekt på den organiseringsproces 

som påbegyndtes med beslutningen om sammenlægningen og som stadigvæk pågår. Det er så at sige 

top-down beslutningens diskursive efterliv, som undersøges.    

3. Metode 

Grundtanken i denne afhandling er at lave et dokumentstudie af det store kildemateriale, som er 

fremkommet i forbindelse med sammenlægningen. Der er skrevet mange tekster i form af 
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dagsordener og referater til møder, både politiske, i forvaltningen og på skolerne. Der er lavet 

dispensationsansøgninger til ministeriet, høringssvar, projektforslag, projektplaner, oplæg til møder, 

brainstorms. Teksterne er skrevet både af forvaltningen, skolernes ledelser, bestyrelser og 

medarbejdere. Der er således både de officielle, eksterne dokumenter og interne dokumenter, 

mødereferater og procespapirer. Disse tekster er suppleret med data der er samlet ind fra to 

workshops, der er blevet afholdt med tre måneders mellemrum. Den første workshop var for alt det 

fastansatte personale og den anden kun for det pædagogiske personale. De tekster, som er 

produceret, udgør således et vidnesbyrd om de organiseringsprocesser, som er foregået fra 

beslutningen om sammenlægningen blev truffet og frem til foråret 2013.  

Under henvisning til Coorens første præmis for CCO studier (jf. s.8) bliver teksterne betragtet og 

analyseret som handlinger (communicational events) i organiseringen af skolesammenlægningen. De 

centrale begreber i analysen er diskurs, subjektpositioner og hegemoni. Dermed indtager denne 

afhandling primært et socialkonstruktivistisk perspektiv. Valget er som nævnt i indledningen af 

kapitel 2 faldet på netop denne tilgang, da der bagved problemformuleringen ligger en 

grundlæggende nysgerrighed på de processer, der skaber organisering og dermed processerne 

omkring den decentrerede og produktive magt i denne specifikke sociale situation. Skolerne er 

sammenlagt ledelsesmæssigt og administrativt. Fysisk bliver vi det til august 2014. Vi står derfor 

bogstaveligt talt midt i sammenlægningsprocessen, og billederne af det nye fællesskab er ved at blive 

tegnet. Det vil sige, at der stadigvæk er en høj grad af usikkerhed og uforudsigelighed. Det er denne 

uafsluttethed, som det socialkonstruktivistiske perspektiv med sin kontingente forståelse af verden 

implicit rummer.  Dette valg af perspektiv influerer naturligvis også på valg af metoder til 

dataindsamling og analyser. Samtidigt indebærer valget af perspektiv nødvendigvis også nogle 

fravalg. 

Justesen og Mik-Meyer opstiller tre forskellige videnskabsteoretiske perspektiver realisme, 

fænomenologi og konstruktivisme, som de anbefaler, at man forholder sig eksplicit til i organisations- 

og ledelsesstudier. Forskellene i mellem disse tre perspektiver begrundes i ontologiske og 

epistemologiske forskeligheder. Den første sondring går i mellem det realistiske perspektiv på den 

ene side og det fænomenologiske og det konstruktivistiske på den anden side. I et realistisk 

perspektiv opereres med en essentialistisk og objektivistisk ontologi. Der er én virkelighed, og det er 

videnskabens opgave at beskrive den så præcist og akkurat som overhovedet muligt. I en 

undersøgelse omkring skolesammenlægningen ville man med et realistisk perspektiv interessere sig 

for, hvilke strukturer, økonomiske eller ledelsesmæssige, der ligger bag den adfærd, som vi kan 

observere hos aktørerne. Udgangspunktet ville være en årsags  virkningsrelation, som enten kan 

verificeres eller falsificeres. Eksempelvis kunne man undersøge om sammenlægningen giver bedre 

muligheder for tværfagligt samarbejde og dermed bedre kvalitet i undervisningen målt på 

henholdsvis tid brugt til tværfagligt samarbejde og prøvekarakterer. Denne type undersøgelse er 
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valgt fra, da det netop er selve processen, som er i fokus frem for en undersøgelse, der søger at 

blotlægge årsager. Fravalget af det realistiske perspektiv indebærer således også et fravalg af 

eksempelvis statistiske data og spørgeskemaer med kvantificérbare svarmuligheder.       

Både fænomenologien og konstruktivismen er udfordrede af det realistiske perspektiv, idet begge 

perspektiver ser en mere snæver, anti-essentialistisk sammenhæng imellem det ontologiske og det 

epistemologiske. Det er ikke muligt at beskrive verden uden at betragte både kontekst og 

subjektivitet som vilkår i undersøgelsen.27 Sondringen imellem fænomenologi og konstruktivisme er 

en smule mere subtil. I en fænomenologisk undersøgelse står det subjektive helt centralt. Alle 

kendsgerninger er fortolkede kendsgerninger og dermed subjektive.28 ”Det er ikke muligt at lave en 

klar adskillelse mellem de mere socialkonstruktivistiske varianter af konstruktivismen og 

fænomenologien, eftersom begge interesserer sig for det intersubjektive, for konteksten og for, 

hvordan betydning bliver skabt. Men eftersom konstruktivismen ser alt som konstruktioner, vil dens 

analysegenstand være flydende, ustabil, flertydig og foranderlig, hvorfor konstruktivismen ikke 

opererer med fænomenologiens ideal om at leve sig ind i de undersøgte individers mere eller mindre 

stabile livsverden”29  

Fravalget af andre metoder til dataindsamling eksempelvis interviews af nøgleaktører eller 

fokusgruppe interview hænger sammen med fravalget af det fænomenologiske perspektiv. Det 

fænomenologiske perspektiv ville kunne bidrage med et blik for, hvordan de enkelte individer i 

sammenlægningsprocessen subjektivt oplever deres diskursive ageren. Dette perspektiv kunne 

belyses med interviews eller andre metoder og supplere det konstruktivistiske perspektivs 

undersøgelser. Dette har jeg fravalgt for at søge at tilfredsstille min nygerrighed på teksters agens og 

organiserende effekter og søge at holde fast i diskursteoriens opfattelse af subjektpositionernes 

decentraliserede karakter.    

3.1 Udvælgelse af tekster 

Udvælgelseskriteriet for teksterne har været, at de siger noget om den organiseringsproces som 

foregår. Justesen og Mik-Meyer citerer Villadsen for at de tekster, som man inddrager, snarere skal 

være eksemplariske end repræsentative. ”Eksemplariske tekster er dokumenter, der på en særlig klar 

eller interessant måde illustrerer en særlig pointe og fremviser diskursive regler eller brud inden for 

det område, undersøgelsen beskæftiger sig med.”30 Dette syn på tekster som eksemplariske frem for 

repræsentative illustrerer en forskel på det konstruktivistiske perspektiv frem for det realistiske, hvor 

et dokumentstudie ville have som bestræbelse, at teksterne var repræsentative for det felt som 

ønsker at belyse. Hvis man ser bilag 1 igennem, er det en liste over alle de tilgængelige tekster om 
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skolesammenlægningen. Dermed kunne man hævde, at det er en repræsentativ og dermed realistisk 

sammenstilling af tekster, da de er sorterede kronologisk og behæftede med noter om, hvilke temaer 

de omhandler. Udvælgelsen af hvilke tekster som trækkes frem som eksemplariske, hviler således på 

en systematisk gennemlæsning af alle tilgængelige tekster. Med andre ord sker aktiveringen af det 

socialkonstruktivistiske perspektiv først i selve analysen (jf. afsnit 3.3 analysens tre trin).    

De skriftlige kilder, der er oplistet i bilag 1, er produceret ind i organiseringsprocessen og ikke ind i 

min afhandling. Det vil sige, at de udgør et autentisk materiale, som aldrig har været tiltænkt anden 

agens end som del af sammenlægningsprocessen. Teksternes appropriations- og 

attributionsprocesser er ikke påvirket af mig som andenordens subjekt. Min rolle som iagttager af 

processerne er opstået post scriptum, og derfor har min påvirkning af teksternes funktion i 

konstruktionen af det sociale været, som den ville have været uden masterafhandling. Denne 

autencitet er en styrke ved materialet i forhold til stringent at fokusere på det socialkonstruktivistiske 

perspektiv, da det dermed ikke belyser de livsverdener, som et fænomenologisk studie ville 

interessere sig for.  

Dette fravalg af det fænomenologiske perspektiv illustrerer samtidigt i nogen udstrækning et 

metodisk problem ved dokumentstudiet. I sammenlægningsprocessen forgår der i sagens natur en 

kolossal mængde kommunikative handlinger, som kun er mundtlige, men som i stort omfang spiller 

ind på appropriations- og attributionsprocesserne, som det ville være superrelevant at have adgang 

til igennem enten video- eller lydoptagelser eller deltagerobservationer. Denne type af data ville 

have haft samme autentiske karakteristika som teksterne og ville kunne belyse, hvordan de 

forskellige aktører så at sige tager teksterens agens til sig og lader den påvirke deres adfærd. Denne 

type af data er fravalgt på grund af timingen i forhold til sammenlægningen og dataindsamlingen.  

3.2 Kronologi og visualisering af hegemonikampen 

Et andet fravalg er fravalget af ANT tilgangen som grundlægende metode, hvor 

sammenlægningsprocessen betragtes som en indrulleringsproces i et aktør-netværk. I en beskrivelse 

af en indrulleringsproces ville den type af data, som ovenfor er beskrevet fravalgt sammen med det 

fænomenologiske perspektiv, også have været interessante som supplement til teksterne. Til trods 

for mit fravalg af ANT som analytisk motor er dele af mit analysearbejde delvist inspireret af de 

metoder, som Latour beskriver i sin introduktion til aktør-netværk-teori. Han sammenligner 

sociologen med en kartograf. Man skal kortlægge de forbindelser, som er imellem aktørerne. Han 

betegner metoden som at holde det sociale fladt. Det handler om, at man gengiver verden 

todimensionelt ved at beskrive forbindelserne på et stykke papir. Latour skriver, at 

informationsindsamlingen til en god ANT redegørelse foregår igennem fire journaler, så man 

minutiøst kan beskrive de forskellige aktørers handlinger, kronologien og selve redegørelsens effekt 
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på netværket.31 Ved således delvist at benytte sig af Latours anvisninger for en ANT redegørelses 

journaler udgør Bilag 1 en kronologisk gennemgang af de skriftlige kommunikative handlinger, som 

er foregået i sammenlægningsprocessen. Dette bilag eller denne journal danner basis for at 

analysere, hvilke diskurser som artikuleres i sammenlægningsprocessen og igennem den 

kronologiske opstilling giver den et billede af den diskursive kamp, som er foregået. Inspirationen til 

denne metode er således Latours fokus på kronologi og grundighed i indsamlingen af empiri.  

En yderligere metodisk inspiration er Barbara Czarniawskas 

begreb action nets, som er et eksempel på denne 

kartografiske praksis.32 Figuren illustrerer, hvordan et 

udsnit af forbindelserne imellem forskellige handlinger 

udgør et action net. Handlinger er her forstået som 

comunicative events i lyset af Coorens første og femte 

præmis. Et action net giver et billede af, hvordan 

handlinger påvirker hinanden. Handlinger som både er 

nære og fjerne både målt i afstand og på tid. Et action net 

gør det sociale fladt og kan dermed gøres til genstand for 

beskrivelse. Czarniawskas action nets udgør en grafisk 

fremstilling af, hvor kontroverserne opstår, og hvor 

netværksdannelsen sker i translationsprocesser. Et action 

net illustrerer, hvilke handlinger som foregår, men det viser ikke 

med tydelighed kronologien.  

Inspireret af Latours kronologijournal og Czarniawskas action 

nets er figur 2 en måde at visualisere en hegemonikamp på i 

kronologisk orden. Hvert farvelag i figuren illustrerer en diskurs 

og tykkelsen af laget illustrerer graden af forrang. At tykkelsen 

af lagene skifter, lag forsvinder og lag opstår, når x-aksen følges, 

illustrerer de dynamiske forhold i et diskursivt felt. Med en 

Latour inspireret registrering kan man følge diskursernes vekslen i takt med at de kommunikative 

begivenheder udfolder sig. Inspireret af Foucaults tredje anvendelse af diskursbegrebet, som 

diskursernes bestandige tranfomativitet (jf. kap. 2.3), er figur 2 at sammenligne med klimaforskernes 

måde at studere iskerner fra den grønlandske indlandsis. Ved at studere tykkelsen og 

sammensætningen af lagene af iskrystaller, får klimaforskerne et billede af, hvordan klimaet har 
                                                           
31

 Latour; En ny sociologi for et nyt samfund, Akademisk forlag, 2008, s.161 

1. reserveres som logbog 
2. holder styr på kronologien 
3. skriftlige skitser ad libitum 
4. registrerer virkninger af de skriftlige redegørelser 

32
 Czarniawska, A theory of organizing, Edward Elgar, 2008, s.30 

Figur 2 Kronologisk visualiseret 
hegemonikamp 

Figur 1 Research as an action net. 
Czarniawska; A theory of organizing, s. 19 



20 
 

været. Diskursanalytikeren kan få et billede af diskursernes opbrud og nybrud. Diskursanalytikerne er 

særligt interesserede i at bore diskurskerner ud, hvor forskydningerne sker. Forskydningerne 

lokaliseres ved hjælp af bilag 1s kronologiske gennemgang af teksterne i analysens tredje del. 

 

3.3 Analysens 3 trin    

Efter dataindsamlingen er foretaget (jf. Bilag 1), har næste trin i analysearbejdet været at finde de 

tekster, som Mik-Meyer og Justesen ville kalde for repræsentative og trække den ønskede viden ud 

af dokumenterne. Teksterne er udvalgt for overordnet at illustrere, hvordan organisationen 

konstitueres igennem kommunikation (CCO approach). Fokus er på de kommunikative processer, de 

diskurser og antagonismer og hegemonikampen i dannelsen af den nye organisation GUUC. Det er 

processerne frem for resultatet, som illustreres. Det er organisere som verbum mere end 

organisation som substantiv, der ledes efter i analysen af teksterne. Billederne af GUUC som 

organisation er som nævnt på nuværende tidspunkt ved at blive tegnet.  Der er stadigvæk flere 

ustabile end stabile elementer, når det handler om at beskrive organisationen. 

Analyseafsnittet (kapitel 4) består af tre delanalyser. Med nogle uundgåelige overlap søger de tre 

delanalyser at belyse hvert sit led af den treleddede problemformulering. 

Hvordan og i hvilken form skabes ejerskab og modstand i sammenlægningsprocessen?  

Den første delanalyse søger at belyse problemformuleringens første led ved at skabe overblik over, 

hvilke diskurser som er i spil i sammenlægningsprocessen. Det gøres ved at bestemme, hvilke temaer 

som teksterne omhandler og deraf udlede, hvilke diskurser og antagonismer samt eventuelle 

deplaceringer, som teksterne artikulerer (jf. afsnit 4.1). Formålet er at identificere de felter, hvor det 

sociale skabes i en diskursiv kamp om mening, at finde de forståelser af GUUC som er i spil og 

vurdere om de skaber medejerskab eller modstand i organiseringsprocessen. Den første delanalyse 

indledes med et afsnit om diskurserne i den fase, hvor den politiske beslutningsproces kører og 

efterfølgende kommer to afsnit, der handler om diskurser, der skaber henholdsvis modstand og 

medejerskab. For at tydeliggøre beskrivelsen af processen bruger jeg modsætningen, som stilles op i 

lovgivningsdiskursen, som er den første moddiskurs: Ét samlet center eller to skoler under samme 

tag.  

Hvordan bliver medarbejderne socialt konstrueret som medspillere i implementeringen af en 

beslutning, som undervejs har genereret eksplicit modstand i dele af medarbejdergruppen? 

Den anden delanalyse søger at belyse problemformuleringens andet led. Formålet med denne anden 

delanalyse er først og fremmest at bestemme, hvilke subjektpositioner, som artikuleres diskursivt i 

teksterne. Subjekterne er som nævnt karakteriseret ved at være decentrerede og 

overdeterminerede. Tanken med denne delanalyse er at finde frem til, hvilke identiteter som 

deltagerne i den diskursive praksis tilbydes af teksterne. Det går ud på at identificere 
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subjektpositionerne som decentrerede. Med andre ord skal teksterne analyseres for den talendes 

status, den institutionelle indplacering og subjektets situationelle position i den aktuelle diskurs. (jvf 

s.12). 

Hvilken sammenhæng er der i et magtperspektiv imellem den faktiske organiseringsproces og 

medarbejdernes medejerskab? (organiseringsprocesser som magtudøvelse) 

Den tredje delanalyse søger at belyse problemformuleringens tredje led. Det er i denne tredje del 

analyse, at CCO perspektivet bliver analytisk aktivt ved at se på relationen imellem 

organiseringsprocessen og medejerskabet. Dette forhold ses som det produktive element i det 

distribuerede og produktive magtbegreb (jf. s.15).   

I første instans bygges der videre på anden delanalyses opgørelse over subjektpositionerne og der 

gribes fat i subjekternes overdeterminering. Der er fokus på de interpellationsprocesser, der stiller 

subjektspositionerne til rådighed for medarbejderne i GUUC. Interpellationsprocesserne bliver her 

konkret sidestillet med teksternes appropriations- og attributionsprocesser, der siger noget om 

tekstens agens i forholdet imellem individ og organisation.  

I næste instans sammenstiller denne tredje delanalyse organiseringsprocessen med diskursernes 

brud og opbrud i den Latour og Cianawska inspirerede kronologiske visualisering med henblik på at 

identificere de hegemoniske forhold imellem de forskellige diskurser. Det handler om at finde 

diskurser, som har hegemonisk eller forrangs status. Med det udgangspunkt, at en ytring eller tekst, 

som artikulerer en hegemonisk diskurs, er skabende i det sociale rum (jf. s.12), er det interessant at 

undersøge om denne agens virker produktivt eller kontraproduktivt i forhold organiseringen.  
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4. Analyse 

Forud for analysearbejdet har jeg gravet alle de dokumenter frem, som jeg har kunnet finde om 

skolesammenlægningerne - både offentligt tilgængelige og interne. Skolesammenlægningen er i 

denne afhandling beskrevet som en top-down beslutning. Derfor har jeg valgt at påbegynde min 

dokumentindsamling fra det tidspunkt, hvor skolesammenlægningen begynder at optræde på de 

politiske dagsordener i Børne- og undervisningsudvalget i februar 2011 og frem til påskeferien 2013. 

Jeg har efterfølgende ordnet og læst dem i kronologisk rækkefølge og udfor hver tekst noteret 

stikord om, hvilke temaer de omhandler (jf. Bilag 1).  På denne måde får man et overblik over 

processen i forhold til, hvornår der tales og skrives om hvad. Man får således et overblik over, hvilke 

temaer som fylder mest distribueret i forhold til tid, og på denne måde får man blik for temaernes 

vekslen.  

I de efterfølgende afsnit gør jeg ikke rede for alle tekster og diskursive bevægelser igennem forløbet, 

men trækker eksemplariske tekster frem, som illustrerer problemformuleringens spørgsmål. 

4.1  Første delanalyse: Diskurser i sammenlægningsprocessen 

Denne første delanalyse går ud på at identificere de diskurser, som artikuleres igennem 

sammenlægningsprocessen. Det handler dels om de diskurser, som artikuleres i forbindelse med 

selve beslutningsprocessen og dels om de diskurser, som efterfølgende konstituerer sig som 

medskabende eller modskabende i organiseringen af GUUC. I denne sammenhæng har jeg valgt at 

beskrive dem som diskurser, der trækker henholdsvis i retning af ét center eller i retning af to skoler 

under samme tag.  

 Det politiske initiativ: 

Diskurser om Tosprogede elever – Økonomi og styring –Frit skolevalg  

Det politiske initiativ, som fører til top-down beslutningen om sammenlægningen, har tre forskellige 

diskurser i spil. I dette afsnit belyses hvordan den politiske beslutningsproces formede sig diskursivt 

og de tre vigtigste diskurser identificeres. En vigtig pointe er, at den økonomiske diskurs har forrang i 

forhold til beslutningen om sammenlægningen, og denne beslutningsproces efterlader et helt åbent 

felt i forhold til at definere, hvad den nye sammenlagte skole skal være.    

For at begynde med begyndelsen er Børne- og Undervisningsudvalg samlet til en temadag i 

begyndelsen af 2011 for at ”skabe afklaring af udfordringer og muligheder i det strategiske arbejde 

med skolestrukturen. Temadagen var 2. fase i arbejdet med skolestrukturen…”33 De fire temaer som 

var blevet udvalgt og skulle debatteres var: 

1. Kapacitet og forventet behov i skolevæsenet 

2. Tosprogede elever 

                                                           
33 Referat Børne- og undervisningsudvalget 22.02.2011, sag 41  
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3. Børn med behov for særligt tilrettelagt undervisning (specialundervisning) 

4. Overbygningsskole og profilklasser 

Altså en debat om, hvordan kommunen bedst anvender sine ressourcer, og hvad vi stiller op med de 

elever som udfordrer folkeskolen. Når man gennemlæser det baggrundsmateriale, som Børne- og 

kulturforvaltningen havde produceret til temadagen, er der en hel stribe af diskurser, som artikuleres 

i denne sammenhæng, som rækker ud over de fire temaer. Punktet om kapacitet bunder i en 

økonomidiskurs og styringsdiskurs, som eksempelvis kommer til syne i baggrundsmaterialet 

artikuleret dels som ”optimal ressourceudnyttelse”, hvilket ingen kan have noget imod og dels i den 

lange række af tabeller om lokalekapacitet, elevsøgemønstre, fordeling af tosprogede elever på 

skoler osv.34 I afsnit 2.6 beskrives en antagonisme som der, hvor diskurserne støder sammen. Denne 

styringsdiskurs står i et antagonistisk forhold til diskursen om frit skolevalg. Det fremgår dels af det 

nævnte baggrundsmateriale, men Gladsaxe Lærerforening formulerer det endnu tydeligere i et af 

sine høringssvar: ”Men det frie skolevalg er imidlertid planlægningsmæssigt blevet en helt 

uforudseelig faktor i folkeskolen, og nu trues folkeskolens sammenhængskraft”35. Politikerne træffer 

den beslutning at sammenlægge to folkeskoler og lave et ungdomscenter ud af Ungdomsskolen og 

10. klassecentret, samtidigt med at der nedlægges en specialskole og der flyttes rundt på 

kommunens gruppeordninger. De kunne have valgt anderledes. Der var forslag fremme på et møde i 

Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23.08.2011 om at lave andre former for tekniske 

begrænsninger på det frie skolevalg. Dette sammenstød imellem frit skolevalg- og 

økonomi/styringsdiskurserne er et eksempel på verdens kontingente karakter. Laclau og Mouffe 

bruger termen det sociales grænse, om dér hvor verdens kontingens bliver synlig og ser det som et 

karakteristikum ved antagonismer36. Konkret i politikernes beslutning om at ændre skolestrukturen 

står yderligere en diskurs, der artikuleres i baggrundsmaterialet til temadagen. Det er diskursen om 

tosprogede børns særlige udfordringer i og af folkeskolen, hvor der fokuseres på, at deres resultater 

generelt ligger lavere end gennemsnittet, og en stor andel af tosprogede elever kan medføre at 

skoler fravælges, hvilket kalder på en styring som udfordres af det frie skolevalg. Med beslutningen 

om at slå skolerne sammen er det således muligt at opretholde det frie skolevalg. Der bliver bare lidt 

færre valgmuligheder, da skolerne er færre og har bedre udnyttelse af kapaciteten dvs. højere 

klassekvotient og dermed færre ledige pladser til børn fra andre skoledistrikter, og en mere jævn 

fordeling af tosprogede børn.   

Hvis vi lige kort skal runde de to sidste temaer, som trækkes frem i baggrundsmaterialet op til og på 

selve Børne- og undervisningsudvalgets temadag, er det ene er inklusion. Inklusion bliver fremstillet 

som et nyt vidensfelt med læring i centrum og dermed som det moderne svar på en problematik, 

                                                           
34

 Referat Børne- og undervisningsudvalget 22.02.2011, sag 41, bilag 1 
35

 Udtalelse vedrørende ændringer i skolestrukturen, Gladsaxe Lærerforening, 16.06.2011 
36

 Laclau, Mouffe; Hegemony and socialist strategy, second edition, Verso, 2001, s. 126 
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hvor man tidligere har søgt svar i socialpædagogik, relationsteori og neuropsykologi. 

Inklusionsdiskursen forsvinder fra beslutningsprocessen, men dukker op igen senere i en anden 

kontekst i sammenlægningsprocessen. Det vil fremgå af figur 4 (jf. s.39) i tredje delanalyse at 

inklusionsdiskursen muligvis på længere sigt kan låse nogle betydningselementer på tværs af flere 

diskurser. 

Det sidste emne fra temadagen omhandler overbygningsskoler og profilklasser og er præsenteret i 

baggrundsmaterialet, men det er ikke et emne, som får nogen prægnans i forhold til de 

efterfølgende beslutninger37, og de har heller ikke noget egentligt diskursivt efterliv i 

sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10.klassecentret til trods for, at emnerne omhandler den 

samme elevmålgruppe.   

At det er økonomi- og styringsdiskurserne i kombination med tosprogsdiskursen, som står i centrum 

for beslutningen fremgår af referatet fra Børne- og undervisningsudvalget den 17.05.2011: ”Behovet 

for at arbejde med en ny skolestruktur er opstået på baggrund af et ønske om at vende udviklingen i 

Høje Gladsaxe området (…) Den store andel af tosprogede elever på Høje Gladsaxe Skole betyder, at 

nogle forældre fravælger skolen (…) Finansieringen af en ændret skolestruktur i Høje Gladsaxe 

området afhænger af, om Ungdomsskolens og Lundevang Skoles bygninger kan sælges.” Det er 

dermed på dette møde, at Ungdomsskolen og 10.klassecentret officielt kommer i spil. 

Ungdomsskolens bygninger som led i finansieringen og 10. klassecentrets bygninger, skal bruges til 

den sammenlagte folkeskole. Det er også på dette møde, at top-down karakteren af beslutningen om 

sammenlægningen træder frem. Skolernes bestyrelser og personale inviteres til at give udtalelse på 

tre mulige scenarier for, hvordan beslutningen bedst kan gennemføres, ikke på om det er en god idé. 

I forhold til Ungdomsskolen og 10.klassecentret er det kun den økonomiske diskurs, som indgår i 

baggrunden for beslutningen. Den eneste ytring, som giver et fingerpeg om det faglige formål med 

sammenlægningen i de politiske dagsordner inden beslutningen, går på, at man gerne vil skabe et 

”særligt ungdoms- og udskolingsmiljø”.38 Det efterlader definitionen af det faglige formål med 

sammenlægningen i et helt åbent diskursivt felt for aktørerne at fylde ud med communicative events 

og derigennem at definere den nye institution i løbet af sammenlægningsprocessen. Man kunne 

sætte sagen på spidsen og spørge, om man bakker op om sammenlægningen og kaster sig ud i at 

definere det faglige formål, eller om man bakker ud.  

                                                           
37

 Et forslag om at arbejde videre ad den vej, nedstemmes på Børne- og undervisningsudvalget den 17.05.2011, 
og siden er der ikke artikuleret noget videre herom. 
38

 Referat Børne- og undervisningsudvalget 23.08.2011, sag 115 
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 Center eller to skoler under samme tag – 

Artikulering af modstand igennem diskurser om lovgivning og elevprofiler 

I forhold til at definere den sammenlagte skole vil jeg i dette afsnit se på, hvordan modstanden imod 

sammenlægningen artikuleres inden for en diskurs om lovgivning. Den nye skole skal leve op til både 

folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Dette lovgivningsmæssige krav kridter banen op for 

diskussionen, om den nye skole skal definere sig selv som et samlet center eller to skoler under 

samme tag. Det er denne diskurs, som i analysen sætter rammen op for beskrivelsen af med- og 

moddiskurserne, og vi starter med moddiskurserne.   

Efter mødet i Børne- og undervisningsudvalget følger hen over det næste halve års tid tre forskellige 

høringsprocesser. Den første omhandler de tre mulige scenarier for skolestrukturændringer, den 

næste er den officielle høring op til den endelige politiske beslutning og den tredje er en høring 

angående de påtænkte bygningsændringer. I forbindelse med disse høringer er der livlig 

mødeaktivitet i MED-udvalg og bestyrelser. Der er et hav af uformelle samtaler på kryds og tværs 

internt og imellem Ungdomsskolen og 10. klassecentret. Det ligger som en præmis i denne 

afhandling at betragte de skrevne tekster som udtryk for de diskurser, som også artikuleres i al den 

udokumenterede kommunikation. Det er således ikke teksterne alene, som har organiserende 

effekter, men også den øvrige udokumenterede kommunikation rundt om teksterne. 

Det som springer helt tydeligt i øjnene ved gennemlæsning af teksterne fra denne fase, er en 

antagonisme, som har sit diskursive udspring eller artikuleres første gang i processerne omkring 

høringssvarene, og som trækker spor frem til og ind den fase som kommer efter den administrative 

sammenlægning i august 2012, hvor det meste af kommunikationen foregår internt i GUUC. I sin 

korte form handler denne antagonisme om GUUC skal være to skoler under ét tag eller et center. I 

denne henseende er det interessant at se på brevvekslingen imellem Ministeriet for Børn og 

Undervisning og Gladsaxe kommune vedrørende den forsøgsansøgning, som skal bane vejen for de 

nødvendige dispensationer fra henholdsvis folkeskole- og ungdomsskoleloven, så man kan nøjes med 

én bestyrelse for GUUC. Gladsaxe Kommune beskriver bla. formålet med ansøgningen om én fælles 

bestyrelse på denne måde:” at sikre helhedssyn på centrets aktiviteter, ressourcer og brugere 

samtidigt med at det sikres at både folkeskoleloven og Lov om ungdomsskoler efterleves (…)”39 

Svaret fra ministeriet er, at der gives dispensation under betingelse af:” Der fortsat er tale om to 

afdelinger, for hvilke der skal lægges særskilte budgetter og regnskaber (…)”40 Dermed er GUUC født 

som et center med en lille omskrivning af Hummelvolds bogtitel: ”Helt – og stykkevis og delt”. I den 

kommunale version hedder det: ”Ved at oprette et nyt Ungdomscenter med 10. klassecenter-

afdeling og Ungdomskole-afdeling skabes mulighed for at udvikle et særligt ungdoms- og 

udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter.” Andetsteds i samme referat understreges 
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 Ansøgning om etablering af forsøg, Gladsaxe kommune, 30.november 2011 
40

 Godkendelse af forsøg, Ministeriet for Børn og Undervisning, 4.april 2012 
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adskillelsen i sammenlægningen med formuleringen ”stringent afdelingsopbygning”.41 Inden denne 

dispensation gives, artikuIeres modstanden imod sammenlægningen i de første høringssvar ved at 

trække de to lovgivninger frem som et argument, der som vist går igen i den ministerielle 

dispensation.42 

10. klassecentrets bestyrelse laver et høringssvar til beslutningen, hvor de skriver: ”Selv om de to 

skoler umiddelbart kan opfattes som naturlige samarbejdspartnere, har skolerne hver deres særlige 

profil, henvender sig til vidt forskellige alders- og målgrupper og er underlagt forskellige lovgivninger. 

Derfor forestiller vi os en sammenlægning, der har form af et ’bofællesskab’, hvor de to skoler kan 

bevare deres særlige ’ånd’ og kendetegn, men samtidigt også kan mødes på tværs af de indlysende 

forskelle”.43 

En adskillelse indenfor sammenlægningen artikuleres således i flere sammenhænge.  

En diskurs om elevprofiler 

I forhold til at definere den sammenlagte skole vil jeg i dette afsnit se på, hvordan modstanden imod 

sammenlægningen artikuleres som en modsætning imellem skolernes elevprofiler. 

 Elevprofildiskursen står meget centralt i forhold til både centertanken og afdelingstanken og fylder 

argumenter i begge vægtskåle. Disse modsatrettede argumenter illustreres i det samme høringssvar, 

som refereret ovenfor, hvor 10. klassecentrets bestyrelse længere ned i teksten fortsætter: ”De to 

skoler har som udgangspunkt tiltrukket to forskellige elevgrupper, men der har været en del tilfælde, 

hvor der har været samarbejdet på tværs af 

skolerne omkring enkeltelever”.44 

Elevprofildiskursen optræder gennemgående i 

forhold til at markere forskelle imellem skolerne 

og dermed modstand i forhold til 

sammenlægningsprocessen. Forskellene i 

elevprofilerne på de to skoler går dels på alder og 

dels på fagligt niveau. 10. klassecentrets elever er 

16-17 år gamle og aldersmæssigt en mere 

homogen gruppe end ungdomsskolens, som går 

fra 14-18 år. En væsentlig del af Ungdomsskolens 

aktivitet er at lave et alternativt skoletilbud 
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 Flere kommuner udbyder 10.klasse undervisning under Ungdomsskoleloven, så dispensationen var sådan set 
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 Udtalelse vedr. ny skolestruktur, bestyrelsen 10. klassecentret, 24.06.2011 
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 do 

 Boks 1: Spørgsmål til paneldebatten 16.nov 

2012 

”a. Hvordan integrerer man to skoler som 

udfører to forskellige pædagogiske 

aktiviteter og som har forskellige 

elevprofiler og aldersklasser?  

b. Hvor skal vi være åbne og hvor skal vi 

drage grænser når vi skal have to 

skolekulturer til at fungere under samme 

tag?  

c. Hvordan har I oplevet mødet mellem to 

forskellige personale grupper og 

elevprofiler?” 
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kaldet heltidsundervisningen til unge med enten faglige eller socio-emotionelle vanskeligheder. Mere 

end 60% af 10. klasseeleverne går videre i gymnasiale uddannelser, og er dermed i overvejende grad 

en fagligt en meget stærkere gruppe end de af ungdomsskolens elever, som får et decideret 

specialundervisningstilbud. Udover dette specialundervisningstilbud laver ungdomsskolen også 

fritidsundervisning i en lang række fag både traditionelle skolefag og mere kreative praktisk-musiske 

fag. Det er et tilbud, som benyttes af en meget bredt sammensat gruppe af unge i forhold til deres 

faglighed, men aldersmæssigt er de typisk 14-15 år gamle og dermed lidt yngre end 10.klassecentrets 

elever.  

I november 2012 var det samlede personale på pædagogiske dage, hvor programmet naturligvis 

handlede om sammenlægningen. Et af programpunkterne var en paneldebat, hvor deltagerne var 

forskellige skolefolk, der alle havde været involveret i skolesammenlægninger. Spørgsmålene til 

denne debat var lavet i et gruppearbejde af GUUCs personale, og i Boks 1 er samlet nogle eksempler 

på spørgsmål, der indbygger præmissen om elevernes og dermed skolernes forskellighed. I 

evalueringen fra de pædagogiske dage blev der spurgt til, hvilke ting som man stadig var uklar på i 

forhold til sammenlægningen, og besvarelsen foregik i stikordsform. Boks 2 giver en række 

eksempler på udsagn fra evalueringen, som taler ind i elevprofildiskursen og artikulerer en frygt for 

at unge vil opleve det stigmatiserende at gå i 10. klasse 

samme sted som tager sig af elever med 

vanskeligheder.   

Den 14.januar 2013 holdes der et lærermøde, hvor de 

nuværende aktiviteter gennemgås, og jeg giver 

ledelsens bud på de ønskede tilstande for de enkelte 

aktiviteter. På baggrund af dette oplæg skriver én af 

medarbejderne efterfølgende et diskussionsoplæg til 

sine kolleger på intranettet for 10.klasse. Dette indlæg 

tager igen fat i elevprofildiskursen: ”Det er muligt at en 

fremtidig tilpasning af tilbuddet og omdefinering af 

linjer kan bidrage til at fylde centret. Jeg tror imidlertid ikke et øjeblik på, at vi på denne måde kan 

slippe for vores dårlige og besværlige elever (…) I det fremtidige center er det netop meget, meget 

vigtigt, at vi profilerer os selv som noget forskelligt fra heltidsundervisningen igennem insisteren på 

et fagligt niveau svarende til 10. klasse efter endt obligatorisk folkeskole. Heri ligger et vigtigt 

akademisk element, som adskiller os fra GKU´s værkstedspædagogik”.45 Der sker i denne ytring en 

sammenkædning af sammenlægningen og inklusion af elever med særlige behov. Inklusionsdiskursen 

lever i hele skoleverdenen og derfor også på 10. klassetrin også uden sammenlægning. Den 

grundbekymring at 10. klassetrin bliver et skoleår for de elever, som har vanskeligheder og dermed 
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 Kommentarer til ledelsens udspil, mail på intranettet, Søren Lindsten, 28-01-2013 

 Boks 2: Udsagn fra evalueringen af 

personaleseminar 15.-16.nov 2012 

”a. Håndteringen af de to 

elevgrupper.  

b. Risikerer 10KC at miste 

ressourcestærke elever.  

c. Vil vi kunne tiltrække nogle 

elever som passer til en 10. klasse 

målsætning når vi bliver lagt 

sammen.” 
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mister sin tiltrækningskraft i forhold til elever med en stærkere profil, bliver forstærket af 

sammenlægningen, selv om der er en helt anden diskurskamp i spil i kraft af det antagonistiske 

forhold imellem inklusionsdiskursen og ressource/økonomidiskursen. ”En helt tydelig og 

påtrængende problemstilling i ikke få klasser er: høj klassekvotient vs. Inklusionsarbejde”46. Denne 

diskursive praksis vil man karakterisere som en deplacering, fordi sammenlægningen bliver set som 

en forstærkning af en diskurskamp om inklusion, hvor der i forvejen er hegemonikamp imellem 

positioner, der ser inklusion som hhv. en nødvendig faglig udvikling eller en spareøvelse. Denne 

sammenkædning af problematiske forhold omkring inklusion og sammenlægningen er en måde at 

artikulere modstand på.    

Måneden efter er der endnu en workshop på et lærermøde, hvor lærerne bliver bedt om at tage 

stilling til nogle ledelsesudarbejdede forslag til kommissorier for en række arbejdsgrupper, som skal 

lave det forberedende arbejde forud for den fysiske sammenlægning i august 2014. Et af de 

foreslåede udvalg er et inklusionsudvalg. Her artikuleres forskeligheden og det kontingente omkring 

elevprofilerne træder tydeligt frem: ”Vi er forskellige mht. observation. Vi observerer eleven (GKU) 

10KC klassen”47 Dette udsagn lukker diskursen op, idet det antyder, at elevprofilerne måske er 

forskellige, fordi lærernes udgangspunkt i forhold til at observere elevadfærd er forskelligt. 

Forskelligheden bliver flyttet fra elevadfærd til læreradfærd.  

 Center eller to skoler under samme tag – 

Artikulering af medejerskab igennem diskurser om målsætninger, tværfaglighed og 

ungdomskultur 

I det foregående afsnit er der givet eksempler på, hvordan lovgivnings- og elevprofildiskurserne har 

været til stede i det diskursive felt og artikuleret modstand i sammenlægningsprocessen og trukket i 

retningen af to skoler under ét tag. Der er på samme måde andre diskurser, der placerer sig i det 

åbne diskursive felt, som den politiske proces lod stå åben, der 

trækker i retningen af et samlet center.  

Antydningen af den mest fyldige af ’medejerskabsdiskurserne’ 

ser man også beskrevet i begrundelserne for den politiske 

beslutning, som ovenfor er citeret for sit fokus på den 

stringente afdelingsopbygning. Fortsættelsen af begrundelsen 

er at: ”Der vil være mulighed for at etablere et samlet og 

målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, erhvervsskoler 

og gymnasiale uddannelser.”48 På et MED-udvalgsmøde, hvor 

høringssvaret bliver diskuteret konkluderes det: ”Det skal fremgå, at formålet med 
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47 Dagsorden til LURKO, Oplæg fra Go´Proces, noter fra workshop den 18-02-2013 
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 Referat Børne- og undervisningsudvalget 20.09.2011, sag 140 

Figur 3.  Fra ledelsens oplæg til 
lærermøde 27.august 2012: Formål og 
opgave for Ungdoms- og 
uddannelsescentret 



29 
 

sammenlægningen bl.a. er at få et bredere fælles mål med 10KC og GKU har hver især. Det er vigtigt 

at få de politiske målsætninger med og tale for, at de fysiske rammer skal kunne rumme kommunens 

krav i Ungepakken samt kommunens skolepolitik (fleks-uddannelse, 95% målsætning, kulturelle 

indslag)”.49 Det er interessant, at de to skolers samlede MED-udvalg leverer en af de første 

artikuleringer af, at det er nødvendigt med et bredere fælles formål for at skabe en indholdsbaseret 

definition af den sammenlagte skole. MED-udvalget knytter specifikt an til den landspolitiske 95% 

målsætning og et ønske om at lave kulturelle aktiviteter. Disse to diskurser fylder tiltagende i de 

følgende dokumenter. Målsætningsdiskursen er tydeligst i den antagonistiske position i relation til 

elevprofildiskursen. I forbindelse med ombygningen af de bygninger, som GUUC skal flytte ind i, 

udarbejdede kommunens byggeherrerådgiver et funktionsprogram, hvor bygningerne gennemgås 

minutiøst i forhold til de aktiviteter, som skal rummes. I funktionsprogrammet beskrives den 

overordnede vision: ”(…) Det skal være et sted, hvor der er en mangfoldighed af aktiviteter, 

oplevelser og udfordringer, der rækker ud efter mestring af og udfoldelse i voksenlivet og fremtiden. 

Et springbræt til et godt og aktivt voksenliv. Kærnen i tilbuddet er uddannelse og motivation til 

uddannelse (...)”50Denne formulering med springbræt til et godt og aktivt voksenliv danner 

udgangspunkt for ledelsens oplæg om GUUCs formål og opgave på det første lærermøde efter den 

administrative sammenlægning i august 2012. Dette oplæg havde undertitlen Noget andet og mere 

end et ”bofællesskab”. Figur 3 viser det centrale budskab i oplægget, at det fælles for de to skoler er 

at forberede unge mennesker bedst muligt til ungdomsuddannelserne, og det er denne fælles 

målsætning som er limen i sammenlægningen. Målsætningsdiskursen artikuleres også i evalueringen 

af de pædagogiske dage eksempelvis i svaret på spørgsmålet om, hvad man ser frem til: ”muligheden 

for at give eleverne et bedre tilbud end det gode der er som kan give dem flere muligheder for en 

god fremtid”51.  

I februar marts måned 2013 har de forskellige lærerteams og fagudvalg fået til opgave af LURKO, som 

er det sammenlagte pædagogiske udvalg, at give et svar på ledelsens udspil om ønskede tilstande, at 

lave en ’maggi-terning’ som beskriver den pædagogiske praksis og de ønskede tilstande herunder at 

tage stilling til følgende udsagn. ”Uddannelsesafklaring – faglig progression – personlig udvikling… 

det er ”de tre ben vi går på”. Men hvor meget ”fylder” de enkelte ben i vores hverdag?”52 De tre ben 

spadserer ind i målsætningsdiskursen. Uddannelsesafklaring er fælles for alle elever og læreropgaven 

er implicit defineret bredere end faglig progression.  

Målsætningsdiskursen definerer GUUCs elever som unge mennesker, der har samme målsætning 

uanset hvilke aktiviteter som de deltager i, og det bliver derfor meningsfuldt at se på GUUC som et 
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samlet center. Det er således en anden position end elevprofildiskursen, der definerer GUUCs elever 

som så forskellige at det er meningsfuldt at holde dem adskilt institutionelt. 

En diskurs om tværfaglighed 

Når man gennemlæser dokumenterne optræder det tværfaglige samarbejde artikuleret i forskellige 

sammenhænge. Det tværfaglige er positivt konnoteret i alle artikuleringer. Det er en diskurs, som i 

denne sammenhæng fremtræder med en forrangs 

status (jf. s.14), da der ikke er én eneste ytring, som 

hævder et behov for yderligere specialisering eller 

monofaglighed, som en vej til en bedre opgaveløsning. 

Det er igennem elevprofildiskursen at der argumenteres 

for to skoler under samme tag. Argumenter for to skoler 

med monofaglighed eller specialisering for øje er ikke 

forekommende og dermed mindre meningsfulde i denne 

specifikke sammenhæng. 

Hvis vi tager fat i de to sidste punkter i figur 3.  Her 

trækker ’trådene ud’ og ’kontakt’ antydningsvis en 

tværfaglighedsdiskurs ind i billedet, der også artikuleres i en række af dokumenterne som en 

medejerskabsfremmende diskurs. I funktionsprogrammet fra bygherrerådgiveren står i afsnittet om 

faglige visioner:” (…)Der skal være mulighed for at man kan arbejde tværfagligt og trække på 

hinandens ressourcer (…)”53 I Boks 3 er der eksempler på udsagn, som viser at lærerne i overvejende 

grad ser det tværfaglige samarbejde som noget positivt, og noget der bliver større muligheder for i 

centret. Et af lærerteamene skriver i deres ’maggiterning’: ”Vi kunne godt tænke os at arbejde mere 

med de specifikke mål. Gerne med inddragelse af familien, SSP og misbrugskonsulenter”54  

En diskurs om ungdomskultur 

Den sidste diskurs, som jeg vil trække frem i denne første delanalyse, er en diskurs om GUUC som et 

centrum for ungdomskultur. I endnu højere grad end tværfaglighedsdiskursen optræder alle ytringer 

om ungdomskultur uimodsagt, og dermed i en 

hegemonisk stærk position i forhold til at skabe 

medejerskab for GUUC som et samlet center.  

Herudover er kulturdiskursen er nærmest en deplacering. 

En deplacering forstået på den måde, at det er en diskurs 

som får nye mulighedsbetingelser med 

sammenlægningen (jf. note 23). Kulturevents er en løsrevet del af kerneydelsen i begge skoler, som 
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 Funktionsprogram, Ungdomsskole og 10.klassecenter – Marielyst Skole, 11-01-2012 
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 Maggi-terning, UV-teamet, 15-03-2013 

 Boks 3: Udsagn fra evalueringen af 

personaleseminar 15.-16.nov 2012 

a. at vi lærer hinanden at kende og 

kommer til at arbejde sammen på 

kryds og tværs af opgaver 

b. Inklusionskræfter samlet og 

sparring omkring de mest 

udfordrede 

c. Mange kompetencer samlet på et 

sted  

 

 Boks 4: Udsagn fra evalueringen af 

personaleseminar 15.-16.nov 2012 

a. ”Det fælles tredje” –gerne med 

smæk på en unge kultur der løfter 

taget – der er gode 

visionsmuligheder 

 



31 
 

får et mere vitalt liv i det diskursive felt omkring sammenlægningen. I alle høringsprocesserne bliver 

kulturelle aktiviteter nævnt i en temmelig ukonkret form. Det er undervisningsopgaverne, 

bygningerne og normeringer som fylder mest. I mit oplæg til indledningen af de pædagogiske dage 

siger jeg blandt andet mens gamle Grundtvig toner frem på storskærmen: ”(…) et sted hvor der er 

åbent hver dag fra morgen til aften fyldt med uddannelse, kultur og dannelse. Vi er en 

uddannelsesinstitution med streg under dannelse. Grundtvig 2.0”55 Igen temmelig ukonkret, med 

eksemplet i boks 4 som repræsentativt vidner om kulturdiskursens klare appel også på tværs af de to 

skoler. På workshoppen den 18. februar fremkom en stribe ideer til kulturelle aktiviteter, som ikke at 

knytter an til elevprofil diskursen, hvilket klart kan tolkes i retning af en medejerskabsfremmende 

ytring. 

Opsummering på første delanalyse 

Det første som fremgår af delanalysen er, at den politiske beslutning om sammenlægningen af 

ungdomsskolen og 10.klassecentret handler om at tilvejebringe den plads og økonomi, som 

sammenlægningen af de to folkeskoler Høje Gladsaxe og Marielyst fordrer.  Resultatet af denne 

økonomisk funderede top-down beslutningsproces var, at den indholdsmæssige begrundelse for 

sammenlægningen eller definitionen af hvad GUUC skulle være, i en periode derefter stod, som et 

åbent felt. GUUC står som en fusion med en afdelingsopbygning. Det åbne felt går ud på at definere 

hvad det er for en organisation. Den politiske beslutning blev starten på en organiseringsproces som 

endnu ikke er tilendebragt.  

I analysens beskrivelse er de artikulerede diskurser i sammenlægningsprocessen beskrevet i forhold 

til, om de trækker i retning af et center eller i retning af to skoler under samme tag.  

Den modstand, som artikuleres, trækker i første instans på, at GUUC skal leve op til både 

folkeskoleloven og ungdomsskoleloven, men det er primært elevprofildiskursen, som tydeligst kæder 

elevernes forskellighed sammen med 

behovet for at se GUUC som et bofællesskab 

for to skoler. I modsætning hertil står de 

diskurser som trækker i retning af center. 

Igennem identificeringen af 

målsætningsdiskursen fremgår det 

antagonistiske forhold til 

elevprofildiskursen. De to sidste diskurser, 

der artikulerer medejerskab, som er blevet 

identificeret i delanalysen, er 

tværfaglighedsdiskursen og kulturdiskursen, 

og det er gældende for begge diskurser, at 
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 Talepapir til indledning af personale seminar, Jesper Væver Jensen, 15.11.2012 

Diskurs To skoler under 

samme tag 

Center 

Målsætning 

 

÷ + 

Tværfaglighed 

 

÷ + 

Ungdomskultur 

 

÷ + 

Elevprofil  

 

+ ÷ 

Lovgivning + ÷ 

Økonomi 

 

+/÷ +/÷ 

Tabel 1 Oversigt over diskurser i sammenlægningsprocessen 
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de står uimodsagt.  

4.2 Anden delanalyse: Subjektpositioner 

Denne anden delanalyse søger at belyse problemformuleringens andet led ved at bestemme, hvilke 

subjektpositioner som artikuleres diskursivt i teksterne, og hvilke identiteter de tilbyder 

medarbejderne i forhold til at være medspillere i organiseringsprocessen. Derfor tager vi fat i de tre 

medejerskabsdiskurser, som vi fandt frem til i den foregående delanalyse: Målsætningsdiskursen, 

tværfaglighedsdiskursen og ungdomskulturdiskursen.   

Subjekter er som nævnt tidligere (jf. s.12) karakteriseret ved at være decentrerede og 

overdeterminerede. I denne delanalyse er de tre medejerskabsdiskurser genstand for en analyse af 

det decentrerede ved subjektpositionerne for herigennem indholdsmæssigt at beskrive den identitet, 

de tilbyder medarbejderne ved GUUC. Det overdeterminerede ved subjektpositionerne vil vi vende 

tilbage til i den tredje delanalyse igennem en beskrivelse af de interpellationsprocesser, som 

dokumenterne indgår i. I den tredje delanalyse vil elevprofildiskursen også blive inddraget som 

eksempel på de alternative identiteter, som ’modstandsdiskurserne’ tilbyder.  

 Målsætningsdiskursens subjektsposition  

I udtalelsen fra bestyrelsen vedrørende de tre mulige scenarier knyttes 10.klassecentret historie til 

fremtiden ved at knytte an til målsætningsdiskursen: ”Skolebestyrelsen på 10.klasse-centret er 

naturligvis stolte af den historie, vi indtil videre positivt har bidraget til i forhold til vores unge 

mennesker, men vi ser også denne aktuelle situation som en mulighed for at skabe endnu bedre 

rammer og vilkår for de unge, således at det mål som vi altid har haft fokus på – nemlig at gøre vores 

unge afklarede i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg – i endnu større udstrækning kan 

forbedres i kampen for at sikre, at en større del af de unge også gennemfører deres 

ungdomsuddannelse.”56 Skolebestyrelsen og ’vi’ er de grammatiske subjekter i dette uddrag af 

udtalelsen. Skolebestyrelsen består af forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter flankeret af 

skoleledelsen som sekretærer og en politisk observatør fra byrådet. ’Vi’et refererer til alle og ingen af 

de involverede konkrete personer. ’Vi’et refererer på denne måde til det man kunne kalde en 

institutionel identitet, som inkluderer alle med relation til 10. klassecentret. Der er tale om en 

decentreret subjektsposition som artikuleres af skolebestyrelsen, hvilket i forhold til den talendes 

institutionelle indplacering er en stærk placering, da det er en position, som har direkte taleadgang til 

det politiske niveau. Dette subjekt har en relativt høj status og institutionel placering, som er to af de 

tre undersøgelseskriterier, som Foucault fremhæver som konstituerende for en subjektsposition. Det 

sidste kriterium er subjektets situationelle placering i den aktuelle diskurs. (jf. s.13). I dette citat 

knyttes historien til det fremtidige igennem en lille forskydning af målsætningen. Forståelsen af 

10.klassecentrets opgave har tidligere været at gøre de unge afklarede i forhold til uddannelsesvalg. 

Den fremtidige opgave bliver også at sikre at en større del af de unge gennemfører 
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ungdomsuddannelsen – ordet gennemfører bliver oven i købet markeret med en emfatisk 

understregning i teksten. Det individ, som knytter an til denne subjektsposition, får diskursivt en 

identitet som aktiv skaber af merværdi for de unge og samfundet i form af 

uddannelsesgennemførsel. En uddannelsesgennemførselsekspert. 

 

Denne subjektsposition er eksempelvis også blevet artikuleret i visualiseret form i af ledelsen i 

forbindelse med det ovenfornævnte oplæg i august 2012. Figur 3 (jf. s.28) og 4 er slides fra oplægget. 

På figur 3 artikuleres målsætningsdiskursen igennem ytringen om, at der er samme mål for eleverne, 

men forskellige udgangspunker, og det er en opgave 

for GUUC at skabe kontakter imellem folkeskolerne 

og ungdomsuddannelserne. Som i eksemplet ovenfor 

med udtalelsen fra skolebestyrelsen går referencen 

fra de grammatiske subjekter ’Ungecentret’ eller ’vi’ i 

oplægget enten til alle eller ingen, hvilket decentrerer 

subjektet og skaber en kollektiv, institutionel 

identitet. Den dag i august var det mig, som holdt 

oplægget, men italesættelsen af GUUC er et ’vi’, som 

inkluderer mig som talende, men kun på samme 

identitetsvilkår, som alle de øvrige deltagere i denne Communicative event. Denne subjektsposition 

er styrket af den talendes institutionelle indplacering og status som leder af GUUC. Diskursen og dens 

tilhørende subjektpositioner artikuleres fra en privilegeret taleposition. Oplæggets følgende slide 

(figur 4) er tituleret Ungecentrets praksisfelt. Praksisfeltet er spændt ud imellem henholdsvis 

elevernes og samfundets behov. I oplægget bliver de agerende i praksisfeltet italesat eller 

konstrueret som GUUCs medarbejdere. Praksisfeltet bliver synonymt med medarbejdernes 

handlinger og tilbyder på en insisterende måde identiteten som ’uddannelsesgennemførselsekspert’ 

som i eksemplet ovenfor, idet subjektetpositionen er indplaceret i diskursen som en aktiv skaber af 

merværdi for de unge og samfundet i form af forbindelsesled imellem de to objekters behov. 

 

Målsætningsdiskursen etablerer den subjektsposition som vi har kaldt 

’uddannelsesgennemførselsekspert’ som udfoldet tilbyder GUUCs medarbejdere en identitet, som 

personer, der har professionel praksiskompetence i forhold til både at begribe de unge og det 

uddannelsessystem, som venter dem forude. Eleverne forlader os mere afklarede og målrettede end 

de kom på grund af det som vi kan og ved. 

 

Tværfaglighedsdiskursens subjektsposition 

Den næste subjektsposition, som tilbyder medarbejderne i GUUC en identitet som medskaber, er 

tværfaglighedsdiskursen. Tværfaglighedsdiskursen er i dokumenterne entydigt positivt konnoteret i 

Figur 4. Fra ledelsens oplæg til lærermøde 27.august 
2012: Formål og opgave for Ungdoms- og 
uddannelsescentret 
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denne sammenlægningssammenhæng, hvilket også fremgår af første delanalyse (jf. s.30). Det 

tværfaglige samarbejde er behæftet med en række forventninger både fra personaIet og 

forvaltningen. At udvikle det tværfaglige samarbejde ses som løsningen på mange af de problemer 

eller områder, som er svære. Eksempelvis kobler to af udsagnene i boks tre (s.30) fra evalueringen af 

de pædagogiske dage i november 2012 tværfagligheden sammen med inklusionsudfordringerne: 

”Inklusionskræfter samlet og sparring omkring de mest udfordrede” og ” Mange kompetencer samlet 

på et sted”. I boks 5 ses udsagn af samme type, som går igen på opsamlingen fra Walk and Talk 

programpunktet på de pædagogiske dage. Sammenhængen imellem tværfaglighed og samarbejde, 

der ses af disse onelinere, taler umiddelbart ind i den institutionsidentitet, som artikuleres i 

dispensationsansøgningen til ministeriet: ”Ved at samle eleverne et sted opnås blandt andet 

følgende fordele: - At der skabes et studiemiljø, der ligner det, eleverne møder på de efterfølgende 

ungdomsuddannelser. – At der vil være mulighed for at etablere et samlet og målrettet samarbejde 

med UU-Nord, jobcentret, erhvervsskoler og 

gymnasiale uddannelser. 

Centrets mission er blandt andet, at der 

personalemæssigt skal skabes faglig og pædagogisk 

synergieffekt på tværs af centrets aktiviteter”57 

Dette citat viser, at kommunen tror sammen med 

lærerne fra personaleseminaret på, at man kan 

skabe mere for de unge igennem 

samarbejdsrelationer med andre fagligheder både interne og fra andre institutioner, end man kunne 

have skabt på egen hånd. Den subjektsposition, som konstrueres her er, at medarbejdere på GUUC 

kan stille deres egen faglighed til rådighed i det tværfaglige samarbejde og samtidigt er man i stand 

til at integrere de andres praksis i sin egen. Man kunne kalde denne subjektsposition for en 

professionel netværksaktør. Denne subjektspositions forrangs status underbygges blandt andet af 

den spredning af talende blandt både forvaltning, ledelse og medarbejdere, som artikulerer den. Det 

ligger udenfor denne afhandlings område, men tværfaglighedsdiskursens status som uimodsagt 

hænger muligvis også sammen med, at den er en dominerende diskurs også i andre dele af den 

offentlige sektor – i styringsmæssig sammenhæng forstået som governanceperspektivet. Hele 

inklusionsbølgen er vokset ud af et opgør med de uhensigtsmæssigheder som en meget høj grad af 

specialisering har medført. Som gruppen af lærere udtrykker det i dette citat fra side 30: ”Vi kunne 

godt tænke os at arbejde mere med de specifikke mål. Gerne med inddragelse af familien, SSP og 

misbrugskonsulenter”. Dette udsagn giver udtryk for en erkendelse af, at man, som lærer på GUUC, 

ikke alene kan løse alle de problemer, som de unge møder op med. Man kunne kalde dette for 

opdagelsen af de andres ekspertise igennem erkendelsen af egne begrænsninger. En 

subjektsposition, der på decentreret vis tilbyder en tydeligere defineret fagidentitet for lærere som 

                                                           
57

 Ansøgning om etablering af forsøg, Gladsaxe kommune, 30.november 2011 

 Boks 5: Udsagn fra Walk and Talk på 

personaleseminar 15.-16.nov 2012 

a. Lærerne kommunikerer åbent på 

lærerværelset  

b. alle faggrupper hjælper hinanden 

c. Samarbejde på tværs  
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undervisere, der kan agere professionelt i et netværk af professionelle omkring den unge. Der ligger i 

denne subjektsposition et farvel til en i skolesammenhæng traditionel læreridentitet som faglig og 

pædagogisk altmuligmand og et goddag til den professionelle netværksaktør.  

Ungdomskulturdiskursens subjektsposition 

Ungdomskulturdiskursens subjektposition er den sidste, som bliver trukket frem i denne delanalyse. 

Ungdomskulturdiskursen er en diskurs som i sammenlægningsprocessen har en endnu mere positiv 

appel end tværfaglighedsdiskursen. ”Vi kan se store og gode perspektiver i at flytte 10.klassecenteret 

og GKU sammen på Marielyst skole og håber på et 

ungdomskulturkraftcenter, som kan blive et attraktivt 

differentieret tilbud for en mangfoldighed af kommunens unge”58, 

skriver skolebestyrelsen fra én af Gladsaxes folkeskoler i deres 

høringssvar til skolestrukturændringerne. Denne skolebestyrelse 

ridser dermed nogle forventninger op til GUUC, der også artikuleres 

af både medarbejdere og ledelse. Som beskrevet ovenfor blev 

Grundtvig trukket af stalden i ledelsens oplæg til 

personaleseminaret i november 2012, som en understregning af, at GUUC udover undervisningen 

skal være et sted, hvor de unge møder mange forskellige kulturelle aktiviteter. På den workshop, 

som blev afholdt for det pædagogiske personale februar 2013, var én af arbejdsstationerne en 

brainstorm over, hvilke kulturelle aktiviteter som skulle være i GUUC efter den fysiske 

sammenlægning. Forslagene gik på caféaftener, open mic, melodi grand prix, video/foto marathon 

osv. Den ungekulturdiskurs, som står uimodsagt, bliver således artikuleret som etablering af 

muligheder og rum, hvor de unge kan udfolde sig som producenter af deres egne kulturelle udtryk. 

Personalets rolle i denne sammenhæng bliver som facilitatorer af de unges egne projekter. 

Medarbejderne bliver en slags kulturelle coaches, som arbejder frisat fra undervisningsministeriets 

faghæfter. Man kan fokusere på at hjælpe de unge til at forløse deres potentialer på deres egne 

præmisser. Sammenkoblingen med dannelsesbegrebet gør, at ungdomskulturdiskursen tilbyder 

medarbejderne en identitet som facilitator af de unges kulturelle dannelse, en hjælper i de unge 

emancipatoriske projekter. Uden at kunne dokumentere det kan det tænkes, at netop denne lettere 

højtravende subjektsposition, og at der i øvrigt er tale om meget lidt konkrete og bindende 

aktiviteter, som skal ske i fremtiden, gør at der kun er positive konnoteringer omkring 

ungdomskulturen. 
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 Høringssvar til skolesammenlægninger fra Enghavegård Skole, 17. januar 2012 

Figur 3.  Fra ledelsens indledende 
oplæg til personaleseminaret 15. 
november 2012 
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Tabel 2 Oversigt over diskurser og subjektspositioner 

Diskurs Subjektposition 

Målsætning Uddannelsesgennemførselsekspert. Professionel praksiskompetence i forhold til både 

at begribe de unge og det uddannelsessystem, som venter dem forude. 

  

Tværfaglighed Professionel netværksaktør. Genopdagelse af sin egen ekspertise igennem 

erkendelsen af dens begrænsninger og det deraf følgende behov for andre 

fagligheder. En tydeligere defineret fagidentitet for lærere.  

 

Ungdomskultur Facilitatorer af de unges egne projekter. En subjektposition, der understreger 

lærergerningens indbyggede emancipatoriske projekt.    

 

Elevprofil  Det faglige niveaus vogter. Garant for at GUUC også kan tiltrække fagligt stærke 

elever. 

 

Økonomi Den loyale embedsmand, som løser de opgaver som kommunen definerer  

 

   

4.3  Tredje delanalyse: Interpellationsprocesserne, organisering og hegemoni. 

Anden delanalyses resultater er opsummeret og placeret som en del af tabel 2. De peger direkte ind i 

denne tredje delanalyse, hvor de inddrages i bestræbelserne på at svare på problemformuleringens 

tredje spørgsmål. I denne delanalyse ser vi på sammenhængen imellem subjektpositionernes 

interpellationsprocesser og organiseringsprocessen. Interpellationsprocesserne ses i denne analyse, 

som der hvor magten udfolder sig decentreret og produktivt. Afslutningsvis bliver diskurskampen 

visualiseret kronologisk for at vise sammenhængen imellem organiseringsprocessens fremskriden i 

tiden og den magtudfoldelse som diskursernes interpellationsprocesser bærer med sig.  

Interpellation som attributions- og appropriationsprocesser - magtudfoldelse 

”Interpellation betegner den proces, hvorved sproget konstruerer en social position for individet og 

dermed gør det til et ideologisk subjekt” (Jf. afsnit 2.5) Med denne fra Winther-Jørgensen og Phillips 

forståelse af interpellation i baghovedet som en proces, hvor sproget ’kalder på’ individet for at 

udruste det med identitet, bliver det i teksterne man skal søge efter ’kaldet’. Det som teksterne 

’kalder med’ er subjektpositionerne, som vi i sammenlægningsprocessen konkret fandt frem i den 

foregående delanalyse. Artikuleringen af subjektspositionerne er således en del af teksternes 

performativitet, deres agens. Man kan betragte denne interpellationsproces som det Cooren (jf. s.9) 

kalder teksternes appropriationsprocesser, som er den proces hvor teksten giver identitet til 

læseren. Attributionsprocesserne kan i denne logik betragtes som den proces, hvor teksten i sin 

egenskab af en kommunikativ begivenhed, giver organisationen identitet. At udvide 

interpellationsbegrebet med Coorens forståelse af teksters agens åbner et blik for teksternes 

dobbelte virkemåde i organisationsprocesserne omkring etableringen af GUUC. Teksterne fungerer 
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interpellerende både for individ og organisation. Det er i denne proces, hvor identitet tilskrives at 

magten fremtræder på den produktive og distribuerede måde som er beskrevet i afsnit 2.6.  

Vi finder et eksempel på denne dobbelte virkemåde i en tekst om GUUC kommende kulturelle 

aktiviteter. Teksten er resultatet af en brainstorm fra den workshop, som afholdtes for det 

pædagogiske personale i februar 2013. Brainstormen skulle tjene som en kvalificering af 

kommissoriet for den arbejdsgruppe, som i løbet af skoleåret 2013-14 skal udføre den konkrete 

opgave. Det ufærdige kommissorium blev anvendt som spørgeguide i workshoppen. Denne 

kommissorietekst (jf. Bilag 2) er ikke forsynet med en eksplicit forfatter. Den er så at sige en 

deauthered tekst, som er en type af tekster, der ifølge Cooren kan være særligt produktive i den 

kommunikative skabelse af organisationer(jf. s. 9). I nederste venstre hjørne på papiret er der et 

journalnummer og et sagsnummer, som viser at dokumentet er gemt i kommunens 

dokumenthåndteringssystem, hvilket forsyner teksten med et officielt tilsnit der signalerer, at det er 

organisationen der kommunikerer.  

Det første led i denne dobbelte virkemåde går på, hvad tilegnelsen af teksten gør ved modtagerens 

identitet. Tekstens baserer sig på den præsupposition, at GUUC har egenskaber som 

kulturinstitution. Det er en appropriationsproces, når medarbejderne på workshoppen går ind på 

denne præmis, at GUUC skal være en kulturinstitution, og arbejder videre med at stille forslag om at 

lave melodi grand prix for unge osv. Denne appropritionsproces er samtidigt en interpellationproces i 

den forstand, at den subjektsposition som facilitator af de unges egne projekter, der er beskrevet 

ovenfor, konstrueres i denne kommunikative handling. Når medarbejderen kaster sig ind i 

brainstormen og i det efterfølgende udvalgsarbejde, får deres identitet den attribut, at være en 

lærer, som arbejder frigjort som hjælper på elevernes emancipatoriske projekt.  

Tabel 3 Oversigt over diskurser med subjektspositioner og organisatorisk effekt og identitet 

Diskurs Subjektposition Organiseringseffekt – effekt på GUUCs 

organisatoriske identitet 

Målsætning Uddannelsesgennemførselsekspert.  

  

Arbejder med at lette unges overgange til 

ungdomsuddannelse – GUUC er drevet af politiske 

målsætninger 

Tværfaglighed Professionel netværksaktør.  

 

Søger samarbejdspartnere – GUUC er en åben 

organisation 

Ungdomskultur Facilitatorer af de unges egne 

projekter.  

 

Arrangementer af og for unge - GUUC er en 

kulturinstitution  

Elevprofil  Det faglige niveaus vogter.  

 

Arbejder med standarder for faglige niveauer, der 

har et for eleverne in- eller ekskluderende fagligt 

fokus. GUUC flytter eleverne fagligt 

Økonomi Den loyale embedsmand. 

 

Virker in- eller ekskluderende på medarbejderne 
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Det andet led i denne dobbelte virkemåde eller interpellationsproces er, hvad tilegnelsen af teksten 

gør ved organisationen eller organiseringsprocessen. I tabel 3 er det skitseret hvilken organisatorisk 

effekt eller organisatorisk identitet som diskurserne tilbyder hhv. individerne og organisationen.  

I forhold til eksemplet med ungdomskulturdiskursen er det igen præsuppositionen, som er 

katalysator i processen men denne gang for en attributionsproces. At medarbejderne tager teksten 

til sig og begynder at foreslå og kommunikere med hinanden om kulturelle aktiviteter forstærker 

tekstens præsupposition og dermed GUUCs attributter som ungdomskulturinstitution. 

Den interpellation, som kommissorieteksten artikulerer, er således et eksempel på en tekst dobbelte 

virkemåde. Kommissorieteksten fungerer organiserende i forhold til at give organisationen identitet 

som ungdomskulturinstitution igennem en attributionsproces og på samme tid fungerer teksten i 

forhold til at give medarbejderen identitet som kulturel facilitator i en appropriationsproces. 

Interpellationsprocesserne er således skabende både af individernes identitet og af organisation. I 

forhold til organisationen er disse attributionsprocesser et eksempel på ’organisere’ som verbum. I 

det øjeblik, at der rent faktisk i fremtiden efter sammenflytningen bliver lavet kulturelle aktiviteter, 

bliver der tale om et mere stabilt element – ’organisation’ som substantiv. Det samme forhold gør sig 

gældende med hensyn til medarbejdernes identiteter, som de skabes i appropriationsprocesserne.  

 Denne konstatering af, at både identitet og organisation er dynamiske, leder os over i spørgsmålet 

om hegemonikampen. For at en subjektsposition er i stand til at tilbyde en stabil identitet, må den 

diskurs den artikuleres i nødvendigvis have en status af hegemoni eller forrang.  

Inden vi forlader identitetsdannelsen og giver os i kast med, hvordan hegemonikampen konkret 

udspiller sig omkring GUUC, må vi vende blikket imod det overdeterminerede subjekt. 

Det overdeterminerede subjekt  

I anden delanalyse blev der gjort rede for de subjektspositioner, som artikuleres i 

’medejerskabsdiskurserne’, og ovenfor har vi givet et eksempel, hvordan interpellationen foregår i de 

enkelte kommunikative begivenheder eller tekster. Som det fremgår af delanalyse 1 er der flere 

diskurser i spil på samme tid. Som det fremgår af tabel 2, er der i feltet omkring GUUC fem 

forskellige, aktive diskurser. Hver diskurs tilbyder en subjektsposition til de individer, som deltager i 

de kommunikative begivenheder. Herudover skal lægges det faktum eller menneskelige grundvilkår, 

at de diskurser, som vi har trukket frem i analysen, kun dækker en del af de mange diskurser, der 

omhandler alt muligt andet end sammenlægningen, som også lever rundt om den enkelte 

medarbejder i GUUC. Det er denne situation som for det enkelte individ gør, at subjektet beskrives 

som overdetermineret. Identiteten er ikke en stabil størrelse. Den er dynamisk alt efter, hvilke 

kommunikative begivenheder og dermed diskurser som man færdes og agerer i. Det gør det vigtigt, 

at man i betragtningen af det overdeterminerede subjekt også holder fast i subjektspositionernes 

decentrerede karakter. Det enkelte individ har ikke kun en identitet. I det decentrerede og i 
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overdetermineringen er det kontingente tydeligt. Individet kan indtage mange forskellige 

subjektpositioner i forskellige kommunikative handlinger. Tabel 2 og 3 viser de fem diskurser med 

tilhørende subjektpositioner, som de forudgående delanalyser har identificeret som fremtrædende i 

teksterne om sammenlægningen. 

Hver af disse diskurser udgør en mulig identitet for den enkelte medarbejder så længe kampen om 

hegemoni mellem diskurserne udspiller sig. Det afgørende spørgsmål om, hvilken identitet som bliver 

den dominerende i medarbejderne enkeltvis og i gruppen, og dermed hvilken organisation der 

kommer ud af processen afgøres af, hvilken diskurs som bliver dominerende.  

Hegemonikampen i GUUC 

Undersøgelsen af hvilke diskurser som bliver dominerende, peger ind i problemformuleringens tredje 

spørgsmål om sammenhængen imellem organiseringsprocessen og medejerskabet i et 

magtperspektiv. Givet at det er i interpellationen, at magten udfolder sig, bliver magtudøvelsen et 

iboende træk ved diskurser. På denne måde kan man belyse magtforholdene i organiseringen af 

GUUC ved at følge hegemonikampen mellem diskurserne. Hegemoni er den tilstand at 

betydningselementer fastlåses på tværs af diskurser eller at en diskurs får forrang frem for andre (jf. 

s.15). Hegemoni eller forrang er med andre ord, når der er konsensus om et betydningselement i en 

diskurs f. eks. rygning er usundt. Det er, når betydningen af et element går fra at være ustabilt og 

genstand for en definitionskamp til at være alment anerkendt og dermed stabilt. I forhold til den 

sondring imellem organisation og organizing som Cooren stiller op i sin sjette præmis i CCO 

perspektivet er der ligheder med hegemonibegrebet. De stabile elementer er organisation som 

substantiv, og de ustabile er organisere som verbum. 

Figur 4 er et billede på 

hegemonikampen i det diskursive felt 

som udgør organiseringsprocessen 

om GUUC, der beskrevet i de to 

foregående delanalyser. Det er i disse 

diskursive processer at identitet 

konstrueres for både organisationen 

og individerne i organisationen. Hvis 

vi anvender iskernemetaforen  (jf. s. 

19) kan vi ved hjælp af figuren se, 

hvornår i forløbet der sker diskursive 

forskydninger, som det er værd at 

bore efter. Det fremgår af figuren at 

forskydningerne sker sommeren 2011, sidst på efteråret 2011 og efteråret 2012.  

Figur 4 Hegemonikampen om GUUC kronologisk visualiseret 
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Henover sommeren 2011 sker der en forskydning, hvor inklusion, frit skolevalg og styring forsvinder 

ud af det diskursive felt. De bliver herefter ikke artikuleret i forbindelse med GUUC. Den forskydning 

som sker i sommeren 2011 er dels, at økonomidiskursen får forrang for de øvrige tre diskurser. Det 

er i forsommeren at den politiske beslutning de facto bliver truffet. Selve den formelle politiske 

beslutningsproces med høringer og det hele strækker sig helt frem til februar 2012. Som det fremgår 

af første delanalyse, er det primært økonomi og styring som afstedkommer den politiske beslutning 

om sammenlægningen. Beslutningens baggrund i en økonomisk betragtning (jf. s.24) og top-down 

karakter gør sammenlægningen og GUUC til et faktum. I en diskursformulering er den økonomiske 

diskurs hegemonisk i en grad, så en top-down beslutning kan træffes. At sammenlægningen skal ske 

bliver et stabilt element. Som det fremgår af figuren fylder den økonomiske diskurs meget, men den 

er dog ikke hegemonisk i en grad så den alene kan konstruere det kommende GUUCs identitet. Man 

kan ikke organisere en skole kun baseret på et økonomisk rationale. De kommunikative 

begivenheder, som udspiller sig i denne periode, er at den politiske beslutning sendes til udtalelse 

hos de direkte berørte interessenter. Dermed melder der sig en hel stribe af forskellige aktører ind i 

diskurskampen, og artikulerer lovgivnings-, tværfagligheds og elevprofildiskurserne. Det er det stadie 

i organiseringsprocessen som i første delanalyse er kaldt et åbent felt. Det er et åbent felt, da det 

først er i denne periode, at der optræder artikuleringer af hvad GUUC skal være udover en 

finansiering af andre politiske projekter. Magtens første ansigt har vist sig og herefter begynder 

kampen om, hvilken eller hvilke identiteter som får forrang eller hegemoni i organiseringen af GUUC.  

Den næste iskerne eller forskydning i det diskursive felt sker i efteråret 2011. Organiseringsprocessen 

bliver meget konkret dels med arbejdet på at lave et funktionsprogram over den bygning som GUUC 

skal flytte ind i og dels med indsendelsen af dispensationsansøgningen til ministeriet om samdriften 

af de to skoler. Det er i disse dokumenter og i de forskellige høringssvar, som også indsendes i denne 

periode, at målsætnings- og ungdomskulturdiskurserne artikuleres med deres tilhørende 

subjektspositioner. Som det fremgår af bilag 1 er høringsvarene fra henholdsvis 10.klassecentret og 

Ungdomsskolen været behandlet på fælles MED udvalgsmøder. Bestyrelserne begynder at holde 

fællesmøder. Der er en studietur til Stockholm for en stor gruppe lærere for at besøge Fryshuset, 

som er et sted, der kombinerer skole- og fritidsliv.  Det er i denne fase, at de fem diskurser, som er 

oplistet i tabel 1, alle er artikuleret som beskrevet i første delanalyse og former GUUCs identitet(er) i 

den indbyrdes hegemonikamp. Feltet er stadigvæk åbent. Alle de kommunikative handlinger 

forholder sig til en fremtid, og der er stadigvæk ingen stabile betydningselementer i 

organiseringsprocessen udover den økonomisk funderede beslutning om sammenlægningen.    

I efteråret 2012 er den administrative og ledelsemæssige del af sammenlægningen gennemført, og 

dermed er flere stabile elementer i organisationen. Den nye ledelse er sammensat. Der valgt 

bestyrelse og MED-udvalg. Det er også i denne periode at lovgivningsdiskursen forstummer i 

dokumenterne, men den har sat sine spor i organiseringsprocessen med netop bestyrelsens 
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sammensætning. I et CCO perspektiv er de centrale, agerende dokumenter i denne sammenhæng 

dispensationsskrivelsen fra ministeriet og den forretningsorden for bestyrelsens virke som den selv 

vedtager.59 Lovgivningsdiskursen har ikke længere noget træk hverken i retningen af to skoler eller 

center, da dispensationen fra ministeriet konstituerer GUUC både som et center og to skoler under 

samme tag. Dispensationen giver ikke fra en ministeriel side forrang til hverken den ene eller den 

position. I takt med tiden og i takt med, at den formelle organisation falder på plads, går 

hegemonikampen ind i en ny fase. 

Når man gennemgår bilag 1 fra sommeren 2012 og frem er de eksterne aktører ikke længere aktive. 

Den diskurskamp, som pågår imellem de fem diskurser (jf. tabel 2), er i denne periode et internt 

anliggende i organisationen. Hvis vi går frem til den sidste iskerne i februar-marts måned 2013, står 

kampen på dette tidspunkt stadigvæk åben. I organiseringsprocessen er sidste hånd ved at blive lagt 

på designet af næste skoleårs udviklingsprojekt, som er udarbejdelsen af et fælles pædagogisk 

grundlag. Den proces bliver arenaen for de kommunikative begivenheder, som kommer til at 

konstituere GUUC som et center eller to skoler under samme tag.  Alle diskurserne er forsat i spil, 

men udviklingsprojektet sætter en ramme, hvor det fælles pædagogiske grundlag bliver udarbejdet 

af en række udvalg, der alle bliver sammensat af medarbejdere på tværs af de oprindelige skoler. 

Udvalgsarbejdet skal foregå med udgangspunkt i kommissorier (Bilag2) som er lavet af ledelsen og 

kvalificeret på workshoppen i februar måned 2013. Dermed er arenaen for den fortsatte 

hegemonikamp defineret igennem organiseringsprocessen. Kommissorierne fungerer 

interpellerende som eksemplet ovenfor med ungdomskulturkommissoriet.  

At processen er planlagt, er ikke det samme som resultatet er givet. Antagonismerne imellem 

diskurserne eksisterer fortsat, men der er forskydninger at spore. Som det fremgår af det 

inklusionsfarvede runde felt, som på figur 4 har lagt sig henover elevprofildiskursen med 

fællesmængder i tværfaglighed- og målsætningsdiskurserne er en antydning af, at 

inklusionsdiskursen er blevet reartikuleret i form af et kommissorium for et inklusionsudvalg (bilag 

2), og kan eventuelt skabe en position af hegemoni eller forrang igennem at fastlåse nogle 

betydningselementer henover de øvrige diskurser. Én af lærerne lægger op til en diskussionen af 

inklusionsarbejdet, og i dette oplæg er der elementer fra elevprofildiskursen, 

tværfaglighedsdiskursen og økonomidiskursen koblet sammen i relation til inklusionsdiskursen: 

”Godt inklusionsarbejde er umuligt uden tilstrækkelige midler/passende klassekvotient. 28 elever er 

ganske enkelt alt for højt sat – vores elevprofil taget i betragtning. Det er helt nødvendigt at denne 

balance bliver fundet og styret professionelt af ledelsen + specialteamet + inklusionsvejlederen + 

ungevejlederfunktionen i tæt samarbejde med lærerkollegiet. Det er nødvendigt at dette tema bliver 
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et vigtigt aspekt af arbejdet i det fremtidige inklusionsudvalg”60 Debatten om inklusionsarbejdet 

rummer muligheder for, at der på sigt kan fastlåses betydning på tværs af diskurserne. En 

uidentificeret lærer har skrevet på workshop brainstormpapiret om inklusionsudvalget: ”- vi er 

forskellige mht. observation. Vi observerer eleven (GKU) 10KC klassen, - kollegial sparring – en god 

praksisbeskrivelse”61 Det er interessant, at der i begge disse udsagn sker en glidning fra 

elevprofildiskussionen til at have fokus på samarbejdet og dermed på medarbejderens adfærd i 

stedet for de unges. Om vi når til den situation, hvor der balancen er fundet, der ligger en god 

praksisbeskrivelse og en effektiv kollegial sparring er til stede er stadig uvist, men 

inklusionsdiskursens tilbagekomst i det diskursive felt rummer en potentiel forskydning i 

hegemonikampen. På figur 4 fremgår denne forskydning ved at elevprofildiskursen trænges tilbage af 

målsætnings- og tværfaglighedsdiskursen.   

Indtil videre er det kun økonomidiskursen, som kan siges at have forrang i forhold til at virke 

organiserende. Hvis man betragter figur 4, fremgår det også tydeligt at det er den mest stabile 

diskurs i hele forløbet. I tabel 2 beskrives den tilhørende subjektposition, som den loyale 

embedsmand. Netop den identitet nyder forrang i organiserings sammenhæng, da de enkelte 

individer ikke kan vælge denne fra uden at vælge hele organisationen fra og dermed sige eller blive 

sagt op. Dette gør, at økonomidiskursen i et magtperspektiv, er helt tydelig. Idet øjeblik et individ 

lader sig interpellere er vedkommende indskrevet i organisationens magtdispositiv og agerer 

konstituerende for organisationen på den helt elementære måde at GUUC er en organisation, fordi 

der er medarbejdere. 

 På denne baggrund kan man konkludere, at økonomidiskursen har en position, som gør, at den 

virker inkluderende og ekskluderende i organisationen. Der er endnu ikke nogen af de øvrige 

diskurser, som har denne hegemoniske status, men målestokken er den samme. En hegemonisk 

diskurs i organisationen er afgørende for om medarbejderne inkluderes eller ekskluderes, da den 

konstruerer individernes identitet og virker stabiliserende for organisationen.  
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5. Konklusion og perspektivering 

Empiriske konklusioner og perspektiver 

Det første spørgsmål i afhandlingens tredelte problemformulering var: Hvordan og i hvilken form 

skabes ejerskab (og modstand) i sammenlægningsprocessen? Det overordnede svar på dette 

spørgsmål er, at ejerskab og modstand skabes diskursivt. Det mere konkrete svar, som trækkes frem i 

første delananlyse er, at beslutningen om sammenlægningen af 10.klassecentret og Ungdomsskolen 

er en sideeffekt i forbindelse med, at Gladsaxe kommune vil håndtere en række udfordringer i 

skolevæsenet. Dels en problematik om for mange tosprogede elever på Høje Gladsaxe Skole. Dette 

problem forstærkes af det frie skolevalg. Dels havde man for stor lokalekapacitet i skolevæsenet. I 

løsningen af disse problemer bliver en idé om sammenlægningen af kommunens to skoler for unge 

mennesker trukket op af skuffen, som en del af lokalekabalen og finansieringen. Da der imidlertid 

ikke i beslutningsgrundlaget er retningsgivende formuleringer om formålet med sammenlægningen, 

har den indholdsmæssige definition af GUUC været et anliggende, som først blev påbegyndt efter 

beslutningen var truffet. Igennem dokumentstudiet af alle de sammenlægningsdokumenter som er 

listet op i bilag 1 fremgår det, at modstandsdiskurserne har henholdt sig til det synspunkt, at GUUC 

skulle være to skoler under samme tag, og medejerskabsdiskurserne har taget centertanken til sig. I 

første delanalyse identificeres lovgivnings- og elevprofildiskurserne som to tydelige 

modstandsdiskurser. Heroverfor står medejerskabsdiskurserne om målsætninger, tværfaglighed og 

ungdomskultur. I delanalyse tre fremgår det, at de seks diskurser, som er oplistet i tabel 1 (s.31) alle 

artikuleres i den fase, hvor høringsprocesserne foregår. Lovgivningsdiskursen artikuleres ikke 

yderligere i efteråret 2012 samtidigt med, at den administrative sammenlægning er en realitet. Fra 

denne periode og frem er indholdsdefinitionen af GUUC et internt anliggende, idet dokumenterne fra 

denne periode alle er interne, men udover lovgivningsdiskursen lever alle diskurser fortsat. Det er en 

selvstændig pointe, at flere dokumenter, som eksempelvis høringssvaret fra 10.klassecentrets 

bestyrelsen (jvf s.26 og 32), artikulerer både modstands- og medejerskabsdiskurser.  

 

Dette forhold, at både tekster og dermed individer kan indtage forskellige positioner, peger på anden 

delanalyses besvarelse af problemformuleringens andet spørgsmål: Hvordan bliver medarbejderne 

socialt konstrueret som medspillere i implementeringen af en beslutning, som undervejs har 

genereret eksplicit modstand i dele af medarbejdergruppen? Den overordnede besvarelse er at 

medarbejdernes identitet konstrueres socialt igennem de subjektspositioner, som diskurserne 

artikulerer. Det ovennævnte eksempel, hvor det samme dokument artikulerer forskellige diskurser, 

viser på den overdeterminering af subjekter, som finder sted i det diskursive felt. I anden delanalyse 

identificeres de subjektspositioner (jvf. Tabel 2 s.36), som hører til de fem diskurser, der stadig 

artikuleres efter den administrative sammenlægning. Medarbejdernes identitet, som skabes i 
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diskurserne er således ikke, hverken stabil eller entydig, men en del af diskursernes kamp om 

hegemoni.  

 

Med udgangspunkt i de foregående delanalyser besvarer tredje delanalyse på 

problemformuleringens tredje spørgsmål: Hvilken sammenhæng er der i et magtperspektiv imellem 

den faktiske organiseringsproces og medarbejdernes medejerskab? I et magtperspektiv er relationen 

imellem organiseringsprocessen og medarbejdernes medejerskab eller modstand cirkulær. I den 

tredje delanalyse bliver det tydeligt at diskursernes interpellationsprocesser og 

organiseringsprocessen er to sider af den samme kommunikative begivenhed – i analysen kaldt for 

en teksts dobbelte virkemåde. I interpellationsprocessen af subjektspositioner, som i analysen blev 

eksemplificeret af attributions- og appropriationsprocesserne omkring ungdomskulturudvalgets 

kommissorium, er det på samme tid både individet og organisationen, som konstrueres. Dette 

eksempel viser, at den distribuerede magt bliver produktiv i diskursen. Det cirkulære består i at når 

medarbejderen interpelleres af ungdomskulturdiskursens subjektsposition, som ’facilitator’ bliver 

organisationen forsynet med kulturinstitutionens identitet, som igen giver anledning til, at der 

udleves nye kommunikative begivenheder som eksempelvis en fotomarathon, der gentager og 

forstærker processerne. På denne måde giver analysen et eksempel på magtens virkemåde i en 

enkelt af diskurserne. 

Imidlertid viser analyse afsnittet, at der er flere forskellige diskurser i GUUC feltet, der på hver deres 

måde virker identitetsskabende for både individer og organisation. Hegemonibegrebet tages i tredje 

delanalyse i anvendelse for at beskrive, hvordan de forskellige diskursers organiserende effekt er 

afhængig af deres status. De diskurser med størst forrang har størst effekt. Analysen viser, at 

økonomidiskursen har en forrangsstatus, som kan ses ved, at man som medarbejder ikke har et 

alternativ til at lade sig interpellere af den ’embedsmand’ identitet som økonomidiskursen tilbyder. 

Denne forrangsstatus er der ingen af øvrige diskurser i feltet, som har opnået. Det er ikke forbundet 

med eksklusion at ytre sig i modstands- eller medejerskabsdiskurserne.  

Man kan derfor konkludere, at organisationen GUUC stadigvæk er i skabelse, og det er ikke afgjort 

om organisationen kommer til at være to skoler under samme tag eller et samlet center. Som det er 

beskrevet i tredje delanalyse kan perspektiverne for GUUC vise sig, at det bliver igennem 

inklusionsdiskursen, at organiseringen fortsætter. Inklusionsdiskursen kan på længere sigt få en 

forrangsstatus, der har in- eller ekskluderende effekt for medarbejderne i forhold til organisationen. 

Teoretiske og metodiske konklusioner og perspektiver 

Den overordnede teoretiske ramme om det dokumentstudie, som udgør analysen har været CCO 

perspektivet. Cooren opstiller dette perspektiv som netop en ramme eller en samlebetegnelse for 

forskellige teoretiske retninger, der har kommunikationen som studieobjekt i organisationsstudierne 
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ud fra den betragtning at organisationer er sociale konstruktioner, og det sociale konstrueres 

igennem kommunikation.   

Ved at vælge et dokumentstudie og diskursanalyse som metode bliver fokus rettet imod 

magtstrukturen, som den udfolder sig distribueret og produktivt i den sociale sammenhæng. 

Teoretisk er kernen i afhandlingen blikket for, at magten konstrueres diskursivt i 

interpellationsprocesserne, og at disse processer kan analyseres med Coorens begreber 

appropriation og attribution. Det er herigennem, at både individer og organisationen skabes. 

Igennem antagonismebegrebet bliver det tydeligt, at der er tale om at diskurserne overdeterminerer 

subjektet for de enkelte individer, og der interpelleres konkurrerende identiteter. Styrken ved dette 

blik er forståelsen for, at hegemonikampen er til stede i alle kommunikative handlinger og dermed er 

det kontingente allestedsnærværende i de sociale processer. Et svagt punkt i dette teoretiske blik er, 

at det står lidt utydeligt, hvilken måde det enkelte individs konkrete ageren påvirker 

sammenlægningsprocessen.  

For at belyse dette perspektiv nærmere kunne det være relevant at gå mere i dybden med ANT, som 

har sit fokus netop på forbindelserne, som er imellem aktørerne. Man skal i ANT gå efter at erstatte 

en uforklarlig struktur med helt synlige steder, der kan efterspørges empirisk. Latour gør gældende, 

at der altid er en forbindelse imellem aktører og giver et eksempel fra Gabriel Tarde, som hævder at 

der findes ”en eller anden indirekte, men fuldt ud sporbar forbindelse mellem Galileos kammer i 

Firenze i det 16. århundrede, og det som enhver skoledreng lærer, når han opfordres til ikke at tro på 

det hans øjne fortæller ham: at solen går ned, når mørket falder på”.62 ANT ophæver på denne måde 

sondringen imellem et mikro og et makro perspektiv og følger aktørerne og handlingsinstanserne.  

Hvis vi vender blikket tilbage til hegemonikampen i GUUC, ville identificeringen af diskurserne og 

deres konstitutive effekter på organisationen kunne suppIeres med et yderligere perspektiv. I tabel 

tre (s. 37) er det oplistet, hvilke organiseringseffekter som de fem diskurser bringer med sig ind i 

hegemonikampen. Denne liste kunne pege ind i et nyinstitutionelt perspektiv, som har fokus på 

legitimitetens betydning for organisationer. Isomorfibegrebet ville give et relevant blik på hvilke 

diskurser, som kunne få en hegemonisk status. Eksempelvis har Kommunernes Landsforening 

igennem et projekt med titlen KL´s Ungepartnerskab63 igennem de seneste to år haft fokus på at 

udbrede en bedre tværfaglig indsats overfor ungdomsarbejdsløshed. Der bliver givet eksempler på 

både metoder og organiseringsformer. Denne vidensopsamling og –deling kan sandsynligvis også få 

indflydelse på tværfaglighedsdiskursens mulige hegemoniske status i GUUC. 
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6. Analyse af egen ledelsesmæssig udvikling 

I fortsættelse af forrige afsnits dvælen ved mangler eller alternativer til de teoretiske og metodiske 

valg, som jeg har truffet i forbindelse med udarbejdningen af denne afhandling, er belysningen af 

ledelsesperspektivet set i gennem de Foucaultske briller endnu en udeladelsessynd. I indledningen 

ridses en modsætning op imellem et top-down magtbegreb, hvor lederens rolle står skarpt, og det 

produktive og distribuerede Foucaultske magtbegreb, hvor lederens rolle i udgangspunktet er meget 

mindre entydig. Den kortfattede version af min egen ledelsesmæssige udvikling kunne summeres op 

til, at mit billede af lederens rolle er blevet tydeligere i netop det distribuerede og produktive 

magtbegreb.  

Til at beskrive den produktive og distribuerede form for magt stiller Foucault tre analytiske begreber 

til rådighed64. I denne afhandling har fokus været på den første som er diskurs, hvor diskurser og 

subjekter i sammenlægningsprocessen er identificeret og beskrevet også i forhold til deres 

organiserende effekter. Det andet begreb er magtteknologier, hvor man studerer de praktiske 

instrumenter og institutionelle procedurer, som bruges til at styre mennesker med. Magtteknologier 

har ikke direkte været i fokus i afhandlingen, men de kommissorier, som er udarbejdet til de 

kommende udvalgsarbejder forbindelse med sammenlægningen, er at betragte som en 

magtteknologi. Det er en magtteknologi, idet de sætter rammen for hvilke ting, der skal gøres til 

kommunikative begivenheder. Som eksemplet i analysen med ungdomskulturudvalget viser, er 

kommissorierne dokumenter med performative egenskaber (jf.s. 37).  Det tredje Foucault begreb er 

selvteknologier, der studerer på hvilken måde individer gør sig selv til genstand for styring. 

Selvteknologier har heller ikke været i fokus i afhandlingen, men i appropriationsprocesserne 

indarbejder individerne teksterne og deres subjektspositioner i deres identitet, og på den måde gør 

sig til genstand for organiseringsprocesserne.  På denne måde kan man sige at mit arbejde med 

skolesammenlægningen skriver sig ind i ”guvernementalitetens æra”, som Foucault i den fjerde 

forelæsning i forelæsningsrækken Sikkerhed, Territorium, Befolkning på College du France 1977-78 

beskriver samtiden. Denne forelæsning omhandler guvernementalitetens fremkomst ”Ved 

"guvernementalitet" forstår jeg den mængde af institutioner, procedurer, analyser og refleksioner, 

beregninger og taktikker, som gør det muligt at udøve den specifikke, om end meget komplekse form 

for magt, hvis primære sigte er befolkningen…”65. Forelæsningen afsluttes med at beskrive den 

pastorale ledelse som én af guvernementalitetens forudsætninger. Det er netop i disse to begreber 

at lederens rolle træder frem.  

I den pastorale ledelse er lederens eller pastorens funktion at tjene flokken på en måde, så de ledede 

leder sig selv i retningen af sjælens frelse, den højere sags tjeneste. Målet for pastoren er således de 
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lededes selvledelse. Denne måde at tænke ledelse på er helt i tråd med guvernementalitetens måde 

at udøve magt på. Den magtudøvelse som ligger i guvernementaliten har befolkningen som sigte, 

hvilket også er tydeligt i de diskurser som er blevet identificeret i forbindelse med 

sammenlægningen, og lederens rolle er at stå som garant for, at vi som organisation netop har 

befolkningen i sigte. Det er således i gennem udøvelsen af den pastorale ledelse, at jeg ideelt set 

sproghandler mig frem til at medarbejderne holder fokus på befolkningen. I et legitimitetsstudie ville 

man sige, at det er lederens rolle at sikre organisationens legitimitet. Det er i sig selv ikke en 

epokegørende ny udvikling for mit syn på mit ledelsesarbejde, men blikket for at magten bliver synlig 

i interpellationsprocesserne, betragter jeg selv som en udvikling af min analytiske kapacitet i mit 

ledelsesarbejde fremover.   
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8. Bilag   

8.1 Bilag 1: Oversigt over dokumenter 

Dokument titel Dato temaer/diskurser 

Referat Børne- og undervisningsudvalget sag 41 22-02-2011 Skolestruktur, kapacitet, tosprogede elever, 
specialundervisning 

Bilag 1: Oplæg til debat om skolestruktur, 

PowerPoint (Punkt 41 - bilag 1.pdf) 

22-02-2011 lokalekapacitet, frit valg og skole søgning, andel 
af tosprogede elever, fagligt løft, organisering 
og strukturering, spredning af tosprogede 
elever påflere skole og undgå ghettoisering, 
lærerkompetencer og elevkompetencer i DSA, 
prøvekarakterer, modtageklasser, 
efteruddannelse, faglig læsning: Inklusion 
sammenhængende børnepolitik skal sikre 
godtfagligmiljø for denne gruppe børn, 
Udvikling fra socialpædagogik til neuropsykologi 
til inklusion, læring, læring og fællesskaber, 
lovgivning, øget faglighed og kvalitet, 
samarbejd eimelem special området og 
almenområdet, mindst mulig indgriben i 
barnets hverdag: overbygningsskoler, profil 
skoler, stordrift, større og bedre faglige miljøer, 
fastholde elever på folkeskolerne, 
ungdomsmiljø, skoledistrikter, fleksibel 
tilrettelæggelse og tydelige mål, IT-baseret 
undervisning, individualiseret undervising: 
Profilskoler skolevalg efter interesser, profil 
skoler ka tiltrække ressourcestære familer, 
profil skoler er dyrere end alm: uddanelse og 
dannelse. pragmatisk prioritering (Klaus 
Nørskov) 
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2. Bilag 2: Baggrundsmateriale til BUU´s 
temadag 26.01.2011 (Materiale fra 
temamøde.pdf) 

22-02-2011 Tosprogede elever har i gennemsnit dårligere 
faglige resultater: hvad betyder etnisk 
koncentaion for skoleresultater: Sproglig 
dimension i alle fag i hele skoleforløbet. EVA 
anbefalinger. Fra psykologi til sociologi til 
neuropsykologi til læring og inkluderende 
fælleskaber. Slamancaerklæringen, 
omprioritering fra special området til 
normalområdet: Profilskoler, frit skolevalg, 
eksempler fra Bellahøj, Randers og Fredericia, 
idrætskolerne har stort potentiale til at 
løfteintegrationsopgaver, faglighed og 
engagement er forudsætninger, Profil skoler er 
dyrere, der skal skabes ejerskab hos personlae, 
lever og forældre: Overbygningsskoler. 
Rejseholdet anbefaler tresporede skoler af 
økonomisk eog faglige årsager, bygningsmassen 
tillader ikke dette generelt, betydelige 
etableringsomkostninger 

Referat Børne- og undervisningsudvalget sag 50 15-03-2011 Skolestruktur, kapacitet, tosprogede elever, 
specialundervisning 

Referat Børne- og undervisningsudvalget sag 89 17-05-2011 Skolesamlægninger  pga skæv fordeling af 
tosprogede på hhv. HG og Marielyst. 
Økonomien bindes op på salget af Lundevang 
og GKU. Driftbeparelse. Overbygningsskoler 
stemt ned 

Invitation til dialogmøde 20-06-2011 drøftelse med politkere og bestyrelser om 
pespektiver og muligheder 

referat børne- og undervisningsudvalget sag 115 23-08-2011 tekniske begrænsninger af i det frie skolevalg, 
social balance, 
kapacitetsudnyttelseusammenhængende 
økonomi, overbygningsskole: Bemanding, 
proces trakfikforhold, autistgruppernes særlige 
behov, organisation, Navne, klub 

http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/EB2926762C269C02C125783A0038E0A7/$FILE/Bilag_41.2.1_Materiale%20fra%20temamøde.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/EB2926762C269C02C125783A0038E0A7/$FILE/Bilag_41.2.1_Materiale%20fra%20temamøde.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/EB2926762C269C02C125783A0038E0A7/$FILE/Bilag_41.2.1_Materiale%20fra%20temamøde.pdf
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1. E-bilag 1: Udtalelser 
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=47280 
(E-bilag- Punkt 115 - bilag 1.pdf) 

23-08-2011 FOA: Bemanding. GLF: Det frie skolevalg truer 
folkeskolens sammenhængskraft. 
Socialeproblemer bør adresseres, konkurrence 
fra privatskoler, Medarbejdeindflydelse på 
processerne, kompetenceudvikling. 10. klasse 
som selvstændig folkeskoleenhed, frikommune 
fælles skoledistrikt: Ungdomsskolens bestyrelse 
og MED-udvalg: et særlig ungdoms og 
udskoligsmiljø, bevarelse af den 
praktiskmusiske profil med specialiseret 
værkstedsundervisning, ungdomsskolens 
mange aktiviteter målgrupper, fleksibel 
undervisningsorganisering: Bekymring om 
ledelses og TAP bemanding: 10.klasse: 
Sammehængen imellem elevtal og økonomien, 
sammenlægning i et bofællesskab, ånd og 
særlige kendetegn bevares for de to. 10. 
klassecentret ånd og brand. behov for egne 
faglokaler, negativitet overfor 
dobbeltanvendelse af lokalerne, forskellge 
elevgrupper er et udgangspunkt for udvikling. 
bekymring omkring ledelses og TAP 
bemandingen, forskellige lovgivninger og 
forskellige falige organisationer,  

2. Bilag 2: Resume af udtalelserne (E-bilag 2- 
Resume af udtalelserne vedrørende de tre 
scenarier.pdf) 

23-08-2011 det samme 

Referat Børne og undervisningsudvalget sag 140 20-09-2011 Stringent afdelingsopbygning, et særligt 
ungdoms- og udskoligsmiljø, samlet og 
målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, 
erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser, 
færre udgifter til ledelse, administration og 
bygninger. 

4. Bilag 4: Høring af forslag om at nedlægge 10. 
Klasse-centret og Ungdomsskolen som 
selvstændige enheder og oprette et samlet 
Ungdomscenter med en 10. Klasse-center-
afdeling og en Ungdomsskole-afdeling (Høring 
af forslag om at nedlægge 10 Klasse-
centret.pdf) 

20-09-2011 Afdelingsopbygning 

Referat af MED-udvalgsmøde GKU 23-09-2011 planlægning af fælles møder 

Referat af fælles MED-møde GKU/10KC 29-09-2011 manglende visioner i det politiske udspil, krav til 
værkstederne, to overenskomster 

http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/C72C6DD353F28E71C12578F0002B4D21/$FILE/Bilag_115.1.1_E-bilag-%20Punkt%20115%20-%20bilag%201.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/C72C6DD353F28E71C12578F0002B4D21/$FILE/Bilag_115.1.1_E-bilag-%20Punkt%20115%20-%20bilag%201.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/C72C6DD353F28E71C12578F0002B4D21/$FILE/Bilag_115.1.1_E-bilag-%20Punkt%20115%20-%20bilag%201.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/C72C6DD353F28E71C12578F0002B4D21/$FILE/Bilag_115.2.1_E-bilag%202-%20Resume%20af%20udtalelserne%20vedrørende%20de%20tre%20scenarier.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/C72C6DD353F28E71C12578F0002B4D21/$FILE/Bilag_115.2.1_E-bilag%202-%20Resume%20af%20udtalelserne%20vedrørende%20de%20tre%20scenarier.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/C72C6DD353F28E71C12578F0002B4D21/$FILE/Bilag_115.2.1_E-bilag%202-%20Resume%20af%20udtalelserne%20vedrørende%20de%20tre%20scenarier.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/518676B6336F09E4C125790C0052E8C5/$FILE/Bilag_140.4.1_Høring%20af%20forslag%20om%20at%20nedlægge%2010%20Klasse-centret.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/518676B6336F09E4C125790C0052E8C5/$FILE/Bilag_140.4.1_Høring%20af%20forslag%20om%20at%20nedlægge%2010%20Klasse-centret.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/518676B6336F09E4C125790C0052E8C5/$FILE/Bilag_140.4.1_Høring%20af%20forslag%20om%20at%20nedlægge%2010%20Klasse-centret.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/518676B6336F09E4C125790C0052E8C5/$FILE/Bilag_140.4.1_Høring%20af%20forslag%20om%20at%20nedlægge%2010%20Klasse-centret.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/518676B6336F09E4C125790C0052E8C5/$FILE/Bilag_140.4.1_Høring%20af%20forslag%20om%20at%20nedlægge%2010%20Klasse-centret.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/518676B6336F09E4C125790C0052E8C5/$FILE/Bilag_140.4.1_Høring%20af%20forslag%20om%20at%20nedlægge%2010%20Klasse-centret.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/518676B6336F09E4C125790C0052E8C5/$FILE/Bilag_140.4.1_Høring%20af%20forslag%20om%20at%20nedlægge%2010%20Klasse-centret.pdf
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Underarbejdsgrupper: opgaver og bemanding 07-10-2011 kommunikation, lokaler Marielyst, lokaler 
Gladsaxe, Ledelse og organisatoriske rammer 
(ledelsesgrundlag), pædagogisk grundlag fælles 
værdigrundlag, retningslinierofr fagfordelinger, 
styre ralationer imellem 
medarbedergrupperne), Bestyrelser, Trafik og 
udearealer, overflytning og kadence 

Referat Byrådet sag 126 12-10-2011 Stringent afdelingsopbygning, et særligt 
ungdoms- og udskoligsmiljø, samlet og 
målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, 
erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser, 
færre udgifter til ledelse, administration og 
bygninger. 

Høring om at nedlægge 10. klasse-centret og 
Ungdomsskolen som selvstændige enheder og 
oprette et samlet Ungdomscenter med en 10. 
klasseafdeling og en Ungdomsskoleafdeling 

18-10-2011 det samme 

Referat af Med-møde (fælles med 10 KC) 25-11-2011 Vigtig at knytte an til politiske målsætninger i 
høringsvarene, 95%målsætning, 
fleksuddannelse, kulturelle 

Udtalelse vedr. bestyrelsessammensætning i det 
nye ungdomscenter fra Ungdomsskolens 
bestyrelse 

30.11-2011 inddragelse af uddannelsesinstitutioner i 
bestyrelsen 

Ungdomsskolebestyrelsens høringssvar vedr. 
det nye ungdomscenter 

13-12-2011 95% målsætning, redfinering af målsætninger, 
overgange til ungdomsuddannelser, tværfagligt 
samarbejde, Uddannelses- og kultur centrum 

Ansøgning om etablering af forsøg 30-11-2011 synergi effekt imellem aktiviteterne. Der skal 
skabes et studiemiljø der ligener det som de 
unge møder på ungdomsuddannelserne, 
tværfagligt samarbejde. Ungdomsskolen 
iddrages i kvalitetsrapporten. 
Sammensmeltning og adskillelses imellem de to 
loggivningsområder 

Udtalelse vedr. programoplæg for Marielyst 
skole fra Ungdomsskolens bestyrelse 

04-01-2012 95% målsætning, tilbud til ikke-
uddannlesparate, tværfagligt samarbejde 

Referat Børne og undervisningsudvalget sag 3  17-10-2012 sammenlægning økonimi og realisering af 
besparelser. Mototrværksted 
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1. E-bilag 1: Høringssvar (E-bilag 1 
Høringssvar.pdf) 

17-10-2012 Thind Andersen: Ungdomsskolen som 
forandringsparat istitution kræver tilstrækkelig 
ledelseskapacitet, motorværksted og utilpasse 
drenge. GLF bekymring for om 
bygningsøkonomien holder. 10. klasse er et 
folkeskoletilbud. Dsultning af specialskoletilbud. 
MED-udvalgene 10 KC og GKU: 95% målsætning 
og økonomisk krise, brede tilbud. bekymring 
om flytning til Gladsaxe skole.  bekymring over 
for folkeskoleæstetikken på Marielyst: 
Enghavegård ungdomkulturkraftcenter. 
Skolebestyrelse10 KC: Udskolingspædagogik i 
symbiose med de bygningsmæssige rammer, 
ledelsesressourcer, 95% målsætning, 
Ungepakke 2, ungdomsmiljø og udskoling , 
læring og IT cloud. innovativ pædagogisk 
institution, computing, samarbdje , stringent 
afdelingsopbygning alderspredning bland 
elever. cafe kantive er husets hjerte 

2. Bilag 2: Resume af høringssvarene (Oversigt 
over indkomne høringssvar 10 Klasse-centret og 
Ungdomsskolen.pdf) 

17-10-2012 det samme 

Referat Børne og undervisningsudvalget sag 6  Handicap adgang, motorværksted. Bibliotek 
ændres til pædagogisk servicecenterIT 
standarden. Bevillinger 

2. Bilag 2: Marielyst Skole, programoplæg (Bilag 
2, FUNKTIONSPROGRAM Marielyst Skole 2012 
01 11.pdf) 

17-10-2012 Samlet fagligt fælleskab for personalet. Det nye 
center skal fremstå som de unges åbne sted. 
Inspirende læringsmiljø. Et sprongbrdt til et god 
tog aktivt vokenliv. De unge skal mødes med 
engagement, anerkendelse og udfordringer. 
Monofaglighed på høj,højt niveau og 
tværfaglighed. obligatorisk at eksperimentere, 
interesser og passioner, sociale aktiviteter, 
kulturelleakiviteter, tværfaglighed 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i 
Ungdomsskolebestyrelsen 

30-01-2012  

Referat Byrådet sag 5 08-02-2012 bemanding, elevtilgang. Selvstændige skoler 
vs.sammenlagte skoler 

Brev til medarbejdere og bestyrelser om 
byrådsbeslutning 

09-02-2012 beslutnings meddelelse og proces orienteering 

Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde - 10. 
klasse-centret og Ungdomsskolen 

28-02-2012 samkøring af bestyrelserne 

http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/B8B79F376919EABBC125798300581A0E/$FILE/Bilag_3.1.1_E-bilag%201%20Høringssvar.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/B8B79F376919EABBC125798300581A0E/$FILE/Bilag_3.1.1_E-bilag%201%20Høringssvar.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/B8B79F376919EABBC125798300581A0E/$FILE/Bilag_3.2.1_Oversigt%20over%20indkomne%20høringssvar%2010%20Klasse-centret%20og%20Ungdomsskolen.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/B8B79F376919EABBC125798300581A0E/$FILE/Bilag_3.2.1_Oversigt%20over%20indkomne%20høringssvar%2010%20Klasse-centret%20og%20Ungdomsskolen.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/B8B79F376919EABBC125798300581A0E/$FILE/Bilag_3.2.1_Oversigt%20over%20indkomne%20høringssvar%2010%20Klasse-centret%20og%20Ungdomsskolen.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/CFF883B14AB99C8FC125798300581E66/$FILE/Bilag_6.2.1_Bilag%202,%20FUNKTIONSPROGRAM%20Marielyst%20Skole%202012%2001%2011.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/CFF883B14AB99C8FC125798300581E66/$FILE/Bilag_6.2.1_Bilag%202,%20FUNKTIONSPROGRAM%20Marielyst%20Skole%202012%2001%2011.pdf
http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/CFF883B14AB99C8FC125798300581E66/$FILE/Bilag_6.2.1_Bilag%202,%20FUNKTIONSPROGRAM%20Marielyst%20Skole%202012%2001%2011.pdf


54 
 

Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde - 10. 
klasse-centret og Ungdomsskolen 

15-03-2012 Sammenlægningen gøres til det skolepolitiske 
udvikligsprojekt. Værkstedsklasse, stor 
elevsøgning til 10 kc  

Projektbeskrivelse: Fra 10. klasse-center og 
Ungdomsskole til et Ungdoms- og 
Uddannelsescenter 

Udateret fælles platform for det pædagogiske arbejde. 
Den proces som gør centret til et center i stedet 
for to skoler i den sammenbygning.: Kvalitet, 
forskningbaseret praksis, fælles reference 
ramme vedr. ungdomskultur 

Forslag til budgetudtalelse 2013 Gladsaxe 
Ungdoms- og Udddannelsescenter 

21-03-2012 økonomi og kommunal service, 
ledelsebemanding, motorværksted, 
kompeteceudvikling 

Godkendelse af forsøg med fælles ledelse af 
kommunens 10.klassecenter og ungdomsskole 

04-04-2012 Bestyrelsens gennemslagskraft, to afdelinger 
med særskilte budgetter og regnskaber 

Dispensationsbehov fra styrelsesvedtægterne i 
forbindelse med oprettelsen af GUUC 

30-04-2012 pædagogisk råd bør omfatte begge afdelinger 

Referat af skolestruktur arbejdsgruppe 15-05-2012 Bygningsprocessen skrider frem,  

Referat af Med-møde (GKU) 16-05-2012 Ny sammensætning af det fælles MED-udvalg 

Bilag 1; Styrelsesvedtægter i forbindelse med 
oprettelsen af GUUC 

29-05-2012 pædagogisk råd bør omfatte begge afdelinger 

Projektplan ombygning 31-05-2012 Arkitekturen føres tibage til bygningens 
oprindelige geometri. Stedet opleves som et 
åbent og levende kraftcenter, variende 
dendørarealer til både udhæng og fysisk 
aktivitet 

Faseplan i skemaform 04-06-2012 Elevinddragelse, mødestruktur, valg til udvalg 
og bestyrelse. Analyse af arbedsgange, opgave 
glidning, tilpasning og harmonisering af 
serviceniveau, kommunikationspaln 

Udtalelse fra 10.klassecentrets og 
Ungdomsskolens bestyrelser vedr. 
projektforslag for ombygningen af Marielyst 
skole til Ungdoms- og Uddannelsescenter 

06-06-2012 god sammeenhæng imellem arkitektur og 
bygningsformål 

Status på underarbejdsgrupper i skolestruktur 04-07-2012 nyt navn er udskudt, intern faseplan og 
pædagogisk udviklingsprojekt vedtaget 
vedtaget 

Kommissorium LURKO 05-07-2012 udarbejde det fælles pædagogiske grundlag, 
lave pæd. Dage og udvalg. Lave opdelte møder 
med fælles og afdelingspunter 
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oplæg til lærermøde 27-08-2012 Noget andet og mere end et bofællesskab, 
springbrædt til et godt og aktivt voksen liv, 
samme mål for de unge men forskelligt 
udgangspunkt. Tråde til både folkeskole og 
ungdomsuddanelse, kollegialitets forståelse. 
Personlig og faglig udviklig for både elver og 
personale 

Referat af skolestruktur arbejdsgruppe 21-09-2012 de formelle udvalg og bestyrelser er på plads. 
Økonomien er ukendt 

dagsorden LURKO 12-09-2012 Planlægning af pæd. Dage 

Formandens årsberetning 10KC 2011/12 19-09-2012 10. klasse er et stedbarn i den nye skolepolitik. 
Vigtige temaer: inklusion, grænser for nul-
tolerance, forandringsprocesser. 

referat fra bestyrelsesmøde GUUC 19-09-2012 formanden beretning og faseplanen 

   

Forretningsorden GUUC 01-10-2012 regler for betyrelsens vrke 

Referat fra Med-udvalgsmødemøde (GUUC) 01-10-2012 fokus på psykisk arbejdsmiljø i 
sammenlægningsprocessen, ledelsesnormering 
under barselsorlov, sociale arrangementer, 
service området fungerer som ét team 

Referat af skolestruktur arbejdsgruppe 31-10-2012 skolechefen træder ud af gruppen 

Referat fra Med-udvalgsmødemøde (GUUC) 05-11-2012 hørig om kommunen rygepolitik. Festudvalg 
nedsættes pensioneret personale bliver ikke 
inviteret til julefrokosten 

Talepapir til indledning af personale seminar  15-11-2012 Sammenlægningen handler om mennesker. 
GUUC noget andet og mere end et 
bofællesskab. Uddannelse og dannelse og 
kulturliv. Aktiviteterne skla give de unge nogt 
på et eksistentielt plan. Grundtvig 2,0 oplysning 
skabelse, åndsliv, narativpædagogik, at fortælle 
menneskene. kultur forandring Culture beats 
strategy everytime, schein kulturbegreb, 
nysgerrighed som ærend eværdi i 
sammenlægningsprocessen 

Program Pæd dage Tisvilde 2012 15-11-2012 fagligt og socialt indhold. Fremtidsforskning 
rethinking education, fusionsprocesser i teori 
og praksis fælles referenceramme og sprog om 
fusionsprocesser Cooperative learning 
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Jespers indledning 15-11-2012 Sammenlægningen handler om mennesker. 
GUUC noget andet og mere end et 
bofællesskab. Uddannelse og dannelse og 
kulturliv. Aktiviteterne skla give de unge nogt 
på et eksistentielt plan. Grundtvig 2,0 oplysning 
skabelse, åndsliv, narativpædagogik, at fortælle 
menneskene. kultur forandring Culture beats 
strategy everytime, schein kulturbegreb, 
nysgerrighed som ærend eværdi i 
sammenlægningsprocessen 

Julie Carton 15-11-2012 polarisering og outsourcing udhuler 
jobmarkedet. Videnssamfundet  stiller forøgede 
krav til uddannelse specialisering,truslen fra øst 
og manglenpå iværksættere, kompetencebehov 
til fremtidens arbejdsliv Sproglige kompetencer, 
tværkulturelle kompetencer, 
kulturelsensitivitet, ocial intelligens og 
nysgerrighed. talentudvikling er et stigende 
behov 

Jespers noter undervejs 16-11-2012 Paneldebatten:  os og dem snak kører i 
processen. Hvad er den gode læreproces? 
Virker som samlende tema . Lad være med at 
lefte for enighedskulturen og sæt fokus på at 
skabe noget nyt. Tydelige ledelse kommer når 
man stiller de spørgsmål som man gerne vi have 
svar på 

Kort præsentation af peneldelatagerne 16-11-2012 Alle fire har prøvet fusioner 

Opsamling fra Walk and talk 16-11-2012 fokus på relationer, vi gider elverne, faglighed 
under pres vs højfaglighed. Lærerne 
kommnikerer åbent på lærerværelset, 
samarbejde på tværs. Motivation er skolen et 
valg eller en placering alle faggrupper hjælper 
hinanden. Vores ambitioner =dine ambitioner 

Noter fra CL diskussion 16-11-2012 forskelle og ligheder i opgaver mht. 
eleverprofiler og aldersgrupper: Ordenregler vs 
Værdisæt: Kultur for de unge: kultur 
forpersonlet, fleksibilitet 
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Spørgsmål tilpaneldebatten 16-11-2012 Arbejdsmiljø, optimere processer og faciliteter, 
Samarbejdet på tværs; kulturer der spiller 
sammen, fælles identitet, ejeskab til skolen i 
sammenlægningen,legitimere forskellige regler 
for eleverne, reduktion af ledelsesgruppen, 
hvilek nye muligheder giver sammenlægningen, 
sammenlægning af funktioner, eleverne socaile 
udvikling, medarbejder indflydelse, udnyttelse 
af kompetencer, organsiatoriske forskelle, 
belastende flytning.Hvor skal vi være åbne og 
hvor skal vi drage grænser, når vi skal have to 
skolekulturer til at fungere under samme tag vs. 
hvordan danner man en fælles kultur, 
kommunikationsformer og møde strukturer 
ændres arbejdsglæde 

Organisatoriske fusioner 16-11-2012 Stordriftsfordele: Integration vs. Konflikt: 
Medarbejderindflydelse på indhold, 
retfærdighed, vedvarende kommunikatioin, 
ledelsesmæssig støtte 

Referat fra pædagogiske dage 16-11-2012 Tid til sammenlægning, vaner, mødestrukturer, 
kulturelt ”Clash”, sammenlægninger med 
respekt for kompetencer, udgangspunkt i 
eleverne, traditioner, fejl er et vilkår i 
processen, facilitering af mødestrukturer, 
afklaring af læringsprocessen, skabe ”det fælles 
tredje” i synergi-processer, indhold i stedet for 
struktur, fællesskab skaber styrke, åbenhed 
over for forandring, fokus på kerneydelsen, 
følordninger, ”lån en medarbejder”, skabelse af 
innovation i undervisningen, ”Citat: Fusioner 
ender oftest godt”, justeringer af processer 
nødvendige, bliv i det refleksive domæne i lidt 
tid endnu, kultur er grundlæggende vaner, 
tålmodighed, dyrk ”cross-over”-personerne, 
mod og nysgerrighed 

Evalueringsspørgsmål fra de pædagogiske dage 16-11-2012 kollegialiten karakter, faglig udvikling, iklusion, 
fælleskultur 
vs.kultursammenstødUngdomskultur. Stærke 
svage elever. 10kc brand vs. Nyt, organisation, 
ledelsensfunktion, arbejdsmiljø, fysiske rammer 

Referat fra Med-udvalgsmødemøde (GUUC) 19-11-2012 sammenhæng imellem økonomiog 
ledelsesnormering, når opgverne ikke er 
folkeskole somer forvaltingenslogik. Psykisk 
arbejdsmiljø barometer 
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Heliotropisk princip -ønsket tilstand 20-11-2012 samarbejde imellem FR og 10 KC linierne, 
nyorgansiering af FR, socialpædagogiske 
kompetencer, fag og didaktik udvalg, fokuspå 
overgange, tværfaglighed, hvor de unge er  
eksterne samarbejder, individuelle læringsmål 
på 10 kc, nyorganisering af linier og arbejdstid. 
pædagogiskservicecenter skal kunne mere end 
at være bibliotek IT udvikling af 
undervisningsbegrebet, samarbejde med 
folkeskoler, flere tilbud til unge uden for 
skolesystemet. løst koblede aktiviteter med 
synlige voksne 

Zoom fase 2B 28-11-2012 fokusgruppe interview med unge, 
besøgsvensordning, udvekslig af ønskede 
tilstande fra maggi terninger, fælles efter 
uddannelse, kommunikationsplan 

referat fra bestyrelsesmøde GUUC 10-12-2013 økonomi, læsetest, fase 2b 

Referat af skolestruktur arbejdsgruppe 19-12-2012 ledlese og tillidsmænd arbjder med relevante 
spørgsmål, kommunikationsplanen, licitation 

Brev fra lærerne  04-01-2013 topstyring, medarbejder indflydelse og 
medejerskab 

Dagsorden LURKO 09-01-2013 efteruddannelse, ønskede tilstande 

Referat fra Med-udvalgsmødemøde (GUUC) 16-01-2013 Psykisk arbejdsmiljø barometeret, 
stressforbyggelse, navne forslag indsamles, 
udkast itl udvalg der skal nedsættes, 
medarbederindflydelse i den nye MED aftale 

Kommunikationsplan for Gladsae Ungdoms og 
uddannelsescenter 

16-01-2013 Unikt ungdomsmiljø, 
sammenhængseafprøvning i kommunikatinen 
af de mange forskellige tilbud. 
Hovedbudskaberne er passioner, sjov 
venskaber intre 

Kommissorier arbejdsgrupper 23-01-2013 Sundhed, kulturudvalg, fritidsundervisning (få 
de unge ind i processerne), centrum af 
bygningen, inklusionsudvalg, IT 

Kommentarer til ledelsens udspil 27-01-2013 Uddannelses og danese ok, personlig , social og 
fglig udvikling, organiseirn og ny tænkning af 10 
kc, slippe af med besværlige elever, høj 
klasekvotient vs. Inklusionsarbejde, økonomi 
ressource værkstedspædagogik vs. 
10.klasseniveau. Folkeskolen forfalder fagligt og 
disciplinært. deet praktisk musiske vs. 
arbejdsindsats og disciplin, metodefrihed som 
bolværk imod øvrighedens kontrol 

Referat af bestyrelsesmøde GUUC 28-01-2013 Samarbejde med TEC, besøgvensordning for at 
studere hinandens praksis, IT-strategien 
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Noter fra møde mellem TR og ledelse 08-02-2013 Funktionel måde at håndtere to 
overenskomster, sammenling af vilkår, interne 
frflytninger. Harmonisering af timer til råd og 
bestyrelser 

Dagsorden til LURKO, Oplæg fra Go´Proces 
noter fra workshop den 18.feb 

27-02-2013 traditioner, fælles elevaktiviteter, fælles 
sundhedspolitk, fleksible orgaiseringsformer en 
skole for alle, indretning af fælles rum, 
udgangspunktet er eleverne, supervision, gku 
oberserverer eleven 10 kc observerer klassen, 
kolegial sparring uddanne nogen til at give 
konstruktiv kritik, udvikle IT undervisningen til 
eleverne, fagudvalg fællesteamer for alle 
fagudvalg, koordinering, trindelte fagudvalg, 
udvalgsansvarlige/formand. 
specialundervisning, gode historier skal 
kommunikeres ud, bevægelse sammenhæng. 
kultur på lærereværelset, hvor alle er med til 
bevægelse. Efteruddannelse som 
diplomuddannelse 

Referat LURKO 27-02-2013 afdramatisering af efteruddannelsesforløbet, 
ingen sammenhæng imellem stilleng ved 
manglende beståelse af eksamen. Det 
fællesskabsopbyggende element skal på. 
Indholdet skal defineres vores behov 

Maggiterning UV-teamet 15-03-2013 Fælles metode overvejelser, fælles pdæagogik, 
anerkende tilgang, individuel handleplan 
tværfglighed fagludvalg, tætteere samarbejd 
emed familer, ssp og misbrugskonsulenter, 
fælles pædagogisk retning 

Maggiterning matfagudvalg 15-03-2013 fælleslæringssyn er konstruktivistisk: ingne 
læring kan finde sted uden elevens egen 
indsats. Forskellighed i inden for en 
overordneet løst defieret ramme, ingen 
ændring ønsket, uddannelsesafklaring, faglig 
progression og personlig udvikling supplerer 
fællesskab, udvikling og respekt. Vis hensyn 
værdidiskussion 

Maggiterning EFA 15-03-2013 Ressource orienteret, realistisk 
erhvervsintegreret, empati, skabefællesskaber i 
en stært individualiserte undervisning 

Caspar Johansens tilføjelser til maggi-skriv 15-03-2013 engagement som gennemgående tilgang til 
eleverne, elevernes ejerskab til egne processer, 
større fælles ejerskab om elever  hos lærerne. 
Trivsel som forudsætning for læring 
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8.2 Bilag 2: Arbejdsgruppe kommissorier 

Kommissorium for arbejdsgruppe: Sundhed 

Deltagere Lærere, cafémedarbejdere og ledelsesrepræsentanter  

Rammer:  

Opgavebeskrivelse  Udvalget skal udarbejde forslag til arbejde med sundhedspolitikken og 

sundhedsområdet. 

Behovsanalyse: 

Hvilke behov er der for at samarbejde med andre kommunale aktører 

inden for sundheds (- og evt. bevægelsesområdet)? 

Hvordan er behovet for faglig opkvalificering indenfor området? 

Hvilke behov er der for at arbejde med afdelingsopdelte aktiviteter? 

Hvilke behov er der for at oprette et stående sundhedsudvalg? Er der 

behov for at lave en målgruppeanalyse? 

Organisering af sundhedsarbejdet: 

Hvordan skal arbejdet med sundhed ( og evt. bevægelse) organiseres? 

Hvordan etableres sammenhæng til den daglige undervisning? (Skal der 

være en sammenhæng?)  

Hvordan kan elevinvolvering og fortsættelse af TFU-projektet indarbejdes? 

Hvordan skal caféens bemanding og åbningstid være? 

Evaluering: 

Hvordan laves den mest hensigtsmæssige evaluering?  

Ledelse og styring: 

Hvilken ledelsesinformation har vi brug for? 

Hvordan sikres og bibeholdes ’medejerskabet’ blandt medarbejderne?  

Outcome: 

 Der laves et udkast til en sundhedspolitik for skolen. 

 Der laves forslag til initiativer, der tager afsæt i skolens 
sundhedspolitik (eks. En fælles sundhedsuge mm.) 
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Kommissorium for arbejdsgruppe: Kulturudvalg – fællessamlinger mm. 

Deltagere Lærere og ledelsesrepræsentanter (både pæd. og tap) 

Rammer:  

Opgavebeskrivelse Udvalget skal udarbejde konkrete forslag til arbejdet med kulturelle 

aktiviteter efter indflytningen på nuværende Marielyst skole. 

Behovsanalyse: 

Hvad er behovet for kulturelle aktiviteter, der er fælles for alle ’dag-

elever’ efter sammenlægningen? 

Hvilke behov er der for kulturelle aktiviteter ’efter skoletid’? 

Hvilke behov er der for at indlede et samarbejde om kulturelle 

arrangementer med andre kommunale aktører?  

Hvordan er behovet for at nedsætte et stående udvalg, der varetager og 

arrangerer kulturelle aktiviteter for eleverne? 

Hvilke behov er der for at lave en målgruppeanalyse? 

Organisering af kulturelle aktiviteter 

Hvordan skal arbejdet med kulturelle aktiviteter organiseres? 

Hvordan sikres sammenhæng mellem de kulturelle aktiviteter og den 

daglige undervisning? (I hvilke tilfælde skal der være en sammenhæng?) 

Hvor kan der afholdes kulturelle aktiviteter, og hvilke bygningsmæssige 

forhold skal tages i betragtning? 

Evaluering 

Hvilke evalueringsredskaber skal anvendes? 

Hvilke dele af området skal evalueres? 

Ledelse og styring: 

Hvilken beslutningsgang skal der være vedr. kulturelle arrangementer?  

Hvordan sikres og bibeholdes ’medejerskabet’ blandt medarbejderne? 

Outcome: 

Der afholdes 4-6 fællessamlinger om året for alle skolens elever med 

interne og/eller eksterne oplægsholdere 
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Kommissorium for arbejdsgruppe: Fritidsundervisningen i fremtiden  

Deltagere PM-gruppen, undervisere (også 10KC), administrationsrep. 

Rammer:  

Opgavebeskrivelse Gruppen skal lave et forslag til fremtidens fritidsundervisning, som kan 

sættes i værk fra sæsonen 2014-15. 

 Interessent- og behovsanalyse: 

Hvem er den umiddelbare målgruppe? 

Hvem har interesse i fritidsundervisningen? 

Hvad er det for behov de forskellige interessenter har? 

Tilrettelæggelse og organisering: 

Hvilken organiseringsform er den mest hensigtsmæssige for de unge – 

interne/eksterne? 

Hvordan matcher vi form og indhold? 

Hvordan sikrer vi de bedste undervisere/ den høje faglige standard? 

Hvilke administrative procedurer giver den bedste service? 

Hvilke bindinger er der i forhold til byrådsbeslutninger og lovgivning? 

Evaluering: Hvordan og hvor ofte evalueres med underviserne? 

Hvordan og hvor ofte evalueres med eleverne? 

Information og markedsføring: 

Hvem skal have hvilken information? 

Hvilke informationskanaler er de mest effektive? 

Hvordan producerer og distribuerer vi informationen? 

Ledelse og styring: 

Hvilken beslutningsgang skal der være vedr. tilbuddene (Hvordan og 

hvem træffer beslutning om et tilbud skal åbnes eller lukkes)? 

Hvilke samarbejdsfora skal der være? 

Hvilken ledelsesinformation har vi brug for/ Hvilke ledelsesopgaver kan vi 

forudse? 
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Kommissorium for arbejdsgruppe: Centrum af bygningen (hjertet) 

Deltagere Medarbejdere fra: lektiecafé, klub, kantine, bibliotek, ledelse, IT-

vejledning 

Rammer:  

Opgavebeskrivelse Gruppen skal lave et forslag til, hvilke aktiviteter, der skal foregå i 

centrum af bygningen i dagligdagen fra 8-21. 

 Interessent- og behovsanalyse: 

Hvem er målgrupperne? 

Hvilke behov har de forskellige målgrupper? 

Tilrettelæggelse og organisering: 

Hvilke aktiviteter skal ligge i hjertet? 

Hvordan får vi skabt et midtpunkt? 

Hvilken type af voksne og hvilke faglige kompetencer er der behov for? 

Information: 

Hvem skal have hvilken information? 

Ledelse og styring: 

Hvilke ledelsesopgaver kan vi forudse? 

Hvilke samarbejdsfora og -former kunne der være? 

Input til øvrige arbejdsgrupper: 

Hvem deltager i øvrige arbejdsgrupper med hvilket mandat? 

Outcome: Konkrete forslag til aktiviteter i ”cent-rummet” 

 

 

  



64 
 

Kommissorium for arbejdsgruppe: Inklusionsudvalg  

Deltagere Ungevejledere, lærere, psykolog, socialrådgiver, UU-nord og  ledelse  

Rammer:  

Opgavebeskrivelse Gruppen skal give konkrete bud på, hvordan der skal arbejdes med 

inklusion i de forskellige afdelinger og teams  

Behovsanalyse: 

Hvilke behov har de forskellige grupper som kræver et særligt 

inklusionsfokus? 

Tilrettelæggelse og organisering: 

Hvordan får vi lavet det bedste tværfaglige samarbejde? 

Hvilken organiseringsform er den mest hensigtsmæssige for arbejdet med 

inklusion? 

Hvilke administrative procedurer skal der være for arbejdet med 

inklusion? 

Information og samarbejde: 

Hvem skal have hvilken information? 

Hvilke informationskanaler er de mest effektive? 

Hvordan producerer og distribuerer vi informationen? 

Ledelse og styring: 

Hvilken beslutningsgang skal der være vedr. konkrete inklusionstiltag 

(Hvordan og hvem træffer beslutning)? 

Hvilke samarbejdsfora skal der være? 

Hvilke ledelsesopgaver kan vi forudse? 
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Kommissorium for arbejdsgruppe: IT-udvalg  

Deltagere IT-vejledere og lærere 

Rammer:  

Opgavebeskrivelse Udvalget skal lave konkrete forslag til, hvilke tiltage der kræves for at 

gøre IT til en større integreret del af undervisningen fra 2014-15. 

 Behovsanalyse: 

Hvad er behovet for IT-vejledning og evt. kompetenceudvikling af lærere? 

Hvad er behovet for ny-anskaffelser? 

Hvad er behovet for løbende opkvalificering af lærere?  

IT-vejledning og IT-didaktik: 

Hvordan forholder vi os til ”Bring Your Own Device”? 

Hvilken IT-vejledningsform/ -service er den mest hensigtsmæssige? 

Hvordan får vi gjort IT-didaktik til en integreret del af alle fag? 

Hvordan sikrer at IT underbygger den høje faglige standard? 

Ledelse og styring: 

Hvilken beslutningsgang skal der være vedr. IT-vejledning 

Hvilke ledelsesopgaver kan vi forudse? 

Outcome: 

Gruppen afholder 2 temaeftermiddage pr. år for kollegerne, der tager 

afsæt i skolens IT-strategi. 

Gruppen laver et udkast til en IT-strategi 

 

 

 


