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Abstract 

This master asks the question whether New Nordic School is an indication on that there 

is a new management paradigm on the way to the public school? 

 

New Nordic School is a two-year development project which is developed and launched 

by the Child and Education Minister Christine Antorini in the spring of 2012. The Minis-

ter's starting point has been that too few young people complete a youth (upper sec-

ondary) education in Denmark, and her suggestion for a solution to the problem is de-

scribed in New Nordic School, which focuses on children and youth’s learning from 0-18 

years. 

The project identifies the professional teachers and educators as agents of change. The 

Minister expresses that the school can only be changed from within, and she invites all 

professionals to join the project. It is voluntarily to join the project, but there is a re-

quirement that the individual institution is in consensus about the connection, and the 

requirement of working in networks across institutions. 

 

The study is based on data material downloaded from the website of the Ministry of 

Youth and Education and is also based on interviews with key people in the project. 

 

Our study is divided into three sub-analyzes: 

The first sub-analysis deals with hedging New Nordic School as a phenomenon. Here we 

show how New Nordic Schools draw on both the Nordic and the Danish school tradition, 

but also how it draws on inspiration from Ontario in Canada. At the same time, we try to 

identify what is the "new" in New Nordic School. The conclusion of this part can be 

summarized as follows: New Nordic School lacks concretization, and the consequence is 

that right now that the project has many meanings added to it. The described sources of 

inspiration are several places only used in extracts, in which they are taken out of con-

text and reused in another in order to create legitimacy for the project, but with the 

possible outcome that the chosen approaches do not lead to the desired target. 

 

The second sub-analysis is dealing with New Nordic School in a paradigm context. Based 

in Leon Lerborgs paradigm theory, it is here shown how New Nordic School can be un-

derstood in a paradigm context. The conclusion of this part says that New Nordic School 

is a new management approach in primary and lower secondary school, but also that 

this new approach leans against a professional paradigm. At the same time coupled with 

new management approaches, where the clear focus on achieving the common objec-
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tives are inspired by NPM, but also foster new innovative approaches in the elementary 

school. 

 

The third sub-analysis is dealing with the management task of extending the connection 

to New Nordic School. We show that the project does not contain a real management 

point of view, but the respondent leaders perceive New Nordic School as an opportunity 

and a legitimization of new approaches in management. 

We conclude, that New Nordic School will require new management approaches and 

that the project do not contain adequately focus on management efforts, but also that 

in the municipal management context marked by NPM-control measures, can be 

strengthened by the cross-pressures that leaders must make within New Nordic School . 

 

The Master concludes that New Nordic School cannot currently be taken as an indication 

that a new management paradigm is on its way. But it can be perceived as something 

qualitatively new, where we see both a rearticulating of a professional management 

paradigm but also a qualitative change, which adds a common focus on goal setting and 

an approach to innovation. The Master describes this movement as a shift of the known 

paradigms, and in this way concludes that New Nordic School pushes the dominant 

management paradigms in the school area. 
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1. Indledning 

Ny Nordisk Skole – hvad er det 

Vi har valgt i denne masterafhandling at undersøge Børne- og Undervisningsmini-

ster Christine Antorinis satsning på ”Ny Nordisk Skole”.  

Siden foråret 2012 har vi kunnet læse om ministerens nye satsning på børneområdet. Vi 

kan læse, at vores måde at arbejde med børn i dagtilbud, folkeskoler og ungdomsud-

dannelser skal reformeres under overskriften Ny Nordisk Skole. Det skal ske med ud-

gangspunkt i den nordiske undervisningstradition, men med inspiration fra hele verden:  

 

Her vil vi ligesom kokkene i det nye nordiske køkken være optaget af, hvordan 

vi lærer af det bedste, som vi havde engang, men samtidig udvikler det ind i det 

nye samfund, som vi er på vej hen imod (nynordiskskole.dk). 

 

Ministeren giver udtryk for, at det nye og vigtige i dette arbejde er, at det gennemsyres 

af en erkendelse af, at der ikke sker forandringer medmindre de, der skal udføre dem, 

kan se meningen med dem, og med mindre de føler sig i stand til at gennemføre dem. 

Derfor bliver det også gjort frivilligt at tilslutte sig projektet. 

 

Vores fokus vil primært være på den del af projektet, der handler om folkeskolen. Vi har 

medtaget perspektiver fra andre børne- og uddannelsesinstitutioner, da de er en vigtig 

del af det samlede projekt. Laust Jacobsen, rektor for UCC, siger det således: ”Det er 

skolens udfordringer, der vejer tungest i det her”, og derudover er det i folkeskolen, vi 

begge har vores rødder. 

 

Målene for Ny Nordisk Skole blev formuleret på Børne- og Undervisningsministeriets 

Sorømøde i august 2012. De lyder således (nynordiskskole.dk): 

 

 Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan 

 Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 

 Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og 

praksis. 

 

Ministeren har nedsat en dialoggruppe for at forankre Ny Nordisk Skole i praksis. Heri 

indgår en række forskere, praktikere og aftagere på børne- og undervisningsområdet. De 
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har bl.a. udarbejdet ”Dogmer” og et ”Manifest” for udvikling af en ny tænkning omkring 

hele det institutionelle børne- og ungdomsliv1. 

Det blev ved lanceringen understreget, at Ny Nordisk Skole ikke er en ny reform af bør-

neområdet. Ministeren betegner det som en revolution nedefra, men med en klar for-

pligtelse til lokalt at tage ansvar for det faglige arbejde og de metoder, der anvendes 

(Velkommen til Ny Nordisk Skole, s. 5). Hun beskriver samme sted projektets virkeliggø-

relse som en forandringsrejse, som aktørerne selv skal definere og selv udmønte. 

 

Den første omtale af Ny Nordisk Skole i foråret 2012 oplevede vi som meget ”luftig”, 

men i løbet af efteråret 2012 er vi kommet tættere på, hvad visionen Ny Nordisk Skole 

indeholder. Christine Antorini har i november 2012 afsluttet en længere række af 

roadshows over hele landet, hvor hun sammen med formandskabet og medlemmer af 

en dialoggruppe tilknyttet Ny Nordisk Skole har informeret om projektets intentioner og 

grundlag, og efterhånden folder projektet sig mere ud på hjemmesiden. Første tilmel-

dingsfrist for institutioner, der ønsker at tilslutte sig Ny Nordisk Skoles grundlag på det 

fremlagte og stadig noget ufuldendte og ufærdige grundlag, var i slutningen af novem-

ber 2012 og endte med over 350 ansøgninger om deltagelse.  

 

Vi har valgt at se på Ny Nordisk Skole som en ny rammesætning for folkeskolens udvik-

ling. En rammesætning, hvor Christine Antorini italesætter nye virkemidler i sin bestræ-

belse på at forandre folkeskolens praksis. Hvor der i lang tid i styringen af folkeskolen 

har været satset på styringsteknologier inspireret af NPM tilgange, med fokus på doku-

mentation, benchmark og konkurrence, ser vi her Christine Antorini tage et helt andet 

afsæt og derfor også italesætte helt andre styringsteknologier. Her tales om en udvik-

ling, hvor de tre fælles mål i Ny Nordisk Skole er styrende, men hvor udvikling sker på 

baggrund af begejstring, involvering, frivillighed, innovation, ansvar, fokus på praksis og 

opbakning til medarbejdere i stedet for kritik og indpiskning.  Medarbejderne skal skabe 

udviklingen, og der er fokus på en form for samarbejdsdrevet og åben innovationspro-

ces.  

Ny Nordisk Skole skal være rammen om dette. 

Hvad er Ny Nordisk Skole svaret på 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) skriver i magasinet ”Evaluering” (September, 2012), 

at målsætningerne for Ny Nordisk Skole ligger godt i tråd med nogle af de udfordringer, 

der i dag er akilleshæle i det danske uddannelsessystem.  

Den første målsætning lyder: ”at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de 

kan.”  Her skal man lægge mærke til ordet ALLE.  

Thomas Jørgensen, rektor Borupgaard Gymnasium, siger: 

 

                                                           
1
 Bilag 1: Mål, Manifest og Dogmer for Ny Nordisk Skole 
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Målene er fine. Det indebar at vi lige med det samme kom til at snakke om det 

udfordringsbaserede. Det er også provokerende at sige: Udfordrer I rent faktisk 

ALLE børn? På den måde giver det nogen måder at snakke pædagogik på en 

skole, som jeg synes er fine. 

 

På EVA’s hjemmeside kunne man september 2012 læse, at vi i Danmark er rigtig gode til 

at undervise til ”midten”, men har lidt sværere ved at give passende udfordringer til 

eleverne i toppen og i bunden. Vi ved, at høje forventninger til alle elever er afgørende 

for børnenes præstationer. Det viser en rapport fra McKinsey, der har undersøgt skole-

systemerne i de ti bedst præsterende lande i PISA-undersøgelsen. Også de amerikanske 

forskere Schilling og Schilling konstaterede i et studium fra 1999, at det kan føre til dårli-

ge præstationer hos eleverne, hvis lærerne og ledere har lave forventninger til dem – en 

pointe, som en analyse fra AKF underbyggede i 2004 (EVA, Webmagasin, september 

2012). 

  

Et andet vigtigt element i Ny Nordisk Skoles første målsætning er at sikre, at alle folke-

skolens elever bliver så dygtige de kan. Det kræver, at der arbejdes med at dokumentere 

den enkelte elevs udvikling og med at synliggøre elevernes mål og give feedback.  

Hvis Ny Nordisk Skole kan bidrage til at øge fokus på den enkelte elevs udvikling og ele-

vernes deltagelse i meningsfulde læringsfællesskaber, er vi nået langt. 

 

Det næste mål i projektet går ud på ”at mindske betydningen af social baggrund i for-

hold til faglige resultater”. Det er en hjørnesten i det danske uddannelsessystem at give 

alle unge lige mulighed for uddannelse (Grundloven § 76). Men der er fortsat store ud-

fordringer. F.eks. er det næsten 40 % af unge af ufaglærte forældre, der som 25-årige 

ikke har eller er i gang med en uddannelse. Blandt unge, hvis forældre har en lang vide-

regående uddannelse, er det til sammenligning kun 6,5 %, der som 25-årige ikke har 

eller er i gang med en uddannelse (EVA, 2012).  

Kan Ny Nordisk Skole være med til at mindske betydningen af det enkelte barns sociale 

baggrund og således sikre alle børns deltagelse i læringsfællesskaber, er meget vundet.  

 

NY Nordisk Skole kan altså forstås som ministerens svar på tidens store udfordringer på 

børneområdet. Hvordan det kommer til at se ud, ved vi endnu ikke. Men vi ved, at EVA’s 

undersøgelser og forskning understøtter de tanker og ideer, der ligger bag de beskrevne 

forandringsprocesser i Ny Nordisk Skole. Og de er dybt relevante for udviklingen af vores 

uddannelsessystem. 

Vores baggrund for at interessere os for Ny Nordisk Skole 

Vi har begge beskæftiget os professionelt med den danske folkeskole i mere end 30 år. 

Nina med en baggrund som lærer, konsulent i Undervisningsministeriet, souschef i en 

skoleforvaltning og nu afdelingsleder for idræt, kultur og fritid i Gladsaxe Kommune - og 

Mette med en baggrund som lærer, 20 år som leder, heraf de sidste 11 år som skolele-
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der i forskellige sammenhænge i Holbæk Kommune. Fra vores forskellige platforme har 

vi fået en del indkig i og dermed flere perspektiver på den komplekse verden, det er at 

holde skole og møde tidens udfordringer.  

 

Da vi første gang hørte om Ny Nordisk Skole, undrede vi os over, at en minister lægger 

så meget kraft og prestige bag igangsættelsen af et så markant anderledes projekt, end 

vi længe har set på skoleområdet. Vi havde vænnet os til en lind strøm af centrale krav 

om dokumentation, benchmark, ranglister m.m. Selv om det var ret åbenlyst, at denne 

tilgang ikke havde afhjulpet folkeskolens udfordringer ved at opnå bedre faglige resulta-

ter, var vi ikke forberedt på, at der nu var disse nye vinde på vej. 

Samtidig må vi også erkende, at der ikke ved deadline for denne afhandling (02.12.2012) 

er fremkommet et skarpt billede af, hvad Ny Nordisk skole skal blive til. Men vi kan kon-

statere, at der er bred interesse for projektet i skolekredse, og at der er bred opbakning 

til ideen fra førende forskere, uddannelsesfolk og fagpolitiske organisationer.  

De mange fortællinger om Ny Nordisk Skole 

Det er lige nu ikke muligt at svare konkret på, hvad NNS er. Men der er efterhånden 

mange bud på, hvad det kan være.  

På Ny Nordisk Skoles hjemmeside kan man høre Peter Amstrup, formand for danske 

erhvervsskoler, sige: ”Det er ikke et let projekt at forklare. Det er det mellem linjerne, 

der er det mest interessante”. Og når vi læser tilgængeligt materiale om Ny Nordisk Sko-

le, bliver vi klar over, at forskellige aktører fokuserer på meget forskellige betydninger af 

projektet. En række ledere af interessentgrupper er blevet spurgt om det vigtigste ved 

Ny Nordisk Skole, og som det fremgår af indslag på hjemmesiden, viser svarene stor 

spredning (Bilag 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokuserer på skoleba-
serede løsninger i 
stedet for centrale 

udmeldinger 

 Revitaliserer respekten 
for lærer og elev 

 

Fremmer gode resulta-
ter i dansk, engelsk og 

matematik 

 

Skaber begejstring 

 

Skaber fælles værdi-
grundlag 

 
Inddrager forældrene 

Udtrykker ny forskning 

Sikrer alle lige mulig-

heder 

Sammenhæng ml. 

boglige og praktiske 

Har fokus på børn med 
særlige behov 

 

Lader udvikling starte 
nedefra 

 

Kobler mellem faglig-
hed og dannelse 

 

Hvad er det 
vigtigst ved Ny 
Nordisk Skole 
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Det bliver her tydeligt, at Ny Nordisk Skole bliver forstået og brugt meget forskelligt. 

Man kan ikke på projektets hjemmeside læse sig til, om projektet kan rumme alle disse 

meget forskellige fokuseringer.   

Vores rejse ind i fænomenet Ny Nordisk Skole 

Christine Antorini betegner Ny Nordisk Skole som en opdagelsesrejse. Vores arbejde 

med at afdække Ny Nordisk Skole kan også betegnes som en rejse med det formål, at 

komme tættere på, hvad Ny Nordisk Skole er for et fænomen. 

 

Vi har valgt at anvende udtrykket ”fænomen” om Ny Nordisk Skole. Iflg. Gyldendals åb-

ne encyklopædi forklares udtrykket fænomen med afsæt i Platon, som ”det der kommer 

til syne”. Det er sammensat, ufuldkomment og foranderligt, og det kan have forskellige 

egenskaber i forskellige ideer. 

 

Det gik hurtigt op for os, at der ikke fandtes meget konkret viden om Ny Nordisk Skole. 

Det er beskrevet som en rejse, hvor rejseretningen er kendt, men hvor transportmidler, 

rejsekammerater og omstændigheder ikke er konkretiseret. Ny Nordisk Skole indeholder 

hverken specifikke projekter, metoder eller andet, der konkret fortæller, hvad det nye er 

eller hvad det nordiske er. Det giver heller ingen anvisninger på, hvordan praksis skal 

ændres.  

Den ukonkrete og luftige beskrivelse rummer mange mulige tilgange til afdækning af 

problemet. Vi har valgt opdagelsens og nysgerrighedens rejserute og vil derfor have en 

eksplorativ tilgang til vores problematik. Det giver mulighed for at udforske forhold eller 

fænomener, som er mindre kendte eller ukendte.  

 

Vi er gået til opgaven med en kritisk og undrende tilgang til fænomenet Ny Nordisk Sko-

le. I Kapitel 6 argumenterer vi for, at det ikke er alt i projektet, der er nyt, men at der 

også er inddraget en del lånt. Vi anvender en paradigmetilgang for at få fat i kernen af 

Ny Nordisk Skole, men vi må indrømme, at vi fortsat ikke er endelig afklarede omkring, 

om Ny Nordisk Skole rent faktisk kan stå alene og gøre sig gældende. Eller om projektet 

måske i stedet er den glasur på kagen, som skal få en kommende skolereform til at glide 

ned. 

 

Som udgangspunkt var vi usikre på , om Ny Nordisk Skole reelt er en ny tilgang til styring 

og udvikling af folkeskolen. Vi undrede os over, hvad Ny Nordisk Skole var for et fæno-

men. 

Vi antog, at der her kunne være tale om en moderne emballage, der gennem en ander-

ledes italesættelse skulle give en ny legitimitet til eksisterende styringstilgange. Kunne 

det være en reartikulering af tidligere tiders skolebilleder, hvor professionsparadigmet 

var det centrale i udviklingen af folkeskolen. 
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Vi undrede os desuden over, at der tilsyneladende ikke var meget fokus på, om succes 

for Ny Nordisk Skole vil indebære en anderledes ledelsesindsats i folkeskolen, og at der 

kan ligge en konflikt i, at Ny Nordisk Skole skal udfolde sig i en NPM - inspireret styrings-

kontekst med fokus på måling, dokumentation og benchmark.  

Vores undren førte os frem til nedenstående problemformulering og undersøgelses-

spørgsmål. 
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2. Problemformulering 

Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

 

Problemformulering: 

Det vi søger svar på er, hvorvidt Ny Nordisk Skole er et udtryk for, at et nyt ledelses-

mæssigt styringsparadigme er på vej i den danske folkeskole? 

 

Problemformuleringen giver anledning til at undersøge: 

1. Hvordan kan Ny Nordisk Skole beskrives som fænomen? 

2. Hvordan kan Ny Nordisk Skole forstås i et paradigmemæssigt perspektiv? 

3. Kan vi udlede ændrede ledelsesmæssige tilgange af Ny Nordisk Skole? 

 

 

I resten af afhandlingen vil vi i teksten i stor udstrækning benytte forkortelsen NNS for 

Ny Nordisk Skole. 

 



12 

3. Metode og empiri 

Ministeren omtaler i sin præsentation Ny Nordisk Skole som en forandringsrejse. NNS 

har ingen skabelon, ingen facitliste eller detaljeret indholdsbeskrivelse, kun nogle hen-

sigtserklæringer, nogle få ”regler” og et værdigrundlag. Ny Nordisk Skole er ikke særlig 

konkret i sin beskrivelse. 

L. Jacobsen, rektor UCC og medlem af Dialoggruppen, udtrykker det med et: ”Vi asfalte-

rer, mens vi kører”. Vi kan konstatere, at Ny Nordisk Skole fortsat er et ”moving target”, 

som det kan være svært at indfange. På den baggrund har vi valgt en undersøgende, 

eksplorativ tilgang til vores afdækning af fænomenet Ny Nordisk Skole.  

Eksplorativ tilgang 

Ib Andersen beskriver en eksplorativ undersøgelse som en samfundsvidenskabelig me-

tode til at udforske forhold eller fænomener, som er mindre kendte eller måske helt 

ukendte (1999).  

Valget af den eksplorative tilgang indebærer, at vi ikke nødvendigvis arbejder lineært i 

vores undersøgelse. Vi er ude efter at afdække, hvad der måtte vise sig, og vi er åbne 

overfor at forfølge nye perspektiver undervejs. Det betyder, at vi ind imellem må leve 

med, at historien krydser sit eget spor. 

 

Ny Nordisk Skole er formuleret som en vision. Projektet har endnu ikke været afprøvet i 

så stor målestok, at der findes en tilpas valid datamængde, der kan fortælle om effekten 

af NNS.  

Ny Nordisk Skole har ikke tidligere være undersøgt og er heller ikke beskrevet i en para-

digmemæssig sammenhæng eller som styringstilgang.  

 

De oplysninger, som vi vil bygge vores undersøgelser på, er først og fremmest det om-

fattende materiale, der findes på ministeriets hjemmeside nynordiskskole.dk. Her præ-

senteres grundlaget for Ny Nordisk Skole, her findes ministerens præsentation, alle dia-

loggruppens blogs, informationsfoldere, tilmeldingsprocedurer m.m.  

Vi er opmærksomme på, at dette materiale er ministeriets egen beskrivelse af sit eget 

projekt. Vores tilgang er derfor, at vi forholder os til materialet som en beskrivelse af 

projektets vision og ikke som en beskrivelse af, hvad NNS er. 

Dette materiale supplerer vi enkelte steder med tilgængeligt materiale fra medierne.  
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Interview 

Vi har valgt at uddybe vores viden om og perspektiver på Ny Nordisk Skole gennem tre 

interviews med aktører, der på hver deres måde er centrale i projektet. Hensigten har 

været, at vi i interviewene ville udfolde deres perspektiver og inddrage denne nye viden 

om NNS i vores videre arbejde.  

Vi har udarbejdet en interviewguide, som har været udgangspunktet for vores inter-

views. Vi har haft særlig fokus på, hvordan interviewpersonerne oplever og tolker fæ-

nomenet Ny Nordisk Skole i en styrings- og ledelsesmæssig sammenhæng. Vi har ønsket 

at udfolde den mening, der er blevet hentet frem undervejs, og de tre interview er for-

løbet ret forskelligt, da vi hver gang har forfulgt de spor, der blev lagt af de interviewe-

de. 

 

Vi har haft det kvalitative forskningsinterview som inspiration. Iflg. Kvale og Brinkmann 

(2009) har forskningsinterviewet til formål at producere viden, hvor viden konstrueres i 

samspillet mellem interviewer og interviewperson.  

 

”Den samtalebaserede erkendelsesproces er intersubjektiv og social, idet den involverer 

intervieweren og den interviewede som fælles skabere af viden” (Kvale og Brinkmann, 

s.34). Vi er samtidig opmærksomme på, at der er tale om professionel samtale med et 

klart asymmetrisk magtforhold mellem interviewer og den interviewede.  

 

Kvale og Brinkmann (2009) benytter metaforen ”rejsende” om intervieweren, der er ude 

for at opdage nyt land og undervejs slår følge – og som kan forandre sig undervejs på 

rejsen. Denne metafor dækker over en postmoderne konstruktiv forståelse, der er for-

bundet med en samtaletilgang til samfundsforskning.  

 

Vi fokuserer interviewet på interviewpersonens oplevede betydning af fænomenet NNS, 

og vi ønsker gennem de opstillede spørgsmål at producere viden, som kan tolkes ind i en 

forståelse af Ny Nordisk Skole som udtryk for, at et nyt styringsparadigme er på vej ind i 

folkeskolen. Vi indhenter beskrivelser med henblik på at fortolke betydningen af det 

beskrevne fænomen.  

 

I vores overvejelser i forbindelse med interviewene indgik vores eget indgående kend-

skab til og rødder dybt plantet i folkeskolen. Vi ønskede at indhente viden, som kunne 

supplere den viden, vi selv har som følge af vores positioner.  

Vi udvalgte derfor tre interviewpersoner med andre positioner, der med hver deres per-

spektiver måtte forventes at kunne være med til at belyse fænomenet Ny Nordisk Skole.  

 

Laust Joen Jakobsen: Rektor for Professionshøjskolen UCC og formand for Professions-

højskolernes Rektorforening og medlem af Dialoggruppen for Ny Nordisk Skole. Han har 

siden de første spæde tanker om NNS været meget tæt på ministeren og på hele projek-

tet. Han skriver i sit åbningsindlæg på NNS - bloggen: ”Vi skal ikke mere lade os styre af 

automatpiloten, men må tværtimod gå i gang med at tænke os om, lytte til hinanden og 
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vurdere, inddrage og trække på viden og erfaringer i stedet for bare at få trukket det 

hele ned over hovedet”. 

 

Thomas Jørgensen: Rektor for Borupgaard Gymnasium, Ballerup. Borupgaard har været 

en af de 13 pilotinstitutioner i udviklingsfasen af projektet. Thomas Jørgensen har været 

oplægsholder på et af de informationsmøder, der har været afholdt om Ny Nordisk Sko-

le. På dette møde udtalte Thomas Jørgensen, at ”Ny Nordisk Skole også kræver ny måde 

at lede på” (Voldparken 10.10.2012). 

 

Søren Myrup: Leder af ”Ung Holbæk”, som bl.a. rummer 10. Klassecenter, ungdomssko-

le, dagundervisning m.m. Sørens institution har netop ansøgt om at blive ”Ny Nordisk 

Skole”. Vi har især interesseret os for hans bevæggrunde for at gå med i projektet sam-

men med sin institution, men også hans refleksioner over, hvad dette projekt kan tilbyde 

af nye tilgange, og hvad det kræver at ændret ledelse. 

 

Vi ville derudover meget gerne have interviewet Børne- og Undervisningsminister Chri-

stine Antorini, men hun kunne desværre ikke finde tid i sin kalender. 

 

Vi har undervejs fået viden og oplysninger af faktuel karakter af Christine Lindrum Iver-

sen, specialkonsulent, projektleder, Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Vores undersøgelsesdesign 

I vores problemformulering stiller vi spørgsmålet, om Ny Nordisk Skole er et udtryk for, 

at et nyt ledelsesmæssigt styringsparadigme er på vej i den danske folkeskole.  

 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i to teorisæt, der anvendt sammen kan føre os nær-

mere til et svar på vores problemformulering. 

Dels tager vi fat på Leon Lerborgs ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor”. Selv om 

vi ikke ser Ny Nordisk Skole som et nyt styringsparadigme, så har vi valgt Lerborg som 

udgangspunkt for den paradigmemæssige del af analysen. Lerborg opstiller bl.a. en 

”perspektivcirkel”, som han bruger som model for beskrivelse af de forskellige styrings-

paradigmer. Denne model har vi valgt som en hovedstruktur for vores analyse af Ny 

Nordisk Skole. 

Vi inddrager desuden Røviks bog ”Trender og Translationer”. Røvik udfolder heri begre-

berne dekontekstualisering, kontekstualisering og isomorfi, og det er primært disse til-

gange, vi anvender i afdækningen af NNS som fænomen. 

 

Vi har i tilknytning til problemformuleringen udarbejdet tre undersøgelsesspørgsmål, 

som er styrende for vores undersøgelsesdesign. 

 

De tre underspørgsmål er formuleret således: 

1. Hvordan kan Ny Nordisk Skole beskrives som fænomen? 
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2. Hvordan kan Ny Nordisk Skole forstås i et paradigmemæssigt perspektiv? 

3. Kan vi udlede ændrede ledelsesmæssige tilgange af projektet? 

 

Både i analyseafsnit og i interview behandles spørgsmålene som udgangspunkt et ad 

gangen, og til sidst samles den fremkomne indsigt i en samlet konklusion. 

Vores blinde pletter 

Vi er opmærksomme på, at vi med vores historik og tilknytning til folkeskolen har en 

forforståelse, som kan medføre en blindhed i forhold til dele af undersøgelsesobjektet 

NNS. Vi er professionelle skolefolk og kan derfor ikke have en ubeskrevet og fri tilgang til 

området. 

For at imødegå dette forsøger vi at stille meget åbne spørgsmål og at være nysgerrige på 

de mange perspektiver, der dukker op undervejs i undersøgelsen, og vi har af samme 

grund fravalgt at inddrage egen nære praksis i vores analysemateriale.  

Afgrænsning af opgaven 

Vi har i denne afhandling været optaget af at undersøge, om Ny Nordisk skole er udtryk 

for et nyt ledelsesmæssigt styringsparadigme i folkeskolen.  

 

Med dette fokus har vi samtidig fravalgt nogle ligeså interessante indkig og problemstil-

linger vedrørende Ny Nordisk Skole. De to væsentligste afgrænsninger er: 

 Vi beskæftiger os ikke med den forventede kommende folkeskolereform. Vi har 

afsluttet empiriindsamlingen til denne opgave 01.12.2012. Dette fravalg indebærer, 

at vi heller ikke beskæftiger os med de fagpolitiske vinkler, som må formodes at 

komme til at fylde i forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger på lærer-

området. 

 Vi beskæftiger os ikke med den pædagogiske indgang til projektet. Det betyder, at vi 

ikke går ind i diskussionerne, om Ny Nordisk Skole ”virker”, eller hvordan der skal 

arbejdes pædagogisk ude på skolerne.  
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4. Om Ny Nordisk skole 

Fakta om Ny Nordisk Skole 

På Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside om Ny Nordisk Skole 

(www.nynordiskskole.dk) kan man læse følgende om projektet:  

 

Ny Nordisk Skole omfatter børn og unge i alderen fra 0-18 år. Det er et toårigt projekt, 

hvor man som institution kan ansøge om deltagelse. 

 

Deltagelse kræver: 

 At hver enkel institution med udgangspunkt i mål, manifest og dogmer for NNS skal 

definere deres egen forandringsvej i samarbejde med to andre lokale institutioner 

 At hver enkel institution overskrider sine vante forestillinger om den kendte praksis 

og eget forandringspotentiale 

 Opbakning til mål, manifest og dogmer fra mindst 85 % af medarbejderne, ledelsen 

og kommunalbestyrelsen/Byrådet 

 Forpligtelse på manifestets værdier 

 Netværk på minimum tre institutioner, fra mindst to forskellige institutionsområder 

 Mindst et årligt NNS-forandringsprojekt i netværket. 

 

Ved deltagelse tilbydes hver institution: 

 Ekspertrådgivning og støtte til forandringsprojekter  

 Deltagelse i digitalt erfaringsforum 

 Adgang til idebørs 

 Faglig og pædagogisk rådgivning til ledelse og medarbejdere fra Ministeriet for Børn 

og Undervisning 

 Deltagelse i årlige NNS-dage med erfaringsudveksling, resultater, workshops m.m. 

 Supervision og vidensdeling på tværs af netværk. 

 

Der er ikke afsat yderligere ressourcer til projektet. 

Omfanget af understøttelse af de involverede institutioner er endnu ikke afklaret.  

Mål, manifest og dogmer – grundlaget for Ny Nordisk Skole 

Grundstenene i beskrivelsen af Ny Nordisk Skole er formuleret i Mål, Manifest og Dog-

mer.  

 

http://www.nynordiskskole.dk/
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Mål 

 Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan 

 Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 

 Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og 

praksis. 

 

Manifest 

Ti punkter, der i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition 

skal danne grundlag for udviklingen af institutionerne. NNS skal blandt andet: 

 Udtrykke respekt for fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddan-

nelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden 

 Fremme udviklingen af livsduelige børn med vilje og evne til at skabe værdi for de 

fællesskaber, de indgår i….. 

 … alle skal have lige muligheder…. 

 Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige 

arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til medskabere af et demokra-

tisk og bæredygtigt samfund – socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk. 

 

Dogmer 

Syv formulerede regler under hvilke NNS skal virkeliggøres samt mulighed for at hver 

triade kan formulere deres eget dogme. Et uddrag af de syv: 

 Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord 

 Vi vil være metodisk velbegrundede 

 Vores eget dogme. 

(Den fulde ordlyd kan ses af bilag 1) 

Ny Nordisk Skole som forløber for en folkeskolereform 

Projektet er igangsat af ministeren og udføres med opbakning fra Ministeriet for Børn og 

Undervisning.  

Ministeren har meget tidligt i projektmodningen dannet et formandskab sammen med 

næstformanden for Danmarks Lærerforening og direktøren for Dansk Industri. Dette 

formandskab har stået i spidsen for en ”Dialoggruppe” bestående af 23 eksperter, fag-

folk og fremtrædende personligheder inden for erhverv og undervisning. Dialoggruppen 

har udviklet og forfinet projektet. Dette er sket gennem møder og via et stort elektro-

nisk blogbibliotek, hvor alle medlemmer har skrevet indlæg med efterfølgende kom-

mentarer fra omverdenen. Samlet er Dialoggruppens oplæg blevet præsenteret på årets 

Sorømøde, hvor opgaven var at udfærdige de endelige formuleringer af projektets 

grundlag:  Mål, Manifest og Dogmer. I efteråret var formandskabet sammen med frem-

trædende repræsentanter for lærerne (DLF), pædagogerne (BUPL), erhvervslivet (DI) og 

institutioner (f. eks. skoler, EVA) værter ved en række lanceringsmøder – roadshows – 

hvor projektet blev præsenteret for målgruppen. I alt 2800 personer har deltaget i de 

otte præsentationer landet over.   
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Sideløbende med denne præsentation har et antal institutioner fra 0-18-års området 

deltaget som pilotinstitutioner, hvor man har afprøvet ideerne i Ny Nordisk Skole.  

Endvidere har der i efteråret været en ansøgningsrunde for at blive kommende Ny Nor-

disk Skole. Det er udmeldt, at 200 skoler vil blive optaget i projektet og derigennem blive 

fulgt af Evalueringsinstitutet (EVA) samt få sparring og andre redskaber stillet til rådig-

hed for den videre proces. Ved afslutningen af vores empiriindsamling (01.12.12) havde 

350 institutioner søgt om deltagelse i projektet. 

 

I sin tale ved Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde (Odense 15.10.2010) udtalte 

Christine Antorini:   

 

Jeg røber ikke for meget ved at sige, at der er et meget stort sammenfald af 

målene i Ny Nordisk Skole og i det forslag til folkeskolereform, som bliver frem-

lagt inden jul. 

  

Hermed vil elementer fra Ny Nordisk Skole indgå som en del af en folkeskolereform. 

 

2011: Christine Antorini og Nanna Westerby skriver politisk efterord til Lars Olsens bog 

”Uddannelse for de mange”. Heri skriver Antorini og Westerby, hvordan en ny regering 

vil ændre kulturen i uddannelsesverdenen. Der er brug for en ny kurs. Der er brug for en 

egentlig uddannelsesrevolution. En revolution, der drejer sig om ”at skabe en skole for 

alle” – en skole hvor ”alle skal gennemføre mere uddannelse” (s.159). 

 

2012, marts: Christine Antorini samler en ”Dialoggruppe”, der skal definere og præcisere 

de nordiske styrker og værdier, som uddannelsessystemet skal tage afsæt i. Dialoggrup-

pen er sammensat bredt for at sikre, at projektet også har en bred forankring.  

(http://www.eva.dk/kalender/kalender-2012/soro-mode-2012-ny-nordisk-skole,  

 

2012, sommer: Pilotinstitutioner udpeges 

 

2012, august: Sorømøde. 126 deltagere, overvejende fra uddannelsessektoren, mødes 

og diskuterer Ny Nordisk Skole. Mål, Manifest og Dogmer færdiggøres.  

 

2012, september, oktober: Otte roadshow i hele landet. Ministeren præsenterer Ny 

Nordisk Skole sammen formandskabet og pilotskoleledere. 

 

2012, oktober: Folketinget åbner, statsministeren omtaler en kommende folkeskolere-

form med fokus på løft af faglighed. 

 

2012, november: Antorini kobler målene fra Ny Nordisk Skole til mål i den kommende 

reform. 

 

http://www.eva.dk/kalender/kalender-2012/soro-mode-2012-ny-nordisk-skole
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2012 november: Ansøgningsfrist for institutioner, der er interesserede i at blive ”Ny 

Nordisk Skole”. 350 institutioner ansøger. 

 

2012, december: Forslag til reform af folkeskolen offentliggøres 

 

2013, juni: Forventet vedtagelse af lov om reform af folkeskolen.  

 

2014, august: Forventet ikrafttræden af ny folkeskolelov 

 

2114: Projektperioden for NNS udløber. 

Den historiske baggrund for Ny Nordisk Skole 

Når fænomenet Ny Nordisk Skole præsenteres, vil det naturlige spørgsmål være: Hvad er 

så ”gammel” Nordisk Skole? I dette afsnit vil vi beskrive nogle historiske nedslag på de 

seneste danske skolelove, og vi vil koble dem til deres samtid.  

 

Vores udgangspunkt vil være en kort beskrivelse af Grundtvigs indflydelse på folkeskolen 

anno 2012. Dette afsæt er begrundet i det faktum, at ministeren også i sin præsentation 

af Ny Nordisk Skole trækker bånd tilbage til Grundtvigs dannelsesidealer og – tanker. 

Derudover vil vi foretage nogle sammenlignelige nedslag i folkeskolelovene fra 1958, 

1975, 1993 og 2006. Vi har valgt at opstille disse punkter i skemaform for derigennem at 

vise det flow og den udvikling, der har været over tid. Skemaet vil indeholde uddrag af 

formål, målsætninger og kobling til de politiske strategier, der prægede deres samtid. 

Grundtvigs indflydelse 

Beslægtet med tiden er Grundtvig også gennem sin faste tro på ”oplysning”, om 

end han lagde noget langt dybere ind i dette ord… Hvad skolens opgave er, kan 

siges ganske kort, med et eneste ord: Oplysning. …Oplysningens mål er ikke kun 

kundskaber og død lærdom, men vækkelse. Dens eneste mål er at stille menne-

sker ansigt til ansigt med livets virkelighed, som er rigere og mere gådefuld end 

alle vore kløgtige spekulationer (Hal Koch, N.F.S. Grundtvig, 1959).  

 

Her siger Hal Koch, at skolen skal være medvirkende til at gøre eleverne til oplyste bor-

gere. 

 

Grundtvig forbindes ofte med folkeskolen og har stor betydning for vores opfattelse af 

os som individ og fællesskab. (Ove Kaj Pedersen, Dannelse, Uddannelse og Grundtvig, 

Forelæsning på Danskernes Akademi, 2010.) 

Professor Ove Kaj Pedersen gennemgår i forelæsningen Grundtvigs indflydelse på, hvor-

dan Folkeskolen over generationer har været med til at skabe og udbrede en forståelse 

af forholdet mellem individ og fællesskab. Han stiller spørgsmålene: Hvad er fællesskab i 

det danske samfund? Hvem er vi som individ og vores fælles forståelse af individ, og han 
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svarer med Grundtvigs ord, at folkeskolen er redskabet for dannelsen af den danske 

stat, vi har i dag.  

 

For Grundtvig er folkebegrebet centralt: Af hele folket skabes folkeforståelse. Grundtvig 

var optaget af, hvordan der ud af tidens mange klasser og statuslag dannedes et fælles 

folk. Magten skulle institutionaliseres: Oprettelse af højskoler, folkeskoler, friskoler, ska-

belse af institutioner, hvor mænd, kvinder, de uoplyste og de uuddannede kunne blive 

bibragt oplysning for at etablere en folkeforståelse, selvforståelse og en individforståel-

se. Flere skulle have den samme selvforståelse for at kunne indgå i fællesskabsforståel-

se. Gennem dannelse fik den enkelte en forståelse af sig selv og samtidig kunne uddan-

nelse tildele den enkelte nogle faktiske og praktiske færdigheder, så den enkelte kunne 

stå til rådighed for arbejdslivet og blive en samfundsborger. At agere selvstændigt er en 

forudsætning for at deltage i fællesskabet. 

 

Ove Kaj Pedersen trækker tre linjer fra Grundtvig til Løgstrups reformulering af Grundt-

vig efter 2. verdenskrig: 

 

 At blive oplyst til menneske 

 At forstå sig selv som menneske. Det er grundlaget for reformpædagogikken, hvor 

begrebet ”urørlighedszone” præsenteres  

 At eleven gennem dialog og samtaleskal komme til selvindsigt. Menneskelivet er det 

universelle. Det geografisk afgrænsede er folkelivet. 

 

Her fremhæves altså folkeliv, menneskeliv og demokratisk liv. 

Det har, med en enkelt undtagelse, været formålet, at livslang læring skaber motiv til at 

stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er arbejdslivet, der er blevet fællesskabsopfat-

telse. Dermed kan vi trække en linje til det nutidige formål. Også i dag skal skole og op-

lysning give os kundskaber og færdigheder til brug for et aktivt og fælles medborger-

skab. 

Undtagelsen fremkommer fra 1950’erne til begyndelsen af 1980’erne og er bedst be-

skrevet i formålsparagraffen for folkeskolen 1958 – 1975: Det primære er  

 

… først og fremmest er det skolens opgave at fremme alle muligheder for, at 

børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker” (Den blå 

betænkning, nr. 253, 1960). 

 

Folkeskolen er et dannelsesreservat for den enkelte. Men færdigheder til arbejdslivet er 

ikke det primære. (Ove Kaj Pedersen: Dannelse, uddannelse og Grundtvig, 2010.) 

Historisk kobling af formålsparagraffer og strategier 

Stefan Hermann har i sin bog Magt & Oplysning, Folkeskolen 1950 - 2006 (2006) gen-

nemgået periodens formålsbeskrivelser af folkeskolen. Derudover har han skitseret de 

tematiseringer og governmentale og politiske strategier, der har været betydende for 
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omskrivninger af formålsparagrafferne. Vi har samlet det væsentligste i skemaform og 

tilført nok en dimension: De styringsteknologier, der var herskende på de pågældende 

tidspunkter eller blev en udløber af de governmentale strategier. 
 

Lov  

årstal 

Formål Målsætninger 

 /tematiseringer 

Politiske projekter 
/kobling 

Styringsteknolo-
gier 

1958 

Den blå 

betænk-

tænk-

ning 

(nr. 253 

1960) 

Primært:  

Børnene kan vok-

se op som harmo-

niske, lykkelige og 

gode mennesker 

Sekundært: 

Fremme og udvik-

le børnenes anlæg 

og evner 

Styrke deres ka-

rakter og give dem 

nyttige kundska-

ber 

Enhedsskolen / den 

udelte skole 

Konkurrence vs 

samarbejde Land vs 

by 

Klasseundervisning 

vs individuel under-

visning, fokus på 

den enkelte; under-

visningsdifferentie-

ring og proces 

(gruppearbejde) 

Lære at lære 

Velfærdsstaten un-

der opbygning 

Frigørelse af det 

enkelte menneske 

Demokratisering 

Sikre alle lige mulig-

heder for social op-

stigning 

 

Totalisering og 

statsliggørelse 

Kommunalisering 

af styringsformer 

Sikring af velfærds-

staten gennem 

kultur – og uddan-

nelsespolitik 

 

1975 Eleven er subjekt, 

der skal tage stil-

ling, søge viden, 

tænke selv. 

Eleverne skal have 

mulighed for at 

tilegne sig kund-

skaber, færdighe-

der, arbejdsmeto-

der og udtryks-

former 

Dannelse af det 

hele menneske 

Kritisk medborger 

Inddragelse i un-

dervisningen, for-

ældreindflydelse 

Klasselæreren som 

koordinator 

Eleverne skal blive 

funktionsdygtige 

Medlem af gruppen 

Orientering mod 

samfundet 

Samfundskritisk 

bevidsthed: fælles-

skab og  

Brydning af den 

sociale arv 

Fortsat demokratise-

ring 

Helhedsstrategi 

Sikre frigørelse og 

lighed i fordeling af 

samfundets resurser 

Skolens opgave er 

ikke primær faglig, 

men opdragende 

 

Institutionalisering 

(bh. klasse. 9 års 

skolegang. SFO 

Sektorforvaltning 

1993 Personlige kompe-

tencer 

Den enkelte elv 

skal udvikles alsi-

digt og personligt 

(Individualiseret 

dannelse) 

Rammer der skal 

sikre, at eleverne 

opnår ”tillid til 

egne muligheder” 

Rammer for ople-

velse, virkelyst og 

fordybelse 

Ret og pligt 

 

Management 

Klasse 

Klassesamfund 

Social, solidaritet 

erstattes med in-

formationssam-

fund, livsstil, per-

sonlighed, og indle-

velse 

Personlig udvikling 

= kvalifikationskrav 

Videnssamfund på 

dagsordenen 

Kompetancemak-

simering 

Selvrealisering OG 

Værdien ligeværd 

afløser lighed 

 

Moderniseringspro-

gram for den offent-

lige sektor 

Bruger og brugerbe-

styrelser 

PISA 

Fokus på folkesko-

lens økonomi og 

styring  

Mål - og ramme-

styring arbejds-

tidsaftaler  

(ø-u-f tid tællety-

ranni) 

Styrelseslove 

Decentralisering 

 

NPM + HRM = 

kompetencer. 

Efterspørgsel i 

samfundet på 

skoleområdet: 
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effektivisering = 

kvalitetsbegreber 

 

udbudsstyret ser-

viceagentur, frit -

valgsordninger. 

2006 Give eleverne 

kundskaber og 

færdigheder, 

forberedelse til 

videre uddannel-

se, lyst til at lære 

mere, fremme den 

enkelte elevs 

alsidige udvikling 

 

Faglighed, styrkelse 

af dansk, kristen-

dom og historie, 

bindende trin- og 

slutmål. Folkesko-

len: fortællingen 

om fællestræk, det 

danske folk 

OECD-review (2004) 

fører til test og 

anvendelse af test-

resultater i evalue-

ringen. 

Indgår i national 

præstationsprofil 

Relancering af natio-

nen og kulturen som 

pejlemærke for dan-

nelse i folkeskolen.  

Opgør med ”rund-

kredspædagogik” og 

reformpædagogik. 

Globaliseringsrådet 

(2005) 

Obligatorisk bh. 

Klasse 

 

Platform for out-

putstyring, fleksibi-

litet og frit valg,  

ranking på bag-

grund af afgangs-

karakterniveau. 

Standardiseringer: 

nationale test, 

elevplaner, kvali-

tetsrapporter, 

kontrakter. 

Det nordiske element i Ny Nordisk Skole 

Ministeren er optaget af det nordiske element. I forbindelse med den danske skoletradi-

tion og i dens historiske rødder omtales også det nordiske element: 

 

Vi har i Norden en række styrkepositioner inden for dagtilbud - og uddannel-

sesområdet, som vi med stolthed kan bygge videre på (Velkommen til NNS, s. 4) 

og videre: … bygge på værdierne fra den nordiske lærings- og uddannelsestradi-

tion, hvor social lighed og lige muligheder for alle er i højsædet.  

 

Ministeren fremhæver i flere sammenhænge, bl.a. ved roadshow, ”Den nordiske mo-

del”. Hun fremhæver som væsentligt, at børn lærer at tænke selvstændigt og samarbej-

de, at vi har udelte enhedsskoler, at eleverne kan lide at gå i skole, og at eleverne er 

”verdensmestre” i viden om samfundsforhold og politik. 

Derudover oplistes kendetegn ved de nordiske landes dagtilbud bl.a. pasningsgarantier, 

veluddannede pædagogiske medarbejdere, krav om pædagogiske læreplaner og gratis 

uddannelser med tilknyttet generøs uddannelsesstøtte. 

 

Disse værdier skal alle indgå som en del af grundlaget for Ny Nordisk Skole.  
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5. Teoretiske perspektiver på Ny Nordisk Skole 

I dette kapitel vil vi præsentere afhandlingens teoretiske hovedperspektiver. For hver af 

de præsenterede teorier vil vi i oversigtsform redegøre for, hvad vi mener, den kan bi-

drage med.  

Overblik over opgavens teoretiske perspektiver 

De to væsentligste teoretiske perspektiver, som hver især siger noget om, hvordan vi 

begriber og forklarer Ny Nordisk Skole, er: 

 

 Leon Lerborgs perspektiv på styringsparadigmer 

 K.A. Røviks perspektiver på translationer. 

 

I kapitel 6, hvor vi præsenterer vores analyse, vil vi i mindre omfang inddrage andre teo-

retikere og debattører, som tilbyder andre forklaringsmodeller på fænomenet Ny Nor-

disk Skole. Det handler primært om Klaus Majgaards perspektiv på håndtering af kryds-

pres og paradokser, en beskrivelse af Garbage Can som forklaringsmodel, Andersen og 

Thygesens bud på et magtperspektiv og Jacob Torfings beskrivelse af diskurstilgange 

samt hans fremtidsvisioner omkring styring.   

 

I skemaet her vises i oversigtsform, hvor de væsentligste teoretiske perspektiver inddra-

ges i den efterfølgende analyse af NNS. Som det fremgår, bliver analysen struktureret af 

de tre undersøgelsesspørgsmål. 

 

 Undersøgelses-
spørgsmål 1: 

”Hvordan kan Ny Nor-
disk Skole beskrives 

som fænomen?” 

 

Undersøgelses-
spørgsmål 2: 

”Hvordan kan Ny Nor-
disk Skole forstås i et 
paradigmemæssigt 

perspektiv?” 

Undersøgelsesspørgs-
mål 3: 

”Kan vi udlede ændre-
de ledelsesmæssige 

tilgange af Ny Nordisk 
Skole?” 

Lerborg (2011)  X X 

Røvik (2009) X X  

Majgaard (2008)   X 

Andersen (2008)  X  



24 

 

Lerborgs paradigmeperspektiv 

Hvorfor inddrager vi Lerborg 

 Vi anvender Lerborgs paradigmeperspektiv, da vi finder, at det er det bedste bud på 

en tilgang til at undersøge, hvad Ny Nordisk Skole er for et fænomen. Da NNS er 

ukonkret beskrevet, er det svært at drøfte ledelsesparadigmer så specifikt som Ler-

borg, men vi vælge paradigmetilgangen i mangel af bedre 

 Lerborg tilbyder en operationel måde, der kan håndteres i en analyse af Ny Nordisk 

Skole 

 Lerborg har et tilbud om en forklaring, hvor vi er ude i et miks af styringsparadigmer 

- og han arbejder med, hvordan blandingsformer kan omsættes i praksis. 

Lerborgs paradigmer 

I dette afsnit vil vi redegøre for Lerborgs paradigmeteori, og med det afsæt vil vi i næste 

kapitel udfolde Ny Nordisk Skole i det teoretiske perspektiv. Vi vil ved hjælp af Lerborgs 

paradigmeteori, og den systematik vi der finder, belyse fænomenet Ny Nordisk Skole fra 

forskellige vinkler.  Og ad den vej vil vi bevæge os tættere på en besvarelse af vores pro-

blemformulering, som handler om hvorvidt Ny Nordisk Skole er et udtryk for, at et nyt 

ledelsesmæssigt styringsparadigme er på vej i den danske folkeskole. 

 

Vi tager udgangspunkt i Lerborgs definition af styringsparadigmer:   

 

De grundlæggende principper, antagelser, normer, modeller m.v., som binder prak-

tiske styringsopfattelser sammen i større tankemønstre. Styringsparadigmerne af-

gør, hvad vi anser for at være rigtige synspunkter, gode teorier, lovende interesse-

felter, legitime metoder, effektive styringsteknologier m.v. (Lerborg, 2011, s.17).  

 

Med andre ord er det med denne tilgang de dominerende paradigmer, der er afgørende 

for, hvordan Ny Nordisk Skole kan udfoldes, og hvilken gennemslagskraft det vil få som 

tilgang til udvikling og styring af folkeskolen.  

Lerborg tager afsæt i Kuhn 

Lerborg bygger sin paradigmeteori på Kuhns arbejde, men i modsætning til denne om-

planter han paradigmebegrebet fra videnskabens univers til den praktiske verden.  Hos 

Lerborg er styringsparadigmerne indflettet i den sociale virkelighed. Her er det i mindre 

grad rationalitet og sandhed, der er afgørende kriterier for eksistens og udvikling, men 

også anvendelighed, overensstemmelse med normer, værdier, magtinteresser m.m. 

Lerborg udtrykker, at hans paradigmebegreb er ”- tankeformer, der er praktisk oriente-

rede. De er indflettet i en større social virkelighed, hvor det i mindre grad er rationalitet 

og sandhed, der er afgørende kriterier for deres eksistens og udvikling, men nok så me-
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get deres anvendelighed, overensstemmelse med normer, værdier, magtinteresser etc” 

(2011, s. 34).  

Lerborg sammenligner samme sted sin paradigmetilgang med Luhmanns begreber, og 

siger, at der er tale om andre funktionssystemer med andre differentialkoder.  

 

Lerborg mener, i modsætning til Kuhn, at der skal skelnes mellem styringsparadigmerne 

og den måde, der faktisk styres på i praksis. Paradigmerne bliver hos Lerborg tilnærme-

de modeller for, hvordan grundlæggende tankemønstre i den sociale praksis bestem-

mer, hvad der er problemer og hvilke styringsteknologier, der kan afhjælpe disse, hvilke 

processer der er legitime og som kan forklare praksis. Men der vil altid være mellem-

former og kombinationer i praksis (Lerborg 2011, s. 35). 

Præsentation af Lerborgs fire grundlæggende styringsparadigmer 

Lerborg beskriver fire grundlæggende styringsparadigmer (2011, s. 37): 

 

Det bureaukratiske paradigme, som er ”den styringstænkning, som er fokuseret på re-

gelstyring, hierarki, klar arbejdsdeling og ligebehandling”. Lerborg ser dette som det 

centrale paradigme i den offentlige sektor. 

 

Det professionelle paradigme, hvor man især vil ”styre efter det, der er interessant, det 

der er fagligt holdbart og virker. Dette styringsparadigme er navnlig optaget af autono-

mi”. 

 

New Public Management (NPM), hvor Lerborg identificerer to former. NPM marked, der 

især er optaget af deregulering og incitamenter og NPM-kontrakt, der især er optaget af 

styring. Det er især effektiviseringsbestræbelserne, der forener de to varianter af dette 

paradigme. 

 

Det Humanistiske Paradigme, der baserer sig på via anonyme systemer, incitamenter, 

strukturer og andre upersonlige mekanismer. Lerborg identificerer her en mere ”blød” 

tilgang, som han benævner som ”det relationelle paradigme”. Det er en sammensmelt-

ning af systemisk familieterapi, Appreciative Inquiry og socialkonstruktionisme, og det 

har fokus på f.eks. udviklingssamtaler, kompetenceudvikling, teambuilding.  

 

Ud over disse fire grundlæggende styringsparadigmer, præsenterer Lerborg ”kandidater 

til supplerende styringsparadigmer” (2011, s. 271), herunder et innovationsparadigme.  

I sammenhæng med Ny Nordisk Skole kunne overvejelser om et innovationsparadigme 

nok være relevant, men da Lerborg konkluderer, at det kun kan blive et randparadigme, 

der supplerer de øvrige styringsparadigmer, har vi i denne opgave valgt at behandle in-

novationstilgangene under de øvrige paradigmer. 

 

Lerborg er optaget af helhed og balance i styringen af den offentlige sektor. Han opstiller 

paradigmerne som en model til forklaring, og hans budskab er, at det er væsentligt at 
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undgå ensidighed i sin paradigmetilgang, da paradigmerne har tendens til at reproduce-

re de ubalancer, de selv er udtryk for.  

Lerborg mener, at alle styringsparadigmer har noget positivt at bidrage med, og at man i 

styringen af den offentlige sektor skal gå efter styringsmiks, der afbalancerer grundlæg-

gende og situationelle behov. Lerborg ser samtidig, at både styringsparadigmer og sty-

ringsteknologier skifter over tid, og ser dem som udtryk for en læreproces (Lerborg, 

2011, s. 23). 

 

Lerborg beskæftiger sig en del med, hvordan styringsparadigmerne kan eksistere samti-

dig, og adskillige steder giver han udtryk for, at den rigtige dosering og afbalancering er 

vigtig (f.eks. 2011, s 257 ). Han mener ikke, i modsætning til Kuhn, at styringsparadig-

merne nødvendigvis er konkurrerende, og han beskriver fire former, hvorpå paradig-

merne kan eksistere samtidig:  

 

 Isolationisme, hvor paradigmerne eksisterer samtidig uden at komme i berøring 

 Antagonisme, hvor paradigmerne er hinandens modsætninger, og der er konflikter 

og dårligt samspil 

 Harmoni, hvor paradigmerne er forenelige. Kombinationsformer med et reelt sam-

spil. 

 Modsætningsfuld enhed, som er en forening af antagonisme og harmoni, hvor 

modsætningerne er drivkraft. 

 

Når man skal designe styringsmekanismer, så er det nyttigt at tage afsæt i styringspara-

digmerne og deres værktøjskasser, så man sikrer et konsistent design. Lerborg skriver:  

 

Hvis den sociale enhed forandrer sig hurtigt, kan det let hænge sammen med, at 

helheden er båret af enheder og principper, der ikke er i harmoni med hinanden, og 

hvor forandring stimuleres af forskellige interesser og interessenter, der er i konflikt 

med hinanden. Her har helheden ikke så stor en stabilitet, at der opstår en detalje-

ret, fast struktur. Derfor kan den heller ikke styres med præcis viden, men må tage 

afsæt i overordnende principper og heuristikker, som ad hoc konkretiseres (Lerborg, 

2011, s. 260). 

 

Lerborg mener, at de dominerende styringsparadigmer inden for det offentlige bør være 

det bureaukratiske og det professionelle paradigme (2011, s. 266). Oveni dette er der 

fire andre styringsparadigmer, som i varierende grad er omsat i praksis.  

Vægt og udformning forskyder sig over tid, og der kan opstå nye paradigmer. ”Nye pro-

gressive paradigmer må kunne løse eksisterende paradigmers anormalier og dertil rejse 

nye og interessante spørgsmål, og at de i den forstand udgør et fremskridt” (2011, s 33). 

 

Han opstiller fem kumulative betingelser, som alle skal være opfyldt, før vi kan tale om 

nyt, virksomt styringsparadigme. Der skal være tale om: 

 Makrosociale udviklinger over længere tid 
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 At der hersker en udbredt opfattelse af, at den eksisterende styringstænk-

ning/praksis enten ikke får løst nogen problemer eller ligefrem skaber sine egne 

 At det er åbent accepteret blandt de centrale magthavende aktører/institutioner 

 At det har et eget bud på, hvordan det løser eksisterende problemer via et sæt klare 

principper 

 At der er udviklet virksomme og institutionaliserbare styringsteknologier i forlæn-

gelse heraf.  

 

Lerborg mener ikke at vi står overfor paradigmeskift. Der er godt nok udbredt utilfreds-

hed med f.eks. måletyranni og kontrol, men der er ikke en alment accepteret proble-

merkendelse. Der er heller ikke tegn på nye styringsteknologier, selv om han påpeger en 

stigende erkendelse af, at NPM har udtømt sit potentiale (2011, s. 267). 

Diskussion af Lerborgs styringsparadigmer 

Lerborgs teoriudvikling om styringsparadigmer er gennemsyret af hans ønske om hele 

tiden at operere med et både - og. Han bruger meget plads på at argumentere for for-

klaringsmodeller, der kan rumme fredelig sameksistens mellem paradigmerne, og gør 

det til sidst næsten til et spørgsmål om den ”rette dosis paradigme”. Det, at han netop 

ikke tager stilling, oplever vi som, at han også er med til at udvande sin egen teorisæt-

ning. 

 

Han gør ikke meget ud af sin egen position. Man kunne antage, at han er påvirket af sin 

fortid i Finansministeriet, og selv om han tidligere har ”fortrudt” de meget firkantede 

NPM - tilgange udsprunget herfra (Kronik i Politiken 29/3, 2007), må hans baggrund ha-

ve en vis påvirkning på hans tænkning. 

 

Vi finder, at Lerborgs forsøg på at gøre paradigmeteorien anvendelig i ledelsespraksis 

absolut er relevant og perspektivudvidende i en ledelseskontekst, men vi finder samti-

dig, at hans forsøg på at afbalancere alting gør tingene mindre klare. 

 

Klaus Majgaard kalder sin epilog til Lerborgs bog (2011) ”Hvor sidder den sunde for-

nuft?”, og heri problematiserer han Lerborgs egen position. Han mener ikke, at det er 

muligt at indtage ”den sunde fornufts position” og hæve sig over styringsdebattens ævl 

og kævl (Lerborg, s. 304). Han fremhæver desuden, at det er problematisk, at Lerborg 

konsekvent nægter at tage stilling til teoretiske og filosofiske alternativer. 

Det er Majgaards tilgang, at Lerborg bliver for simpel i opstillingen af sit relationelle pa-

radigme, som han kalder for en sprængfarlig mængde af bløde synspunkter, da beboer-

ne i paradigmet ikke har meget tilfælles. Vi er enige i, at det kan virke som en rodebun-

ke, men finder samtidig, at denne opdeling af styringstænkningen er med til at gøre sty-

ringsforståelsen anvendelig i det praktiske ledelsesarbejde.  

 

Lerborg beskæftiger sig i sin paradigmeteori ikke meget med politikere, magt, borgere, 

brugere, medier og interesseorganisationer. Dette på trods af, at han jo netop under-
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streger, at paradigmerne er indflettet i en social virkelighed (2011, s. 34). Især det mang-

lende magtperspektiv kan være problematisk, da vi finder, at magtrelationerne er afgø-

rende, når vi taler om forskellige former for styring. 

Opsummering Lerborg 

Vi har valgt at anvende Lerborgs paradigmetilgang som vores væsentligste tilgang til at 

afdække, om Ny Nordisk Skole er et udtryk for, at et nyt ledelsesmæssigt styringspara-

digme er på vej i folkeskolen. Vi er opmærksomme på, at NNS på nuværende tidspunkt 

er en noget flygtig størrelse, og at vi derfor ikke kan anvende denne tilgang så specifikt 

som Lerborg selv.  Men vi finder, at han tilbyder en operationel, velstruktureret og prak-

tisk anvendelig tilgang, som er et godt bud på at komme nærmere et svar på problem-

formuleringen. Vi vil så efterfølgende supplere med andre teoretiske perspektiver, der 

kan opstille supplerende og alternative forklaringsmodeller. 

Røviks perspektiver på translationer 

Hvorfor inddrager vi Røvik 

Når vi finder det relevant at inddrage Røvik, er det fordi han har nogle interessante for-

klaringsmodeller, som fortæller noget om, hvordan nye ideer indlemmes i organisatio-

ner, hvordan de oversættes, og med hvilke bevæggrunde det sker.   

 

Røvik skriver i sin bog ”Trender og Translasjoner” (2009) om ”tilbud, overføring, efter-

spørgsel, modtagelse og udnyttelse af organisationsideer”.  Hans tilgang er, at enhver 

historisk periode præges af mange udviklingstræk og -tendenser. Man kan nemt miste 

tendenser af syne, som optræder samtidig, da de ikke nødvendigvis er logisk afstemt i 

forhold til hinanden. ”Sett i sammenheng kan de være relativt inkonsistente, og de bliver 

gjerne også forsøkt tatt inn og tatt i bruk i en og samme organisation” (s. 109).  

Idéoverførsel i organisationer 

Hvor Lerborg ser på de overordnede systemer af tanker og sammenhænge, tager Røvik 

også livtag med næste led i kæden: Oversættelserne af den gældende paradigmetænk-

ning og de måder, hvorpå ideerne – affødt af styringstænkningen – skal omsættes til 

praksis. 

 

Røvik præsenterer begreberne dekontekstualisering og kontekstualisering, som repræ-

senterer to faser i overføring af organisationsideer. Ved denne opdeling får man ”en 

analytisk konseptualisering av hele overføringskjeden, og et inntak til bl. a. at identifice-

re kritiske faser i kunnskapsoverføringsprocesser” (2009, s. 22).  Da Ny Nordisk Skole i 

høj grad bygger på idéoverførsel fra projektet i Canada, er det interessant at se på disse 

to sider af en overføring. 
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Dekontekstualisering 

Dekontekstualiseringen handler om, hvad der sker, når viden hentes ud af en sammen-

hæng. Når man identificerer en organisatorisk praksis og forsøger at tage denne ud af 

sin sammenhæng med det formål at overføre det til en anden kontekst.  Den gode prak-

sis, som ofte identificeres via benchmarking eller ”best practice” sammenligninger, løsri-

ves fra sin kontekst og forsøges derefter overført til en anden organisation.  

Røvik påpeger, at der i dette er der to vigtige spørgsmål (2009, s. 262): 

 

I hvilken grad kan man være sikker på, at en observert suksess – altså det man 

egentlig ønsker å imitere og oppnå selv – virkelig er forårsaget av en eller flere 

identificerte bestemte praksiser? 

 

Og derefter  

 

I hvilken grad kan man skille ut en bestemt antatt vellykket praksis fra dens 

sammenhæng i organisationen? 

 

Dette vil vi bringe i spil i analysen af fænomenet NNS.                                                                            

Kontekstualisering 

Kontekstualisering omhandler, hvordan organisationsideerne tages ind i en ny sammen-

hæng. Bliver de hurtigt kastet ud igen, eller bliver de omformet, så de passer til den lo-

kale kontekst?  

Røvik omtaler en af kontekstualiseringens arenaer som den hierarkiske oversættelses-

kæde. Den bygger på fem sammenkædede argumenter og antagelser: Top - down orien-

tering, problemorienteret søgning efter løsninger, begrænset frihed til oversættelser, 

stimulus– respons-baseret sekventialitet og endelig at gå fra det abstrakte til det kon-

krete (2009, s. 305). 

 

Denne kæde står i modsætning til ideen om, hvordan Ny Nordisk Skal ”skal tages i brug”. 

Her ser vi jo netop et projekt, der rammesættes af den øverste i hierarkiet, ministeren, 

og derefter henvender sig direkte til praktikerne. Røvik formulerer nogle specifikke over-

sættelses- og omformningsregler: Kopiering, addering, fratrækning og forvandling (2009, 

s. 307). Disse regler omhandler, hvad der sker med indholdet i ideerne, når de forsøges 

overført mellem organisatoriske kontekster og hvor mange frihedsgrader, oversætterne 

af ideen har. I forbindelse med NNS er frihedsgraderne både meget store, idet instituti-

onerne skal selv udvikle, planlægge, organisere, udføre og evaluere, men er også stærkt 

begrænsede, under forudsætning af overholdelse af dogmeregler, manifest og målsæt-

ninger. 
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Isomorfierne 

En tilgang til at forklare skolernes bevæggrunde til at adoptere styringsideer findes i 

Røviks beskrivelse af isomorfier (2009, s. 27). Røvik refererer her til Di Maggio og Powel, 

der skelner mellem tre motiver for at adoptere nye tilgange, nemlig  

 

Tvangsmæssig isomorfi, hvor man presses af lov eller forskrift. 

 

Normativ isomorfi, dvs. adoptering i ulige organisationer som følge af fag og professio-

ners fælles normer og regler.  

 

Mimetisk isomorfi, hvor organisationer præget af usikkerhed prøver at efterligne andre, 

som man opfatter, har succes og indflydelse – uden forudgående analyse. 

 

Beskrivelsen af isomorfierne kan anvendes som opmærksomhedspunkt i oversættelser-

ne af de organisationsideer, som udgør inspirationen i Ny Nordisk Skole. Røvik beskriver 

tilgangen og implementeringen af nye ideer som ”tatt inn eller tat i brug” (s. 23). Brugt 

på Ny Nordisk Skole bliver det til et spørgsmål, om vi som institution tilslutter os, fordi 

det vil være politisk korrekt i forhold til kommunen, bestyrelsen eller skolelederen, eller 

vi går ”all in”, fordi vi har set udviklingspotentialet og kompetenceløftet i projektet? Le-

ver vi med Ny Nordisk Skole eller lever vi i Ny Nordisk Skole? 
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6. Analyse 

Oversigt over analyse af Ny Nordisk Skole 

I dette afsnit vil vi udfolde analysen af Ny Nordisk Skole. Vi har i tidligere præsenteret de 

valgte teoretiske perspektiver, beskrevet den valgte metode og redegjort for de indsam-

lede data. Vi har valgt at strukturere analysen med afsæt i de tre undersøgelsesspørgs-

mål fra problemformuleringen, og som indledning til dette afsnit præsenteres her en 

oversigt over analysepunkter og undersøgelsestilgang. 

 

Undersøgelsesspørgsmål Analysepunkter Undersøgelsestilgang 

Hvordan kan Ny Nordisk 
Skole beskrives som 
fænomen? 

 

Hvad er fænomenet NNS 

Fænomenets sammensætning: 
det nordiske grundlag, enheds-
skolen og værdierne. 

Det nye ift. dansk skoletraditi-
on 

Inspirationen: Grundtvig, No-
ma, Ontario 

Hvad er forandringen? 

Hvorfor kommer NNS nu?  

Historisk analyse 

Indholdsmæssig analyse 

Sammenligning NNS og Ontario 

Garbage Can som forklaringsmodel 

Undersøgelse af translationer i 
vidensoverførsler 

 

Primære tilgange: Hermann, Røvik 

Hvordan kan Ny Nordisk 
Skole forstås i et para-
digmemæssigt perspek-
tiv? 

 

NNS spejlet i Lerborgs styrings-
paradigmer 

NNS og perspektivcirklens ele-
menter 

Magtforskydning i styringstil-
gangen 

Faglighedens rolle i styrings-
perspektivet 

Undersøgelse af NNS i en paradig-
memæssig sammenhæng 

Analyse af NNS i perspektivcirklen 

 

 

 

Primære tilgange: Lerborg og Røvik 

Kan vi udlede ændrede 
ledelsesmæssige tilgan-
ge af Ny Nordisk Skole? 

 

Lederrollen i NNS  

Krydspres – og håndtering af 
disse 

Analyse af empiri om ledelse i NNS 

Udledning af krydspres i forlængel-
se af NNS – spejling i Majgaard 
forklaringsmodeller 

Primære tilgange: Lerborg og 
Majgaard 

 

Hver af de tre overordnede analyseafsnit vil vi runde af med en konklusion på det stille-

de undersøgelsesspørgsmål. Delkonklusionerne vil blive koblet sammen i efterfølgende 

konklusionsafsnit, hvor vi vil konkludere på den samlede problemformulering. 
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Delanalyse 1: Ny Nordisk Skole som fænomen  

I første delanalyse vil vi søge svar på undersøgelsesspørgsmål 1, der spørger, hvad NNS 

er for et fænomen. Vi undersøger her fænomenets sammensætning, dets indhold og 

den måde, det er blevet udmeldt fra ministerens side.  

Opbygning af delanalyse 1 

Som det første undersøger vi Ny Nordisk Skoles forankring i et nordisk grundlag. Her 

fokuserer vi særligt på enhedsskolen, men vi fremhæver også andre nordiske værdier i 

Ny Nordisk Skole. 

 

Dernæst undersøger vi den måde, hvorpå udannelsessystemet i Ontario, Canada, bliver 

brugt som inspirationskilde for Ny Nordisk Skole. Der er meget tydelige aftryk fra Onta-

rio, men vi ønsker her at problematisere den måde, inspirationen bliver anvendt på i det 

danske projekt. Med afsæt i Røviks begreber dekontekstualisering, kontekstualisering og 

isomorfier2 ser vi på, hvordan den udenlandske inspiration oversættes ind i NNS. 

 

Så følger en afdækning af, hvad det nye i NNS er. Her identificerer vi de elementer, der 

bliver italesat som ”det nye”. 

 

Vi redegør vi for den måde, hvorpå den danske skoletradition genfindes i NNS, og som 

den sidste del af analysen undersøger vi forskellige perspektiver på, hvorfor dette udspil 

kommer netop nu. 

Vi runder dette afsnit af med at samle op og konkludere på vores undersøgelsesspørgs-

mål. 

 

Fænomenet Ny Nordisk Skole: 

 

 

 

 

Det nordiske grundlag og enhedsskolen 

Ny Nordisk Skole er udarbejdet med inspiration i den kvalitet og det fokus, der er i det 

nordiske køkken repræsenteret af restaurant Noma. Når ministeren vælger at koble sit 

                                                           
2
 Røvik. 2.oplag, s.27, samt kap. 12 og 13. 

  Grundtvig 
  Dannelse 
  Uddannelse 
 

Oplysning 

          Ontario 
      Få klare mål 
 

 

Nordiske kvaliteter 
Udelte enhedsskole 
for alle 

Personlig udvikling 
Selvstændighed og 
samarbejdsevne 

Det Nye 
Netværk 
praktikerorienteret 

0 – 18 år 



33 

skoleprojekt til netop denne verdensberømte restaurant og trend, er det ikke tilfældigt. 

Noma blev netop kendt for sit koncept med at producere mad i verdensklasse på grund-

lag af de nordiske råvarer.    

 

In an effort to shape our way of cooking, we look to our landscape and delve in-

to our ingredients and culture, hoping to rediscover our history and shape our 

future (Nomas hjemmeside). 

 

Ministeren henviser i både tekst og tale til den nordiske kvalitet i den danske folkeskole. 

Her er det først og fremmest enhedsskolen, der er i centrum. Den offentlige enhedssko-

le, hvor eleverne ikke deles efter evner eller social baggrund, er unik for både den dan-

ske, norske og svenske skole.  

Ministeren ser dette som en bærende kvalitet. Ved præsentation af Ny Nordisk Skole 

(København 10.10.2012) siger hun: ”At skolen er for alle; netop det ALLE, det fælles, der 

binder os sammen som folk”. 

Den nordiske lærings- og dannelsestradition er beskrevet som et kvalitativt grundlag i 

beskrivelsen af Ny Nordisk Skole: 

 

… den nordiske model, hvor børn lærer at tænke selvstændigt og samarbej-

de…… særlige kendetegn ved de nordiske landes dagtilbud og uddannelser… 

(Folderen: Velkommen til NNS, s. 6)  

 

I følge L. Jacobsen, rektor ved UCC, har dette grundlag også mangler:  

 

Det basale er, at vi kan noget. Der er noget nordisk, nogle værdier, nogle tilgan-

ge, nogle praksisser. Som vi burde raffinere --- NNS burde identificere og blive 

skarpere på de nordiske værdier. Det er en af svaghederne, det er f.eks. ikke 

skarpt defineret, hvad der er en god skole. 

 

Danmarks har verdens ældste folkeskolelov. I 1814 kom den første. Tilblivelsen af den 

danske skolemodel hviler i høj grad på N.F.S. Grundtvigs tanker om oplysning og dannel-

se. Grundtvig var stærkt optaget af ”det fælles, det folkelige og det oplysende”.  

Ove Kaj Pedersen er optaget af Grundtvig og hans indflydelse på, hvordan Folkeskolen 

over generationer er blevet anvendt til at skabe og udbrede en forståelse af forholdet 

mellem individ og fællesskab: 

 

Han var fortaler for dannelseselementet hos ALLE. Ligesom han plæderede for 

en ”folkeforståelsesproces” gennem institutionaliseringen. 

Selvforståelsen indgår som dannelseselement, om hvem vi har samme selvfor-

ståelse med. Det er vores fællesskab. Det sker gennem folkeoplysning og folke-

skole.   

Grundtvig er levende blandt os. Selv mere end 135 år efter hans død. Hans tan-

ker om menneske og folkefællesskab, om stat og skole, om dannelse og uddan-
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nelse, men også hans salmer og poesi, hans mytologi og fortællinger om histo-

rien har præget det danske uddannelsessystem. 

Der er stadig folkeskolens formålsparagraf, den fælles historieforståelse, kultur-

forståelse, sprog og opdragelse til at deltage i samfundet og livslang læring. 

Ove Kaj Pedersen (Forelæsning 12.02.2010, Danskernes akademi) 

 

Også Antorini er optaget af både det fælles og betegnelsen ALLE. Ved præsentationen af 

Ny Nordisk Skole trak Antorini linjer tilbage til Grundtvigs dannelsessyn, som omfattede 

alle, uanset evner og social placering i samfundet. Dette er også omdrejningspunktet i 

det første mål i Ny Nordisk Skole, hvor vi skal: 

  

Udfordre alle børn, så de bliver så dygtige som muligt.  

 

Antorini knytter opmærksomheden på udfordringen af ALLE sammen med den kvalitet, 

som enhedsskolen udgør. (Præsentation på de otte roadshow september/oktober 

2012.) 

Ny Nordisk Skole bygger dermed på de værdier, der er grundlæggende for den danske 

skoletradition; værdier som i høj grad har et fællesskab med de øvrige nordiske lande. 

Ontario – en succesfuld inspirationsmodel 

Christine Antorini omtaler både i interview (dr.dk, 09.02.2012) og ved præsentationen af 

Ny Nordisk Skole, at Ontario-skolemodellen med sine få, tydelige mål har været en væ-

sentlig inspirationskilde i den endelige formulering af NNS. Hun giver udtryk for, at ly-

sten til at overføre disse mål til Danmark især bundede i, at Ontario for små ti år siden 

havde de samme udfordringer, som den danske folkeskole har i dag. Udfordringer som 

især drejer sig om manglende performance i faglighed, når eleverne forlader folkesko-

len. 

Ministerens motiv for at adoptere elementer fra den canadiske succes kan med Røviks 

isomorfibegreb forklares således: Ontario havde et problem, de fandt en løsning; vi har 

et tilsvarende udfordring, og derfor adopterer vi modellen eller tager udtræk af den, 

som vi overfører til en dansk kontekst. Hvis vi antager, at ministeren er usikker på, hvad 

der skal til, og at hun er på udkig efter et projekt, der signaler succes fra starten, med 

henblik på at denne succes skal smitte af på Danmark, bliver det en isometrisk isomorfi.  

Antorini udtaler det således (Roadshow 12.10.2010): 

 

At vi i årevis har vendt blikket mod Asien; Singapore, Korea og Japan, men at 

der i det seneste år har været en søgning mod vesten og især til delstaten On-

tario, hvor de på få år har gennemført en uddannelsesrevolution. 
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Antorinis strategi er, at ”Vi skal arbejde for at lyse op i verden”, og selvom de nordiske 

kvaliteter hyldes og skal fastholdes i den videre udvikling af den danske folkeskole, så 

understreger hun også ved præsentationen, at ” vi skal lade os skinne på af andre”3.  

 

L. Jacobsen, rektor UCC, mener dog, at institutionerne hellere skal vægte at lyse op i det 

lokale:  

 

Det med at manifestet siger at vi skal fortælle hele verden hvad I har fundet ud 

af – ah – kan vi ikke bare sige at vi fortæller det til de lokale. Det drejer sig jo 

netop om, at man lokalt og i klynge bliver enige. 

 

Noma er verdenskendt og en brugbar metafor i præsentationen. Det er dog i allerhøje-

ste grad bekendtskabet med skoleprojektet i Ontario, Canada, der har været den store 

inspirationskilde til udarbejdelse af NNS.  Skolevæsenet i den canadiske delstat har i på-

faldende grad haft de samme store udfordringer, som præger den danske folkeskole i 

dag: Dårlige resultater i komparative undersøgelser af elevernes faglige præstationer 

(PISA og OECD- undersøgelserne).   

 

I Ontario er man lykkedes med at vende udviklingen. Ved et pædagogisk og organisato-

risk skifte, som samtidig indeholdt en ny diskurs i forhold til undervisernes fokus på un-

dervisning og elever, har skolen i Ontario på otte år markant ændret performance, og 

det faglige niveau er hævet betragteligt. Samtidig er forskellen mellem de svageste og 

de dygtigste mindsket betydeligt. Derfor har den pædagogiske verden rettet blikket mod 

den canadiske delstat for at blive inspireret og se nærmere på resultaterne. Således også 

de danske øjne og resultatet er Ny Nordisk Skole.  

 

De to projekter er her opstillet i sammenlignelig oversigt: 

 

Mål Ontario: 

Hæv forventningerne til den enkelte elev og 
skab bedre elevresultater 

Mindske forskellene mellem de svageste og de 
stærkeste elever 

Skab tillid til lærerne til det offentlige skolesy-
stem 

Mål Ny Nordisk Skole 

Udfordre alle børn og unge, så de bliver så 
dygtige de kan 

Mindske betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater 

Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelse med 
respekt for professionel viden og praksis 

Theory of action, Ontario: 

Opbygge kapacitet i skolesystemet, hjælp og 
støtte, efteruddannelse, nye materialer, bedre 
ledelse, øge forældresamarbejdet 

Organisering, Ny Nordisk Skole: 

Rådgivning, sparring på tværs af institutioner, 
støtte fra eksperter 

Tilbud om faglig og pædagogisk rådgivning til 
ledelse og medarbejdere 

                                                           
3
 http://www.nynordiskskole.dk/Nyheder-og-web-tv/~/Ny-Nordisk-

Skole/Content/News/2012/Okt/121012-Se-oplaeg-fra-stormoederne, 12.10.2012 

http://www.nynordiskskole.dk/Nyheder-og-web-tv/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2012/Okt/121012-Se-oplaeg-fra-stormoederne
http://www.nynordiskskole.dk/Nyheder-og-web-tv/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2012/Okt/121012-Se-oplaeg-fra-stormoederne
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Opbygning, Ontario: 

Videnssekretariat til forbedring af læse- og ma-
tematikfærdigheder 

Udviklingskonsulenter til kollegial sparring til 
lærere og ledere Konsulenterne iværksætter 
lokale begivenheder 

Projekter skal godkendes 

Opbygning, Ny Nordisk Skole: 

Netværk af tre institutioner, hvoraf en skal 
være forskellig fra de to andre. 

Netværk skal udarbejde mindst et årligt for-
andringsprojekt. 

Konsensus i netværket om projekter 

Styring og ledelse, Ontario 

Tvungen deltagelse 

Konsensus om beslutninger på alle niveauer 

På alle niveauer – politikere og undervisere 

Enighed om nøglemål og holdninger/ metoder 

Undgå ”projekter”, hold fokus på systemet 

Hold fokus på få nøglepunkter 

Forbliv positiv, fasthold folk på holdet 

Fælles fokus på ledelsesopgaven 

Styring og ledelse, Ny Nordisk Skole 

Frivillig deltagelse 

Fokus på fælles målsætninger og decentral 
udmøntning 

Et af mange projekter 

Uklar placering ift. en skolereform 

Meget lidt fokus på ledelsesopgaven 

Kilder: EVA, oktober 2011/Webmagasin, Ben Levin på Metropol 01.10.2012, 

www.nynordiskskole.dk  

 

Som det fremgår af ovenstående er målsætningerne i Ontario og i Ny Nordisk Skole stort 

set identiske. Det er jo tankevækkende, at et projekt byggende på nordiske traditioner, 

henter sine målsætninger næste direkte ud af Canada.  

Men til forskel fra NNS er projektet i Ontario lovgivet og adskiller sig dermed i væsentlig 

grad fra det danske udviklingsprojekt. Ontariomodellen indeholder også omkostnings-

tunge initiativer som efteruddannelse, nye materialer og bedre ledelse – elementer, der 

ikke umiddelbart er aktuelle eller synlige i NNS.  

En anden markant forskel er ”videnssekretariatet” til forbedring af læse- og matematik-

færdigheder i Ontario. Derudover har Ontario opbygget særlige konsulentfunktioner 

blandt lærerstaben, konsulenter, der udover sparring til både kolleger og ledere også 

igangsætter lokale begivenheder.  

Sådanne funktioner genfindes ikke i NNS. I den danske udgave omtales sparring fra Eva-

lueringsinstituttet og en ”værktøjskasse”, men hvad indholdet i kassen er, er ikke nær-

mere defineret.  

L. Jacobsen, rektor UCC og medlem af Dialoggruppen, siger:  

 

Hvis man vil The Real Change, så skal man støtte folk undervejs, men der er ikke 

noget færdigt endnu. Det kommer der et bud på. 

 

Med hensyn til kompetenceudvikling i forhold til læse- og matematikfærdigheder blandt 

lærerne anbefalede en arbejdsgruppe i 2006, at der på hver skole oprettes en funktion 

som matematikvejleder. (Rapport fra arbejdsgruppen om efteruddannelse af lærere og 

skoleledere, KL, Finansministeriet, Undervisningsministeriet, juni 2006).  
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Lignende anbefaling om oprettelse af læsevejlederfunktion på hver skole og uddannelse 

af skoleledere blev angivet i samme rapport og medførte statslig støtte til kommunerne 

til uddannelse af sådanne funktioner. (Status på pulje til efteruddannelse af lærere og 

skoleledere i folkeskolen, UVM, 16. november 2007, Sags nr.: 015.845.121). 

 

Det kan derfor anføres, at Danmark allerede har et korps af vejledere i læsning og ma-

tematik i folkeskolen, så det derfor ikke er nødvendigt at følge den canadiske model på 

dette punkt. Igen skal det tilføjes, at efteruddannelsestiltagene, som følge af anbefalin-

gerne, i Danmark i årene fra 2007 – 2010 var frivilligt og indebar økonomiske byrder for 

de enkelte skoler og kommuner, hvorfor det blev fravalgt mange steder. 

 

Sidst, men ikke mindst, skal det pointeres, at Ontario-projektet blev igangsat og imple-

menteret i en opgangstid med højkonjunktur og med fuld støtte fra praktikerne. Ny 

Nordisk Skole skal implementeres i en krisetid, hvor der ud over fokus på at skabe bedre 

resultater, samtidig er krav om modernisering og effektivisering. 

Om overførsel af ideer 

Som ovenfor beskrevet henter Ny Nordisk Skole en del inspiration i Ontario. En del af 

elementerne er hentet ind stort set, som de blev formuleret i Ontario, andre elementer 

har gennemgået en tilpasning. Med Røviks begreber sker her først en dekontekstualise-

ring, og derefter introduceres det nye i en dansk kontekst, der sker en kontekstualise-

ring.  

 

Når L. Jacobsen, rektor UCC, siger: ” Styrken er de få, klare mål, så må vi finde ud af, 

hvad det betyder i en dansk kontekst”, er det jo et eksempel på, at han er opmærksom 

på, at når noget hentes ud af en kontekst, vil der skulle ske en oversættelse, før det kan 

fungere i en ny kontekst.  

 

Vi ser i udhentningen af ideer fra Ontario flere eksempler på, at ideer udtages fra en 

kontekst, der er meget ulig den kontekst, hvor de forventes, at skal ind og virke: 

 Man henter ideer fra skoleområdet i Ontario – og anvender dem på 0-18 års områ-

det i Danmark 

 Man udhenter ideer, som er udviklet i en opgangstid i Ontario, og vil anvende dem i 

en krisetid i Danmark 

 Man henter ideer fra et projekt med en udbredt konsensus i systemet om mål og 

indsats, og vil anvende dem i et frivilligt projekt i Danmark. 

 

Disse eksempler viser nogle af Ny Nordisk Skoles svagheder. 

 

I følge Røvik, kan de ideer, der forsøges kontekstualiseret, være tydelige og direkte over-

førbare ind i den danske kontekst. Det kunne f.eks. gælde målene. Men de kan også væ-

re generelle oversættelser, f.eks. ”Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende” 

(Dogme nr.6, bilag 2) eller abstrakte oversættelser, f.eks. ”Vi kan selv, og vi skal selv” 
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(Dogme nr.1, bilag 2). Her bliver koblingen tilbage til den konkrete praksis, hvor det blev 

hentet, svag og utydelig. 4   

 

L. Jacobsen er ærgerlig over dogmerne: ” De burde være skrevet anderledes, være skre-

vet mere præcise”. 

 

Ud over de aspekter ved oversættelser som Røvik beskriver, kan vi i forbindelse med et 

politisk projekt som Ny Nordisk Skole se, at også politisk forhold og andre interesser kan 

få en væsentlig rolle i forhold til, hvilken oversættelse der finder sted, og hvilke elemen-

ter der tages ind.  

 

Vi kan også se, at forskellige aktører læser forskellige betydninger ind i NNS. 

En svaghed, der er afledt af den noget løse beskrivelse af den forandring, som Ny Nor-

disk Skole skal skabe, er den usikkerhed, der følger. Den åbner mulighed for, at indtagel-

sen af ideer på institutionsniveau kommer til at ske meget forskelligt. Det vil ikke være 

de samme ideer, der indtages, og det må forventes at ske på forskellig vis. 

 

Vi vil på den baggrund konkludere, at det kan blive endog meget svært at opnå de sam-

me resultater som i Ontario, på trods af at man har overtaget de ”gode ideer”. Hverken 

dekontekstualiseringen eller kontekstualiseringen er foretaget grundigt nok. 

 

Der er derfor stor risiko for, at de ”gode ideer” hurtigt kastes ud igen, eller de måske 

omformes, så de nok passer til den lokale kontekst, men ikke længere rummer det øn-

skede forandringspotentiale.  

 

Ministeren har på det overordnede niveau forsøgt til en vis grad at tilpasse de udhente-

de ideer til en dansk kontekst. Det sker gennem koblingen med det nordiske grundlag og 

med den danske skoletradition. Så vil det i det næste stykke tid vise sig, om oversættel-

sesarbejdet og kontekstualiseringen er lavet så kvalitativt, så Ny Nordisk Skole, med ca-

nadisk islæt, trods alt bliver levedygtigt. 

Det nye 

En analyse af fænomenet Ny Nordisk Skole skal indeholde en undersøgelse af ”det nye”. 

Det er et relativt begreb, men det er interessant at iagttage, hvad der fortælles som ”det 

nye”, og hvori dette nye består.  

Antorini angiver i sin præsentation, at Ny Nordisk Skole ikke er en færdig løsning, ikke 

har et bestemt skema eller en bestemt pædagogik, men at en vellykket Ny Nordisk Skole 

skabes af praktikerne, som ved, hvad der virker (nynordiskskole.dk./Skab-jeres-

forandring).  

                                                           
4
 Røvik, 2. oplag, 2009, s. 294. 
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Ny Nordisk Skole skal således udvikles af praktikerne i den pædagogiske praksis i en 

tværgående netværksorganisering. Denne buttom-up tilgang er ny i forhold til tidligere 

centralt udmeldte projekter. 

 

Kernen i det nye er beskrevet af L. Jacobsen, rektor UCC:  

 

Det er at ændre praksis. At gribe den canadiske model, for der er ikke brug for 

Change of Politics, men Change of Practice. Jeg mener, at det er nyt. Man skal 

ind til kernen af det her. Det er en helt anden måde at arbejde på for langt de 

fleste. Det er ikke en kritik af det, der er, men der er brug for at diskutere, om 

det vi gør, er det rigtige. 

 

Hermed understreger L. Jakobsen, at der skal være opmærksomhed på den kontekstua-

lisering og oversættelse der sker, når ”kunnskap skal hentes ind”5. 

 

Det er tydeligvis en del af ministerens strategi at italesættelse Ny Nordisk Skole som en 

ny tilgang. Hun omtaler NNS som en bevægelse, der igangsætter faglig udvikling og be-

skriver en bottum-up bevægelse i stedet for den hidtidige top-down styring til faglig ud-

vikling gennem ændret lovgivning, formål m.m. (Stefan Hermann, 2007). Derudover gi-

ver hun i sin præsentation på roadshow og i det trykte materiale følgende beskrivelser 

af det nye:  

 

Det nye er det krævede tilstedevær af forskellige institutioner og institutionstyper i hver 

enkelt NNS projekt.  

 

Det nye er at tale direkte ind i den fagprofessionelle verden: 

 

Et fagligt løft af vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan ikke 

alene ske gennem nye lovforslag, nye rammer og nye strukturer. En pædago-

gisk og faglig udvikling af vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser 

begynder med de lærere, ledere og pædagoger, der giver fælles håndslag på at 

gøre det endnu bedre. (nynordiskskole.dk/Om-Ny-Nordisk-Skole 29.10.2012) 

 

Det nye er tilbuddet om et fælles værdigrundlag, men samtidig også en forventning om 

at praktikkerne skal skabe deres egen forandringsvej  

 

Det nye er projektets direkte appel til pædagogerne, lærerne og lektorerne i institutio-

nerne, i stedet for at henvende sig til folkeskolens ”ejere”, de kommunale forvaltninger. 

 

Ny Nordisk Skole er stadig et projekt undervejs. Samtidig giver den manglende konkreti-

sering af projektet plads og anledning til mange tolkninger. 

                                                           
5
 Røvik, 2. oplag, 2009, s. 23. 

http://nynordiskskole.dk/Om-Ny-Nordisk-Skole%2029.10.2012
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L. Jacobsen siger det således:  

 

--vi skal identificere nogen af de ting NNS mangler, f.eks. hvad er en god skole.  

--en tilgang der er præcis – det mangler Ny Nordisk Skole. I følgegruppen er no-

gen af os meget optaget af at blive temmelig præcise ift. de folk der skal melde 

sig på det her. Der mangler fortsat konkrete bud på – ikke hvad man gør – men 

hvad det er for et setup, hvad det er, vi forventer af jer. 

 

Anders Bondo Christensen, formand for DLF, udtaler sig lidt anderledes:  

 

Medierne siger, at det er ukonkret, ja, det er det, når ansvaret for indholdet lig-

ger på den enkelte institution (bilag 3). 

 

I vores gennemgang af projektet kan vi i hvert fald konstatere, at Ny Nordisk Skole fort-

sat er meget ukonkret. Fænomenet tolkes af interessenterne i mange retninger og an-

vendes til mange forskellige dagsordener. Den forskellige mening der tillægges projektet 

fremgår tydeligt af nedenstående eksempler: 

 

L. Jacobsen: ”En skolebestyrelse, lærere mm vil sige: Hvad er det, jeg skal gøre, som jeg 

ikke gør allerede?”. 

 

Jakob Sølvhøj, Formand for Pædagogisk Sektor, FOA: ”Det tages som udsagn om uddan-

nelse af de ca. 50.000 uuddannede pædagogiske assistenter” (Bilag 3). 

 

Peter Amstrup, formand for de danske erhvervsskoler: ”Det er den største ledelsesmæs-

sige og pædagogiske udfordring i mange år” (Bilag 3).  

 

Vi kan dermed konstatere, at der i projektet er nye tanker og elementer, og at projektet 

på grund af sin ukonkrete form også taler ind i mange interessenters egne dagordener, 

netop det, Røvik fremhæver, vil ske i en konteksualisering. 

Den danske skoletradition indlejret i Ny Nordisk Skole 

Når det nye italesættes, sker det i en spejling af det gamle eller det eksisterende. Vi har 

tidligere i denne opgave skitseret den danske skoletradition de seneste 50 år, og kan 

deraf se, at NNS er en fortsættelse af denne tradition.  

 

Som optakt til årets Sorømøde (august 2012), hvor emnet var Ny Nordisk Skole, stillede 

ministeren spørgsmålet:  

 

Kan vi diskutere, hvordan vi både skal holde fast i det bedste i nordiske lærings-

tradition, men også hvor det er, vi har brug for at forny os med udgangspunkt i 

nogle få, men klare mål og, hvad skal jeg sige, værdier for hvordan vi gerne vil 
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ha' at vores børn og unge skal have med sig i bagagen, når de skal videre ud i li-

vet? 6 

 

I omtalen af temaet op til årets Sorømøde beskrev Christine Antorini sammenhængen til 

det eksisterende grundlag for folkeskolen: 

 

 I Norden er vi blandt verdens bedste til at skabe selvstændigt tænkende, delta-

gende, engagerede og kritisk reflekterende børn og unge. Vi skal bruge og være 

stolte af det, vi er gode til. Samtidig er der behov for at tænke i nye baner. Vi 

skal se på dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med friske – og kriti-

ske – øjne for, at vi kan tilbyde vores børn og unge endnu bedre børne- og ud-

dannelsestilbud. Det glæder jeg mig til at diskutere med en bred vifte af prakti-

kere og eksperter på Sorø-mødet i år.  

 

Hermed er Ny Nordisk Skole en videreudvikling af den tradition, der har præget folke-

skolens forskellige formålsparagraffer de seneste 50 år. Fra Den Blå Betænknings sekun-

dære formål om at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, styrke deres karakter 

og give dem nyttige kundskaber, over 75-lovens dannelse af det hele menneske og op-

dragelse til at være kritisk medborger og 93-loven med eleven, der skal udvikles alsidigt 

og personligt, og endelig til det nuværende formål, med udvikling af kundskaber og fær-

digheder og forberedelse til videre uddannelse. 

 

Der er tydeligt, at Ny Nordisk Skole hviler på den eksisterende skoletradition med fokus 

på elevernes personlige udvikling og selvstændighed. Med Stefan Hermanns (2007) gen-

nemgang af de seneste årtiers ændringer for folkeskolen in mente, vil værdierne i Ny 

Nordisk Skole og fokus på den enkelte elevs kompetencer være i forlængelse af grund-

synet i folkeskolen. 

Hvorfor kommer Ny Nordisk Skole nu 

Vi har været optaget af, hvorfor et frivilligt projekt som Ny Nordisk Skole præsenteres og 

promoveres så massivt i efteråret 2012 – umiddelbart før en offentliggørelse af forslag 

til en folkeskolereform (Statsministerens åbningstale i Folketinget, 02.10.2012).  

 

Har vi at gøre med et problem – manglende faglige resultater i folkeskolen og dermed 

frygt for tab i globaliseringsprocesser – som mangler en løsning?   

Antorini påpeger i sit efterord til Lars Olsens bog ”Uddannelse til de mange – opskrift på 

en kulturrevolution” (2011) nødvendigheden af en ændring. Stregtegningerne fra dette 

efterord er blevet til Ny Nordisk Skole og efterfølgende konkretiseret gennem indtagelse 

af målene fra Ontario.  En forklaringsmodel kunne ud fra en Garbage Can tænkning væ-

re, at Christine Antorini ser et problem, og da hun bliver minister, får hun en anledning; 

                                                           
6
 http://www.nynordiskskole.dk/Nyheder-og-web-tv/~/Ny-Nordisk-

Skole/Content/News/2012/Okt/121012-Se-oplaeg-fra-stormoederne, 12.10.2012). 

http://www.nynordiskskole.dk/Nyheder-og-web-tv/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2012/Okt/121012-Se-oplaeg-fra-stormoederne
http://www.nynordiskskole.dk/Nyheder-og-web-tv/~/Ny-Nordisk-Skole/Content/News/2012/Okt/121012-Se-oplaeg-fra-stormoederne
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hun støder på en løsning fra Ontario, og så er timingen på plads - umiddelbart op til lan-

ceringen af en ny folkeskolereform. 

 

Problematikken omkring elevernes faglige udbytte er ikke nye. De komparative under-

søgelser om folkeskoleelevernes faglige udbytte: TIMSS (Trends In International Mathe-

matics and Science, 1995), Nordlæs (1996), PIRLS (Progress in Reading Literacy Study, 

2001), samt PISA (Programme for International Student Assessment siden 2000) har vist 

et fagligt svagt udbytte af undervisningen gennem de seneste mange år. De har givet 

anledning til udvikling af nye tiltag i forsøget på at styrke fagligheden i folkeskolen ved 

hjælp af mål for undervisningen og indførelse af elevplaner (Klare Mål 2000, Fælles Mål 

2003, 2009). Forslagene til løsning har været centralt styret – uden markante resultater 

til følge. 

 

En anden forklaring på projektets tilsynekomst netop nu kunne være den tendens, der 

senest er blevet formuleret af Jacob Torfing, RUC. Han giver udtryk for, at NPM efter 

mange givende år ikke kan tilføre den offentlige sektor meget mere nyt, og at vi derfor 

skal have nye ledestjerner og pejlemærker, som vi kan orientere os efter. Jacob Torfing 

gør sig til talsmand for, at disse nye pejlemærker findes i et supplement til NPM: New 

Public Governance, hvor de fagprofessionelle skal på banen. Dette skal ske ved diskussi-

oner om, hvordan den gode fagproffessionelle (praktikerne i NNS-regi) skal agere.  

 

De fagprofessionelle er åbne, dialogsøgende og villige til at blive kigget efter i 

kortene. De skal gøre sig fortjent til mere tillid, mere anerkendelse og råderum 

ved en kritisk dialog om, hvad den gode fagprofessionalisme er. De professio-

nelle skal bringe dem selv og deres viden i spil (Jacob Torfing på Børne- og Kul-

turchefforeningens årsmøde, november 2012). 

 

Praktikernes rolle i Ny Nordisk Skole kan genfindes i Jacob Torfings fremtidsbillede. Det 

kan være en tilfældighed, men NNS kan også ses som et udtryk for, at der generelt, og 

altså ikke kun i folkeskolen, er ved at ske en forskydning i forhold til de fremtrædende 

styringsparadigmer. 

Delkonklusion 1: Ny Nordisk Skole som fænomen 

I denne delanalyse har vi undersøgt, hvad NNS er for et fænomen ved at se nærmere på 

de enkelte delelementer:  

 Vi har vist, at de særpræg, der kendetegner den nordiske enhedsskole og den særli-

ge vægtning på elevernes personlige udvikling, evne til selvstændig problemløsning 

og samarbejdskompetencer, kan genfindes i Ny Nordisk Skole 

 Vi kan konstatere, NNS er en videreførsel af de dannelses- og uddannelsesmæssige 

målsætninger, som har været gennemgående i den danske folkeskole 

 Vi har vist, at der kan være store usikkerheder forbundet med den måde, hvorpå 

der er hentet inspiration til NNS fra Ontario. Vi har afdækket de usikkerheder, der 

ligger i oversættelsen af adoptionen fra en kontekst til en anden 
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Vi kan derfor konkludere, at fænomenet Ny Nordisk Skole har mange ansigter og  kan 

tolkes i mange retninger, alt efter hvilket indkig, der er anvendt. 

Vi kan konkludere, at Ny Nordisk Skole indeholder noget nyt og noget nordisk med inspi-

ration fra resten af verden. Om disse råvarer kan blive til en Noma gourmetret kan ikke 

afgøres. Dertil er der mange ukendte faktorer i spil: Deltagelsen er frivillig, målene er 

oprindelig formuleret i Canada i en opgangstid og forsøges nu oversat og implementeret 

i en krisetid i et helt andet skolesystem, hvilende på andre kulturer inden for uddannel-

sessektoren. 

 

Om Ny Nordisk Skole vil opleve den samme succes som projektet i Canada afhænger 

blandt andet om institutionerne og praktikerne med Røviks ord ”tager det i brug” eller 

nøjes med ”at tage det ind”. 

Delanalyse 2. Ny Nordisk Skole i et paradigmemæssigt perspektiv 

Som tidligere begrundet har vi som vores væsentligste tilgang til analyse af Ny Nordisk 

Skole valgt Lerborgs beskrivelse af styringsparadigmer. I dette afsnit vil vi med det ud-

gangspunkt analysere fænomenet NNS i et paradigmemæssigt perspektiv og derigen-

nem søge et svar på undersøgelsesspørgsmål 2, der handler om, hvordan NNS kan for-

stås i et paradigmemæssigt perspektiv. 

Opbygning af delanalyse 2 

Vi indleder denne analyse med at placere Ny Nordisk Skole i en sammenhæng med Ler-

borgs styringsparadigmer.  

 

Vi udfolder begrebet commitment, som vi finder, er centralt i NNS. Det vil vi gøre med et 

blik på, hvordan kravet i NNS om medarbejdercommitment kan forstå som en moderne 

magtform.   

 

Herefter følger en analyse af NNS ud fra de otte perspektiver, som Lerborg bygger sin 

paradigmecirkel op omkring, og vi slutter med at konkludere på undersøgelsesspørgsmål 

2, som er styrende for hele dette afsnit.  

Ny Nordisk Skole set med paradigmemæssige briller 

Vi har valgt som det første at placere Ny Nordisk Skole i det ”Lerborgske paradigmeuni-

vers”. Det gør vi med afsæt i Lerborgs formulerede spørgsmål til paradigmer (2011, s. 

35), hvor vi beskriver NNS ud fra den bagvedliggende styringsmæssige tænkning. Ler-

borg understreger her, at hans beskrevne paradigmer er teoretiske idealtyper, altså kon-

struktioner, og når vi i det efterfølgende ”måler” NNS i forhold til Lerborg paradigmer, er 

vi opmærksomme på, at vi her måler en ”praksisform” op mod teoretiske konstruktio-

ner. Men det kan give os en pejling på, hvordan vi kan forstå NNS i en styringsmæssig 

sammenhæng. 
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Hvor der i nedenstående ikke er angivet anden kilde, er informationerne hentet på ny-

nordiskskole.dk. 

 

Centrale genstandsområde? Hvad interesserer Ny Nordisk Skole sig for? 

NNS er optaget af faglighed, motivation og af styring af resultater. 

NNS har fokus på medarbejderne som forandringsagenter, og arbejder med motivation 

som en bærende drivkraft. Det er afgørende for NNS-projektet, at medarbejderne er de 

centrale i forandringerne. De skal sætte deres faglighed i spil for at opnå de fælles mål-

sætninger. 

Projektet bliver italesat af ministeren som en revolution nedefra eller indefra: ”Kald det 

en revolution nedefra, et udviklingsprojekt eller en fælles forpligtelse på at gøre sit yp-

perste”. 

 

Vi kan i hvert fald konstatere, at NNS skal bæres af de professionelle lærere og pædago-

ger, som er organiseret i en form for fagbureaukrati, som bygger på decentralisering af 

beslutninger. Der er samtidig i NNS fokus på medarbejderkompetencer, som er et andet 

væsentligt parameter i det professionelle paradigme. 

Derudover må vi konstatere, at netværksdelen af NNS opfattes som yderst centralt.  

S. Myrup, leder af ”Ung Holbæk”, udtrykker således:  

 

Det nye i det her er, at vi lisom får en undskyldning for at ku samarbejde med 

nogen vi ikke plejer at samarbejde med. 

 

Samtidig er der fokus på outcome. NNS igangsættes af ministeren, fordi hun vil skabe 

resultater udtrykt som, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan: 

 

For mange unge gennemløber i dag en udvikling med flere nederlag end sejre 

og med en ringere udnyttelse af deres ressourcer end nødvendigt. – der skal 

sikre, at alle unge forlader ungdomsuddannelserne som livsduelige individer 

med de bedst mulige forudsætninger for at kunne træde ind på arbejdsmarke-

det og skabe værdi for sig selv og andre (nynordiskskole.dk). 

 

Et væsentligt element i NNS er, at det er et frivilligt projekt, hvor institutioner og medar-

bejdere for at være med skal tilslutte sig værdigrundlag og målsætninger. Det kommer 

især til udtryk gennem konstruktionen, hvor man som institution skal søge om at kom-

me med i projektet, og af at det kun kan ske, hvis 85 % af medarbejderne tilslutter sig 

grundlaget for NNS. 

Projektet er optaget af at understøtte medarbejderne og af at skabe åbenhed overfor 

forandring. Dogme 4 siger:  

 

Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nys-

gerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes po-

tentiale.  
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Hvilke paradigmer formulerer det sig op imod? Hvilke paradigmer laves revolu-

tion imod, og hvilke anormalier søges afhjulpet? 

Ny Nordisk Skole opstår i opposition til central styring af aktiviteterne og anvendelse af 

ikke-faglige midler på skoleområdet. Der er en tydelig afstandstagen fra en del nuvæ-

rende NPM-inspirerede styringsteknologier. Det kommer bl.a. tydeligt til udtryk på 

stormøde i Odense (14.09.2012), hvor formand i dialoggruppen, Lars Goldschmidt, tyde-

ligt gør op med NPM-tænkningens forsøg på at styre og effektivisere udvikling gennem 

dokumentation, konkurrence og top-down tiltag. Han udtaler her:  

 

De hidtidige reguleringsvirkemidler har ikke virket, derfor skal vi gøre noget nyt.    

 

Samtidig formulerer NNS sig op imod det bureaukratiske regime ved at ”forkaste” regel-

styring, hierarki og klar arbejdsdeling som tilgang til udvikling. Dette ses bl.a. i NNS-

folderen, hvoraf det fremgår: ”Ny Nordisk Skole er en udfordring af vores vante forestil-

linger. En udfordring af tanken om at forandringer først og fremmest skabes fra oven”. 

Adspurgt om NNS er udtryk for et paradigmeskift på vej, svarer rektor L. Jacobsen:  

 

Hvis der er et paradigmeskift i det her, så er paradigmeskiftet vel lige her, dvs. 

fra øverste sted, fra vores ministerium og ud i kommunerne og ud i klasserum-

met – er enige om at vi i Danmark er nødt til at koncentrere os om at skabe no-

gen mål og nogen resultater, som vi notorisk ikke er gode nok til.  

 

Dette forstår vi som en understregning af, at Ny Nordisk Skole gør op med top-down 

styringen, og sætter den fælles forpligtelse ind i stedet. 

 

T. Jørensen, rektor Borupgaard, formulerer sig således: 

 

 —da jeg li’som fattede pointen i NNS-projektet -- her kan vi jo få en meget 

større bane -- her har jeg mulighed for at nogen af de værdier, vi repræsente-

rer, kan komme til at fylde noget mere, fordi det er sådan et nedefra projekt. 

Efterfølgende har man toppet op med noget NPM, så man også kan sikre sig – 

vi vil gerne ha noget evidens for, at det er sket.  

 

Her beskrives Ny Nordisk Skole som en kobling af central styring og lokal udvikling. Med-

arbejderne skal tage ansvar for de anvendte metoder. Et kernepunkt i Ny Nordisk Skole, 

er: 

 

En forpligtelse på at være systematisk undersøgende og åbne for forandring. At 

være metodisk velbegrundede og lægge sin pædagogiske praksis og undervis-

ning frem. At fortælle verden om sine mål, metoder og resultater (Folder om Ny 

Nordisk Skole, s. 5). 
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Ny Nordisk Skole læner sig ved sit stærke fokus på de professionelles rolle op ad et pro-

fessionelt paradigme, men forsøger samtidig at afhjælpe anormalier i det professionelle 

paradigme ved godt nok at fastholde, at udvikling kommer fra de professionelle, men at 

koble det med en netværksdel og med fokus på outcome, innovative muligheder og en 

tro på, at de professionelle ved, hvad der virker. 

 

Er det nyt? Hvilke nye spørgsmål og muligheder åbner det op for?  

Ny Nordisk Skole er en ny tilgang til styring af skoleudvikling.  

De væsentligste nye tilgange, som vi har udledt i delanalyse 1, er:  

 

 Udvikling nedefra kombineret med centrale målsætninger  

 Netværkstilgangen 

 Tilbud om fælles værdigrundlag 

 Medarbejdertilslutning til projektet.  

 

Det er et markant skift i forhold til de sidste års fokus på centrale styringstiltag, bench-

mark og udstilling af resultater, og det åbner for motivation af professionelle på en ny 

måde. Her er lagt op til stor grad af involvering, mulighed for at sætte sin faglighed i spil 

også i innovative sammenhænge, og mulighed for at blive klogere gennem netværksar-

bejde. Her tilslutter man sig som professionel medarbejder det fælles grundlag og mål-

sætninger, og finder så de veje, der fører mod målet.  

L. Jacobsen, rektor UCC, udtrykker det på denne måde:  

 

Hvis man går ind til kernen, så er det en helt anden måde at tænke på, en an-

den måde at arbejde på. 

 

I følge alle tre interviewpersoner åbner Ny Nordisk Skole op for nye udviklingsmulighe-

der. 

S. Myrup, leder af ”Ung Holbæk”, understreger, at det, at netværksarbejdet legitimeres 

og formaliseres gennem NNS, åbner helt nye muligheder.  

T. Jørgensen, rektor Borupgaard, giver udtryk for, at det, at man committer sig til udvik-

ling nedefra giver anledning til ændret organisation med fladere struktur. 

L. Jacobsen fokuserer bl.a. på, at NNS medfører fælles fokus på de fælles udfordringer. 

Men alle giver udtryk for, at NNS åbner nye muligheder. 

 

Vi har i delanalyse 1 redegjort for, at NNS er ukonkret beskrevet, og at det fortsat er et 

”moving target”. Vi vil derfor heller ikke kunne afgøre entydigt, hvad det nye i NNS er. 

 

Vi spurgte T. Jørgensen, om han opfatter NNS som et nyt paradigme. Hans overvejelser 

er: 

 

Og så om man kan sige at det pædagogisk indholdsmæssigt er et paradigme-

skift – det tror jeg ikke. Fordi det er det nok alligevel for brede hatte til at man 
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kan se, men det vil vi måske kunne svar på om fem år, for det kan vi måske ikke 

afgøre lige nu -- Hvis det vitterligt ender med at sige, at nordisk pædagogisk 

tradition kan faktisk noget, og lad os nu komme ud af den der Pisa-

forskrækkelse, som der har været, så kan det godt være at vi kan sige om fem 

år, at der skete faktisk noget nyt i dansk uddannelsespolitik – men det er svært 

at sige lige nu om de vitterlig tør det, for man skal jo heller ikke glemme, at So-

cialdemokratiet har jo en fløj, som er mistænkelig tæt på at være ved siden af 

sådan nogen retraditionaliseringstendenser, som man kan spore ind i Dansk 

Folkepartis uddannelsespolitik, og det spor kan man jo ikke være sikker på – og 

det folkeskoleudspil som der arbejdes med lige nu – er man også lidt bange for 

at man retraditionaliserer. 

Men jeg synes, der er noget i forhold til at tænke uddannelsesprojekter. Jeg 

tror ikke, de slipper af med de andre – det vil bare være en bølge, men med lidt 

held kan hun jo godt ende med at have vist, at det sjove skete i NNS sammen-

hænge, og så bliver rammeforsøgene noget, vi kan få udfaset – og så er det jo 

meget væsentligt – i et centralt styringsperspektiv. 

 

Lerborg skriver om opståen af nye paradigmer:  

 

Paradigmer opstår, enten fordi der ikke er et paradigme i forvejen, men kun et 

førvidenskabeligt stadie med spredte positioner, eller fordi det eksisterende 

paradigme rummer en række problemer, det ikke kan løse. Kuhn taler om 

anormalier, som er fænomener, som et paradigme trods gentagne forsøg, ikke 

kan forklare. Alle paradigmer rummer anormalier, men efterhånden kan der 

ophobe sig så mange, at paradigmets tilhængere og andre mister troen på pa-

radigmets sandhed (Lerborg, 2011, s 33). 

 

Thomas Jørgensen ser gerne, at der sker noget nyt, men er ikke så sikker på, at det 

kommer til at ske med Ny Nordisk Skole. Et nyt paradigme er nok ikke på vej. 

 

Jacob Tofing har et bud på nye pejlemærker7. Han mener, at vi har brug for en ny 

styreform, da der er stigende frustration over New Public Management, og at vi står 

med en lang række uopfyldte ambitioner.  

Hans bud er, at vi nu skal supplere NPM med en ny styreform, New Public Gover-

nance. 

 

Hvilke anormalier knytter sig til paradigmet? Blinde pletter og problemer? 

Ny Nordisk Skole forsøger at imødegå de blinde pletter ved at fokusere på netværk, in-

volvering af omverdenen og innovation. NNS forsøger at undgå faldgruberne omkring 

fagligt forfald og ensporethed gennem en åbning mod omverdenen og gennem den til-

gang, at de professionelle i hidtil ukendt grad skal stå til regnskab for opnåelse af resul-

                                                           
7
 www.lederweb.dk/Dig-Selv/lederrollen/----/Vi-har-brug-for-nogle-nye-pejlemærker 
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tater. NNS forsøger således at fastholde det samfundsmæssige perspektiv på de profes-

sionelles opgaveløsning.  

Det er netop nogle af de blinde pletter, som følger af et professionelt paradigme. 

Ny Nordisk Skole er for ukonkret til at påpege anormalier i praksis. Der er i projektet 

beskrevet ansatser til styringsteknologier, som læner sig op ad det, man især finder i det 

professionelle og NPM-paradigmerne.  

  

Er paradigmet omsat i praksis? Nyt eller modent?  

Ny Nordisk Skole er endnu ikke udfoldet i praksis. 

Så her kan vi sammen med L. Jacobsen stille spørgsmålet:  

 

Er NNS en sidevogn eller er det et ”whole system change” --- det er det jo ikke. 

Men det må gerne være en systemændring. 

NNS og commitment 

NNS er et frivilligt projekt. Af ministeriets hjemmeside fremgår det, at initiativet er 

igangsat af og udføres med hjælp fra Ministeriet for Børn og Undervisning, men det reel-

le ejerskab til projektet er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole bliver kun til virke-

lighed, hvis forældre, lærere, pædagoger, ledere og elever griber bolden – af lyst.  

Det fremgår desuden, at ud over ledelse, bestyrelse og kommunalbestyrelse, så skal 

minimum 85 % af medarbejderne ”give fælles håndslag på at ville forandre og forbedre 

sig som Ny Nordisk Skole” (nynordiskskole.dk). 

 

Vi har her at gøre med et centralt igangsat projekt, som man som skole kun kan tilmelde 

sig, hvis der er stort set fuld opbakning fra medarbejderne.  

Det stiller krav til ledelsen om at få skabt denne tilslutning. Det handler ikke om simpel 

inddragelse eller håndsoprækning, men om at udviklingen står og falder med graden af 

medarbejdernes helhjertede tilslutning til projektet. Det vælger vi at kalde medarbej-

dernes commitment.  

Set fra et ledersynspunkt, ser S. Myrup, leder af ”Ung Holbæk”, det således: 

 

Hvem skulle sige nej til at arbejde med at gøre et barn så dygtigt som muligt? 

Hvem skulle sige nej til at gøre verden mere social? Det hele handler efter min 

mening om iscenesættelse og om at committe sig til en anden måde, end man 

plejer - og få øje på nogen man ikke plejer at være sammen med. 

 

Hvis vi ser på commitment i NNS i en styringsmæssig sammenhæng, er det relevant at 

inddrage Foucaults tilgang til diskursive magtstrategier og governmentality. Han giver 

udtryk for, at magt hverken er en dominansrelation eller en særlig handlingskapacitet, 

men en handling der påvirker andre handlinger ved at forme de handlende aktørers 

identitet, kapaciteter og meningshorisont. Eller det som Søren Christensen og Poul-Erik 

Daugaard beskriver som den relationelle magt (2009, kap 7). 
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Governmentality er den kollektive måde hvorpå vi reflekterer over vores styring af andre 

og af os selv. Det handler om at mobilisere de frie subjekters energi og fri handlen, så-

dan at den bliver ansvarlig, solidarisk og systemkonform. Styring er i denne sammen-

hæng ikke handlingsundertrykkende, men handlingsskabende (Torfing, 2004, kap 3). 

 

Styringstilgangen i Ny Nordisk Skole kan jo netop ses som en måde at få medarbejderne 

til i højere grad selv at løfte den centralt stillede opgave. Man kan forklare dette som et 

forsøg på at styre folkeskolen ved at facilitere selvstyring snarere end gennem direkte 

indblanding og krav om underordning. 

Åkerstrøm og Thygesen udtrykker således: 

 

Styring forudsætter altid et andet systems selvstyring, og styringens ultimative 

grænse går altid ved selvstyringskapaciteten hos den, man søger at styre (2002, 

s. 2) . 

 

Valget af styringsredskaber i enten central eller lokal styring er afgørende. Åkerstrøm og 

Thygesen udtrykker det således:  

 

Styringsværktøjer er aldrig uskyldige. De enkelte styringsværktøjer rummer 

meget forskellige strategiske og udviklingsmæssige muligheder. Afhængigt af 

hvilket værktøj man styrer efter, træder organisationen, dens omverden, dens 

medarbejdere, dens fremtid, dens styrker og dens svagheder forskelligt frem og 

dermed bliver ens valgmuligheder som leder forskellige (2002, s.2). 

 

Justine Grønbæk Pors har arbejdet med spørgsmålet, om det overhovedet er muligt at 

styre folkeskolen. Hun skriver således om modsætningerne mellem styring og ideer: 

“Logikken er, at det er lettere at ændre lærers handlinger ved at give dem indsigt i egen 

adfærd end at overkomme den modstand, som forsøg på tvang vil medføre”. Hun skriver 

videre: ”Undervisningsministeriets rolle er at lede læreres ledelse af sig selv og således 

formå at få lærere til at adlyde på selvstændige måder” (2009, s. 51). 

 

Samtidig kobler Ny Nordisk Skole en form for netværksorganisering til den moderne 

magtform. Her er det fælles afsæt Ny Nordisk Skoles mål, arbejdsform og værdigrund-

lag, men styringsgrænsen går stadig ved de involverede institutioners selvstændighed og 

faglige udvikling. 

 

Lars Goldsmidt, formand for Dialoggruppen i NNS, udtaler på sin blog: 

  

Et andet udgangspunkt er, at man ikke kan tæve eller regulere sig til begej-

string. Det er selvfølgelig vigtigt, at lovgivningsarbejde og andet godt skaber 

gode rammer for vores virksomheder og institutioner, men det afgørende for 

om de gode intentioner kan opfyldes er de mennesker, der står med opgaverne 

i frontlinjen. Det, der får den enkelte til at flytte sig fra offer og brokkerøv til 
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motiveret Duracell-kanin sammen med sine kolleger, er noget, der kun kan 

komme nedefra (nynordiskskole.dk). 

 

Med denne tilgang kan man forklare NNS krav om commitment som en moderne magt-

form, hvor ministeren bl.a. gennem italesættelse af revolution indefra og krav om 85 % 

tilslutning fra medarbejderne, forsøger at få lærerne til at tilslutte sig og skabe de øn-

skede resultater på selvstændige måder. 

Ny Nordisk Skole i perspektivcirklen 

For at undersøge, på hvilken måde NNS spiller sammen med eller adskiller sig fra de 

dominerende paradigmer på skoleområdet, inddrager vi her Lerborgs perspektivcirkel.  

 

Lerborgs perspektivcirkel indeholder otte perspektiver, der er koblet to og to i fire 

grundperspektiver (2011, s. 44). 

 

Orden Mennesker Indhold Accept 

1. Legalitet 

2. Effektivitet 

3. Brugere 

4. Medarbejdere 

 

5. Faglighed 

6. Innovation 

7. Legitimitet 

8. Magt 

   

De otte perspektiver udgør en begrebsramme for at kunne karakterisere de enkelte sty-

ringsparadigmer på overordnet vis, og de gør det muligt at anlægge et helhedssyn på de 

enkelte styringsparadigmer. Perspektiverne bliver brugt til at stille skarpt på visse egen-

skaber, men det giver samtidig blinde vinkler. Lerborgs grundtanke er, at alle organisati-

oner er nødt til at leve op til hensyn i de otte perspektiver, og at hvert enkelt perspektiv 

kan overdrives eller underdrives.  

I nedenstående perspektivcirkel er Lerborgs styringsparadigmer skitseret (2011, kap.3): 
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Vi vil først undersøge Ny Nordisk Skole i de otte forskellige perspektiver. Herefter vil vi 

opstille NNS i perspektivcirklen for at synliggøre, hvor der er forskelle og ligheder i for-

hold til de dominerende styringsparadigmer på folkeskoleområdet. 

Vi vil på baggrund af en redegørelse i hvert perspektiv score NNS som styringstilgang 

inden for hvert af perspektiverne – på en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen betydning og 10 

er meget stor betydning. 

Vi er opmærksomme på, at ovenstående tilgang har visse mangler. Da det ikke er muligt 

præcist at afdække NNS som fænomen, er det heller ikke muligt at afgøre specifikt, hvor 

NNS placerer sig i paradigmecirklen. En sådan placering afhænger af hvilket styringspa-

radigme, der er ens ”briller”. Vi vælger dog at gøre det alligevel, men at lade vores over-

vejelser komme frem under diskussionen af de enkelte perspektiver. 

  

1. Legalitet 

Legalitetsperspektivet handler om det juridiske, organisation, regler, lovgivning, ligebe-

handling, retssikkerhed m.m. (Lerborg, 2011, kap. 3). 

 

NNS er ikke meget optaget af hverken det juridiske, retssikkerheden eller lovgivningen.  

 

Folkeskolen er som udgangspunkt lovtung og underlagt en stram statslig og kommunal 

styring (Hermann, 2007). Denne styringskontekst er et underforstået bagtæppe for ud-

foldelsen af NNS, men det er ikke det, projektet er optaget af. 
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Ministeren fremhæver, at Ny Nordisk Skole bygger på et nordisk grundlag. Det indebæ-

rer, at der værnes om de værdier, som traditionelt giver legalitet, f.eks. lige muligheder 

for alle uanset social baggrund (nynordiskskole.dk). 

 

Så selv om det ikke er udtalt i NNS, vil vi alligevel påstå, at legalitetsprincippet er en af-

gørende spiller, når NNS skal udfoldes. 

 

På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen legalitetsperspektivet i NNS til en vær-

di på 3.  

 

2. Effektivitet 

Klassiske temaer i effektivitetsperspektivet er organisationsstruktur, hierarki, ledelse, 

produktivitet, målopnåelse m.m. Det kan ses som en teknisk rationel strategi (Lerborg, 

2011, kap. 3). 

 

NNS er ikke direkte optaget af effektivitet, men det kan forstås som et opgør med en 

rationel og topstyret strategi, og NNS insisterer på grundlæggende ændringer i hierarki-

er og involvering. 

 

NNS er optaget af at skabe resultater. Af folderen om NNS fremgår det, at ”Vi skal være 

bedre til at skabe sejre frem for nederlag, og vi skal ikke lade rammerne være styrende 

for vores indsats”, og videre står der: 

 

Udfordringer for dagtilbud, folkeskolen, gymnasier og erhvervsuddannelser er 

selvfølgelig forskellige, men alle disse tilbud er en del af den fødekæde, der skal 

sikre at alle unge forlader ungdomsuddannelserne som livsduelige individer 

med de bedst mulige forudsætninger for at kunne træde ind på arbejdsmarke-

det og skabe værdi for sig selv og andre (nynordiskskole.dk). 

 

I Dogme 2 findes formuleringen: ”Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og 

bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, 

uanset forudsætninger” (nynordiskskole.dk). 

 

T. Jørgensen, rektor på Borupgaard, udtaler om fokus på resultater: ” -- efterfølgende 

har man toppet op med noget NPM, så man også kan sikre sig at nu vil vi også gerne ha 

noget evidens for, at det er sket”. 

 

Begrundelsen for NNS er således at skabe resultater og opnå mål, men NNS vælger an-

dre veje til målopfyldelse, end vi traditionelt har set på området. 

Man kan altså ikke sige, at NNS ikke er optaget af effektive løsninger. NNS mener blot, at 

virksomme og effektive løsninger opstår, når ledere og medarbejdere tager bolden op 

og skaber i revolution indefra. Man gør på denne måde op med troen på, at effektivitet 

opstår som følge af central styring og målsætninger. 
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Når S. Myrup, leder af ”Ung Holbæk”, udtaler om Ny Nordisk Skole, at ”der er også bare 

nogen, der kalder det nordisk fjer”, kan det tages som et udtryk for, at NNS kan fore-

komme ret ”luftigt”. Og at det kan være svært at forbinde det med effektivitet.  

Da NNS er så lidt konkret, som tilfældet er, tager vi i vores vurdering af NNS i effektivi-

tetsperspektivet afsæt i de intentioner, som projektet udtrykker på skrift. 

 

Det er vores vurdering, at der vil være blinde pletter, når lærere og pædagoger skal ud-

vikle effektive løsninger ud fra en faglig vinkel. 

På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen effektivitetsperspektivet i NNS til en 

værdi på 4.  

 

3. Brugerne 

Brugerperspektivet beskæftiger sig med, om styringsteknologierne bidrager til at opti-

mere ydelserne set med borgernes øjne. Det kan f.eks. omhandle indflydelse, klagemu-

lighed, kvalitetsgaranti, frit valg m.m. (Lerborg, 2011, kap. 3). 

 

Man kan sige, at NNS er optaget af at opfylde brugernes legitime krav på at lære så me-

get som muligt.  

 

Af manifestet for NNS fremgår det i punkt 9, at der skal etableres forpligtende samar-

bejder med forældrene (Bilag 1).  

 

Ministeren udtaler i sit roadshow: 

 

 Og så er der noget, som vi glemmer at huske: Det særlige ved den nordiske 

tradition: elevdemokrati... og sidst, men ikke mindst, virkelig at tænke i foræl-

dreinddragelse: Hvordan kan forældrene, som de vigtigste voksne omkring bør-

nene, hvordan kan de være en del af hele det der samlede fællesskab og læ-

ringsmiljø, der skal være (nynordiskskole.dk, Web TV). 

 

Mette With Hagensen, næstformand for Landsorganisationen for forældre i folkeskolen, 

giver udtryk for, at manifestet inddrager forældrene og indbyder til samarbejde i den 

nordiske tradition. Det giver inspiration til gode debatter mellem lærere og forældre 

(Bilag 3). 

 

Skolebestyrelserne er inddraget som partner, når der tales om tilslutning til projektet.  

 

Men bortset fra disse udtrykte intentioner om samarbejde, er det svært at få øje på ele-

vers og forældres rolle i den praksis, som NNS skal udvikle sig til. Det er i stedet medar-

bejderne og ledere, der er fokus på som forandringsagenter, og det er deres faglighed, 

der sættes i spil. 
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På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen brugerperspektivet i NNS til en værdi 

på 4.  

 

4. Medarbejdere:  

Medarbejderperspektivet handler om trivsel, motivation, samarbejde, minimering af 

konflikter, stress m.m., og er således et klassisk HR-perspektiv (Lerborg, 2011, kap. 3). 

 

Samarbejdet i Ny Nordisk Skole skal styrkes via netværk og fælles commitment på mål-

sætninger. Det klare fokus på at sætte medarbejdernes faglighed i spil, indikerer en or-

ganisation med fokus på selvstyrende enheder, da det netop handler om at styrke selv-

styringskapaciteten hos de, der skal løse opgaven.  

På den ene side kan man sige, at det professionelle perspektiv i projekt Ny Nordisk Skole 

taler direkte ind til lærerne. Dorte Lange, DLF og formand for Dialoggruppen, siger det 

på stormøde i Odense:  

 

Hvor er jeg glad. Mål og værdier i Ny Nordisk Skole taler til vores værdier. Vi 

skaber gerne livsduelige unge, der lærer så meget de kan. 

 

Søren Myrup, leder af ”Ung Holbæk”, understreger pointen med sin udtalelse: 

”Hvem skulle sige nej til at ville arbejde med at gøre et barn så dygtigt som muligt?” 

 

På den anden side er det et udtalt formål at motivere medarbejderne til at ”være frem-

ragende”(Lars Goldschmidt, nynordiskskole.dk), og der er i både Manifest og Dogmer en 

grundlæggende tro på, at fokus på udvikling nedefra er en stærk motivationsfaktor for 

medarbejderne.  

 

Medarbejderne skal gribe bolden – af lyst, og de skal udvise begejstring (nynordisksko-

le.dk). Samtidig er det vores vurdering, at netop kravet om commitment og en følelses-

mæssig indmeldelse i projektet også kan være både konfliktfyldt og stressfremkaldende 

i en i forvejen presset arbejdsdag. Man skal ikke underkende betydningen af, at når der i  

NNS fokuseres på, at det er medarbejderne der skal finde de faglige løsninger, så forsky-

der man samtidig kompleksitet og ansvar nedad i systemet. Det kan være en belastning 

for medarbejderne. 

 

På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen medarbejderperspektivet i NNS til en 

værdi på 8.  

 

5. Faglighed 

Faglighedsperspektivet fokuserer på mulighed for at fremme faglighed, faglig udvikling, 

læreprocesser, kompetencer, kvalifikationer m.m. (Lerborg, 2011, kap. 3). 

 

NNS fremhæver medarbejdernes faglighed som den væsentligste drivkraft i opnåelsen af 

de opstillede målsætninger. Der bliver talt om kompetencer og kvalifikationer, om ind-
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dragelse af viden og om dialog på tværs af faggrænser, hvor medarbejderne udfordrer 

og understøtter hinanden (nynordiskskole.dk). 

 

L. Jacobsen, rektor for UCC, siger det således:  

Det handler jo ikke bare om at vi ikke klarer os godt i Pisa, det er meget mere 

end det. Det handler meget mere om at for få lærere er sig bevidst, at de har 

ansvaret for elevernes progression i deres læring og deres dokumentation af 

samme. Det er vi nødt til at kunne. Det kan vi bruge Canada til. De kan finde ud 

af at få en fælles tilgang. Det er det gode ved Canada og derfor kan det brugers 

i forhold til det nordiske. Her genopfinder man den professionelle lærer, og 

man anerkender den professionelle tilgang, og man sætter lærerne i centrum 

for den her forandringsproces, og man kapacitetsopbygger, og man har også på 

undervisningsministerielt niveau kapacitetsopbygget sin praksiskunnen. I Dan-

mark har vi været igennem en proces hvor ministeriet er blevet tømt for den 

slags kapacitet – nu er der kun djøf.  

 

Han siger videre: 

 

Der arbejdes – men arbejdes der med de rigtige ting, på den rigtige måde. For 

mig at se, er det det, NNS skal hjælpe til med at sætte en ramme for. Der er jeg 

usikker på, om det er tydeligt nok,der hvor vi er nu – men det kan det udvikle 

sig til. 

 

Der er ingen tvivl om, at fagligheden skal bære projekt Ny Nordisk Skole. 

 

På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen faglighedsperspektivet i NNS til en 

værdi på 10.  

 

6. Innovation 

Innovationsperspektivet omhandler produkt og procesinnovation. Det kobles til globali-

seringsfænomen og skærpet konkurrence. Det omhandler innovationsfremmende sty-

ringsteknologier som struktur, kultur og ledelsesstil (Lerborg, 2011, kap. 3). 

 

Lerborg beskriver et muligt innovationsparadigme som ”bredt formulerede styringsop-

fattelser mht. innovation af den offentlige sektor og en bred palette af styringsteknolo-

gier, der kan fremme innovation at offentlige ydelser” (Lerborg, 2011, s. 272).  

 

NNS italesætter en fornyelse af fagligheden, og innovationstilgangen tilskyndes i projek-

tet, bl.a. gennem nedtoning af innovationshæmmende faktorer som overdrevent fokus 

på effektivitet i snæver forstand eller på stram regelstyring.  

Dogme 4 udtrykker NNS innovationstilgang således:  
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Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nys-

gerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes po-

tentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og 

villige til at ændre måden, vi arbejder på. 

 

Det sker bl.a. gennem opfordringen til konstant at stille spørgsmålet: ”Lærer børn mest 

muligt?” (nynordiskskole.dk). 

 

Samtidig fokuseres på netværkstilgangen, som understøtter innovative løsninger. 

Når T. Jørgensen, rektor på Borupgaard, udtrykker: ”Det er stærkt overdrevet, hvad vi 

kan lære af os selv. NNS er interessant, fordi der var den netværkskomponent på”, er 

det et udtryk for, at netværkstilgangen understøtter innovative løsninger. 

S. Myrup, leder af ”Ung Holbæk” udtrykker det samme således:  

 

Der er blevet sat en ramme her, hvor det er tilladt at være ude i noget der er 

ukendt, og hvor det er tilladt at bruge ressourcerne på noget, der er ukendt – 

det tror jeg måske, er styrken i det – jeg føler her, at det er en anden legalise-

ring af at arbejde innovativt, end der før har været – jeg tror bare på, at man 

skal give tilfældet chancen nogen gange – og her er en ramme, hvor vi får lov at 

give tilfældet chancen – det er noget, der tiltaler mig meget. NNS har skabt en 

hel anden tilgang til at håndtere samarbejdspartnere, end vi ellers har haft. 

 

NNS indeholder mange grundtilgange, som kan genfindes i det professionelle paradig-

me. Men NNS søger at imødegå de blinde pletter, som et professionelt paradigme inde-

holder, gennem bl.a. innovationsfokus og etablering af netværk.   

 

NNS er langt fra den rationelle innovation, som Lerborg betegner innovation indenfor et 

bureaukratisk paradigme.  

Det læner sig i stedet op mod den innovationsopfattelse, som vi finder i det humanisti-

ske/relationelle paradigme. Lerborgs beskrivelse af denne tilgang indeholder praksisdre-

vet læring, doubleloop, aktionslæring/forskning, netværk, læringsinnovation m.m, netop 

tilgange som vi genfinder i Ny Nordisk Skole, hvor det dog kobles med innovationstilgan-

ge hentet fra innovationsforståelsen i Lerborgs professionelle paradigme, hvor det hand-

ler om vidensbaseret innovation med fokus på forskning og vidensdeling (Lerborg, 2011, 

kap. 3). 

 

Vores vurdering er, at selvom der i NNS fokuseres på at udvikle fagligheden gennem 

innovation og netværk, vil der være blinde pletter, når de faglige normer skal sættes i 

spil i en forandring. 

 

På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen innovationsperspektivet i NNS til en 

værdi på 8.  
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7. Legitimitet 

Legitimitetsperspektivet beskæftiger sig med, om ydelserne og tilgangene accepteres ud 

fra ”alle” interessenters normer og værdier. Det kan også omhandle den måde, man 

forsøger at skabe opbakning eller sikre ressourcer til et projekt (Lerborg, 2011, kap. 3). 

 

Christine Antorini har været optaget af legitimiteten i projekt Ny Nordisk Skole. Hun har 

ved lanceringen valgt at inddrage en Dialoggruppe, som er ret bredt sammensat fra bå-

de offentlige og private verden, men også interesseorganisationer og fagbevægelse er 

taget i ed fra starten. Der bliver i materialet udtrykkelig gjort opmærksom på, at dette 

projekt bygger på de bedst ideer fra succesprojektet i Ontario og samtidig kobles til de 

hjemlige succeser med det nordiske køkken og dogmefilm. Dette opfatter vi som forsøg 

på at legitimere NNS. 

 

Da bestyrelsen på Isefjordskolen, Holbæk, i oktober drøftede tilslutning til Ny Nordisk 

Skole, endte det med en mildest talt noget tøvende tilslutning fra bestyrelsen. Skepsis 

gik ikke så meget på projektets målsætninger, men flere gav udtryk for, at dette vel bare 

var, hvad vi gjorde i forvejen. Et enkelt medlem gav udtryk for, at det var en gang varm 

luft.  Der blev efterlyst ”businesscases, investeringsplan og økonomiske perspektiver”. 

Der blev givet udtryk for en forventning om fokus på resultater, dokumentation og le-

delsesmæssig styring og ansvar. 

 

Denne drøftelse tolker vi som en oplevelse i bestyrelsen af, at NNS-tilgangen mangler 

legitimitet. De ting, som bestyrelsen efterspørger, læner sig op af den måde, hvorpå der 

skabes tillid i et NPM-paradigme, hvor det i følge Lerborg er resultatfokus, output, do-

kumentation og benchmark, der er tillidsskabende (2011, s. 163). 

Heroverfor kan vi se, at de legitimitetsskabende tiltag som NNS benytter sig af, læner sig 

op af tillidsfulde relationer, humane processer, relationsudvikling og værdier, som i følge 

Lerborg er tillidsskabende i et humanistiske paradigme, eller det er tilgange som faglig 

tiltro, input-sikring, kompetenceudvikling og kald, som er tillidsskabende i det professio-

nelle paradigme (Lerborg, 2011, s. 163). 

 

S. Myrup, leder af ”Ung Holbæk, oplever, at NNS er ”en ramme, hvor det er tilladt at 

være ud i noget ukendt, og hvor det er tilladt at bruge ressourcerne på noget, der er 

ukendt. -- Det her er en legalisering af at arbejde innovativt -- her er der en ramme, hvor 

vi får lov at give tilfældet chancen”. S. Myrup udtrykker videre, at han finder, at iscene-

sættelsen omkring NNS er central. Både som motivationsfaktor for ham som leder, men 

også i forhold til branding og legitimitet. ”Det er en god måde at arbejde på: At iscene-

sætte det man laver, og det er jo det NNS i virkeligheden er – en iscenesættelse. Sådan 

en ide tiltaler jo ikke alle, det kan man jo se, den ikke gør”.  

 

Lederen oplever her, at NNS er legitimitetsskabende i forhold til at indgå i netværk og at 

tage mere risikovillige tilgange i brug. 
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På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen legitimitetsperspektivet i NNS til en 

værdi på 7.  

 

8. Magt og interesse 

Dette perspektiv interesserer sig for interesser og magtforhold (Lerborg, 2011, kap. 3). 

 

NNS adskiller sig markant fra andre centralt initierede styringsudspil ved at være frivil-

ligt. Og samtidig sætter ministeren en stor del prestige på spil i forhold til at få skoler og 

andre institutioner til at gå ind i både projekt og tankegang. 

 

NNS angiver ændrede styringsveje fra minister til klasseværelse, og især det at man i 

stor udstrækning går uden om skolens ejere, kommunerne, er bemærkelsesværdigt. Der 

er også tegn på, at det rent politisk har været et diskussionsemne. 

 

L. Jacobsen, rektor UCC, siger:  

Man skal ikke tage fejl af NNS. Det har krævet en kamp internt i regeringen.  

Det (NNS) er flippet, men det er det ikke i sin kontekst. Det handler om, at der 

er nogle uløste opgaver. 

 

T. Jørgensen, rektor Borupgaard, siger det således:  

For man skal jo heller ikke glemme, at Socialdemokratiet har jo en fløj som er 

mistænkelig tæt på at være ved siden af sådan nogen retraditionaliseringsten-

denser, som man kan spore ind i Dansk Folkepartis uddannelsespolitik, og det 

spor kan man jo ikke være sikker på – og det folkeskoleudspil som der arbejdes 

med lige nu – er man også lidt bange for at man retraditionaliserer.  

  

Der må siges at være væsentlige interesser på spil lige nu. Et opgør med de sidste års 

styringstilgang på folkeskoleområdet indebærer direkte politiske magtkampe, men der 

udspiller sig samtidig en kamp om diskursen på skoleområdet. 

På den ene side har folkeskoleområdet tradition for at være et område af både stor be-

tydning og bred politisk interesse, men på den anden side synes vi også at kunne se en 

tendens til, at når der ikke er nævneværdige ressourcer bundet op på Ny Nordisk Skole, 

så er den politiske interesse ikke helt så stor. 

Der har i de seneste måneder været nogen forvirring omkring koblingen mellem NNS og 

en kommende folkeskolereform.  

L. Jacobsen, rektor for UCC, stiller spørgsmålet: ”Er det et forsøg på at lave en vej ad 

hvilken – en vej som en kommende folkeskolereform kan gå på?” Og det er ikke svært at 

forestille sig, at det Ny Nordisk Skole er den glasur på kagen, som skal få en kommende 

og ufinansieret folkeskolereform til at glide ned. 

 

Seneste melding fra ministeren er, at målsætninger og værdier i NNS vil gå igen i folke-

skolereformen, og det må forventes at forstærke kampen.  
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Der er ingen tvivl om, at der er meget på spil for ministeren lige nu. Hvis NNS kobles 

med en kommende folkeskolereform, er der også meget på spil for regeringen. Spørgs-

målet er, om ministeren vil lykkes med sin strategi om at få de professionelle til at løfte 

opgaven gennem et frivilligt projekt. S. Myrup, leder af ”Ung Holbæk”, giver udtryk for, 

at NNS’s frivillighedsstrategi vil lykkes et stykke hen ad vejen:  

 

Frivilligheden betyder helt vildt meget på den ene side, fordi jeg ved da, at hvis 

der var kommet et dekret om NNS, det er der ikke ret mange, der tænder på, at 

vi bliver tvunget ind i noget. Der er også en masse farer i det – jeg tror i virke-

ligheden at dem, der melder sig til det her, er dem, der i forvejen er lidt risiko-

villige og har lyst--. Jeg tror ikke, at det bringer nogen nye spillere i gang lige 

her, men det bringer spillerne fælles i gang – og det synes jeg da, er et sty-

ringsmæssigt, ledelsesmæssigt rigtig klogt træk. 

 

Der er endnu ikke etableret en almen accepteret forestilling om, hvad Ny Nordisk Skole 

er for et fænomen. Den diskurs vil blive skabt af de politiske og førende faglige aktører i 

det næste stykke tid – med mindre den bliver overskygget af f.eks. en folkeskolereform, 

hvor der ikke blev plads til Ny Nordisk Skole.  

Den diskussion, der lige nu er i gang omkring Ny Nordisk Skole, kan forstås som kampen 

om diskursen – og dermed som kampen om det skal være succes eller fiasko. Her ses 

diskussionen ikke som en rationel afdækken af, om projektet virker, men mere som en 

interessebaseret indflydelsesstrategi. For at skabe legitimitet også med afsæt i andre 

perspektiver end et fagprofessionelt paradigme, vælger ministeren at fokusere på måle-

ne for NNS og samtidig at koble det fagprofessionelle udgangspunkt med innovation og 

effektivitet, som er legitimitetsskabende også i de øvrige styringsparadigmer. 

Hvis det lykkes ministeren at skabe en udbredt tro på, at vi kan udvikle folkeskolen inde-

fra og ikke med topstyrede og velkendte tiltag, så er hun lykkedes med at skabe nye for-

andringsmuligheder for folkeskolen. 

 

På den baggrund fastsætter vi i perspektivcirklen magt- og interesseperspektivet i NNS 

til en værdi på 6.  

Opsamling på Ny Nordisk Skole i perspektivcirklen 

Vi har valgt i nedenstående diagram at vise NNS i perspektivcirklen.  

Samtidig har vi indtegnet Lerborgs professionelle paradigme og hans NPM- kontrakt-

paradigme (Lerborg, 2011, kap.3). Af hensyn til overskueligheden har vi fravalgt at vise 

de øvrige paradigmer, da de ligger længere væk fra styringstænkningen i Ny Nordisk 

Skole. 
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Som det ses i diagrammet læner Ny Nordisk Skole sig op ad et professionelt styringspa-

radigme. De betydende parametre faglighed, medarbejdere, brugere og legitimitet lig-

ger forholdsvis tæt op af placeringen i det professionelle paradigme. Derudover er det 

væsentligt at bemærke, at både innovation og effektivitet ligger markant højere i NNS 

end i det fagprofessionelle paradigme.  

Og netop i disse to perspektiver, innovation og effektivitet, at fornyelsen findes.  

Delkonklusion 2: Ny Nordisk Skole i et paradigmemæssigt 
perspektiv 

Ministeren forsøger at italesætte NNS som en revolution. Langt hen ad vejen bygger det 

på værdier fra det fagprofessionelle paradigme, men når det kobles med tiltag, der 

sandsynliggør og legitimerer innovative tilgange og større målopfyldelse, er der i følge 

NNS basis for en forandring.  

 

Det er ikke nødvendigvis en rationel strategi, der ligger bag ministerens udmelding. Det 

kan forklares som et forsøg på at påvirke den diskurs, der i sidste ende er afgørende for, 

om projektet får succes eller fiasko. 
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Diskursive strategier kan ikke styres alene af en viljestærk minister, men hun har kastet 

sig ind i kampen. Ministeren er nok klar over, at det ikke er muligt at styre folkeskolen 

udefra. Et af dilemmaerne i en mere innovativ tilgang vil nødvendigvis være mindre kon-

trol. Hun lægger netop i sin tilgang op til, at i denne forandringsproces er det de involve-

rede fagprofessionelle, der skal skabe forandringerne.  

 

Vi finder, at Antorini har handlet strategisk klogt ved at inddrage en så stor gruppe af 

førende interessenter fra bl.a. den brede undervisningsverden, fra forskerverdenen og 

fra de faglige organisationer i sin Dialoggruppe bag NNS. Når hun tilsyneladende er lyk-

kedes med at inddrage så mange i opstarten af sit projekt, må hun formodes at have 

gode chancer for, at der udvikles en diskurs, der giver mulighed for, at NNS kan blive en 

succes. 

 

På den baggrund vil vi forstå NNS som en reartikulering af det professionelle styringspa-

radigme, hvor man genopfinder den professionelle lærer og anerkender den professio-

nelle tilgang, og hvor det kvalitativt nye opstår, når den professionelle tilgang kobles 

med NPM-tilgange, her især innovation og på fokus på resultater. Den reartikulering, 

som vi finder indlejret i Ny Nordisk Skole, finder vi yderst interessant og unik på skole-

området. 

Delanalyse 3: Ny Nordisk Skole i et ledelsesmæssigt perspektiv 

Det er vores antagelse, at et projekt som Ny Nordisk Skole hurtigt kan blive glemt, hvis 

ikke lederne går forrest i projektet. I projektet tales meget om medarbejdernes tilslut-

ning, og det indikerer tydeligt, at NNS ikke er et projekt, som lederen kan beslutte at 

lægge ned over sin institution. Så ledelsens første udfordring vil være at få skabt en 

ramme, så medarbejderne ”får lyst” til at tilslutte sig projektet og at få skabt nogle 

rammer, så ledere og medarbejdere i fællesskab kan håndtere de udfordringer, det måt-

te give. 

Da NNS er en direkte invitation fra Ministeriet for Børn og Undervisning til den enkelte 

institution, bliver ledertilgangen til projektet afgørende for, om det overhovedet kom-

mer indenfor dørene.  

Men kan vi udlede ændrede ledelsesmæssige tilgange af Ny Nordisk Skole? Det er vores 

tredje undersøgelsesspørgsmål, som vi vil undersøge i delanalyse tre. 

Opbygning af delanalyse 3 

Vi vil indlede denne analyse med en undersøgelse af, hvad projektet og ministeren siger 

om ledelsesdimensionen i Ny Nordisk Skole.  

 

Dernæst vil vi gennem svarene fra vores interviewpersoner forsøge at identificere deres 

ledelsesmæssige overvejelser i forbindelse med Ny Nordisk Skole. Derigennem vil vi 

kunne afdække, om en tilslutning til NNS i følge lederne vil kræve en ændret ledelsestil-

gang. 
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Vi vil sammenstille ledelsesudsagn og identificerbare anstrøg om ledelse, som vi har fået 

gennem vores empiriindsamling, med de ledelsesopfattelser, som Leon Lerborg beskri-

ver inden for de enkelte styringsparadigmer. Med denne sammenstilling kan vi komme 

nærme et svar på, om der er tegn på, at der sker forskydninger i de dominerende ledel-

sesparadigmer.  

 

Sluttelig vil vi undersøge de krydspres, som Ny Nordisk Skole kan forstærke. I dette af-

snit vil vi inddrage Klaus Majgaards refleksioner vedrørende lederes håndtering af 

krydspres og paradokser.  

 

Vi slutter med at konkludere på undersøgelsesspørgsmål 3, som er styrende for hele 

dette afsnit.  

Ledelsens rolle i Ny Nordisk Skole 

Vi kan hurtigt konstatere, at ledelsens rolle ikke er meget synlig, endsige tydeligt beskre-

vet i detaljer i projektet. 

De tilgængelige kilder fortæller ikke meget om projektet Ny Nordisk Skole set i en ledel-

sesmæssig kontekst. I præsentationsmaterialet ”Velkommen til Ny Nordisk Skole” er 

ledelse specifikt og isoleret nævnt i dogmeregel nr. 7, der siger: ”Vi vil bedrive tydelig 

ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis”. Her 

er ikke givet andre retningslinjer og udfoldning end ”tydelig ledelse”. Ministeren uddy-

ber dette i en kronik i Jyllandsposten (07.08.2012): 

 

Ben Levin, der har stået bag hele skolerevolutionen i Ontario, anbefaler, at vi 

taler mindre om lærerne og mere om at lære og mindre om ledere, men mere 

om ledelse. En del af ledelsesopgaven på fremtidens skoler er at bruge det, vi 

allerede ved, meget bedre. Hver dag. Og på hver enkelt skole.  

Praktiseret ved at gøre det, frem for kun at snakke visioner. Man får ikke en 

utrænet organisation til at blive bedre ved at sende nogen på efteruddannelse. 

Det vil stadig være en utrænet organisation, de kommer hjem til. Derfor hand-

ler dygtig skoleledelse om, hvordan man kan hjælpe alle på skolen til at prakti-

sere det bedste sammen.  

Det handler både om at planlægge undervisningen sammen, åbne dørene for 

hinandens undervisning og evaluere fremadrettet på baggrund af god praksis. 

En vigtig del af skoleledelsens opgave er at komme rundt i undervisningen og 

være en synlig og aktiv del af den daglige sparring til lærerne. I Canada har de 

blandt andet såkaldte roundtables, hvor der også på delstatsniveau inviteres til 

møder på tværs af skolerne med lærere, der deler viden og god praksis.  

 

Ministeren angiver i ovenstående nogle overordnede retningslinjer for ledelsens rolle i 

Ny Nordisk Skole. Men hun forholder sig ikke til, om denne ledelsestilgang allerede ud-

foldes i folkeskolen, eller om der skal særlige forandringer, nye organiseringer eller 
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kompetenceudviklingsprojekter til, for at lederne kan understøtte udfoldelsen af Ny 

Nordisk Skole. 

Identificering af ændrede ledelsestilgange ved tilslutning til NNS  

Rektor L. Jacobsen, UCC, har været med fra starten af udformningen af Ny Nordisk Skole, 

og han har i hele forløbet været en central sparringspartner for ministeren. Derudover 

er L. Jacobsen også medlem af Dialoggruppen, der undervejs i tilblivelsen af projektet 

har mødtes og drøftet indhold og opbygning af Mål, Manifest og Dogmer. Direkte ad-

spurgt om den ledelsesmæssige udfordring ved Ny Nordisk Skole, udbrød L. Jacobsen: 

 

Det er spot-on vil jeg sige! Vi (dialoggruppen) har vel ikke, altså vi ikke har haft 

ledelse på i drøftelserne, sådan specifikt, og derfor er det også rigtigt, når man 

kigger ned igennem det, så er det måske ikke det, der gennemsyrer det. I virke-

ligheden. Hmm. 

… Selvom det måske ikke er tydeliggjort, så er det jo … i forståelsen ligger det 

jo, at gøre dig (lederen) til bannerfører på ikke bare på overskriftsplan. Det lig-

ger jo – ikke bare i det canadiske, men også i det her system, det med at være 

understøttet i sin udvikling. Altså … fordi nogen skal jo være med til at sparre, 

at evaluere. Altså sætte hele den ramme op i forhold til - fik vi så det ud af det, 

vi ville. Og alle de der ting. Så ledelse er jo centralt, og det er også diskuteret, 

men det er rigtigt, når I spørger, om det så er trukket ud som noget særligt, så 

er det det ikke.  

Hvor er så den store forandring? Man kan også stille det den anden vej: Hvorfor 

er det en forandring? Er det det? Hvorfor indebærer det, altså hvis vi tager så-

dan en lederrolle som i dag, som er en forventning til dig? Altså vi, der sidder 

uden for, har jo en forventning om, at du (lederen) er tættere på læreproces-

sen, end vi andre var. At du har en fornemmelse, at du har skabt et miljø med 

åbenhed mellem dig og dine medarbejdere. Den gode skoleleder skal blive 

tændt af det her. Det er forventningen. Hvis ikke du (lederen) er interesseret i 

det her, så er det lige meget. 

 

Hermed tilkendegives, at det er en forudsætning for projektets vellykkede oversættelse 

og implementering på institutionsniveau, at lederen er i front både som sparringspart-

ner, men også ved at sikre forankring og rum for udlevelsen af Ny Nordisk Skole.   

 

Det er vores opfattelse, at den lederrolle, der her skitseres, må forventes at være den 

samme, uanset om institutionen eller medarbejderne arbejder i NNS-regi eller ej.  

L. Jacobsen kan ikke identificere særlige ledelsesmæssige ændringer ved en tilslutning til 

Ny Nordisk Skole, og han understreger også, at spørgsmålet simpelthen ikke har været 

drøftet i Dialoggruppen. 

 

På Borupgaard Gymnasium stiller rektor T. Jørgensen modspørgsmålet: ”Hvad er det 

egentlig, vi skal lede?”. Og fortsætter:  
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Sporet i Ny Nordisk Skole giver anledning til, at det, vi skal tale om er, at vi skal 

sikre nogle processer, hvor der bliver truffet beslutninger om dette og hint. I 

stedet for, at der efterspørges en leder-leder. 

Ledelsesprocessen skal ske et andet sted. Vi skal sikre, at vi tilrettelægger nogle 

processer. Det gør vi ikke nu, men det knyttet an til tankerne i Ny Nordisk Skole. 

Det står ikke meget, men lidt er der dog. Lars Goldschmidt (formand Dialog-

gruppen.red) siger, at der skal ske noget. Som resultat af det, taler vi rigtig me-

get om, hvordan kan vi tale om det i institutionen. 

Jeg tror, at der bliver nogle inddragelsesmæssige ting (i forhold til netværks-

tænkningen i projektet. red), der bliver anderledes: Vi kan simpelthen ikke væ-

re ledere på den her måde. Vi skal måske ansætte nogle planlægningsagtige 

nogen, men det har ikke noget med ledelse at gøre.  

Lederen gør det decentralt. Det er teamene, der skal diskutere, hvad der er væ-

sentligt. 

Krydspres? Noget skal ske og pres ovenfra og udefra i forhold til vores produkt  

- at producere unge mennesker med studentereksamen. Det bliver ikke svære-

re at navigere som ledelse.  Vi har en vision her på stedet, der handler om ud-

vikling og netværk. Jeg mener, det er stærkt overdrevet, at vi kan lære af os 

selv. 

 

Udtalelserne fra disse to projektdeltagere understreger, at ledere skal have fokus på det 

rammesættende, det pædagogiske og det superviserende, og i følge T. Jørgensen min-

dre på det praktisk administrative. T. Jørgensen ser medarbejderne som selvledende, 

både i deres teamsamarbejde og deres netværkssamarbejde. Denne ledelsesopgave 

tolker vi som gældende for ledelse i almindelighed og ikke specifikt for ledere, der ar-

bejder inden for rammerne af Ny Nordisk Skole. 

 

Vi kan dermed konkludere, at vi ikke i NNS projektet kan se en forventning om en ny og 

ændret ledelsestilgang. Samtidig kan vi også konstatere, at interessenterne forventer en 

NNS leder, der er rammesættende, engageret, understøttende og optaget af institutio-

nens og medarbejdernes evne og kompetence til udvikling og pædagogisk teamsamar-

bejde. 

Kobling af ledelsestilgang med Lerborgs paradigmer 

Traditionelt opfattes styringsteknologier som værende lederens gennemførelses-

værktøjer i ledelsesopgaven. Man kan sige, at styringsteknologier styrer organisationens 

og lederens udsyn. Skoleledelse handler om at skabe muligheder inden for et politisk 

defineret rum. 

I næste led kommer så spørgsmålet om lederens mulighed for at omsætte den overord-

nede styring til handling på skolen.  
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I Ny Nordisk Skole er der fravær af beskrivelser af styrings- og ledelsesværktøjer. Vi har 

kun begrebet ”tydelig ledelse”, men gennem ministerens kronik kommer alligevel et 

forsøg på en beskrivelse af lederens rolle. Den vælger vi at tolke som, at ledelsen i NNS 

skal italesætte den gode praksis og samtidig sikre sparring og vidensdeling.  

 

På trods af den utydelige beskrivelse ser vi NNS projektet indeholde tilgange fra forskel-

lige styringsparadigmer. Fra NPM-tænkningen hentes ledelsesmæssigt fokus på bedre 

resultater; resultater, der i sidste ende opgøres gennem målinger af elevernes faglige 

niveau. Fra professionsparadigmet hentes et ledelsesmæssigt fokus på en synlig og aktiv 

leder, der er en del af den daglige sparring til lærerne og dermed, med Lerborgs ord, 

udøver faglig ledelse og supervision. 

 

Rektor L. Jacobsen anvender et billedskabende udtryk for den nødvendige leder: Det er 

en bannerfører, der har stort fokus på udvikling af medarbejdernes håndtering af kerne-

ydelsen, som er den gode undervisning og den pædagogiske praksis. Lederen skal være 

tændt og gennem sin ledelse understøtte målopfyldelsen gennem sparring og tæt op-

følgning på læreprocesserne.  

Det tolker vi som en udmøntning af den lederrolle, som Lerborg skriver ind i NPM- para-

digmet: Ledelsen skal have fokus på og følge op på mål, resultater og forandring. Leder-

ne skal stadig stå i spidsen for en institution, der på bedste NPM vis måles og vejes på 

sine resultater. (2011, s.75).  

L. Jacobsen mener også, at resultaterne skal komme gennem lederens fokus på det fag-

lige: 

 

Lærerne arbejder jo i team, og de knokler rø… ud af bukserne. Men arbejder de 

med det væsentlige? Eller er det det praktiske, der fylder? At bestille bussen til 

ekskursionen osv? Lederen skal sikre, at det er det rigtige, de bruger deres tid 

på. 

 

Her læner vi os mere op ad Lerborgs beskrivelser af lederrollen i professionsparadigmet 

(2011, s. 166), hvor det er faglig ledelse, faglige ambitioner, supervision og udviklings-

trang, der er de bærende elementer. Hertil er tilsat tilgange fra Lerborgs humanistiske 

paradigme, især motivation, menneskeledelse og kultur. 

 

I den sparsomme beskrivelse af ledelsesovervejelser i NNS, genfinder vi altså ledelsestil-

gange fra flere af Lerborgs styringsparadigmer. Det tager vi som endnu et tegn på, at der 

er flere styringsparadigmer på spil samtidig i Ny Nordisk skole. 

 

Rektor T. Jørgensen, Borupgaard, skitserer også en NNS leder, som benytter værktøjer 

fra flere af Lerborgs paradigmer. Også hans institution vurderes på sine resultater. Gym-

nasiet skal under hans ledelse levere unge med en studentereksamen på et niveau, så 

de er i stand til at fuldføre en uddannelse. Men samtidig ser han også i sin rolle som le-

der, at han skal udvikle sine medarbejdere og sin institution over i en mere innovativ 
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retning. Og han bekender sig dermed til tankerne i Lerborgs udlægning af det humanisti-

ske paradigme, ikke mindst ved italesættelsen af den kultur og selvopfattelse, som han 

mener, præger de fleste gymnasielærere: ”De er lidt selvfede og har godt af at blive ud-

fordret af andre kulturer”. Han bevæger sig over i et hjørne af det relationelle paradig-

me, når han ønsker at udvikle sine team til at være selvledende. 

  

Vi skal tale om, hvordan vi skal tale om det. Ny Nordisk Skole falder sammen 

med, at vi læser UNBOSS. Bogen er givet til alle mine teamledere her på ste-

det…. Ledelsesprocessen skal ske et andet sted. 

 

Ligeledes har vi fået en tilkendegivelse af, at den form for ledelse, der forventes i ledel-

sen af NNS, ikke nødvendigvis adskiller sig fra en tidssvarende ledelsestilgang. T. Jørgen-

sen knytter ledelsesdimensionen sammen med den vedvarende samtale med medarbej-

derne om selvledelse og refleksion: 

 

Værdier i det nordiske --- inddragelse, tæt på beslutningerne ---- Det tænker 

jeg, når jeg ser, hvad der sker i Kina, så ….. 

Det har betydning for medarbejderne. Det her gør vi anderledes nu end før Ny 

Nordisk Skole. Netværkskonstruktionen er rigtig, rigtig væsentlig . 

 

Det er vores opfattelse, at ledelse af Ny Nordisk Skole vil medføre nye udfordringer i 

ledelsen af skolen. Både vores interviewpersoner og ministeren tilkendegiver, at en NNS 

ledelse går forrest, er understøttende og med til at fastholde fokus på projektet. 

 

Vi har interesseret os for ledernes motivation til at gå ind i projekt Ny Nordisk Skole. 

Både Søren Myrup og Thomas Jørgensen ser Ny Nordisk Skole som en ”god anledning”. 

S. Myrup udtrykker, at ”vi lisom får en undskyldning for at ku samarbejde med nogen vi 

ikke plejer at samarbejde med”, og han siger videre, at han får ”en hel anden adgang til 

at håndtere samarbejdspartnere, end han ellers har haft”. Thomas Jørgensen siger, at 

”NNS kan være en anledning. Jeg bruger det jo til at fremme nogen af de ting, som vi 

synes”. Han fortsætter: ”--- kan sagtens bruge hatten (NNS,red), men vi fik også lige en 

anledning til at se om  -- udfordrer vi egentlig dem alle sammen?”  

Da vi spurgte S. Myrup, om han ville søge i næste runde, hvis hans institution ikke blev 

”godkendt” i første omgang, svarer han: ”Men det er klart, for mig betyder iscenesæt-

telsen noget. Det tror jeg, at jeg mister lysten på”. I anden sammenhæng har han givet 

udtryk for, at det er vigtig af være ”first mover” på NNS, ellers er det uinteressant for 

ham. 

Der er noget, der tyder på, at lederne ikke nødvendigvis kun er optaget af indholdet i Ny 

Nordisk Skole. De har i forvejen gang i gode udviklinger, og de ser i NNS en mulighed for 

at hente noget ny energi til de igangværende processer. Og her er ministerens iscene-

sættelse af projektet væsentlig. 

 



67 

Hermed vil vi konkludere, at ledelsen i NNS ikke nødvendigvis behøver at ændre sig 

markant i forhold til den ledelsestænkning, der allerede i dag præger de udviklingsorien-

terede og progressive institutioner.  

Vi kan dog udlede, at ledelse i NNS forudsættes at have et stort fokus på den faglige le-

delse og den superviserende tilgang til medarbejderne. Og for nogle institutionsledere 

vil det være en ny dagsorden i forhold til den mål - og rammestyring, der gennem de 

senere år har præget den kommunale skoleudvikling. 

 

Men da der jo ikke i NNS projekt ligger nogen sikring af, at den kommunale styring følger 

samme tilgang som NNS lægger op til, kan dette betyde et øget pres på skoleledelserne. 

Dette vil vi udfolde yderligere i næste afsnit. 

Det ledelsesmæssige krydspres 

Vi vil her skitsere et perspektiv på den ledelsessituation, som Ny Nordisk Skole skal ud-

foldes inden for rammerne af. Til dette vil vi anvende Klaus Majgaards perspektiver ved-

rørende krydspres. 

 

Majgaard definerer krydspres som, at lederen er konfronteret med modstridende krav, 

som alle er legitime og forpligtende, men som også er indbyrdes konkurrerende og ikke 

vil kunne realiseres til fulde på samme tid (2008). 

 

Krydspres forekommer at være et grundlæggende træk ved offentlige organisa-

tioner, som vedvarende manifesterer sig i form af vilde problemer og vanskeli-

ge beslutninger (Majgaard, 2008). 

 

Der vil altid være krydspres i offentlige organisationer, men vores pointe er, at når man 

som leder vælger at gå ind i Ny Nordisk Skole, er det sandsynligt, at flere krydspres vil 

blive forstærket; især der hvor man bliver mødt med modstridende styringstilgange. Det 

skal man være klar til at arbejde med som leder i NNS. 

 

I følge Majgaard er paradokser grundlæggende for enhver organisering. Et paradoks er 

to modstridende fordringer, som gælder på samme tid. Krydspres er så et fikseret para-

doks, som udlægges som et grundlæggende vilkår.  

Ny Nordisk Skole udgør en ledelsesmæssig anledning til at undersøge disse modsigelser. 

Som leder er man her nødt til at være åben, undersøgende og eksperimenterende. 

 

Vi har udvalgt nogle eksempler, hvor vi ser, at krydspres kan forstærkes som følge af 

involvering i Ny Nordisk Skole: 

 

 Kommunale målsætninger – fagprofessioners autonomi 

 Medarbejderne som forandringsagenter – netværksperspektiver 

 Decentral autonomi og mangfoldighed – stram mål- og rammestyring 

 Stramme budgetter – forbedrede resultater 
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 Sikker drift – risikovillighed i innovation 

 Effektivitet – høj kvalitet 

 Forældreinddragelse – fagprofession 

 Dokumentationskrav – innovative tilgange og fleksibilitet i afprøvning. 

 

Vores pointer er, at NNS kan aktualiserere og forstærke krydspres. Derfor er det helt 

afgørende, at lederne finder en måde, hvorpå de som ledere kan arbejde med at skabe 

processer, hvor en kreativ fortolkning og bearbejdning af de grundlæggende paradokser 

er mulig. Paradokserne kan ikke opløses, de kan reformeres (Majgaard, 2008). 

Det handler om at få udviklet strategier, der kan få sluppet paradokserne fri. Ved at til-

slutte sig Ny Nordisk Skole, vælger man at gå ind i den spænding, paradokserne skaber. 

 

Andersen (2008, s. 64) taler om refleksions- og supervisionsstrategier. Her bliver ledelse 

at forme sine egne rammebetingelser og at kunne iagttage de forskellige logikker. An-

dersen appellerer til, at ledelsen tager kompleksiteten på sig og former de rum, hvor de 

rivaliserende logikker kan tørne sammen.  Det er altså iflg. denne strategi op til ledelsen 

at få defineret helheden, så der skabes handlemuligheder og mening i organisationen. 

 

Andersen (2008, s. 65) formulerer videre: 

 

Magt udøves i dag i stigende grad ved at afkræve selvstyring hos andre. Den 

magtoverlegne overlæsser kompleksitet til den magtunderlegne. Den ledende 

forventes at skabe sit eget ledelsesrum.  

 

Hvis vi opfatter det som en del af ledelsesopgaven at forme sine egne rammebetingel-

ser, bliver det en nødvendighed, at ledelsen tager kompleksiteten på sig og går ind i ar-

bejdet med at opløse de dannede paradokser.  

 

Vi har tidligere vist, at Ny Nordisk Skole kræver ledelsestilgange udsprunget af forskelli-

ge styringsparadigmer, og det betyder dermed, at der skal arbejdes med logikker fra 

forskellige styringsparadigmer for at kunne lede i de omtalte krydspres.  

Ledelsen skal ligeledes skabe institutionernes rammer for samarbejder i de kommende 

NNS netværkskulturer. Og ledelsen skal skabe rammerne for, at medarbejdernes selvle-

delse kan resultere i målopfyldelse i projektet.  

Delkonklusion 3: Ny Nordisk Skole i et ledelsesmæssigt perspektiv 

Vi må konstatere, at vi ikke kan identificere specifikke udmeldinger eller beskrivelser af 

ændrede ledelsestilgange i Ny Nordisk Skole. Både ministeren og vores interviewperso-

ner omtaler ledelse og mener dermed ”god ledelse”, men der er ikke på den baggrund 

grundlag for at sige, at disses ledelsesopfattelser er udtryk for noget nyt eller skabt i 

relation til NNS. 
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Vi kan imidlertid også konstatere, at der ved deltagelse i Ny Nordisk Skole er en forvent-

ning om et ledelsesmæssigt fokus i forhold til projektets udfoldning og implementering 

på den enkelte institution.  Hvis lederen ikke kan se meningen i NNS - og dermed være 

den understøttende og engagerede leder, vil NNS ikke komme til at indfri de ønskede 

mål og visioner. 

Men vi vil samtidig pointere, at de konkrete udsagn om den ledelse, som interessenter-

ne forventer skal udøves i NNS, ikke nødvendigvis adskiller sig fra den gode og nødven-

dige ledelse i almindelighed.  

 

Der kunne være en bias her, da vores interviewpersoner ikke nødvendigvis repræsente-

rer skoleledelse generelt. Måske er de særligt engagerede ledere, og måske beskriver de 

ikke det reelle ledelsesbillede og -opfattelse, som praktiseres i det store flertal af institu-

tioner, hvor styringsteknologier i form af opfyldelse af statslige og kommunale mål inden 

for inklusion, budgetoverholdelse og andre kommunestrategiske kontraktmål sætter 

dagsordenen. 

 

Men når vi identificerer de forventede forstærkede krydspres som følge af udfoldelsen 

af Ny Nordisk Skole, sandsynliggør vi, at man skal kunne sit ledelseshåndværk for at få 

succes med dette projekt. Man skal som leder kunne håndtere ledelsestilgange hentet 

fra alle styringsparadigmer, og man skal være klar til at gå ind i den spænding, som pa-

radokserne skaber. 

 

Vores konklusion på undersøgelsesspørgsmål 3 må derfor være, at vi ikke direkte kan 

udlede ændrede ledelsestilgange som følge af Ny Nordisk Skole, men at vores analyse 

viser, at der skal fleksible, modige og dygtige ledere til.   
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7. Konklusioner 

Vi har i kapitel 6 gennemført en analyse af Ny Nordisk Skole med afsæt i tre undersøgel-

sesspørgsmål, som er understøttende for denne afhandlings problemformulering. 

Vi vil her koble delkonklusionerne til en besvarelse af vores overordnede problemformu-

lering, som omhandler, hvorvidt Ny Nordisk Skole er et udtryk for, at et nyt ledelses-

mæssigt styringsparadigme er på vej i den danske folkeskole. 

 

Det er denne masters påstand, at Ny Nordisk Skole med udgangspunkt i den danske sko-

letradition og nordiske værdier har indlejret en reartikulering af styringen af folkeskolen.  

Vi ser NNS som en reartikulering, der skubber til de eksisterende styringstilgange.  

 

Ministeren beskriver et stort behov for forandring på skoleområdet, og hun har med 

NNS valgt at gå en anden vej end blot at forstærke de seneste års NPM-inspirerede sty-

ringstiltag. Ministeren har, med inspiration fra Canada, målrettet arbejdet for at skubbe 

bolden i retning af et professionelt styringsparadigme.  

 

NNS er en reartikulering af det professionelle styringsparadigme. Her genopfinder man 

den professionelle lærer og anerkender den professionelle tilgang i bestræbelserne på 

målopfyldelse. Det skal forstås som en ny form for styring. Her kobles værdier og tekno-

logier fra det professionelle styringsparadigme med legitimitetsgivende styringsteknolo-

gier fra især NPM. Dette i et forsøg på at sætte en resultatskabende og innovativ dags-

orden, som kan fungere i en krisepræget kontekst. Denne tilgang er ny og unik på skole-

området.  

NNS benytter sig af nogle nye styringsteknologier, som ikke er udbredt i den nuværende 

styring af folkeskolen. Vores analyse viser, at de væsentligste er: Medarbejdernes com-

mitment, forandring skal ske indefra, netværksdannelse og fælles fokus på målopfyldel-

se for alle elever. Disse styringsteknologier, som for en stor del traditionelt har hørt til 

inden for det professionelle paradigme, fungerer samtidig med, at man holder et skarpt 

fokus på resultater og innovative løsninger. Det kan derfor betegnes som noget kvalita-

tivt nyt i forhold til det professionelle paradigme. 

 

Når NNS er en reartikulering af det professionelle paradigme, koblet med mindre styring 

og mere innovation, har det i sig en iboende svaghed med manglende kontrol. NNS inte-

resserer sig ikke for økonomistyring, og indeholder derfor heller ikke økonomiske an-

svarlighedsperspektiver.  
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NNS indebærer, at vi kobler det professionelle paradigme med en moderne magtform, 

hvor medarbejderne forventes at committe sig til de centrale målsætninger – og der-

næst indfri dem. Det involverer medarbejderne på nye måder og forskyder magt. Det 

legitimerer samtidig nye former for risikovillighed, men klargør ikke, hvor langt man som 

ledelse kan gå.  

 

Det kan i første omgang give et legitimitetsproblem i forhold til en omverden, hvor mere 

NPM-orienterede styringstilgange er dominerende. NNS skal udfoldes i en krisestyrings-

kontekst, og det kan samtidig forstærke det krydspres, som lederne skal udfolde NNS 

inden for rammerne af.  

 

Det er vores påstand, at hvis NNS slår igennem, kommer der til at ske noget nyt i den 

danske folkeskole. Det der sker her er unikt på skoleområdet. Men vi kan også konklude-

re, at NNS ikke kan stå alene.  

 

Det er vores påstand, at NNS er sat i værk for at bane en værdimæssig vej for en kom-

mende folkeskolereform. Ministeren har ønsket at igangsætte en bevægelse. At gøre 

NNS til ”en vej ad hvilken”, som skal være fundament for denne kommende reform. 

 

Denne masters overordnede konklusion er, at der ikke er noget, der tyder på, at Ny Nor-

disk Skole er et udtryk for et nyt ledelsesmæssigt styringsparadigme i folkeskolen. NNS 

kan i stedet forstås som en reartikulering af eksisterende styringsparadigmer, især det 

professionelle paradigme, men med et indbygget potentiale til at skabe en forandring i 

styringen af den danske folkeskole. 
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8. Perspektivering 

Vores arbejde med denne opgave har givet et billede af, hvad ministeren og interessen-

terne omkring Ny Nordisk Skole mener, at projektet indeholder af muligheder. Hvad det 

reelt udvikler sig til, har vi endnu til gode at se.  

 

Da NNS stadig er ”a moving target” er det for tidligt at afgøre resultatet af satsningen, 

men der rejser sig nogle landskaber i horisonten. Ikke mindst på grund af de mange 

dagsordener, der er i spil lige nu: 

 

Er NNS en lille brik i det store paradigmespil? 

Fra forskellige sider tales der netop nu om nødvendigheden af et ”nyt” eller ændret sty-

ringsparadigme: New Public Governance, som afløser for New Public Management. 

Det bliver understreget, at NPM har utilsigtede virkninger i form af mistillid mellem 

forskellige styringsniveauer, barriereskabende regelsæt, demotiverende tælletyran-

nier og en udbredt silopraksis og lignende. Elementer som bedømmes som hæm-

mende for udviklingen af den offentlige sektor. Dette er blevet formuleret af en stor 

forskerkreds med bl.a. Jacob Torfing i spidsen (www.forvaltningspolitik.dk. En inno-

vativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar). 

.  

Flere kommunale topchefer italesætter det samme ønske om et ændret styringsper-

spektiv. Der er således udtrykt ønsker om ændringer eller et nyt trin på udviklingstrap-

pen for den offentlige sektor: Et styringsperspektiv, der skal understøtte mangfoldighed, 

tillidsbaseret samspil, fremme tværgående samarbejder og give mere åbenhed og de-

mokratisering i forhold til beslutningsprocesser. Ny Nordisk Skole kan være et udtryk for, 

at forskernes omtale af ”nødvendigheden” af et nyt paradigme er kommet længere end 

til forskernes interne diskussionskreds. Hvis deres udsagn og forslag står til troende, vil 

det åbne for et nyt syn på tilblivelsen af et nyt paradigme, og her kan NNS så fremdrages 

som det gode eksempel.  

 

Glasur på en reformkage? 

Regeringen satser i december 2012 stort på en folkeskolereform, der vil ændre folkesko-

lens organisering og indhold markant. Elementer fra Ny Nordisk Skole, såsom mål, værd-

isæt og øget fokus på fagprofessionalismen er at genfinde i reformudkastet. 

 

Men udkast til folkeskolereform omfatter også en nødvendig ændring af lærerarbejds-

tidsaftalen, som meget passende skal forhandles på plads sideløbende med de politiske 

http://www.forvaltningspolitik.dk/
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forhandlinger om selve reformen. Forhandlinger, der ingenlunde ser ud til at blive lette 

og gnidningsfrie. 

 

Det rejser naturligt spørgsmålet, om NNS har været en løftestang, der skaber goodwill 

for en fremsynet folkeskolereform. En folkeskolereform som i overvejende grad skal 

finansieres af en omlægning af lærernes arbejdstid. 

 

Statsminister Helle Torning Schmidt udtalte i Berlingske dagen før offentliggørelsen af 

reformudspillet: 

 

Det kræver en massiv og fælles satsning med fælles mål og konsensus omkring 

styring. Det skal ske i et samarbejde med lærerne, og det betyder, at man ikke 

samtidig kan presse lærerne på andre fronter, ex arbejdstid. Det er ikke et 

spørgsmål om, at vi blander os i noget, vi ikke skal blande os i. Det er min opga-

ve at sikre, at vi har så god en folkeskole som overhovedet mulig. Så må de an-

dre ting falde på plads bagefter.. (02.12.2012). 

 

Et levedygtigt udviklingsprojekt? 

Ny Nordisk Skole kan leve uafhængigt af en reformvedtagelse. Projektet kan, som mini-

steren har ønsket ved alle sine præsentationer, rejse sig til en bevægelse, der ved sin 

frivillighed over tid kan udvikle sig selvforstærkende ved tilsynekomsten af bedre faglige 

resultater og en genopdagelse og -anerkendelse af de professionelle. Efterhånden som 

resultaterne og erfaringerne kommer til syne, vil man også få et skarpere billede af, hvil-

ke muligheder NNS indeholder. 

 

Hvis forhandlingerne om folkeskolereformen ender resultatløs som de seneste forsøg på 

grundlæggende ændringer af folkeskolen, kan Ny Nordisk Skole være den platform, der 

på forsøgsbasis sikrer en faglig udvikling af folkeskolen. Dette kan ske på grund af frivil-

ligheden, idet NNS i en succesfuld udfoldning vil engagere de professionelle og dermed 

få afprøvede og valide erfaringer. Erfaringer som ved hjælp af EVAs opsamlinger kan 

formidles og inspirere andre. Og dermed er ”bevægelsen” i gang, og folkeskolen kan 

udvikle sig positivt – ikke med en storstilet reform, men med små, men sikre skridt. 

 

Vil Ny Nordisk Skole blive husket som en flygtig døgnflue? 

Faren for at NNS i de historiske annaler vil blive omtalt i en parentes er til stede. Vi kan 

være bekymrede for, at projektet med sine mange udfordringer sander til eller blot bli-

ver brugt som staffage. Hindringer for et vellykket projekt kan være den manglende 

økonomi i projektet, de modstridende krav, det overordnede løse og ukonkrete indhold, 

for mange forhindringer i netværkssamarbejdet på grund af kulturforskelle, arbejdstids-

regler og fagligheder samt manglende opbakning fra forældre og medarbejdere. 

 

Mulighederne er mange. Tiden vil vise, hvor rejsen ender……. 
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9. Relatering af konklusioner til egen ledelsesmæssige udvikling 

Relatering af konklusioner til egen ledelse. Mette Hunsdahl 

Da jeg indledte mit masterstudie, havde jeg været en del af forskellige skoleledelser 

igennem mere end 15 år. Jeg havde 10 år forinden gennemført diplomuddannelse i le-

delse af uddannelsesinstitutioner. 

Det var min oplevelse, at ledelsesopgaven var blevet langt mere kompliceret end tidlige-

re, og jeg følte et behov for yderligere lederuddannelse. Jeg blev tiltalt at MPG’s arbejde 

på tværs af den offentlige sektor, og den fleksible opbygning gjorde den til en mulighed 

for mig. 

 

Jeg har netop været gennem den tredje skolefusion i min ledelsestid, og undervejs i den 

store skolestrukturændring i Holbæk Kommune, er det gået op for mig, hvor stor en 

indsigt jeg har opnået igennem min MPG uddannelse. 

Det har givet overskud ledelsesmæssigt at have MPG-tilgangene med i arbejdet, og det 

har også betydet, at jeg rent personligt har følt, at jeg har stået stærkere i den forvirring, 

der også har været i en stor modernisering og omstrukturering.  

I forløbet gav det også overskud til at lede en skole yderligere i et års tid.   

Det har været særdeles udviklende at være i gang med et lederudviklingsforløb gennem 

de tre et halvt år, det nu har taget. Det har givet mig rig mulighed for at prøve ting af 

undervejs i forløbet, og det har betydet, at rigtig meget at det jeg har lært undervejs er 

blevet omsat i praksis og igen i ledelsesrefleksioner. Det har været en utrolig givende 

kobling, som jeg ikke ville have undværet.  

Det har også været arbejdsmæssigt krævende at være så konstant i udvikling. 

 

Vi valgte i denne masterafhandling at undersøge et af tidens højaktuelle temaer i skole-

verdenen. 

Det har været interessant for mig sideløbende at forholde mig til, om jeg ville arbejde 

for en tilslutning af min egen institution. 

Jeg er endt med – sammen med min distriktsskole - at ansøge om at blive en del af Ny 

Nordisk Skole. Det lå ikke i kortene fra starten, men efterhånden som vi har arbejdet os 

ned i materialet, har jeg kunnet se de muligheder, som et lidt løst projekt som dette 

giver en ledelse. Der er selvfølgelig også udfordringer, men min tilgang har været, at vi 

vil udnytte den energi, der ligger i projektet – og se hvor det bærer os hen. Det bliver 

interessant at se, om vi kan lykkes med at få skabt respekt om andre styringstilgange, 

samtidig med at vi bliver bedre til at arbejde med de mere kendte teknologier. 

 



75 

I min tid i Holbæk Kommune er vi gået fra en meget flad struktur med meget lidt styring 

og en form for netværksorganisering - til en stramt opbygget organisation med nyt chef-

lag og fokuseret mål- og rammestyring. 

Denne omstillingsproces har, sammen med en ny organisering på skoleområdet, betydet 

en ændring af mine ledelsesopgaver. Fra netværksskoleleder i en løs organisation til 

distriktsskoleleder i en hierarkisk opbygget organisation. 

 

De ledelsesmæssige udfordringer som skoleleder er fortsat mange i Holbæk. 

Først og fremmest har jeg et ønske om at få skabt nogle forandring på den skole, som 

jeg nu er leder af. 

Jeg har gennem uddannelsen fået skabt visionerne og tilgangene til forandring. Jeg har 

troen på, at vi som ledelser er afgørende i forandringsledelsen, og jeg har nu sammen 

med mine medarbejdere igangsat et projekt Ny Nordisk Skole, som jeg har meget lyst til 

at afprøve bæredygtigheden af. 

Relatering af konklusioner til egen ledelse. Nina Nielsen 

Ved starten af mit masterforløb var jeg efter 32 år i Folkeskolen som lærer i København 

og konsulent i Undervisningsministeriet ansat som souschef i skoleafdelingen i Gladsaxe 

Kommune. Min daværende ledelseserfaring var begrænset, til gengæld var erfaringen 

fra at arbejde decentralt i skolen og centralt i ministeriet meget stort. Ikke mindst erfa-

ringen fra Undervisningsministeriet var afgørende i besættelsen af jobbet som souschef. 

Efterhånden som mine ledelsesopgaver blev større, voksede behovet for en decideret 

ledelsesuddannelse inden for den offentlige sektor og i en politisk kontekst. Ved en stør-

re omorganisering i Børne- og Kulturforvaltningen blev jeg afdelingsleder for Kultur- Fri-

tid og Idræt, og dermed fik jeg et langt større ledelsesmæssigt råderum med tilsvarende 

store forventninger til min ledelsespraksis. 

 

Gennem hele mit masterforløb har jeg tilegnet mig mange facetter og eksakt teoretisk 

viden om ledelse i den offentlige sektor. Gennem de mange opgaver i MPG har jeg hele 

tiden set min ledelsespraksis gennem teoretiske briller, hvilket har udfordret min ledel-

se. 

Selvom denne masteropgaves emne ikke er direkte overførbar til min egen praksis, så 

har rejsen gennem opgaven været givende og en øjenåbner i forhold til min egen ledel-

sestilgang: refleksioner om problemformulering, teorisæt og analyser fra denne opgave 

kan tages med i overvejelser og refleksioner i forbindelse med udformninger af politiske 

tiltag og projekter. Lige så den henvendelse til det professionelle paradigme, som denne 

opgaves konklusion også angiver. 

 

I min nuværende funktion er jeg sammen med mine medarbejdere medskaber af udkast 

til nye politikker og projekter, der senere skal ligge til grund for politiske beslutninger 

inden for et andet værdi- og dannelsesfelt: Kultur, Fritid og Idræt. Politikområder, hvor 

afledte projekter skal videreføres og implementeres af decentrale institutioner. 
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Her har overvejelser om behov for ledelsesmæssige tiltag i forhold til nye projekter væ-

ret vigtige. Den anderledes tilgang, som præger tilblivelsen af NNS, er blevet overført i 

skabelsen af en ny politik og har betydet stor inddragelse af interessenter, brugere og 

organisationer uden for rådhusets politiske maskinrum. 

 

Gladsaxe Kommune har hidtil været styret gennem en meget stringent mål - og ramme-

styring med meget præcise retningsgivende kontrakter for lederne. Denne praksis vil i 

fremtiden ikke blive forkastet, men ændret på væsentlige områder gennem en opblød-

ning af den meget hierarkiske opgavetilgang, silotænkning og nul-fejlskultur. Dette sker 

ikke mindst på baggrund af en ny kommunaldirektør, der har ønsket, at kommunen 

fremover skal præges af netværkskulturer, innovation og en vis form for risikovillighed. 

Denne omstillingsproces har også betydning for min ledelse af medarbejdere, der nu 

cruiser mellem forskellige forvaltninger for at lære af andre, arbejder i netværk og tilfø-

rer projekter nye dimensioner og faglighed. Det giver mig nogle ledelsesmæssige udfor-

dringer og muligheder i forhold til fortsat at kunne fastholde og optimere den sikre drift, 

levere de forventede ydelser inden for det fagfaglige område samtidig med at de offent-

lige ydelser i Gladsaxe Kommune opleves mere kvalitative af borgerne. 
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Bilag 1: Mål, Dogmer og Manifest 

Målene for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 

 Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan.  

 Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.  

 Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og 

praksis.  

 

Manifest for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 

Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelses-

tradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden. 

Ny Nordisk Skole skal: 

 Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på det bedste fra 

den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra re-

sten af verden.  

 Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til at skabe værdi 

for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på 

arbejdsmarkedet og i deres civile liv.  

 Sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. 

Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere 

af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal sti-

muleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig.  

 Nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædago-

gisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse.  

 Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige discipli-

ner, evnen til at kombinere fagene, samt sociale, personlige og motoriske kompe-

tencer.  

 Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og 

den pædagogiske praksis.  

 Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og 

arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle.  

 Udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, 

giver plads til leg og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysi-

ske og faglige ramme.  
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Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 

 Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.  

 Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge 

skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger.  

 Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og under-

visningen på bordet.  

 Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, 

opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at 

ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at 

ændre måden, vi arbejder på.  

 Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og resultater. Vi vil involvere omver-

denen, forældre, børn og unge i vores arbejde ved at lægge det frem.  

 Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hin-

anden bedre.  

 Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den 

pædagogiske praksis.  

 Vores eget dogme.  
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Bilag 2: Spørgeguide til interview 

Denne spørgeguide har være udgangspunkt for de tre gennemførte interviews. 

 

1. Hvordan opleves Ny Nordisk Skole som fænomen? 

 Hvad ser du som det nye i NNS’ måde at tænke skole på?  

 Hvad betyder udgangspunktet i det nordiske islæt i NNS for dig? 

 Hvad mener du, at NNS er svaret på? Hvad anser du værende skolens problem? 

 Hvorfor udvikles NNS lige nu? 

 Hvad tænker du, er de vigtigste elementer ved NNS? 

 Kan du forestille dig andre måder, hvorpå problemerne kunne løses? 

 Hvorfor tror du på, at dette kan lykkes? Fra dit perspektiv. 

 

 

2. Hvordan kan Ny Nordisk Skole forstås i et styringsmæssigt perspektiv? 

 Kan NNS fungere i den nuværende styringskontekst? Hvor kan du forudsige 

konflikter? 

 Hvad ser du af nye styringsformer i NNS, og hvad indebærer de?  

 Oplever du, at der er enighed blandt folkeskolens aktører om, hvilke midler der skal 

til for at løse skolens udfordringer? 

 

 

3. Kan vi udlede ændrede ledelsesmæssige tilgange af Ny Nordisk Skole? 

 Betyder NNS, at din/lederens rolle ændres? Hvordan? 

 Hvilke nye ledelsesredskaber skal sættes i spil? Hvilke bliver udfordret? 

 Er der plads til et projekt som NNS i den nuværende styringskontekst præget af 

NPM-tilgange?  

 Tænker du, at lederen kan komme i klemme mellem forskellige krav til sko-

len/lederen? 

 Samarbejde på tværs af institutionsformer – hvad indebærer de og hvad kan de? 

 

Vi vil med afsæt i de samme tre undersøgelsesspørgsmål gennemgå det valgte empiriske 

materiale.  
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Bilag 3: Interessenternes bud på det vigtigste i NNS 

Mette With Hagensen, 

Næstformand for 
Landsorganisationen for 
forældre i folkeskolen 

Mette With Hagensen, 

Næstformand for Landsorganisationen for forældre i folkeskolen At 
manifestet udtrykker ny forskning, inddrager forældrene og indbyder 
til samarbejde i den nordiske tradition.  

Det giver inspiration til gode debatter mellem lærere og forældre. 

Jakob Sølvhøj, Formand 
for Pædagogisk Sektor 
FOA 

At alle skal sikres lige muligheder, og alle skal inddrages som medska-
bere til fællesskabet.  

At der er fokus på social trivsel; der er børn, der har brug for særlig 
støtte fra de voksne. 

NNS omtaler dygtigere professionelle: det tages som udsagn om ud-
dannelse af de ca. 50.000 uuddannede til pædagogiske assistenter. 

Hanne Pontoppidan, 
formand for Uddannel-
sesforbundet 

At der er samtænkning af det boglige og det praktiske, skole- og fri-
tidsliv, almen fagfaglighed og sociale kompetencer samt mødet mel-
lem eleven og den professionelle. Og at udviklingen starter nedefra. 

Gorm Leschley, for-
mand for gymnasielæ-
rernes læreforening 

Det særlig Nordiske: koblingen mellem faglighed og det alment dan-
nende. Inddragelse af eleverne og undervisning tilpasset den enkelte. 
Skolebaserede løsninger i stedet for centralt udmeldte. Der er tillid og 
frihed til den fagprofessionelle lærer. 

Peter Amstrup, for-
mand for danske er-
hvervsskoler 

”Ikke et let projekt at forklare”, det er det mellem linjerne, der er det 
mest interessante. Det er den største ledelsesmæssige og pædagogi-
ske udfordring i mange år. 

Flemming Olsen, for-
mand for Børne- og 
Kulturchefforeningen 

At der er sammenhæng mellem 0 -18 år ved hjælp af et fælles værdi-
grundlag. At Det er vigtigt at bryde den sociale arv og helt centralt: 
reduce the gap. Og holde fast i ambitionen om at skabe gode resulta-
ter i dansk, matematik og engelsk og fastholde udvikling af de sociale 
kompetencer. 

Anders Balle, formand 
for Skolelederforenin-
gen 

Det vigtigste er balancen mellem det individuelle og det fælles. For-
eningen vil bidrage med at kommunikere begejstringen ud til deres 
medlemmer. 

Anders Bondo, formand 
for Danmarks Lærerfor-
ening 

Beskrivelsen af faglighedsbegrebet (manifest pkt. 5): at fagligheden 
skal ses bredt - det er en udfordring at tænke nyt: det er et paradig-
meskifte, hver skole skal tage ansvar (tage handsken op): det kommer 
ikke af sig selv. Medierne siger, at det er ukonkret, ja, det er det, når 
ansvaret for indholdet ligger på den enkelte institution. 

Jens Boe Nielsen, for-
mand for Gymnasiesko-
lernes Rektorforening 

Beskrivelsen af behovet for udfordring den enkelte, hvor den enkelte, 
udfordringer til alle. 

Det vigtigste i arbejdet er revitalisering af respekten for læreren og 
elev.  At skabe et undervisningsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde 
sig. 
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Kurt Ernst, formand for 
Danmarks privatskole-
forening 

Det vigtigste er, at det er et motivationsprojekt, at få praktikkerne 
med.  At det fordrer et samarbejde på tværs af skoleformer. 

Foreningen vil bidrage med at motivere deres skoler til at gå med.  

Troels Borring, formand 
for efterskoleforenin-
gen 

At dannelse og uddannelse er to sider af samme sag. At kroppen er et 
samlet læringsinstrument og ikke blot et stativ for hovedet. 

Kilde: www.nynordiskskole.dk 

 


