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Abstract 
The current debate about the new public school reform often comes down to teachers’ ability to be adaptable 
for change and cooperative, with the underlying assumptions that if the teachers are just adaptable enough, 
it’ll lead to the reform being implemented as the politicians imagined it. This thesis challenges these 
assumptions and insists on embracing the complexity following such a big change in one of the most central 
institutions in the Danish welfare state: We will explore the continuous meaning attribution, which follows 
the implementation, including the future teacher role that arises hereof. By insisting on the complexity in the 
relation between ‘the reform’ and the teachers, and by not reducing the teachers to either adaptable or stop 
blocks, a new ground arises where negotiations of the content of the reform enrolled in historic imperatives, 
logics and discourses can begin locally at the school. In order to capture this negotiation and meaning 
attribution, we’ve conducted an observation study at a Danish public school, Tre Falke Skole, in the 
implementation phase up until the actual reform ‘kickoff’.  
 
The thesis is divided into four chapters. In chapter 1 we clarify the analytical framework needed to capture 
the ‘global’ discourses and rationalities, the ‘local’ negotiations and the interrelation between them. In a 
combination building on Michel Foucault’s discourse and dispositive analysis and Erving Goffman’s 
interactionism, we consolidate a new, shared framework where negotiation is the constant observation point 
and where the necessary interaction between the school’s historic rationalities and the local negotiation game 
is provided.  
 
Chapter 2 unfolds the historic rationalities from which the current public school draws on and exists of 
today. By combining Foucault’s genealogy and archaeology method on anthologies concerning ‘the school’, 
we conclude that the main purpose of the public school is strung between two basic rationalities, a ‘forming 
rationale’ and an ‘academic rationale’. Following this, we analyse the new public school reform and 
conclude that it is based on very clear and targeted goals, but only few or none actual initiatives to reach 
those goals. Based on those two main points from chapter two, we underline that there is room for 
negotiation in the schools.  
 
In chapter 3, we unfold our analytical design by analysing the local interaction in the school in constant 
relation to the existing rationalities and discourses and vice versa. Chapter 3 is structured around three 
reform initiatives that arose at the local municipality level; the mentoring, the business guides and the office 
space. Drawing on our observation study and our chapter two analysis, we analyse the negotiation between 
representatives of the reform and the teachers and show how they handle the inherent paradoxes and over 
determination that follow with the implementation. We discover that in spite of room for negotiation from 
the reform initiatives, it’s often absent due to the strong family script, a ‘special’ leadership, role distance 
and the human often wanting to refuse conflict and resistance in order to let the social game flow. 
Interestingly, it is a new office space initative, which is not a part of the reform, but a result of a new 
collective agreement, that causes resistance and an actual negotiation. 
 
In chapter four, we initiate a discussion of the link between the maintenance of the social order (one of our 
results from chapter 3) and the teachers’ use of double and ironic distancing. By drawing on both Goffman 
and Slavoj Žižek, we suggest that especially the latter makes it possible for the teachers to withhold a 
perception of themselves as having a more ‘authentic’ self outside the reform. We also discuss if the new 
reform initiatives are viewed upon as fetish objects for the teachers’ desire to make a difference. However, 
these are assertions that need further research. 
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Kapitel

1

KAPITEL I

“
“

Alt det, politikerne vedtager, virker ikke 
direkte. Det påvirker rammebetingelserne 
i skolen, men hvis det ikke bliver omsat 
af engagerede  og entusiastiske lærere, 
kan man ikke forvente, at det vil give den 
positive virkning.
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1.0 Indledning 
Den 7. Juni 2013 blev en forligskreds bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti enige om vedtagelsen af den største 

forandring af folkeskolen nogensinde (KL – Omstilling til ny skole, 2014). Forliget gik mildest talt 

ikke ubemærket hen i offentligheden, men blev mødt af en række kritiske spørgsmål angående de 

beslutninger, der var blevet truffet i forbindelse med politikernes ønske om at forandre en så central 

spiller i den danske velfærdsmodel som folkeskolen. For nærværende speciales forfattere har 

interessen cirkuleret omkring forundringen over, hvad der i realiteten sættes i gang, når man kalder 

på forandring over for en statslig institution, der for Danmarks vedkommende har over 200 års 

historie i ryggen. I løbet af de foregående syv måneder er vi i den forbindelse stødt på et utal af 

holdninger fra en række personer – fra lægmænd til professorer over politikere til lærerne selv, der 

understreger, at alle tilsyneladende har en holdning om folkeskolens nuværende tilstand og 

fremtidige formål. Retrospektivt er vi overbeviste om, at det netop er dette virvar af 

forskelligartede meningstilkendegivelser, der indledningsvist styrkede vores interesse i at centrere 

os omkring netop forandringen. For til trods for de mange forskellige holdninger lod der 

gennemgående – og på tværs af aktørerne – til at være en ganske bestemt forestilling om især 

lærernes rolle i forandringen af folkeskolen.  

”Alt det, politikerne vedtager, virker ikke direkte. Det påvirker rammebetingelserne i skolen, men 

hvis det ikke bliver omsat af engagerede og entusiastiske lærere, kan man ikke forvente, at det vil 

give den positive virkning.” (Per Fibæk Laursen, Professor ved Aarhus universitet, fra deadline 1. 

Juli)  

Vi har taget ovenstående citat med fra en tilfældig aften i Deadline på DR1, hvor en professor 

meget rammende beskriver denne forestilling. I citatet, hvad vi har valgt at benævne arketypisk, 

fremgår det nemlig for os ret tydeligt, at der postuleres ud fra især to antagelser: For det første skal 

lærerne være omstillingsparate, reformvillige og fleksible, førend reformen kan lykkes med sin 

forandring, og den positive effekt kan opnås. Men for det andet, og det er måske vigtigere, så er der 

også en antagelse om, at i dét omfang lærerne er omstillingsparate og ’går til reformen med en 

positiv indstilling’, er der en forventning om direkte kausalitet mellem reformens intenderede 

forandring fra centralt hold og den fremtidige, konkret udfoldede skole. Lærerne markeres som en 

afgørende faktor for implementeringen, men inden for en skelnen, der betragter dem som enten 

stopklods eller forandringsvillig. En antagelse, som igen og igen er blevet fremhævet af centrale 

aktører, formidlet og fortolket gennem det danske mediebillede (Ritzau, 2014: Højholdt, 2014: 

Folkeskolen.dk, 2014: Antorini, 2014: DLF, 2014: Deadline, 2014).  
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Spørgsmålet er, om ikke selv den reformvenlige og omstillingsparate lærer, leder eller helt tredje 

fagperson, uagtet hvor meget han eller hun følger reformens retningslinjer, vil have helt afgørende 

indvirkninger på, hvordan reformens indhold faktisk udmønter sig? For os har spørgsmålet ikke 

været, om reformen bliver gennemført, men hvad reformen bliver til ved denne forandring – 

hvordan reformen bliver omsat, fortolket og transformeret i mødet med institutionen Folkeskolen. 

 

Derfor bliver nærværende speciale heller ikke et komparativt studie af forholdet mellem den 

ønskede og den faktiske forandring, mellem formålserklæringer og endelige resultater, med en 

udpegning af en diskrepans som sit uundgåelige resultat. Vi ønsker derimod en undersøgelse af den 

meningstilskrivning, der ledsager reformeringen, herunder den fremtidige lærerrolle, som opstår, 

når man kaster boldene i vejret og søsætter den største forandring af folkeskolen nogensinde (KL – 

Omstilling til ny skole, 2013). Specialet er en undersøgelse af det forhandlingsspil, der opstår 

mellem forståelser, logikker og historiske imperativer, når man ryster en så stor og afgørende 

institution, som folkeskolen er. Ved at insistere på kompleksiteten mellem reformen og læreren, og 

ikke reducere læreren som enten forandringsvillig eller stopklods, opstår der en mellemgrund, hvor 

diskurser møder læreren, som påvirkes og udfordres, hvor det nye udfordrer lærerrollen som 

kategori, og hvor den enkeltes reaktion på at blive kategoriseret afstedkommer både strategisk 

ageren, modstand og, måske vigtigst, forhandling om denne fremtidige lærerrolle i den Nye Danske 

Folkeskole.  

 

Nærværende speciale er samtidigt mødet med en ny hverdag, menneskegruppe og institution. I et 

sådant møde har det været svært at komme uden om vores egne forventninger og for-forståelser. Et 

forhold, der især har været relevant, eftersom vi valgte at lave et observationsstudie, hvor vi i 

meget udstrakt grad ønskede at lade os styre af det, vi observerede. Når studiet tilmed har været af 

en institution, der i så markant grad har haft (og stadigvæk har) mediernes opmærksomhed, har 

vores forventninger og fordomme (indrømmet) nærmest taget form af helstøbte overbevisninger. 

Den første og mest grundlæggende forventning vi havde til vores observationsstudie på de lokale 

skoler var uden sammenligning konflikt. Mødet med en given lærerstand måtte være præget af 

utilfredshed, højlydt modstand og konfrontering med ledelsen om reformens indhold, tænkte vi, og 

vi var overbeviste om, at den månedslange konflikt mellem KL og Danmarks Lærerforening 

afspejlede sig ude på skolerne. 

Den indledende del af vores observation på forvaltningen bekræftede da også denne forventning. 

Gennem seks timelange møder på skoledirektørens kontor på forvaltningen var vi vidne til den 

første indledende forhandling.  

Om bordet sad blandt andet et udvalg af skoleledere, der, sammen med skoledirektøren fra 

forvaltningen, forsøgte at prioritere den kommunale indsats. Forhandlingen var sat i spændingen 
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mellem reformens udpegede mål og forvaltningens udpegede midler til at nå målene samt, hvad 

skolelederne ”kunne sælge til lærerne” (Forvaltningen, 2014; 7. april). 

Vores forventning til den lokale konflikt blev med andre ord bekræftet af de forventninger, 

skolelederne gav udtryk for i forbindelse med forvaltningens præsenterede forslag:  

 

”Jeg har svært ved at gå tilbage til mine lærere med det her.”; ”Efter sidste sommer (lockouten i 

sommeren 2013 red.) har mit arbejde handlet om at få dem indstillet på overhovedet at prøve det 

nye her… altså den nye plan.”; ”jeg tror idéen med… det her med den åbne skole er god nok, men 

det skal sgu give mening for mine lærere, før de gider.” (Forvaltningen, 2014; 7. april).  

 

Det var derfor med spidsede blyanter og et fuldt opladt kamera, at vi, klart forvissede om en 

forestående konflikt mellem lærer og ledelse, i starten af maj tog til vores første observation på en 

skole. En konflikt, som var udgangspunktet for hele ideen til vores studie. Det var jo lærernes 

utilfredshed med reformen, der var udgangspunktet for forhandlingen af dens indhold. Ingen 

konflikt, ingen forhandling – det var tanken.  Vores forventninger og interesse steg derfor 

proportionelt i takt med, at morgenmaden og basserne støt men sikkert forsvandt fra langbordet, 

hvorom lærerne var samlet. Om lidt bryder konflikten ud, de kritiske røster kan ikke holdes nede, 

og vores studie vil tage fart, tænkte vi. Men spændingen syntes at trække ud, da der skulle synges 

fælles fødselsdagssang for én af lærerne. Stemningen var da heller ikke ligefrem konfliktfuld, da 

skolelederne bød velkommen og præsenterede dagens program: mentorordning, fagfordeling, 

frokost, kompetencecenter, kontorpladser, tak for i dag. Hvor mon den største konflikt vil optræde? 

Timerne gik, og vores frustration og bekymring overskyggede lærernes med flere længder. Den 

uundgåelige konfrontation mellem lærerne og ledelse kom aldrig. Konflikten, vores grundlag for 

studiet af reformen, var der ikke. Vi var derfor begge to noget nedslåede, da vi efterfølgende 

evaluerede dagen over en kop kaffe på en bænk uden for skolen. Virkeligheden levede ikke op til 

vores forventninger, og usikkerheden med vores projekt indfandt sig: Hvor er de klart optegnede 

fronter mellem lærerne og ledelsen? Hvor er de utilfredse lærere med al deres modstand? Og hvad 

gør vi nu? Uden konflikt ingen forhandling og uden forhandling intet speciale – i hvert fald ikke 

det speciale vi havde tænkt. Vi sparkede problemet til hjørne med en ikke-beslutning og forsikrede 

– med en vis nervøsitet – hinanden om, at konflikten helt sikkert ville komme i de senere 

observationer. Men konflikten kom aldrig, og problemet genindfandt sig. Vi besluttede at 

gennemse vores mange timers videooptagelse (Jf. Bilag 1) og sammenholde det med vores analyse 

af reformteksten. Resultatet blev følgende speciale.  
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1.1 Problemfelt  
Formålet med nedenstående problemfelt er at kondensere vores problemstilling fra en overordnet 

undren til et egentligt undersøgelsesfelt og samtidigt udpege det specifikke område af reformen, 

som vi ønsker at behandle.  

 

”Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre” (Aftaletekst, 

2013;1). Således indledes aftaleteksten mellem forligspartierne til Den Nye Folkeskolereform i 

sommeren 2013. En aftaletekst, der på mange måder roser den nuværende folkeskoles evne til at 

udvikle elevernes aktive medborgerskab, sociale kompetencer og samarbejdsevner, men som også 

kalder på et markant løft af elevernes faglige niveau og bedre muligheder for at udfolde deres 

potentiale i en stigende international konkurrence (Aftaletekst, 2013;1). Aftaletekstens 

hensigtserklæringer kalder på forandring og udvikling, der i Kommunernes Landsforenings 

(fremover KL) mere konkrete formuleringer understreger, at folkeskolen skal gentænkes. I KL’s 

publicering ”Omstilling til en ny skole” (KL, 2013) italesættes forandringsprocessen som et 

paradigmeskifte, der rettes mod skolernes ledelse og fagprofessionelle personale, dvs. også 

pædagoger og lærere (KL, 2013;8). Her ekspliciteres det tydeligt, at fokus skal rettes mod de 

faglige resultater, herunder bl.a. fremadrettede individuelle elevplaner om faglige fremskridt, 

resultater og evaluering af lærernes arbejde baseret på konkrete målsætninger; altså et målbart 

output, der skal gøre ledelse og lærere mere opmærksomme på, hvilke praksisser og initiativer man 

vurderer som havende effekt.  

 

På baggrund af det undersøgte materiale fra hhv. Aftaleteksten samt KL’s publiceringer er det 

vores påstand, at der med folkeskolereformen stilles et genopfindelseskrav til folkeskolen og de 

implicerede enkeltdele. Med en række konkrete mål for den fremtidige folkeskole samt nye 

evalueringsværktøjer (Aftaleteksten, 2013) synes de overordnede mål med reformen at være klart 

defineret. Ligeledes synes de ansvarlige til at realisere disse mål til at være udpegede – nemlig 

lærerne og lederne – mens midlerne hertil forbliver udefinerede. Aftaleteksten og KL’s erklæringer 

må ikke desto mindre fordre krav hos de lokale kommuner og enkelte skoler om at redefinere de 

lokale ledelsesindsatser og praksisser, udfordre lærerrollen (el. rollerne) samt dennes faglige 

identitet og profession, når reformen kalder på et paradigmeskifte. Her er der ikke ’blot’ tale om de 

nye omdiskuterede arbejdstidsregler, der vil begrænse lærernes frihed til at koordinere egen 

arbejdsdag, men i ligeså høj grad den grundlæggende forandringsproces, der igangsættes, når f.eks. 

KL skriver, at man ”(…) ikke kan løse folkeskolens udfordring med ”mere af det samme” (KL, 

2013; 4) men at ”Medarbejderne skal fx opleve, at det er anerkendelsesværdigt og kulturelt 

meningsfuldt at introducere ny viden i den daglige praksis (…)” (KL, 2013; 8).  
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Det er netop her, specialet finder sin interesse: i diskrepansen mellem de klart definerede mål og 

den manglende præcisering af midlet til at nå disse. Ofte er der lavet før/efter-analyser af en 

forandringsproces, der har til formål at vurdere positive og negative konsekvenser af en given 

implementering (fx Magtudredningen; Jørgensen, 2003, Phillips, 2003)  Og alt for ofte synes disse 

analyser ikke at fange de lokale forhandlingsprocesser, der igangsættes, når en institution som 

folkeskolen stilles over for det forventningspres, der opstår i lyset af en reforms nye krav. 

 

Vi ønsker at beskæftige os med det forhandlingsrum, der konstitueres ved implementeringen af 

reformen. I perioden, der dækker tidspunktet fra lovtekstens vedtagelse i Folketinget til 

skæringsdatoen for reformens officielle ”startskud” den 7. august 2014, har vi muligheden for at 

undersøge, hvordan forhandlingen i netop dette nye ’rum’ konstitueres i mødet mellem den 

programmatiske reformdiskurs og den kontekstafhængige, lokale interaktion. 

 

Vores præmis er dermed, at reformprocessen må ses som en fortløbende og konstant uafklaret 

proces, der forhandles lokalt og derved skaber ny mening, nye kategoriseringer og nye 

rolleforståelser samt ændrede praksisser på både lærer- og lederniveau. Vi anlægger således ikke et 

klassisk top-down blik på reformprocessen, der udelukkende ser reformen som veldefinerede 

uddannelses- og moderniseringspolitiske standarder og trends som eksempelvis School 

Effectiveness-bevægelsen eller New Public Management-konceptet (Juelskær et al., 2011). 

Tværtimod abonnerer vi på en forståelse inspireret af Jaques Derridas begreb om translation, hvor 

overførslen af budskaber (de nye reforminitiativer) ikke må betragtes som uanfægtede, 

veldefinerede overførsler fra A (Folketinget, forvaltningen) til B (skoleledere og lærere), men i 

stedet som en proces, hvor budskaber transformeres, opdages og forhandles i mødet med 

modtageren: ”Det er den andens ører, der sætter og giver betydning” (Derrida, 1985;51). Det 

betyder dog ikke, at oversættelsesprocessen er vilkårlig eller fuldstændig kontingent. Om end selve 

reformen først indtræder i det øjeblik, modtageren transformerer budskabet i sin egen forståelse, 

foregår denne proces i et rum af visse normerende diskurser, som allerede gør sig gældende på 

forhånd og derved indskrænker de mulige forhandlingsrum. Det er netop denne vekselvirkning 

mellem de centralt fastsatte rammer via lovtekst, policy-dokumenter, vejledninger og direktiver 

samt folkeskolens historie, som til sammen skaber de normerende diskurser og rationaler, sat 

overfor den lokale forhandling, transformation og meningstilskrivning. Dette er vores egentlige 

undersøgelsesobjekt.  

 

Hermed er vi i en position, hvor problemfeltet kan kondenseres ned til en problemformulering, der 

vil være styrende for specialets struktur fremadrettet: Vi vil gennemgående i vores speciale søge at 

fiksere og undersøge samspillet mellem det, man kunne kalde den centralt besluttede 
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programmatiske reformdiskurs og den lokale institutions kontekstbaserede interaktion. Nedenfor 

har vi opsummeret vores refleksioner i en egentlig problemformulering.  

 

1.1.1 Problemformulering 
Hvordan forhandles den nationale folkeskolereforms rationalitet(er) og diskurser i mødet med det 

lokale implementeringsarbejde på skolen?  

 

For at muliggøre en besvarelse af dette spørgsmål stiller vi indledningsvist fire 

underspørgsmål, som skal hjælpe med at strukturere vores undersøgelse: 

 

- Hvordan er folkeskolen historisk konstitueret? 

- Hvilke forhandlingspotentialer er iboende reformen?  

- Hvordan påvirker reformen lærerrollen som kategori?  

- Hvordan konstitueres forhandlingsmulighederne i det lokale rum og med hvilke 

konsekvenser? 

 

1.2 Begrundelsen for valg af teori 
For at kunne besvare problemformuleringen er første skridt at præsentere vores teoriapparat, 

herunder i første omgang begrunde, hvorfor vi har valgt at benytte Michel Foucaults 

diskursteoretiske teoriapparat og Erving Goffmans interaktionisme i vores analytiske arbejde. 

Begrundelsen er afledt af især to empiriske betragtninger: 

 

1) Folkeskolereformen kalder ikke blot på forandring, men på et decideret paradigmeskifte 

(KL, 2013;8), hvorfor kravet til vores analytiske følsomhed affødes heraf: For at være i 

stand til at behandle reformen med en vis seriøsitet, må vi i første omgang forstå, hvor 

skolen og lærerrollen som henholdsvis institution og kategori kommer fra samt hvilke 

historiske betingelser, den nuværende folkeskolereform er født under. Det betyder, at vi må 

aktivere et analytisk apparat, der kan omfavne det tekstuelle og diskursive, og som gør os i 

stand til at identificere sammenhænge i undersøgelsesobjektets lange, brogede og 

forskelligartede historie. Det kan vi med Foucault. 

2) Med vores anden afgørende, empiriske observation – den manglende meningstilskrivning 

af midlerne til at nå reformmålene – kommer Foucault til kort i vores henseende. Eftersom 

vores præmis er, at reformprocessen må ses som en fortløbende og konstant uafklaret 

proces, der forhandles lokalt og herigennem skaber mening, har vi brug for et teoretisk 

apparat, der bibringer denne følsomhed over for det lokalt forhandlende. Vi har brug for et 
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blik, der kan omfavne verden som en arena af social interaktion, hvor nye kategoriseringer 

og rolleforståelser samt ændrede praksisser vedblivende er på spil. Det kan vi med 

Goffman. 

Hver for sig er der altså umiddelbart stor analytisk værdi at hente hos henholdsvis Foucault og 

Goffman, når problemfeltet skal undersøges og problemformuleringen besvares. Vi har dog intet 

ønske om at lave to separate analyser baseret på de to teoretikere. Vi finder, at der (fortsat) er et 

uudnyttet potentiale i en analysestrategisk sammentænkning: Ved at lade dem spille ind i hinanden 

mener vi at kunne begribe en spænding mellem et diskursivt niveau og et interaktionistisk blik for 

den lokale forhandling og meningstilskrivning, som tilgodeser en mere nuanceret forståelse af 

reformprocessen. Derfor stopper vores ambition heller ikke ved fx at undersøge opblomstringen 

af ”den nye lærer” a la en klassisk Foucauldiansk analyse og sammenholde denne med en 

Goffman-funderet interaktionistisk analyse af udøvelsen af og spillet om denne nye rolle. I stedet 

mener vi en sammentænkning tillader en mere omfattende iagttagelse af implementeringen af 

reformen, end de to teoretikere analysestrategisk vil kunne tilbyde hver for sig. For netop i denne 

forandringsproces har vi som interesse at undersøge, hvad der sker, når lærerne eksplicit bliver 

kategoriseret på en ny måde: Hvordan udformer dette spillerum om den nye lærerrolle sig, og 

hvordan navigerer læreren mellem den gamle og nye rolle?  

 

Ved en sammenskrivning introduceres der altså – påstår vi – mere bevægelse og dynamik i 

Foucaults begrebsapparat samtidigt med, at kritikken om Goffmans manglende evne til at hæve 

sine analyser til et højere samfunds-strukturelt plan imødekommes (Hacking, 2004; Hancock & 

Garner, 2011 m.fl.). Med sammenskrivningen bliver vi derfor i stand til at analysere, hvordan der 

ud af forventningspresset i reformen lokalt opstår nye praksisser, ledelsesteknologier og 

rollebeskrivelser gennem en kontinuerlig meningstilskrivning. Og ikke mindst, hvordan 

meningstilskrivninger  vekselvirker mellem det eksisterende diskursivt-normeret handlerum og den 

lokale interaktion. Dermed ønsker vi at undgå at fokusere på de konsekvenser, der ved første 

øjekast kommer til syne efter implementeringen, men skærper i stedet vores blik på de 

forhandlinger, der opstår under reformens implementering. 

 

Inden vi påbegynder vores sammenskrivning af Foucault og Goffman, er det dog nødvendigt først 

overordnet at introducere de to teoretikere hver for sig for at skabe forståelse for deres respektive 

teoriapparater og vigtigste begreber. 

 

1.3 Teori 
Da specialet trækker på to ganske omfattende teoriapparater, vil vi for det første udelukkende 

præsentere en kort og præcis teoretisk indføring i de begreber, som benyttes analytisk. For det 
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andet vil vi senere foretage en teoretisk sammenskrivning af dele af Foucault og Goffmans teori til 

én fælles analysestrategi, hvorfor nogle af elementerne først introduceres i sammenskrivningen.  

 

1.3.1 Diskursteorien 

Michel Foucaults begrebsapparat er præget af en vis inkonsekvens. Foucault forholdt sig kritisk og 

refleksivt til sine værker, og begreberne ændrer sig derfor forfatterskabet igennem og er således 

formet af den kontekst, han benyttede dem i (Raffnsøe, 2008:61). Denne begrebsmæssige 

inkonsekvens kan også forstås som produktet af Foucaults ambition om ikke at danne skole og 

derved ikke udfærdige et veldefineret teoriapparat, der skulle skabe inspiration til efterlevelse 

(Andersen, 1999:28). Det er således en vigtig pointe, at de følgende begrebsdefinitioner er 

produktet af vores specifikke læsning af Foucault som diskursteoretiker; en læsning, der er kraftigt 

inspireret af blandt andet Åkerstrøm Andersen, Villadsen, Dean og Raffnsøe (Andersen, 1999: 

Villadsen, 2002, 2013: Dean, 2012: Raffnsøe, 2008) 

 

Med Diskursbegrebet forstår vi et afgrænset antal af ytringer, som man kan definere en række 

eksistensbetingelser for (Foucault, 1972). Ytringer er hos Foucault udsagn, der i en diskurs altid 

står i forhold til andre udsagn og har en specifik funktion. Diskurser er ikke autonome og indvirker 

ikke blot på sociale og sproglige sammenhænge, men formes også heraf (Raffnsøe, 2008:53). 

Denne meget brede definition af diskursbegrebet opfordrer til, at diskursanalytikeren selv definerer 

eksistensbetingelserne for diskursen, som i vores læsning i udpræget grad lægger vægt på den 

gensidige påvirkning mellem diskursen og den sociale sammenhæng – her særligt forhandlingen.  

 

Genealogien og vidensarkæologien i en kombination 

Genealogien, som én måde at beskæftige sig med diskurs på, definerer opgaven som en 

undersøgelse af diskursers historiske tilblivelse og aktuelle eksistensbetingelser. Gennem en 

udforskning af hvilke slægtskabslinjer, der kan siges at knytte an til en særlig diskurs, beskrives de 

forhold, der har og har haft betydning for, hvordan viden og diskurser er konstituerede (Villadsen, 

2002:86). Genealogien søger at tydeliggøre, at der ingen essentiel sandhed er, kun sandheden om at 

essens er konstrueret og dermed historisk kontingent. Man dvæler ved tilblivelseshistoriens 

omstændigheder og viser videre, hvordan de er konstrueret undervejs (Raffnsøe, 2008:52). 

Genealogien er således et forsøg på at stille spørgsmålstegn ved aktuelle diskursers 

selvfølgeligheder ved at vise, hvilke herredømmeforhold de er konstrueret under for derved at 

benytte historien som modhukommelse (Foucault, 1980).  

Foucault supplerer ofte genealogien gennem vidensarkæologien. På baggrund af et veldefineret, 

velafgrænset arkiv, bestående af udsagn med relevans for et givent problemfelt, er denne analytiske 

strategis formål at illustrere en regularitet i spredningen af udsagn i arkivet. Diskurser fremstår 
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således som det endeligt afgrænsede korpus af udsagn, mens den karaktermæssige regularitet i 

spredningen af udsagn betegnes diskursformation (Andersen, 1999:43).  

Vores første analyse i dette speciale kan hermed betegnes som et arkæologisk snit i genealogien 

(Villadsen, 2002:84-86). Her er der tale om et nedslag i en slægtsskabshistorie, hvor der ledes efter 

kontinuitet overfor diskontinuitet i en afgrænset historisk periode. Vi foretager altså en 

kombination af de to nævnte analytiske strategier.  

 

Rationalitetsbregrebet 

Vores diskursanalyse beskæftiger sig primært med den rationalitet eller de rationaliteter, som synes 

at have konstitueret folkeskolen som institution og lærerrollen som kategori. Foucault beskæftiger 

sig i flere af sine diskursanalyser med rationalitet (Raffnsøe, 2008), og for Foucault er rationaliteter 

ikke en overgribende proces, som har karakter af en stabil “fornuftskategori“ imod hvilken, 

handlemåder kan vurderes som mere eller mindre rationelle som hos eksempelvis Max Weber 

(Foucault 1991b: 79). Det handler derimod om at fremskrive de former for rationaliteter, der 

indskriver sig i diverse diskurser, praksisser og institutioner for at undersøge hvilken rolle, de 

spiller heri (Foucault, 2002, 2003). 

 

Vi kan med disse teoretiske begreber iagttage centrale diskursers tilblivelseshistorie og 

eksistensbetingelser samt undersøge hvilke rationaliteter, der knytter sig til folkeskolen og 

reformen af denne. Alt sammen med henblik på at undersøge normeringen af den forhandling, der 

udgør specialets genstandsfelt. 

 

1.3.2 Goffmans interaktionisme 

Erving Goffmans omfattende forfatterskab dækker over otte bøger, tre essaysamlinger og mindst 

28 essays udgivet i perioden fra 1951 til 1983. Derfor er det  heller ikke ambitionen her at 

kondensere hans samlede teoriapparat ned til én samlet fortælling, men i stedet først udpege hans 

grundlæggende antagelser om det sociale og selvet, dernæst udvælge og forklare de centrale 

begreber, som vi fremadrettet vil trække på.  

 

Goffman betegnes som symbolsk interaktionist og beskæftiger sig gennemgående med, hvordan 

selvet udfører sin rolle i en eller anden form for opretholdelse af og ’spillen med’ den sociale orden 

(Lemert & Branaman 1997; lxiii-lxiv). Gennem hele sit forfatterskab bruger han tre metaforer til at 

beskrive, hvordan selvet agerer i interaktionen: teater-, spil- og ritualmetaforen. Selvom læsningen 

af Goffmans tre metaforer har foranlediget forskellige tolkninger af hans interessefelt (Lemert & 

Branaman 1997; lxiii), så gælder det på tværs af tolkningerne, at virkeligheden – og dermed det 

sociale liv – skal ses som en arena (scene, spil eller lign.), hvor selvet udfører en række faceworks, 
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teknikker, reaktioner, modstand, ritualer, rollefremførelser mv. for spille sin identitet, ikke forstået 

som én fastforankret størrelse, men netop bestående af roller performet af selvet og normeret af de 

rammer, spillet foregår under (Lemert & Branaman 1997; lxiv).  

 

Dette implicerer, at selvet for det første agerer som strategisk tænkende – eller i Goffmans 

terminologi spillende (Lemert & Branaman 1997; lxx) – og dermed besidder et rum for handlekraft. 

For det andet implicerer det, at selvets ageren også er normeret af den omgivende institution eller 

konkret situation, hvilket i Goffmans terminologi ofte er udmøntet og forklaret gennem begrebet 

script, som kan fremlæses gennem studier af konkrete sociale interaktioner (Goffman, 1959).  

 

Script & ritual 

Som Karlsen og Villadsen (2008;73) beskriver det, kan et script ”(…) defineres som en 

handlingsledende struktur, der udgør en drejebog for sociale møder og interaktioner og herved 

fastsætter normer for de enkelte deltageres korrekte optræden”. Det vil sige, at scriptet fungerer 

som det system, der former rummet for samhandling mellem individerne, men som også efterlader 

individerne med handlekraft til fx at træde ud og bryde med scriptet og den dertilhørende 

forventningsramme. Der er altså et relationelt forhold mellem selvet og det specifikke script, der 

ikke må forstås deterministisk, men som heller ikke kan se sig adskilt fra de samfundsmæssige og 

institutionelle rammer, den sociale situation foregår inden for. Resonansen til Foucaults 

dispositivbegreb synes klar – dog med et niveauforskel mellem ’makro’ og ’mikro’.  

Selvom et af Goffmans essays hedder ”Interaction Rituals”, definerer han aldrig termet ’ritual’ 

(Collins 2004; 439), hvorfor vi fremskriver os en forståelse, der dels trækker på Goffmans egen 

anvendelse og dels Karlsen og Villadsens (2008) læsning. Hos Goffman er ritualer en form for helt 

basale adfærdskoder i det sociale, hvorigennem personer bevidst eller ubevidst navigerer for 

overhovedet at håndtere sameksistensen med andre. Det betyder også, at der med ritualer sættes 

forventninger til, hvad der anses som værende acceptabel og uacceptabel adfærd i en given social 

interaktion (Lemert & Branaman 2008; lxx). Ritualet må derfor også skulle sættes i relation til 

scriptets normerende og handlingsledende struktur og ses som en handling, der aktiveres, og som 

indebærer en bestemt orkestrering af udsagn, disses rækkefølge og legitime samtaletemaer (Karlsen 

& Villadsen 2008; 74). Der er således et samspil mellem script og ritual. Hvor førstnævnte typisk 

skal forstås på et niveau i relation til fx en institution, skal sidstnævnte nærmere ses en handling på 

et ’mikroplan’, hvor ritual-fremførelser kan fremme personers performativitet inden for scriptet.  

 

Frontstage/Backstage 

I Goffmans dramaturgiske perspektiv er frontstage og backstage traditionelt begreber, der (brugt 

metaforisk) beskriver relationen mellem den rolle eller de roller, en given skuespiller spiller foran 
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sit publikum (frontstage) og den rolle, skuespilleren spiller over for sine med-skuespillere 

(backstage). Goffman siger herom:  

 

”Det er klart, at fremhævede facts dukker op i det, jeg har kaldt en front region. Det burde være 

lige så klart, at der kunne findes en anden region – en ”bag region” eller ”backstage”, hvor 

undertrykte facts dukker op (Goffman, 1959;114).  

 

Heri er idéen om, at selvet i rollen på scenen (frontstage) nedtoner og undertrykker bestemte 

egenskaber, som afviger fra det sociale rums forventninger til selvsamme rolle, men som vil dukke 

op backstage i et form for privat rum. Overført på nærværende speciale ville det fx betyde, at 

læreren er frontstage, når vedkommende underviser sine elever i klasselokalet og backstage når 

han/hun diskuterer sine undervisningsmetoder eller enkelte elevers udfordringer med andre lærere i 

fx lærerværelset. Pointen er her hos Goffman, at backstagen tillader læreren at udtrykke dele af 

selvet, som ’the audience’, altså eleverne i dette eksempel, ellers ville finde uacceptabelt, og 

årsagen skal findes i, at frontstage og backstage hver især tilbyder forskellige normer for fremførsel 

med henblik på, at det sociale kan fortsætte. Om end der hos Goffman ligger en idé om det 

relationelle mellem frontstage og backstage i en given situation, så betragter vi med 

poststrukturalistiske briller frontstage/backstage som mindre bogstavligt og mere ’flydende’ 

relationelle: Herved forstår vi, at enhver backstage er frontstage til en anden backstage og vice 

versa, og de to begreber må derfor forstås i fraværet af en (rigid) idé om to adskilte scener, men i 

stedet som to begreber, der kontinuerligt træder frem i en række forskellige situationer. Blandt 

andre Karlsen og Villadsen (2008) abonnerer på denne læsning, der mere generelt definerer 

frontstage som værende alt det: 

 

”en agent kan fremvise og aktivere i en given situation i forhold til sin rolle (gestik, mimik, udsagn, 

personlige egenskaber, symboler, handlinger mv.), mens backstage er dér, hvor diverse undertrykte 

og ”private” forhold kan komme til udtryk.” (Karlsen og Villadsen 2008;78). 

 

Facework 

Goffman beskriver i ”On Facework: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction” (1955),  

hvordan vi omgås hinanden og udfører ritualer i denne interaktion. I ethvert rum, som en person 

bevæger sig ind i, eksisterer der forskellige normer og rammer for deltagelse og opførsel. Ifølge 

Goffman benytter personer sig af en række forskellige ”faces” for dels at få det ’sociale til at 

fortsætte’, dels for at legitimere den sociale rolle, som man – i lyset af hvordan man gerne vil have 

at andre skal se en – selv spiller. Som Goffman påpeger, og som er en underliggende pointe og 
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præmis for hans syn på det sociale, har vi alle et fælles ønske om at undgå konflikter og eventuelle 

pinligheder: 

 

”Social life is an uncluttered, orderly thing because the person voluntarily stays away from the 

places and topics and times where he is not wanted and where he might be disparaged for going. 

He cooperates to save his face, finding that there is much to be gained from venturering nothing.” 

(Lemert & Branaman 2008;110).  

 

Derfor benytter vi os strategisk af en række ’faceworks’, hvilket kan være både verbale og non-

verbale handlinger, hvor vi udtrykker og vurderer en given situation, og om der er 

overensstemmelse med, hvordan vi hver især opfatter hinanden og situationen. Når der er 

overensstemmelse, eller hvad Goffman betegner som ”ritual equilibrium” (Lemert & Branaman 

2008; 111), så kan der siges at være ’opretholdt face’. Er der uoverensstemmelse mellem 

personerne vil dette som oftest afføde en følelsesmæssig reaktion fra én af parterne, hvorfor vi 

ifølge Goffman som minimum altid forsøger at opretholde hinandens face og som oftest skabe et 

positivt face for andre.  

 

Hermed er første del af vores teoretiske begrebsapparat beskrevet. En introduktion, som vil blive 

yderligere udfoldet med fremskrivningen af vores analysestrategi. 

 

1.4 Det empiriske fundament 

Nedenstående afsnit har til formål at redegøre for de overvejelser, der er gået forud for valget af 

specialets empiri og data. Afsnittet vil være todelt mellem det skriftlige materiale, som danner 

arkivet til vores arkæologiske snit i folkeskolens genealogi og observationsstudiets afgrænsning.  

 

1.4.1 Et overview 

Med henblik på at undersøge hvordan folkeskolens slægtskab manifesterer sig i reformen, og 

derved påvirker den efterfølgende forhandling på de lokale skoler, gennemføres et arkæologisk snit 

i genealogien. Som udgangspunkt stiller den genealogiske diskursanalyse et meget stort krav til 

arkivets størrelse og kan ikke afsluttes, førend en grad af cirkelreference, de enkelte dokumenter 

imellem, er opnået (Andersen, 1999). Det har dog hverken været muligt eller ambitionen med dette 

speciale at opnå et sådant omfang. Men denne afgrænsning tydeliggør kun behovet for præcist at 

eksplicitere, hvordan vores arkiv er konstrueret, så læseren efterfølgende kan kritisere og udfordre 

specialets resultater.  

 

Arkivet er først og sidst styret af det tema, som specialet tager sit afsæt i: Folkeskolen som 
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institution og lærerollen som kategori. Herudfra har vi lavet et overview på dele af den (store) 

mængde antologier samt historiske beskrivelser, der allerede eksisterer inden for feltet (se blandt 

andet, Justine, et al. 2011 og Andersen, et al. 2008) Vi har således kun i meget begrænset omfang 

benyttet os af rå-data eller primær empiri. Kun formålsparagrafferne og lovteksterne kan siges at 

falde inden for denne kategori. De antologier, vi har benyttet til vores overview, har, til trods for 

deres fokus på den danske folkeskole, ikke samme analytiske formål eller interessere for 

rationalitet(er) eller konstitutive konsekvenser for lærerrollen som kategori. Derfor har de primært 

bidraget til et overblik over den betragtelige historiske periode. Det imperativ eller den 

konditionering af iagttagelsesbetingelserne, som har struktureret vores læsning og udvælgelse af 

udsagn, kan beskrives ud fra følgende spørgsmål: Har dette udsagn betydning for den rationalitet 

eller de rationaliteter, der lader til at konstituere folkeskolen og lærerrollen som kategori? 

Analysens blik er således alene rettet mod rationaliteterne (Jf. Vores beskrivelse af 

rationalitetsbegrebet ovenfor). 

 

1.4.2 Et observationsstudie 

Det empiriske fundament for vores observationsstudie udgøres af mere end 60 timers direkte 

deltagerobservation (Bilag 1) fordelt på Frederiksberg Kommunes forvaltning, KL og Tre Falke 

Skole på Frederiksberg – dog med meget klar hovedvægt på sidstnævnte1. Vores analyser og 

specialets interesse er først og sidst rettet mod forhandlingen på den lokale skole, hvorfor det i den 

forbindelse kan være nærliggende at spørge ind til vores valg om kun at foretage observationer på 

én skole. Den åbenlyse kritik af dette valg er, at specialets resultater ikke vil kunne ophøjes til 

generelle påstande om reformimplementeringen, fordi disse resultater netop kun er opnået på 

baggrund af observationer på én skole (Flyvbjerg, 2004;219). En kritik, vi adresserer i afsnit 3.0 

metodiske overvejelser, hvorfor den ikke vil adresseres yderligere her. En praktisk indskydelse skal 

dog være, at det med landets mere end 1.300 folkeskoler (UVM(a), 2014) og med 

forskningsmetodens krav om dybde i selve observationen (Bernard, 2006;352) synes at være 

vanskeligt at lave observationer af et repræsentativt udsnit af landets skoler – i hvert fald inden for 

rammerne af et speciale.  

 

Som forskningsmetode kombineres den direkte observation ofte med interviews af udvalgte 

informanter (Bernard, 2006;354), men med vores specifikke fokus på forhandlingen og samspillet 

mellem interaktion og det diskursive niveau valgte vi meget hurtigt denne del fra. Vi ønskede ikke 

at undersøge den iscenesatte samtales argumenter, som ofte er tilfældet i interviewsituationen. 

Vores fokus, afledt af vores sammenskrivning af Foucault og Goffman, har været det specifikke 

     _____________________ 
 
1 For en detaljeret beskrivelse af vores observationer, se Observationsoversigt - Bilag 1 
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forhandlingsrum, som opstår mellem lærerne, og det vi senere fremskriver som socialiteten:  Hvad 

sker der i mødet mellem de nye teknologier, praksisformer, evalueringsmetoder og retningslinjer på 

den ene side og lærerollen på den anden. Denne særlige interesse mener vi bedst at kunne indfri 

ved en længerevarende, intens og fokuseret observation på én skole – ikke i interviewet. Det har 

samtidigt sikret den nødvendige tillid mellem lærerne og os (Bernard, 2006;354), herunder 

muligheden for at observere alle de implementeringsinitiativer, der foregik på skolen.  Vi mener 

således, at det snævre indblik vil afføde mere præcise og interessante resultater end forsøget på et 

bredere overblik.  

 

Hermed er vi i en position, hvor sammenskrivningen af Foucault og Goffman, som skal ende i 

vores analysestrategi, kan påbegyndes.  

 

2.0 Analysestrategi - Et sammenskrevet framework  
Vi er ikke de første, der kan se potentialet i en sammenskrivning af det, der af flere kaldes 

Foucaults top-down blik med Goffmans bottom-up. (Hacking, 2004: Hancock og Garner, 2011) 

Vores analysestrategi vil da også trække på, men samtidigt adskille sig fra, de tidligere 

sammenskrivninger. Især er vi inspirerede af Ian Hacking (2004), som tydeliggør et på forhånd 

eksisterende sammenfald mellem de to tænkere, idet han afviser den gængse læsning af de to som 

modsatrettede perspektiver. Ikke alene sammenfaldet i analyseobjekt (Foucaults Galskabens 

Historie og Goffmans Stigma) men også deres fælles interesse for det Hacking kalder ”making up 

people” (2004;294) skaber det fælles ståsted, hvorfra vores sammenskrivning kan begynde.  På 

trods af de mange og indsigtsfulde sammenskrivninger mener vi, at der fortsat eksisterer et uforløst 

potentiale: Alle ovennævnte er mere eller mindre totale sammenskrivninger med det resultat, at de 

ofte ender i en Foucauldiansk læsning af Goffman eller omvendt. Vi ønsker ingen af delene. For at 

undgå dette vil vi i første omgang sætte et empirisk iagttagelsespunkt som afsæt for 

sammenskrivningen og lade os styre – ikke af de to teoriapparaters potentialer – men af vores case-

specifikke undren for derefter at lade hver af de to byde sig til, hvor de skaber indsigt. Det betyder, 

at vi opgiver enhver ambition om en komplet sammenskrivning, og vores analysestrategi vil derfor 

i første omgang været båret af ambitionen om at udvikle et begrebsapparat og analysedesign 

målrettet dette speciales specifikke undersøgelse. Derfor fordrer denne smallere og mere specifikke 

sammenskrivning også, at vi kortvarigt vender tilbage til vores problemfelt og problemformulering. 

 

Vi iagttager som tidligere beskrevet implementeringsprocessen af reformen som et forhandlingsspil 

mellem reformens implicitte rationaler, forventninger, rollebeskrivelser samt ledernes og ikke 

mindst lærernes praksis. Heri påstår vi med andre ord, at der med folkeskolereformen opstår en 

række nye forventninger til læreren som fagperson, og at der med implementeringen af den nye 
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reform vil foregå et forhandlingsspil om denne nye rollebeskrivelse (Påstande vi vil underbygge 

med vores analyse). 

 

Når vi i den følgende sammenskrivning fastholder forhandlingen som empirisk mellemgrund, er 

det afgørende, at læseren er opmærksom på vores indledende bemærkning om den ofte udeblevne 

forhandling (Jf. afsnit 1.0). Det kan virke kontraintuitivt at sætte forhandlingen som konstant og 

samtidigt bemærke, at den ofte udebliver. Men når vi fastholder forhandlingen, er det i en særlig 

forståelse med inspiration fra Goffmans betragtninger om, hvordan man kan spille om, hvordan 

man videre kan spille det strategiske spil. Karlsen og Villadsen (2008) understreger dette ’spil om 

spillet’ ved at påpege, hvordan en persons ”(...) effektive situationsdefinition, dvs. aktiveringen af 

en særlig type ritualiseret kommunikation, indebærer en bestemt orkestrering af udsagn, disses 

rækkefølge og legitime samtaletemaer (2008;79). 

 

Vi betragter således forhandlingen som en forhandling, der kan opstå i to led. Inden enhver 

forhandling kan der opstå en forhandling om, hvordan der overhovedet kan forhandles (altså en 

konstituering af forhandlingsrummet). I andet led opstår der hermed muligheden for forskellige 

udfald (afhængig af situationsdefinition og konstituering af forhandlingsrummet), der på den ene 

side kan ende med fortsat forhandling, men som på den anden side også kan ende med fraværet af 

forhandling – eller hvad vi i det følgende betegner som ikke-forhandling. I tilfældet af at der opstår 

et rum, hvor den videre forhandling udebliver, må vi negere vores spørgsmål (Jf. 

Problemformuleringen) om, hvordan der forhandles og i stedet spørge til, hvordan ikke-

forhandlingen udspiller sig2. 

 

2.1 Det sammenskrevne potentiale med forhandlingen som mellemgrund 
Da vi ønsker en sammenskrivning, der ikke er funderet i den ene teoretiker frem for den anden, 

kalder vores sammenskrivning på en meget minutiøs præcisering af de mest centrale begreber for 

analysestrategien. Hvad vi forstår ved subjektet / jeg’et og socialiteten, er centrale begreber, der 

stiller krav til en præcis afklaring. Inden vi påbegynder sammenskrivningen, er det imidlertid 

formålstjenligt at gøre nogle overordnede betragtninger  i relation til sammenskrivningsmuligheden.  

 

Med afsæt i vores problemformulering rettes fokus mod, hvordan forhandlingen som en slags 

empirisk mellemgrund, der hele tiden opstår, konstituerer og cirkulerer i vekselvirkningen mellem 

     _____________________ 
 
2 En negering, som kun er meningsfuld i det omfang, vi samtidig kan fremskrive et potentielt rum 

for forhandling iboende reformen i tillæg til antagelsen om utilfredshed med selvsamme. 
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det, vi analysestrategisk kategoriserer som henholdsvis subjektet/selvet og socialiteten. De to 

kategoriseringer skal ikke forstås som allerede definerede og adskilte analysestrategiske kategorier 

hos enten Goffman eller Foucault, men i stedet forstås i sin sammenskrivende helhed, hvilket gør 

os i stand til at begribe de to teoretikeres begrebsapparater i deres kompatibilitet for derved at 

etablere gensidige relationer mellem dem. Lad os i første omgang se på Ian Hacking’s (2004) 

betragtninger om Foucault og Goffman, for det er faktisk inden for rammen af hans betragtninger, 

at vi ser potentialet til at gå skridtet videre: 

 

”Goffman analysed, by a series of ideal types, the ways in which human roles are constituted in 

face-to-face interactions within an institutional setting, and how patterns of normality and 

deviance work on individual agents – and how the agents change those norms, by a sort of 

feedback effect. Foucault’s archaeologies established the preconditions for and the mutations 

between successive institutional forms.  His later genealogies are closer to how the historical 

settings work on people to form their potentialities, but never indicate how this happens in daily 

life. Goffman does that in rich detail, but gives no hint of how the surrounding structures 

themselves were constituted. “ (Hacking, 2004;288) 

 

Hacking har således øje for Foucaults og Goffmans komplementaritetsmuligheder, når han 

beskriver Goffmans blik for face-to-face interaktion og Foucaults evne til at undersøge 

fremkomsten af de rationaler og affødte handlerum, inden for hvilke face-to-face interaktionen er 

meningsfuld. Hacking folder dog aldrig disse komplementaritetsmuligheder ud i et decideret 

framework3, og det er her vores ambition om en sammenskrivning ligger. 

 

For at synliggøre sammenskrivningen har vi produceret en model, der mest af alt er af pædagogisk 

karakter, men som har til formål at indkapsle cirkulariteten og vekselvirkningen mellem de 

respektive niveauer. Vi har sat socialitetens handlemulighed på den ene side og subjektets 

handlemulighed på den anden side for at overskueliggøre den række af mere eller mindre 

overlappende, men – påstår vi – gensidigt relaterende begreber. Vi definerer derfor socialiteten som 

det rum, hvori en række ledelsesteknologier, praksisændringer, arkitektoniske ændringer, diskurser, 

dispositiver mv. opstår og eksisterer, afhængigt af vores empiriske observation. Overfor 

socialiteten har vi subjektets handlemulighed med dets strategiske rollespil  

 

Adskillelsen af de to handlekategorier har udelukkende til formål at understrege, at de to 

teoretikeres begrebsapparater giver os en række muligheder for at undersøge folkeskolereformen på 
     _____________________ 

 
3 Se dog Hackings brug af begrebet ’matrix’ i The Social Construction of What (2000), som faktisk går lidt 
videre med hensyn til netop at opstille en ramme for den social-diskursive konstruktion af ’personer’. 



 20 

flere niveauer. Men faktisk opstår det interessante i sammenskrivningen først, når de forskellige 

elementer tænkes relationelt. Ved at sætte forhandlingen som konstant – dvs. vores kontinuerlige 

iagttagelsesgenstand – bliver det muligt for os ikke blot at undersøge fx en ”lokal forhandling” 

isoleret. Tværtimod får vi blik for, at denne ”lokale forhandling” kan have konstitutive 

konsekvenser for og kan ”spille tilbage” i andre lokale forhandlinger såvel som de diskurser, der 

indledningsvist normerede forhandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herved får vi en ”mellemgrund”, hvorfra de to teoretikere kan komplementere hinanden, og vi er 

således skridtet videre, hvor vi kan begynde sammenskrivningen.  

 

2.2 Subjektet hos Foucault og Goffman 
Den første part vi har udpeget i det forhandlingsspil, som reformen afstedkommer, er subjektet. 

Nærværende afsnit har som opgave indledningsvist at redegøre kort for Foucaults og Goffmans 

forståelse af subjektet for som afslutning at fremskrive vores specifikke anvendelse af begrebet. 

  

Foucault er fra mange sider og i mange receptioner blevet beskyldt for ikke at efterlade meget rum 

til et handlekraftigt subjekt. Disse fortolkninger synes at ”efterlade  sine læsere med en opgivende 

fornemmelse af, at diskursen, regimerne eller magten under alle omstændigheder styrer tingenes 

gang, anonymt, ’bag om ryggen’ på aktørerne” (Villadsen & Dean, 2012; 95, Raffnsøe, 2008). 

Kritikken hævder, at hans begrebsapparat negligerer ’human agency’, dvs. at den menneskelige 

aktør opgives til fordel for deterministiske strukturer: 

 

”Foucaults tilgang udelukker angiveligt muligheden for virksom menneskelig agens og modstand, 

idet den hælder mod et deterministisk syn på subjektivitet, organisatorisk praksis og 

magtteknologier” (Villadsen, 2013). 

 

Kritikken har rod i en civilisations- og rationalitetskritisk historielæsning af Foucaults dispositiv-, 

teknologi- og rationalitetsanalyser: Ifølge kritikken afløser den ene determinerende teknologi den 

Forhandlingen 

Subjektets 
strategiske 

handlemulighed: 
Frontstage/backsta

ge, Facework, 
Role Distance, 

m.m.   

Socialitetens normering 
af handlemulighederne: 

Dispositiverne, 
rationaliteter, 

teknologier, script, 
situationsdefinition,  

m.m.  



 21 

tidligere i en faselæsning, som magter det enkelte subjekt. Resultatet er derfor, at fx disciplinen 

bliver en omnipotent struktur, som i det skjulte determinerer subjektet. 

 

Vores læsning af Foucault, der er inspireret af blandt andre Raffnsøe (2008) og Villadsen (2007, 

2013), ønsker netop at undgå denne historiske fasetænkning. En central pointe ift. vores 

slægtskabsanalyse senere i opgaven4, som trækker på antologier, der til dels abonnerer på et sådant 

udviklingsimperativ med tenderen mod en totaliserende historieforståelse (Pedersen, 2008; Ussing 

Olsen, 1986).  

 

Fremfor at forstå de forskellige rationaler, teknologier eller dispositiver som substituerende forstår 

vi dem derimod i deres sameksistens. Det kan umiddelbart virke som teoretisk navlepilleri at 

fremhæve denne forståelsesforskel, men det er afgørende for vores blik på staten, skolen og ikke 

mindst subjektets handlerum i forhandlingsspillet. Sameksistensen af historisk opståede teknologier 

eller rationaler medfører nemlig en såkaldt overdeterminering, som præcis er kimen til subjektets 

mulige handlerum: 

 

”Der er altid en mangfoldighed af teknologier på spil, hvilket bibringer det sociale (herunder 

konkrete organisationer) momenter af ubestemmelighed, modsætninger, inkonsistens og 

nødvendigheden af at træffe konfliktfulde valg. Det sociale rum er altid ’overdetermineret’ af en 

række teknologier, som i princippet giver plads til, at konkrete aktører kan spille med på eller 

udvide en bestemt teknologis imperativ, foretage strategiske skift mellem imperativer, eller endda 

forsøge kritisk at påpege svært overvindelige modsætninger affødt af samspillet mellem forskellige 

teknologier” (Villadsen, 2013:73).  

 

Hermed ikke sagt at subjektet, i vores læsning af Foucault, anskues som et autonome individ, der 

frit kan udleve sine intentionelle strategier, men snarere at subjektets handlinger netop er indlejret i 

et kompleks sammenvævet felt af forskellige praksisformer, som allerede er fyldt af normerende 

tendenser, modsætninger, teknologier og dispositiver. Subjektets handlerum bliver således ikke 

determineret af forskellige og substituerende rationaler i en fortløbende historisk udvikling, men er 

derimod indlejret i et overdetermineret felt af overlappende, sameksisterende og muligt 

modstridende rationaler. 

 

Foucaults tiltrædelsesforelæsning ved Collège de France i 1971 kan kort fremhæves for at 

underbygge denne læsning. Foucault indleder sin tale med at fremhæve, at det i et sådant 

     _____________________ 
 
4 Jf. Afsnit 6.0 Folkeskolens slægtskab 
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begyndelsens øjeblik er fristende at ønske sig væk og lade sig hægte på en allerede eksisterende 

tale (Foucault, 1971;11). Dels fordi vi frygter – særligt når vi taler inden for rammerne af en 

institution – at forbryde os imod alle de regler, rationaler og normer, som Foucault bruger resten af 

forelæsningsrækken på at fremskrive som en indgroet del af den vestlige modernitet. Dels fordi 

ønsket peger på vores betænkelighed ved at træde ud af institutionens skygge og derved påtage os 

det ansvar, der før lå hos netop institutionen (ibid.) Det understreger samtidigt subjektets 

strategiske  bevågenhed i forhold til den socialitet, det optræder i.  

 

Hvis vi for en stund retter fokus tilbage mod vores specifikke problemstilling, er det præcis her, vi 

finder ansatsen til vores iagttagelsesinteresse for forhandlingen og komplementariteten med 

Goffmans interaktionisme. Det er i sameksistensen mellem forskellige normer, rationaler og 

dispositiver, at forhandlingen om den fremtidige lærerrolle opstår. Havde reformen blot substitueret 

en tidligere forståelse, ville forhandlingsgrundlaget have været minimalt. Det er netop, fordi 

subjektet opstår og optræder i et relativt ubestemt og overdetermineret felt, at det strategiske spil og 

forhandlingen bliver afgørende. En beskrivelse, som ved første øjekast ikke ligger så langt fra 

Goffmans forståelse af subjektet eller mere præcist individet: 
 

“The individual’s social ”face” is only on loan to him from society”; ”approved attributes and 

their relation to face make of every man his own jailer; this is a fundamental social constraint even 

though each man may like his cell” (Lemert 1997;lii) 

 

Foucault og Goffman adskiller sig dog også på flere centrale områder fra hinanden; måske mere 

grundet interesse end egentligt definitorisk modsætning. Foucaults brud med romantikkens og den 

franske eksistensfilosofis handlekraftige subjekt medførte et opgør med forestillingen om det fri og 

suveræne menneske med det resultat, at flere kritikere har fremskrevet Foucaults subjekt som 

determineret af sociale strukturer (Raffnsøe, 2008). Modsat fordrer Goffmans fokus på 

observationen af individets strategiske spil med roller et individ, som minimum indeholder en 

grundlæggende intersubjektiv evne – dvs. et motiv, som initierer selve spillet: 

 

”Goffman suggests that the self-as-performer is not merely a social product. The individual as 

performer is the thinking, fantasizing, dreaming, desiring human being whose capacity to 

experience pride and shame motivates him or her not only to perform for others but also to take 

precautions against embarrassment” (Lemert, 1997;xlviii) 

 

I Goffmans teoretiske arbejde eksisterer der umiddelbart to modsatrettede definitioner af subjektet. 

På den ene side foreslår Goffman, at subjektet til fulde er et socialt produkt uden nogen 
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underliggende personlig kerne eller enhed (Branaman, 1997;xlvii). På den anden side præsenterer 

han et dualistisk billede af subjektet, når han argumenterer for at ”(…) there is an unsocialized 

component to the self that drives the individual into and out of social intercourse and sometimes 

impels the individual to behave in ways out of keeping with social norms” (Branaman, 1997;xlvii).  

Samtidigt understreger Goffman subjektet som ikke-determineret ved at påpege, hvordan subjektet 

er i stand til strategisk at manipulere med den sociale situation og omverdenens oplevelse af 

subjektets spillede roller. Men selvom subjektet ikke er determineret, er det modsat heller ikke frit: 

 

”Goffman emphasizes that individuals are not able to choose freely the image of self they would 

have others accept, but rather are constrained to define themselves in congruence with the statuses, 

roles, and relationships they are accorded by social order” (Branaman, 1997;xlvii). 

 

Det dualistiske selv besidder således en fælles-forudbestemt og iboende evne eller tendens, der kan 

kategoriseres som subjektets vedblivende stræben efter anerkendelse: 

 

”A correctly staged and performed character leads the audience to impute a self as performed 

character, but this imputation – this self – is a product of a scene that comes off, and is not a cause 

of it. The self, then, as performed character, is not an organic thing that has a specific location, 

whose fundamental fate is to be born, to mature, and to die; it is a dramatic effect arising diffusely 

from a scene that is presented, and the characteristic issue, the crucial concern, is whether it will 

be credited or discredited ” (Goffman, 1959;253).  

 

2.2.1 Det sammenskrevne potentiale – vores subjekt 
Det kan virke kontraintuitivt, men selvom vi deler Goffmans forståelse af det dualistiske individs 

fælles evne – den grundlæggende søgen efter anerkendelse – fraskriver vi os samtidigt interessen 

for selv samme evne. Subjektets strategiske spil med roller fastholdes i dette speciale som et 

iagttagelsespunkt, men kun i en snæver relation til spillets betydning for forhandlingen af rollen 

som kategori; aldrig for subjektets selvforhold. 

 

“People avoid complete self-identification with their affiliation, allow some disaffiliation to be seen, 

while at the same time fulfilling major obligations (Goffman i Asylum, 1961;174). It is through this 

dialectic of identification and distancing that the identity of participant in social organization is 

defined” (Goffman in Asylum, 1961;180 I Lemert, 1997;lxi) 

 

Vi vedkender os et vist rum for agens til aktøren, som dog altid vil være normeret af de 

overdeterminerede rationaliteter, og vi er kun interesserede i individets handlerum og strategiske 
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spil i det omfang, spillet handler om individets rolle ift. vores specifikke sociale organisering: 

folkeskolen som institution. Her er vi det til gengæld også. Og det betyder, at vi forstår det enkelte 

individs strategiske valgmuligheder i en given situation gennem den sproglige normering og 

overdeterminering af socialiteten. En definition, som både rummer Foucault, men som samtidigt 

åbner for Goffmans interaktionistiske blik: “In general, person-role formulas are socially, not 

individually determined”. (Lemert 1997;lii)  Opsummerende må det derfor lyde, at subjektets 

handlemuligheder er konditionerede, ikke alene af den pågældende scene, men i ligeså udstrakt 

grad af de diskursive formationer, som den er indspundet i.  

 

Dermed har vi redegjort for ’vores subjekt’, og vi er nu i en position, hvor analysestrategiens 

anden ’forhandlingspart’, socialiteten, kan fremskrives. Det skal i den henseende noteres – hvad 

læseren givetvis har bemærket – at vi allerede har indledt udredningen af især Foucaults 

socialitetsbegreb (og dermed også delvist vores forståelse af socialiteten), eftersom Foucaults 

subjekt-begreb skulle forklares. Med hans socialitetsbegreb mere eller mindre forklaret ovenfor, 

forstået som et sammenvævet felt af forskellige praksisformer udfyldt af normerende tendenser, 

modsætninger, teknologier og dispositiver, vil det næste afsnit derfor i stedet tage afsæt i Goffman 

og Foucaults fælles interesse for de samfundsmæssigt normerende grænsedragninger, udmøntet 

blandt andet i Galskabens Historie hos Foucault og Stigma hos Goffman. Dette med henblik på at 

fremskrive ’vores socialitet’. 

 

2.3 Socialiteten hos Foucault og Goffman 
Socialiteten som begreb spiller som nævnt en central rolle i vores analysedesign som subjektets 

modpart i forhandlingen om lærerrollen som kategori5. Men præcis som ved subjektet er der ikke 

tale om, at vi direkte overtager hverken Foucaults anvendelse eller Goffmans pendant til begrebet.  

 

Med Galskabens Historie beskriver Foucault ikke alene galskabens egen historie, men i ligeså høj 

grad historien om omgangen med og forholdet til galskaben. De gale bliver det spejl, hvori 

samtiden kan forholde sig til sig selv og sine egne grænser: 

 

”Dermed bliver værket en skildring af grænsen eller rettere grænsedragningen, der ifølge Foucault 

i en længere periode i den vesterlandske historie bliver det identitetsdannende fænomen per 

excellence” (Raffnsøe, 2008). 

 

     _____________________ 
 
5 Hvordan socialiteten konstitueres som modpart i forhandlingen vil blive fremskrevet senere i dette afsnit.  
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Fornuften får først sit indhold, idet den spejler sig i den galskab, som den er adskilt fra og som 

viser, hvad den ikke er. Dermed er socialiteten for Foucault det, som står på indersiden af denne 

grænse og galskaben den historisk kontingente grænsedragnings yderside. Foucault viser altså, 

hvordan den moderne socialitet grundlægges i grænsen mellem galskab og fornuft, og socialiteten 

bliver hermed en alt-inkluderende dialektisk rationalitet, der ved sin eksklusion muliggør 

samfundets selvrefleksion og selvforståelse (Raffnsøe, 2008;23). 

 
Goffman har ikke et begreb, som ligger i direkte forlængelse af Foucaults socialitet. Men hvis 

vores fokus er på socialitetens ekskluderende og identitetsskabende funktion (gennem normerende 

rationaliteter), og vi for en stund ser bort fra Foucaults samfundsdiagnostiske forståelse (Raffnsøe, 

2008;23), viser der sig alligevel at være et vist sammenfald med Goffman. I afslutningen på Stigma 

(1976) beskriver Goffman forholdet mellem afvigelser og normer, idet han påpeger at: 

 

”Selv den lykkeligste blandt de normale har sandsynligvis sine halvskjulte fejl, og for hver fejl 

findes der en eller anden social situation, hvor den vil træde stærkt i forgrunden og give 

anledningen til en skammelig uoverensstemmelse mellem den tilsyneladende og den faktiske sociale 

identitet”. (Goffman, 2009;168)  

 

Der er selvsagt langt fra Foucaults begreb om socialiteten. Alene forskellen mellem det, der kan 

betegnes makro og mikro, et diskursivt sprogligt og et interaktionistisk niveau, ændrer betydeligt 

begrebets indhold. Men Goffmans situations- eller institutionsbestemte grænsedragning mellem 

normalen og afvigelsen, samt det interaktionistiske fokus, åbner netop op for iagttagelser af 

socialiteten i en specifik og afgrænset social organisering.  Selvom Goffman udvikler sit begreb om 

afvigelsen i relation til de stigmatiserede, pointerer han samtidigt, at:  

 

”Altså burde det stå klart, at stigmastyring er et generelt træk i samfundet, en proces, som 

forekommer overalt, hvor der findes identitetsnormer” (Goffman, 2009;170). 

 

Citatet indikerer, at selvom Goffman mest af alt tilbyder et blik, der gør os i stand til at iagttage den 

normative grænsedragning i det situationelle strategiske spil, så peger han på denne 

grænsedragning som værende et mere vidtrækkende fænomen. Det betyder ikke, at han 

nødvendigvis deler Foucaults samfundsdiagnostiske ambition med socialitetsbegrebet, men rettere, 

at dér, hvor deres respektive socialitetsbegreber adskiller sig, i højere grad er et spørgsmål om 

niveauet, der blikkes med (dispositiv overfor interaktion), end en egentlig, grundlæggende 

uenighed, der ville umuliggøre en gensidigt applicérbarhed. Dermed kan vi udspecificere, hvad vi 

forstår ved socialiteten i nærværende analysedesign. 
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2.3.1 Det sammenskrevne potentiale – vores socialitet 
’Vores socialitet’ kan kort beskrives ved Foucaults forståelse af socialiteten som diskursivt 

konstruerede grænsedragninger samt Goffmans teoretiske begrebsapparat i observationen af og 

spillet om de selv samme grænser. Mere konkret kan det forklares i relation til vores 

undersøgelsesobjekt; vi ønsker at analysere folkeskolereformen som et forsøg på at italesætte en ny 

norm og forventningsstruktur til lærerrollen – med andre ord en ny socialitet i folkeskolen forstået 

som en social organisering. Med det afsæt ønsker vi at observere den efterfølgende forhandling 

mellem 1) subjektet for forandringen, læreren, og 2) den fremtidige lærerrolle konstitueret i 

socialiteten.  

 

Når vi iagttager denne implementering som forhandlinger; ikke mellem to subjekter, men mellem 

socialiteten og subjektet, forsøger vi netop ikke at adskille de to ’parter’, men i stedet lade dem 

sameksistere. Ved at give subjektet handlerum til at spille den sprogligt konstruerede rolle og 

samtidigt iagttage dette som en forhandling om selve rollens indhold opstår der en gensidigt 

påvirkende relation mellem de to. I vores analysestrategi bliver socialiteten således til én part og 

subjektet i forhandlingen om lærerollen som kategori en anden part. Hvor subjektet let kan 

genkendes som objekt for vores analyse og observation, som kategori eller person, står socialiteten 

mere uklar og med god grund: Vi vælger alligevel at sætte socialiteten som forhandlingspart for at 

understrege, at den forhandling, vi ønsker at iagttage, kun misvisende kan observeres som en 

direkte forhandling omkring et bord mellem to parter. Den forhandling, vi har interesse for, har 

ganske vist én klar defineret gruppe – lærerne –  om end de ikke fremstår som en homogen 

størrelse, på den ene side af bordet, men modparten i forhandlingen er i sit udgangspunkt 

fraværende. Når vi sætter socialiteten som forhandlingspart, er det således for at tydeliggøre, at 

forhandlingen kan tage mange former. Eksempelvis kunne man forestille sig en lokal observation 

af lærernes diskussion om implementeringen af de nye elektroniske elevevalueringsværktøjer. I 

denne diskussion vil der givetvis blive brugt argumenter for og imod værktøjet lærerne imellem. Vi 

vil med vores forståelse af socialiteten blive i stand til at iagttage denne diskussion som en 

forhandling, ikke mellem to grupper af subjekter, men netop mellem socialiteten og lærerollen som 

kategori. De enkelte subjekter bliver hermed repræsentanter for enten lærerrollekategorien eller 

socialiteten. Det medfører et kvalitativt anderledes blik for forhandlingen, hvilket gør os i stand til 

at iagttage samspillet og den gensidige påvirkning mellem et diskursivt og et interaktionistisk 

niveau. Ved at lade forskellige subjekter, praksisser, teknologier mv. repræsentere socialiteten i 

forhandlingen om lærerrollen bliver socialiteten i stand til at indgå i det lokale strategiske spil om 

den nye lærerolle. Det er herved, vi søger at skabe en øget dynamik i diskursforståelsen samt 

dennes påvirkning af den lokale interaktion.  
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Socialiteten er altså for os den grænsedragende forventningsstruktur, som alene retter sig mod den 

fremtidige lærerrolle som kategori. Grænsen er for os den identitetsskabende ekskludering i den 

sociale organisering omkring folkeskolereformen, som initierer lærerkategoriens selvrefleksion og 

grundlaget for forhandlingen om den fremtidige lærerrolle. Med udgangspunkt i det førnævnte 

eksempel betragter vi altså elevevalueringsværktøjerne som en praksis, der søger at skabe en 

grænse mellem de gamle og de nye forventninger til lærerrollen. Vi betragter socialiteten som 

værende blandt andet det historiske slægtskab, rationaliteter, praksisformer, ritualer og teknologier, 

der normerer den nye lærerrolle. Dermed frasiger vi os på én og samme tid Foucaults ambition om 

at fremskrive en allestedsnærværende samfundsmæssig selvforståelse og Goffmans pladering for 

interaktionens forrang.  

 

2.4 Objektivering 
Med ovenstående har vi fremskrevet vores specifikke forståelse af subjektet og socialiteten som 

parterne i det forhandlingsspil, der udgør vores problemfelt. Vi mangler dog fortsat at præcisere, 

hvordan vi genstandsgør de to parter i specialets undersøgelse. Her forstås dels, hvordan og hvad vi 

konkret kan observere i forhandlingen om lærerrollen ude på den enkelte skole, men også hvordan 

vi vil behandle det skriftlige reformmateriale, der foreligger fra lovtekst, KL og forvaltningen.  

 

2.4.1 En relationel forståelse  
Det er vores relationelle forståelse mellem Goffman og Foucaults begreber, der skaber vores blik 

og derved konditionerer vores genstandsgørelse af subjektet og socialiteten. For at få en større 

definitorisk afklaring på det gensidige afhængighedsforhold mellem socialitetens og subjektets 

bestanddele må vi derfor i første omgang se på forholdet mellem Foucaults diskursteori og 

Goffmans interaktionisme. 

 

Som Hacking (2004) påpeger, har både Foucault og Goffman altid haft en interesse i at undersøge, 

hvad han kalder ”the making up of people”. Ud fra dette fælles interessefelt søger Hacking at 

argumentere for, hvordan de to teoretikere komplementerer hinanden i forståelsen af, hvordan en 

samfundsmæssig eller institutionel klassifikation af mennesker interrelaterer med de selvsamme 

klassificerede mennesker på interaktionsniveau:  

 

”Foucaults archaologies established the precondictions for and the mutations between successive 

institutional forms. His later genealogies are closer to how the historical settings work on people to 

form their potentialities (…) but never indicate how this happens in daily life. Goffman does that in 
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rich detail, but gives no hint on how the surrounding structures themselves were constituted. 

(Hacking, 2004;288). 

 

Hacking har altså øje for forholdet mellem Foucaults diskursbegreb og Goffmans interaktionisme, 

som også nærværende speciale abonnerer på. Især hans genskrivning af Goffmans looping-begreb 

er relevant til at forstå vores blik for forhandlingen af lærerrollen i relation til den diskursive 

ramme, inden for hvilken forhandlingen foregår. Hacking genopfinder Goffmans looping-begreb, 

som traditionelt beskriver den teknik, hvormed institutioner (ofte totalinstitutioner) eksempelvis 

bruger indsattes modstand over for institutionen som et angreb på den indsattes selv (Hacking, 

2004; 298). Hacking ser i stedet looping-effekten som en cyklus af forandringer, der lader sig 

fremstille på to niveauer; dels at subjekter kan ændre adfærd og reagere på nye klassifikationer, 

dels at denne ændrede adfærd samtidigt kan føre tilbage og ændre de regulariteter med hvilke 

klassifikationen foregik: 

 

”(a) There is an effect on people who are classified. (…) At least some people thus classified 

change their behaviour in consequence of being so classified. (b) One may have to modify the 

regularities about such people (…) because the people have undecipherable nothingness.” 

(Hacking, 2004; 299-300).  

 

Denne vekselvirkning kan også ses som forholdet mellem det diskursive, der sætter rammene for 

den sproglige ’virkelighed’ for forhandlingen om lærerrollen, og det interaktionistiske, strategiske 

spil af lærerne om og med netop denne virkelighed. Når vi laver observation af forhandlingen om 

lærerrollen som kategori lokalt på skolen, så isolerer vi ikke interaktionen lærerne imellem og 

fremskriver en analyse baseret på denne lokale forhandling alene. Ej heller isolerer vi 

diskursiveringen af kravet om en forandret lærerrolle, hvor denne nye diskursivering passivt 

tilbyder nye subjektpositioner, inden for hvilke lærerne meningsfuldt kan handle. I stedet iagttager 

vi i vores analyse denne nye italesættelse af lærerne som en rammesættende, men ikke en 

determinerende italesættelse, der lokalt skaber bevægelse i det interaktionistiske spil i en 

forhandling om den fremtidige lærerrolle som kategori. 

  

Det betyder, at selvom vi med Foucaults blik for diskursiviteten kan fremskrive en række 

regulariteter, der forsøger at definere og konstituere rammerne for den nye lærerrolle, så giver 

vores observationer indblik i, hvordan dette forsøg på konstituering fra central hold sætter sig lokalt 

i forhandlingen og spiller tilbage. Og præcis fordi de sproglige rammer fra central hold (Lovtekst, 

KL, forvaltning) tilbyder meget begrænset indhold i definitionen af den nye lærerrolle, men blot 
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kalder på forandring og opstiller målsætninger til folkeskolen, vil denne vekselvirkning mellem 

diskurs og interaktion være en fortløbende proces, der ikke videre lader sig fiksere. 

 

Når vi analyserer regulariteter i dokumenter med relevans for folkeskolereformen har det altså til 

formål at sætte den diskursive ramme for forhandlingen om lærerrollen som kategori. Det 

interessante er her, at der opstår et gensidigt afhængighedsforhold mellem forhandlingen og 

socialiteten, eftersom socialiteten i relation til forhandlingen først aktiveres, når den diskursive 

ramme bliver sat i spil gennem praksisser, ritualer, teknologier og interaktion. Folkeskolens 

slægtskab til en given rationalitet får således først opmærksomhed i det øjeblik, den observeres i et 

strategisk spil i interaktionen: det være som praksis, ritual eller script. Relationen mellem det 

diskursive og det interaktionistiske niveau ændrer sig således ved både Goffmans og Foucaults 

begreber. Eksempelvis er Goffmans script i vores analysestrategi ikke isoleret til en situation eller 

institution. Vi observerer den ganske vist i en social situation og inden for institutionens rammer, 

men scriptet står konstant i relation til det diskursive niveau, folkeskolens historiske slægtskab, 

reformteksten, new public management eller en helt fjerde sammenhæng.  

 

Vi vil derfor betragte blandt andet nye faglige reforminitiativer, IT-systemer, skolelederen, eksterne 

konsulenter eller lign. som repræsentanter for socialiteten, og ligesom vi kun interesserer os for 

lærerne som en kategori (og ikke deres selvforhold eller lign.), er vi også kun interesserede i 

socialiteten som en kategori bestående af diskurser, praksisser og teknologier og altså ikke motiver 

eller bevæggrunde hos enkelte repræsentanter. 

 

Når vi observerer forhandlingen om lærerrollen som kategori gennem konkrete sociale situationer 

på en given skole, får vi dermed blik for to aspekter; 1) uden dog at kunne trække en klar kausalitet, 

bliver vi i stand til at reflektere over sammenhængen mellem lokale reaktioner og mere strukturelle 

udfordringer ved folkeskolereformen. 2) Det bliver muligt for os at betragte de lokale forhandlinger, 

lærere og skoleledere imellem, ude på skolen i konteksten af de regler og rammer, som de 

specifikke praksisser og teknologier stiller til rådighed.  

 

3.0 Metodiske overvejelser  
Vores sammenskrivning af Foucaults og Goffman til én samlet analysestrategi har affødt især to 

metodiske overvejelser. Med vores fokus på at strategien skal gøre os i stand til at iagttage 

samspillet mellem den lokale observation af forhandlingsinteraktionen og relationen til den globale 

diskursive normering af handlerummet for selv samme forhandling, har der meldt sig dels en 

overvejelse om generalisering og dels en overvejelse omkring vores egen rolle i observationen.  
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3.1 Casestudie, efterlevelse og generaliseringsmulighed 
Vores analysestrategi kan ved første øjekast virke så skræddersyet til vores specifikke problemfelt, 

at den ikke er mulig at generalisere – dette er dog præcis vores ambition.  Vores analysestrategi 

lader sig formentlig ikke direkte overføre til en anden case, og vores ambition bygger således  ikke 

på en skabelontænkning, hvor en given case skal presses gennem de samme begreber, som det er 

tilfældet i dette speciale. Vi antager dog, at vores fremskrevne iagttagelsesfølsomhed eller blik, 

med forhandlingen som den centrale, empiriske mellemgrund i forandringsprocesser, er både 

applicérbar og frugtbar uden for vores specifikke case.  

 

Præcis som det har været tilfældet med vores sammenskrivning, er det afgørende, at frameworket 

lader sig forme af den empiri og det objekt, der sættes som centrum for analysen. Måske er det 

ritualet frem for teknologien eller frontstage/backstage frem for scriptet, som viser sig bedst til at 

kunne indfange forhandlingen i en given forandringsproces, men afgørende er det, at forhandlingen 

forbliver centrum for derefter at lade teorien byde sig til i en vedblivende vekselvirkning mellem 

interaktionen og det diskursive niveau. Det er således i højere grad som blik end som skabelon, at 

vores ambition om mulig efterlevelse skal bedømmes. Netop grundet denne ambition finder vi det 

nødvendigt at kommentere på og forholde os til vores analysedesigns mere generelle 

udsigelseskraft.   

 

I fjerde og sidste kapitel af dette speciale bliver resultaterne af vores analyser yderligere udfoldet, 

diskuteret og forsøgt perspektiveret. Men samtidig bliver de også forsøgt ophævet fra specifikke 

observationer til generelle påstande om reformens implementering og videre forløb. Det er 

selvindlysende, at vi med en generalisering af så specifikke og enkeltstående observationer gør os 

sårbare over for kritiske indvendinger. Den opfattelse at man ikke kan generalisere ud fra et 

enkelttilfælde, betragtes ofte som et fældende bevis mod casestudiet som videnskabelig metode: 

 

”Case study - Den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel på en klasse af fænomener. Et 

casestudie kan ikke give pålidelig information om klassen i bredere forstand, men kan være nyttigt i 

de indledende faser af en undersøgelse, efter som det leverer hypoteser, som kan afprøves 

systematisk med et større antal cases” (Abercrombie, Hill & turner, 1984;34 – fra Dictionary of 

Sociology 1984) 

  

Vi mener dog at kunne argumentere for, at vores sammenskrivning af det interaktionistiske og 

diskursteoretiske perspektiv i nogen grad imødekommer den vanlige kritik af casestudiet, hvilket 

tillader os at trække specialets resultater op fra enkeltstående tilfælde til mere generelle påstande. 

Argumentet herfor har rod i det forhold, at vores analysestrategi netop er konditioneret i 
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spændingen mellem det globalt normerede handlerum og den lokale observation af forhandlingen. 

Ved at fremskrive det diskursivt normerede handlerum gennem en pendulering mellem det 

observerede og det historiske slægtskab, mellem interaktionen og den diskursive normering – og 

samtidigt insistere på den gensidige påvirkning – mener vi at kunne hæve den enkelte observation 

ud af sin singularitet. Vi affejer med andre ord ikke nødvendigvis vores observationer af 

forhandlingsspillet som udtryk for vilkårlige eller kontingente hændelser, men betragter dem 

derimod som reaktioner inden for rammerne af et specifikt normerede handlerum. Når vi samtidigt 

abonnerer på forståelsen af den gensidige påvirkning mellem diskurs- og interaktionsniveauet samt 

diskursens globale effekt, mener vi, det er kvalificeret i specifikke forhandlinger at hævde 

generaliseringsmuligheden af den lokale observation til at være en global tendens. Det er således 

ikke alene inden for casestudiets egen metodik (Se Flyvbjerg, 2006;220) men i sammenvævningen 

med diskursteorien, at vi finder vores generaliseringsmulighed.   

 

Vi hævder ikke lovmæssighed, ej heller sandhed, men derimod muligheden for at ophøje en enkelt 

reaktion i en specifik forhandling til at være en tendens eller et mønster i et mere grundlæggende 

forhandlingspil. Hvis vi eksempelvis observerer en gruppe læreres reaktion i en lokal forhandling 

ift. implementeringen af det nye elevevalueringsværktøj, og vi samtidig kan vise, hvordan de i 

deres forhandling trækker på et diskursivt (og derved intersubjektivt), historisk slægtskab, mener vi 

med rimelighed at kunne påberåbe en general tendens, hvis betingelserne efterleves. Med andre ord 

mener vi, at det samme forhandlingsmønster med stor sandsynlighed vil kunne udspille sig på 

andre skoler, fordi de givetvis er normerede af det samme handlerum (rationaliteter, diskurser, 

slægtskaber, teknologier mv.). Vi vedkender os Foucaults understregning af den overdeterminerede 

socialitet, som medfører muligheden for alternative reaktionsmønstre (Raffnsøe, 2008:219), men 

understeger samtidigt diskursens normerende funktion. Heri finder vi belæg for at betragte vores 

resultater som udtryk for mere generelle tendenser ved reformprocessen og samtidig argumentere 

for strategiens generelle potentiale. 

 

3.2 Vores rolle 
En analysestrategi, som insisterer på den gensidige påvirkning mellem et interaktionistisk og 

diskursivt sprogligt niveau, medfører et dobbelt empirikrav til os som forskere. Dels må vi være 

tilstede i observationen af selve forhandlingssituationen, og dels må vi have et indgående kendskab 

til institutionens historik og reformens indhold.  Dette dobbelte empiriske krav har vist sig i vores 

case at medføre en ganske særlig udfordring i observationsarbejdet. Måske i særlig grad fordi vores 

tilgang til feltet startede med en række observationer på forvaltningen i Frederiksberg kommune. 

Hermed erhvervede vi et indgående kendskab til implementeringen, men samtidigt et kendskab, 

som var utilgængeligt for de lærere, vi senere observerer på i skolerne. I tillæg til vores arbejde 
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med det skriftlige materiale medførte det ved flere lejligheder episoder, hvor vi blev ’indkaldt’ som 

sandhedsvidner. Vi havde ganske enkelt et bedre kendskab til reformen end dem, vi observerede i 

implementeringsprocessen (Danmarks Lærerforening lavede i april 2014 en undersøgelse, der viste 

at lærerne i udpræget grad mangler information om folkeskolereformen, DLF, 2014), og det betød, 

at vi i faktuelle tvivlsspørgsmål blev gjort til dommere. Indledningsvist åbnede det op for meget i 

observationen, da især lærerne opdagede, at vi kunne tilføre noget nyttigt til processen. Men det 

skabte også en asymmetrisk magtrelation mellem os og den enkelte skoleleder; eksemplificeret ved 

skolelederens behov for til et møde at kommentere på vores tilstedeværelse: 

”Jeg bliver nødt til først at sige noget. Vi har igen i dag gæster, og jeg må sige, at det påvirker mig. 

Jeg føler mig en smule overvåget” (Tre Falke Skole, Workshop 1;24. maj 2014). 

Retrospektivt må vi konkludere, at gevinsten ved at afklare tvivlsspørgsmål for lærerne, og den 

deraf afledte åbenhed, ikke står mål med de udfordringer, det skabte i relationen til de skoleledere, 

som var gatekeepers til rummene for alle vores observationer.  

 

 

4.0 Læsevejledning 
Nu hvor sammenskrivningen af vores analysestrategi er afsluttet og de metodiske overvejelser 

fremført, er vi i en position, hvor specialets analysedel kan påbegyndes. Indledningsvist finder vi 

det dog nyttigt for læseren kort at få første del af specialet opsummeret (kapitel 1) efterfulgt af en 

introduktion til strukturen og rækkefølgen for de kommende kapitler og afsnit (kapitel 2, 3 og 4). 

Hensigten er altså en form for læsevejledning til specialets analytiske del. 

 

Kapitel 1 
Kapitel 1 har tjent et redegørende formål, hvor fokus har været at indsnævre og præcisere specialets 

iagttagelsesfølsomhed. Under sammenskrivningen af vores analysestrategi har vi indskærpet, hvad 

specialet meningsfuldt kan (og ikke kan) udtale sig om samt redegjort for, hvordan reformen bliver 

genstandsgjort i analyserne. Derfor er det også i kapitel 2 og 3, som er forbeholdt specialets 

analysedele, at vores analysestrategi skal stå sin prøve, inden fjerde og sidste kapitel udmærker sig 

ved en mere distanceret, tilbageskuende og konkluderende tilgang.  

 

Kapitel 2 
Dette kapitel består af tre overordnede afsnit: Antagelser i analysen, Folkeskolens slægtskab og 

Aftaleteksten til folkeskolereformen. Med de tre afsnit fremskriver vi den diskursive del af den 

vekselvirkning, vi ønsker at iagttage i reformens møde med den lokale interaktion. Det første afsnit 

i kapitel 2 introducerer læseren for de antagelser, der ligger til grund forud for vores primære 

analyse. Her vil vi fremskrive vores forståelse af relationen mellem folkeskolen og staten. Det 



 33 

andet afsnit indledes dernæst med et ’overview’ på folkeskolens slægtskab (Afsnit 6.0 folkeskolens 

slægtskab), hvor vi, på baggrund af en række antologier om folkeskolen, ønsker at fremskrive de 

mest afgørende rationaliteter, som har påvirket folkeskolen og lærerrollen som kategori. Denne 

analysedel er central for opgavens argumentationskæde, idet vi bliver i stand til at vise, hvordan der 

– til trods for spredningen i udsagn over tid – fremstår en kontinuitet i de underliggende 

rationaliteter, inden for og under hvilke lærerrollen som kategori er konstitueret. Hele denne øvelse 

tjener det ene formål at skærpe vores iagttagelse af den lokale forhandling af lærerrollen, som 

initieres med folkeskolereformen. Vi mener nemlig ikke, at man meningsfuldt kan forholde sig til 

forhandlingen uden indledningsvist at have undersøgt det reservoir af referencer, forandringer og 

begivenheder, som udgør folkeskolens historie og danner baggrund for lærerens funktion. Med 

afsæt i slægtskabsanalysen indsnævrer vi i det tredje afsnit i kapitel 2, Aftaleteksten til 

folkeskolereformen, vores fokus på reformteksten fra 2013 med henblik på at sammenstille denne 

med folkeskolens slægtskab. Som afslutning kvalificerer vi desuden vores indledende påstand om 

reformen kendetegnet som en reform med klare mål, men uden udpegede midler.  

 

 
Kapitel 3 
Med afsæt i de fremskrevne rationaliteter fra det historiske overview samt diskursanalysen af 

reformteksten i kapitel 2 tager vi for alvor fat på anvendelsen af vores sammenskrevne 

analysestrategi. Vi indleder kapitel 3 med at fremskrive en afgørende omstændighed ved 

forhandlingsspillet på Tre Falke Skolen – nemlig tilstedeværelsen af hvad vi betegner 

som ’familiescriptet’. Herefter er det ambitionen gennem tre udvalgte observationsnedslag at 

analysere forhandlingsspil, som, påstår vi, kendetegner implementeringen af folkeskolereformen. 

Det er især den vedblivende vekselvirkning mellem den lokale forhandling og det globale 

diskursivt normerede handlerum, altså selve kernen i vores sammenskrevne analysestrategi, der 

bliver foldet ud i dette kapitel: Det historiske fundament fra kapitel 2 og reformens 

forandringsinitiering vil her danne den prisme, der i samspil med vores analysestrategi skal sikre en 

iagttagelsesfølsomhed over for samspillet mellem interaktion og diskurs. 

 

Kapitel 4 
I fjerde og sidste kapitel bliver analyserne og de tre observationsnedslag sammenstillet og 

resultaterne yderligere udfoldet, diskuteret og forsøgt perspektiveret. Som vi vil redegøre for i 

afsnit 3.0 er det samtidig ambitionen at hæve resultaterne af de specifikke observationer op til 

generelle påstande om reformens implementering og videre forløb.  
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Kapitel

KAPITEL 2

“
“

Ved Børnenes Underviisning skal der i 
Almindelighed tages Hensyn til at danne 
dem til gode og retskafne Mennesker i 
Overensstemmelse med den evangelisk-
christelige lære; samt til at bibringe  dem 
de Kundskaber og Færdigheder, der ere 
dem nødvendige for at blive nyttige 
Borgere i Staten.
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5.0 Antagelser i analysen  
Formålet med nærværende afsnit vil være todelt mellem 1) at fremskrive vores særlige forståelse af 

relationen mellem staten og folkeskolen og 2) videre at klarlægge relationen mellem folkeskolen og 

lærerrollen som kategori. Antagelserne er vigtige at få afklaret, fordi vi benytter resultaterne af 

Foucaults samfundsdiagnostiske analyse af dispositiverne på folkeskolen som social organisering. 

 

I forelæsningsrækken fra 1977 - Sikkerhed, territorium og befolkning – fremhæver Foucault tre 

særligt afgørende rationaliteter eller dispositiver – retten, disciplinen og sikkerheden – som 

normerende for staten som praksis. Det er i samspillet mellem statsliggørelsen  af de heterogene 

institutioner og statsræsonnementerne (forstået som statens forskelligartede organiseringer og 

koordineringer af dispositiverne), man ifølge Foucault skal forstå tilblivelsen af den moderne stat. 

Et konglomerat af umiddelbart meget forskellige politiske institutioner udkrystalliserer sig lidt efter 

lidt og kommer med tiden til at ligne en sammenhængende og selvstændig aktør – staten (som 

fortsat er en serie af praksisser og teknologier).  

 

”Den skildrede udvikling var udslagsgivende for hvordan denne aktørs (statens red.) forhold til 

sine omgivelser formede sig. Efterhånden opfattede man staten som en særlig entitet i samfundet 

der udfoldede sin egen iboende grænseløse logik idet den virkede bestemmende ind på stadig flere 

områder af det sociale” (Raffnsøe, 2008;314). 

 

Fra ovenstående citat er to pointer grundlæggende præmisser for vores undersøgelse, og det vil i 

første omgang være nærværende afsnits opgave at fremskrive, udfolde og klarlægge netop disse. 

1) Staten som praksis – I Sikkerhed, territorium og befolkning (1978) understreger 

Foucault utilstrækkeligheden ved et analyseperspektiv, som betragter staten som en selvstændig, 

naturgiven størrelse, idet han bemærker, at ”man ikke kan tale om staten som en ting […] som om 

det var en væren der udviklede sig i sig selv. Staten er en praktik” (Foucault, 2008;263-84). Den 

moderne stat opstår som en logik eller rationalitet(er), der gennemstrømmer de forskellige og 

selvstændige institutioner, herunder skolen. Staten bliver korrelativet til en bestemt måde at lede på 

– Guvernementaliteten (Raffnsøe, 2008;315). Hvis den moderne stat opstår som rationaliteternes 

påvirkning af institutionerne, virker det rimeligt at slutte, at den enkelte institution må være 

normeret af disse statsræsonnementer, hvorfor vi antager, at skolen bedst kan forstås som ét blandt 

flere instrumenter, hvori staten opstår ved at gøre sine rationaliteter gældende. Det betyder 

samtidigt, at skolen delvist bliver til et redskab for statens ’overdeterminerede og hermed 

forskellige styringsrationaliteter’. En antagelse, som vil blive empirisk underbygget, udfordret og 

undersøgt videre i opgaven (Jf. Afsnit 6.1). Det skal dog understreges, at vi ikke forudsætter en 

direkte kausalitet mellem én rationalitet og skolen som institution, men præcis i tråd med vores 
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analysestrategi antager et gensidigt påvirkende forhold mellem institution og staten som en 

pluralitet af rationaliteter og ledelsespraksisser. 

2) Lærerrollens relation til staten – Når staten er summen af de forskellige politiske 

institutioners fælles gennemstrømning af statsræsonnementerne, må denne ledelsespraksis have 

afgørende betydning for, hvordan de enkelte institutioner forstår, møder og forholder sig til deres 

omverden. I snæver relation til vores problemstilling får staten som ledelsespraksis med andre ord 

stor betydning for folkeskolen og dens forhold til sin egen specifikke omverden. Når vi iagttager 

læreren som en helt afgørende aktør i folkeskolen, virker det derfor rimeligt videre at antage, at 

lærerrollen som kategori i nogen grad er bærer af og konditioneres gennem 

statsræsonnementerne: ”En væsentlig pointe for Foucault er at de aktuelle tendenser i den moderne 

velfærdsstat kun kan forstås ved at undersøge dens komplekse rødder. Denne stat har en forhistorie 

ikke alene i den kristne pastorale ledelse og i den nyere guvernementalitet med dens amoralske 

statsræson og ledelse baseret på vidensformer som politividenskab og biopolitik, men også i den 

politiske økonomi. På denne måde bliver det tydeligt at der er tale om en kompleks udvikling 

rummende forskellige modsatrettede tendenser, og at vi dermed er overladt en prekær arv” 

(Raffnsøe, 2008;36). 

Vores analyser tager for alvor fart på bagsiden af en fremskrivning af skolens slægtskab, men må 

nødvendigvis først starte der. Vi ønsker at undersøge folkeskolen og ikke mindst reformeringen af 

denne i lyset af den prekære arv og de modsatrettede tendenser, som udgør staten, for at stille 

skarpt på, hvilke konsekvenser det har, når forandring initieres. Med de to ovenfor fremskrevne 

præmisser in mente, staten som praksis og lærerrollens anknytning til denne, bliver det afgørende 

for vores videre undersøgelse først at fastlægge og udfolde det historiske slægtskab, som skolen er 

konstitueret under. Med det følgende empiriske overview på folkeskolens forhold til staten som 

ledelsespraksis er det altså målet at klarlægge de forskellige rationaliteter, som er på spil i 

relationen mellem staten og skolen. Med vores analysestrategis fokus på forandring som 

forhandlingen mellem subjekt og socialitet bliver lærerrollen samtidigt helt afgørende. Derfor vil 

statsræsonnementernes modaliteter og folkeskolens slægtskab undervejs i analysen blive 

sammenholdt med lærerrollen som kategori.  

 

Først vil vi som nævnt identificere de slægtskabslinjer, som har haft konstitutive effekter på 

folkeskolen som institution og de dertilhørende forståelser af skolens formål og lærerens rolle. 

 

6.0 Folkeskolens slægtskab  
Fremskrivningen af slægtskabslinjerne er gjort på baggrund af metoden bestående i bagudrettet 

kausal multiplikation (Villadsen, 2002). Vi vil undersøge udsagn som begivenheder, der er 
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konstitueret af forudgående processer, og som trækker tråde tilbage til dokumenter, der omhandler 

folkeskolen som institution (Foucault, 1991(b)). Konkret vil afsnittet være todelt: 

 

1. En slægtskabsanalyse, der trækker på en række antologier med det formål at 

fremskrive de overordnede rationaler, som over tid har konstitueret og normeret folkeskolen. Her 

skal afsnittet sikre, at vi ikke tenderer til en genbeskrivelse af aktuelle liberale programmer 

(Villadsen 2002; 85) ved at objektivere skolen som et praksisregime, der er indlejret i 

rationalisternes slægtskabshistorie (Foucault, 1991(a)). 

2. Med afsæt i det arkæologiske snit i genealogien rettes fokus som afslutning ind på 

reformteksten fra 2013 for dels at analysere, hvordan denne også trækker på (og adskiller sig fra) 

slægtskabet og dels for at bringe os i en position, hvorfra vi kan påbegynde observationsanalysen.  

 

Reform kommer af det latinske reformare, der betyder ’forme på ny’, så for at forstå denne nye 

udformning, er det nødvendigt først at få indblik i, hvori ’det gamle’ består. Med vores specifikke 

afsæt bliver det derfor relevant at tegne det historiske billede af, hvad den tidligere lærerrolle har 

været, men især også hvordan den virkelighed, hvori læreren indgår, altså skolen, forandres. 

Herunder hvilke undervisningsidealer og dannelsesforståelser, der har formet lærerens rolle samt de 

rationaler, der til bestemte tider er opstået, har sameksisteret eller måske afløst hinanden. Dette 

ønske afføder dog den ikke så uvæsentlige problemstilling, at en sådan slægtskabsanalyse er 

omfattende og i sig selv ville kunne fylde én hvis ikke flere afhandlinger. Derfor trækker vi i stedet 

på de (mange) forskere, der tidligere har beskæftiget sig med den danske skole som felt (Husted, 

2003, 2006: Løgstrup, 1993: Pedersen, 2008: Lieberkind, 2008: Kemp, 2008: Morsing, 2008: 

Wolsing, 2008). Nærværende analyse skal dermed ses som et specifikt rettet overview, hvor vi ’slår 

ned’ og fokuserer den store mængde af tekster med relevans for vores iagttagelsesinteresse. Derfor 

afgrænser vi os til at behandle – påstår vi – de to mest centrale rationaler, der har gennemsyret 

skolens lange historie; nemlig spændingen mellem den almene dannelse og alsidige personlig 

udvikling på den ene side (Dannelsesrationalet) og den nyttebetonede faglighed og kundskabslære 

på den anden (Faglighedsrationalet).  Disse to rationaler kan ikke meningsfuldt kondenseres i 

nærværende speciale uden at afgrænse disse yderligere med henblik på vores iagttagelsesinteresse. 

Derfor må udredningen af rationalerne læses i relation til ønsket om senere at fremskrive 

lærerrollen som kategori. Inden vi gør rede for de to rationaler, er det imidlertidigt nødvendigt at 

fremskrive for vores forståelse af skolen som et redskab eller en teknologi til at styre befolkningen. 

 

6.1 Skolen for samfundet 
I 1600-tallet ændres de politiske magthaveres opfattelse af befolkningen, der i forlængelse af 

merkantilismen og kameralismen (Raffnsøe, 2008; 308) begynder at anse befolkningen som en 
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ressource, som den politiske ledelse må anstrenge sig for at videreudvikle, fremfor ’blot’ at betragte 

befolkningen som et begrænset gode, der bidrager til og vidner om suverænens styrke (Foucault, 

2008)6.  En udvikling, der medfører, at skolen tidligt opstår som en teknologi eller et redskab i 

politiske bestræbelser på at påvirke befolkningen. Historisk bliver skolen dermed i stigende grad 

påvirket af det omgivende samfunds kontingente interesser og krav; en omstændighed Ussing 

Olsen (1986) kalder makropædagogik.  

 

Forandringerne inden for skoleområdet må ikke betragtes som institutionelt isolerede, men rettere 

som værende afledt af forandringer i det omkringliggende samfunds kriser, udfordringer og idealer 

(Ussing Olsen, 1986;7: Pedersen, 2008;19: Lieberkind, 2008;60). De pædagogiske værdier og mål 

er dybt indlejret i den omverden og den tid, som de pædagogiske rationaler betinges og indkredses 

af (Lieberkind, 2008;51-52: Pedersen, 2008;19-21). Fx opstår der med oplysningstidens reformer 

og den begyndende urbanisering et samfundsmæssigt behov – kanaliseret gennem en række 

forskellige aktører – for en fokusering mod mere nyttebetonet og erhvervsrelevant undervisning 

(Lieberkind, 2008;63). Det ses blandt andet ved realskolernes udvidede undervisning i forbindelse 

med industrialiseringen, fremkomsten af centralskolen (og dennes fleksibilitet med hensyn til 

under- og overbygning) som resultat af landbrugets mekanisering samt oprettelsen af enhedsskolen 

og udbygningen af ungdomsuddannelserne i forlængelse af opblomstringen af servicesamfundet 

(Ussing Olsen, 1986;25-50): Folkeskolens udvikling må forstås i relation til det samfundsmæssige 

behov, der til forskellige tider opstår; behov der i dagens samfund, på 200-års-jubilæet for Frederik 

d. V’s første grundskole, er udmøntet i et stigende antal nye krav om faglige, menneskelige og 

sociale kompetencer, fordi folkeskolen kontinuerligt ses som et afgørende statsligt redskab til at 

løse fremtidens udfordringer (Ussing Olsen, 1986;93: Lieberkind, 2008;51: Husted, 2003;45). Det 

understreger samtidigt et særligt syn på den enkelte borger eller mere præcist fravalget af dette 

perspektiv:  

 

”Befolkningen var kort sagt en samling af levende menneskevæsener, der i kraft af at de blev 

gennemløbet af livsprocesser på et overordnet plan udviste en regularitet i en tilsyneladende 

tilfældighed. Den var en størrelse der udviste en egen ’naturlighed’” (Raffnsøe, 2008;310). 

 

Befolkningen opstår og vedbliver med at være en masse, man fortsætter med at optimere og 

omforme. Skolens værdier og mål udsættes således for nye politiske initiativer, der kalder på 

forandring, og disse forandringer trækker på folkeskolens klassiske begreber som dannelse, 

undervisning, disciplinering, borgeren og identitet. Dermed ikke sagt at folkeskolen blot er 

     _____________________ 
 
6 Referencen til Foucaults sikkerhedsdispositiv og statens guvermentalisering skulle hermed samtidig været 
etableret. For ydereligere udfoldelse se afsnit 6.0 
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resultatet af forskellige politiske aktørers specifikke kampe og alliance-dannelser – i den henseende 

anlægger vi med udgangspunkt i Foucault et kvalitativt anderledes perspektiv: 

 

”Ifølge dette skal rationaliteten i politiske strategier ikke anskues som et resultat af forskellige 

partier eller sociale gruppers forsøg på at forfølge deres interesser, men snarere ses som indlejret i 

historisk betingede rationalitetsformer.” (Villadsen, 2002:81).   

 

Folkeskolen bliver altså tidligt – og i fortsat stigende grad – en teknologi eller et redskab for staten, 

der anser befolkningen som ressource, masse og forandringspotentiale. Men til trods for at skolen 

har været (og stadigvæk er) et politisk værktøj til at optimere befolkningen under forskellige 

historiske tider, så lader der til at være en regularitet i de rationaler, skolen konstitueres af, til trods 

for spredningen af de samfundsmæssige udfordringer, den skal forsøge at løse. Om end den 

gensidige balance mellem de to centrale rationaler, Dannelsesrationalet og Faglighedsrationalet, 

som vil blive fremskrevet i de næste afsnit, har varieret over tid, så har spændingen herimellem (og 

dermed også konflikten) eksisteret ligeså længe som skolen som institution har eksisteret 

(Jørgensen & Skovmose 2008; 7). 

 

6.2 Dannelsesrationalet 
Den første slægtskabslinje, som har gennemløbet og påvirket folkeskolen som institution, er 

kendetegnet ved forestillingen om skolen som sted for dannelsen og civiliseringen af det hele 

menneske (Andersen et al., 2008;143-148: Husted, 2003;41-49: Husted, 2006;78-79: Lieberkind, 

2008;69-72). Selvom forståelsen af Dannelsesrationalet, som vi vælger at benævne denne 

rationalitet, træder forskelligt frem over tid, vedbliver skolen at have denne opgave gennemgående 

siden i hvert fald grundskolens oprettelse i 1814. Idéen om almendannelse har rødder til oldtiden, 

men manifesterer sig i særdeleshed tydeligt i de tidlige kirkeskolers kristne morallære med den 

gejstlige frelse som sit sigte. Ordet ’skole’s oprindelige betydning stammer fra græsk og betyder ’at 

have fri’, ikke at være besværet af noget som helst, at have sluppet alle statsforretninger (Løgstrup, 

1993;278). Dette skal naturligvis ses i relation til en samtid, hvor arbejdet var manuelt og fysisk, og 

hvor skolen – som en slags modsætning hertil – blev stedet, hvor man kunne give sig hen til 

visdommen. Heri ligger idéen om et ’frirum’, i hvilket man kan give sig hen til andet end arbejde 

og i stedet fordybe sig i samfundets indretning, historien, naturen og kunsten – altså en 

grundlæggende oplysning om den tilværelse vi har med hinanden (Løgstrup, 1993;278-280). I 

middelalderen tog  skolen som institution form under kirken. Opgaven var her at oplære unge 

mennesker til videre uddannelse i kirkens tjeneste og herigennem opdrage dem til at leve i kristen 

overensstemmelse med det endemål at danne det kristne menneske (Ussing Olsen, 1986;9: 

Lieberkind, 2008;51). I takt med udviklingen af den moderne stat, som vi kender den i dag, og med 
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borgerens fødsel, begynder idéen om almendannelse at række udover sine ”kristne” grænser. Med 

den begyndende opløsning af feudalsamfundet og fremkomsten af rettigheder som følge af 

oplysningstidens reformer får skolen en afgørende opgave i at forme individet i relation til 

fællesskabet og en fælles identitet (Pedersen, 2008;20-21: Ussing Olsen, 1986;25-27). Skolen som 

en offentlig institution i et liberalt demokrati bliver her en form for nationalstatslig praksis, der skal 

medvirke til den enkelte borgers alsidige udvikling og samtidigt binde befolkningen sammen under 

fælles demokratiske værdier; dvs. kombinere borgerens frihed med medborgerens solidaritet. 

Denne paradoksalt funderede spænding mellem ’det fælles’ og ’den enkelte’ bliver et 

gennemgående element i forståelsen af skolens formål allerede fra det 18. århundrede og helt frem 

til i dag (Lieberkind, 2008;51-52: Pedersen, 2006;5-8: Pedersen, 2008; 23): På den ene side gik 

almendannelsen ud på, at enhver skulle være individ og have rettigheder, herunder lære at forstå sig 

selv som fri og lige med sine medborgere. På den anden side skulle enhver dannes til fælles 

individualitet og føle sig som et naturligt og utvunget medlem af fællesskabet (ibid.).  

 

Fra middelalderens fokus på den religiøse opdragelse begynder der med oplysningstiden i stigende 

grad at sameksistere en fokusering på opøvelse af færdigheder og tilegnelse af kundskaber 

(Wolsing, 2008;329, 339-342); et rationale vi betegner Faglighedsrationalet. Dette træder 

sameksisterende frem fra midten af 1600-tallet (Ussing Olsen 1986; 21), men ekspliciteres for alvor 

i en dansk kontekst i formålserklæringen fra Danmarks første offentlige grundskole, Frederik d. 

V’s Almueskole i 1814. 

 
6.3 Faglighedsrationalet  
Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at danne dem til gode og 

retskafne Mennesker i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige lære; samt til at bibringe 

dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten. 

(Folkeskolens formålsparagraf 1814, i Thejsen 2009;1)  

I formålsparagraffen fra 1814 kommer grundskolens eksplicitte dobbelte målsætning til syne: Dels 

identificeres det formål at danne børnene til at blive gode og retskafne, kristne mennesker. Dels 

skal skolen give dem de nødvendige kundskaber og færdigheder til at blive nyttige borgere i staten7. 

     _____________________ 
 
7 Oprettelsen af den første grundskole i 1814 er resultatet af en stadigt større forskydning væk fra latinskolens 
skolestruktur, der de første 200-250 år efter reformationen var dominerende (Ussing Olsen; 1986; 15), men 
som op gennem det 17. og 18. århundrede i stigende omfang må vige til side for opblomstringen af en skole, 
der er indlejret i landboreformer, en begyndende industrialisering og udviklingen af byerhverv (Ussing Olsen 
1986; 42). Godt nok var denne udvikling som nævnt allerede begyndt at vise sig i midten af 1600-tallet, da 
danske bønder begyndte at mobilisere sig over for kirken med krav om flere landbrugsegnede færdigheder 
(regne, læse, skrive), men det er især i starten af 1800-tallet, at dette faglighedsrationale forstærkes, som 
retter sig mod den erhvervsmæssige nytteværdi. 
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Det er første  gang, at de to rationaler om almendannelse og faglighed så eksplicit dokumenteret 

manifesterer deres sameksistens i en dansk kontekst. Op gennem det 19. og 20. århundrede får 

kravet om faglig dygtiggørelse en stærkere plads i folkeskolen, mens kristendommen som fag får 

en stadig mere beskeden plads (Ussing Olsen, 1986;49: Lieberkind,  2008;51, 60, 71). 

Faglighedsrationalet funderes ikke alene i skabelsen af den nyttige borger, men også i forståelsen 

af færdigheder som en opdragelsesmekanisme, der retter sig mod omverdenens krav (Wolsing, 

2008;342). Skolens formål er stadigvæk at sikre almendannelsen, dvs. sikre elevernes forståelse for 

frihed, ansvar og åndsfrihed i takt med, demokratiet udvikler sig (Pedersen,  2008;22: Thejsen, 

2009;6), men bevidstheden om skolen som instrument til at navigere fremtidige generationers 

faglighed i retningen af landets udfordringer begynder at indfinde sig (Ussing Olsen,  1986;93: 

Wolsing, 2008;329). Selvom faglighedens fokus, ekspliciteret i ord som færdigheder, kundskaber 

og evner, sammenlignet med almendannelsen, varierer i folkeskolens formålserklæringer op 

gennem det 20. århundrede (Thejsen, 2009;1-2), forbliver den dobbelte målsætning om 

almendannelse og faglighed de centrale elementer i folkeskolens formål (Wolsing, 2008;342).  

 

Men ligeså vel som folkeskolens formålserklæringer om almendannelse samt forståelse af alsidig 

udvikling forskydes over tid, forskydes også forståelsen af forholdet mellem individ, masse og 

faglighed. I de seneste årtier har folkeskolens projekt i stigende grad været at skabe kompetente 

individer udstyret med færdigheder, der efterspørges på arbejdsmarkederne (Pedersen, 2006;2:  

Husted, 2003;48: Husted, 2006;75-76). Dermed er det tidligere ideal om alsidig, personlig 

udvikling – og almendannelse forstået som realiseringen af det gode og vellykkede liv – blevet 

udfordret af ydre mål for skolen, som i stigende grad retter sig mod globaliseringens udfordringer 

(Pedersen, 2008;33: Kemp, 2008;97). Det har ikke resulteret i en decideret rationaleforskydning, 

men ikke desto mindre skabt spændinger i diskussionen om folkeskolens formål. Og det klassiske 

faglighedsrationale i folkeskolen,  der understøttede nogle grundlæggende faglige, men fælles, 

kundskaber er blevet forskudt til i stigende grad at omfatte den enkelte elevs motivation til videre 

uddannelse og livslang læring (Pedersen, 2008;33: Lieberkind, 2008;69-72: Kemp, 2008;91). 

Løgstrup peger på, at arbejdet i dag er rykket ind som centrum for menneskets selvforståelse 

(Løgstrup, 1993;278-279), mens Kemp peger på en øget managementtænkning og ”markedsgørelse” 

af skolen, med tabet af den klassiske dannelse af børnene som resultat (Kemp, 2008;93). Lærerens 

rolle bliver her i mindre grad at undervise for masserne og i højere grad at facilitere den enkeltes 

uddannelse med henblik på evig læring (Lieberkind, 2008;71). 

 

7.0 Aftaleteksten til folkeskolereformen 
Som vi har vist i det ovenstående overview på slægtskabshistorien, har den danske folkeskole, til 

trods for forskellige krav til forskellige tider, kontinuerligt være sat i spændingen mellem den 
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almene dannelse og oplæringen af fagkundskaber. I det følgende snævrer vi fokus ind og 

beskæftiger os med den nærværende folkeskolereform. 

Den 17. august  2005 offentliggør den daværende regering et oplæg til Globaliseringsrådet, som 

markerer en ny retning for folkeskolen. Under overskriften “Verdens bedste folkeskole – vision og 

strategi” bliver det præsenteret, at formålsparagraffen skal ændres (Thejsen, 2009;8). 

Argumentationen handler om økonomi og konkurrenceevne:  

“Folkeskolen har hovedansvaret for, at alle unge rustes til at begå sig i den globale verden. Det er 

vigtigt for at sikre, at Danmark fortsat er blandt de rigeste i verden og forbliver et samfund uden 

store skel”8 (Thejsen, 2009;9).  

Endnu engang betones konturerne omkring en folkeskole, som synes at være spændt for 

samfundets vogn – denne gang i kampen mod den stigende globale konkurrence. Den fortsatte 

spænding er en realitet, om end det lader til at spændingen – mere end nogensinde – trækker i 

fagkundskabens retning.  Selvom den nuværende formålsparagraf stadigvæk understreger 

folkeskolens dobbelte funktion, ”Siden 1975 har visionen om elevens alsidige udvikling stået 

centralt i formålsparagraffen” (Folkeskolens formålsparagraf, 2014), vil de næste afsnit vise denne 

forskydning mod Faglighedsrationalet. Derfor retter vi nu fokus på den aftaletekst, som danner 

grundlaget for reformen (Riise, 2014). 

7.1 Aftaletekstens rationaliteter 
Aftaleteksten til reformen indledes med en cementering af væsentligheden af den almene dannelse 

(alene placeringen som første sætning på første side taler sit eget tydelige sprog), men i samme 

åndedrag understreges det, at reformen ikke vil prioritere denne del i sin forandringsinitiering  af 

folkeskolen:  

 

”Vores folkeskole er blandt de bedste til at udvikle eleverne til aktive medborgere og til at give dem 

gode sociale kompetencer. […] Men den danske folkeskole står også over for store udfordringer. 

Det faglige niveau – særligt i læsning og matematik – er ikke tilstrækkeligt højt” (Aftaleteksten, 

2013;1).  

 

En nedprioritering af den almene dannelse, som underbygges med det videre totale fravær af ord 

som ’dannede’,  ’dannelse’ og ’almen dannelse’ fra aftaletekstens mere end 30 sider9.  Som vi 

     _____________________ 
8  Harder, B. i Nordjyske Stiftstidende den 12. august 2005. 

9 Dannelse nævnes én enkel gang på nær den første siden, men det er i betydningen oprettelse. ”Dannelse af 
pædagogisk råd gøres frivillig” (Aftaleteksten:26). 
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senere vil vise, genopstår dannelse dog i reformen i en ny betydning.   

 

At folkeskolen fortsat tjener et meget klart formål for staten, som ligger udenfor selve skolen, synes 

også at være klart. Nedenstående citat afslører i alt sin banalitet et interessant skel sat imellem 

eleverne og vi, med vi’et som statens jeg.  

”Skal elevernes faglige niveau og dermed det faglige niveau i folkeskolen forbedres, er det centralt, 

at alle elever får mulighed for at udfolde deres potentiale fuldt ud, så vi kan klare os i den stigende 

internationale konkurrence”10 (Aftaleteksten, 2013;1). 

På mange områder er aftaleteksten, ligesom den gældende formålsparagraf, præget af og sat i 

spændingen mellem Dannelsesrationalet og Faglighedsrationalet. Men aftaleteksten markerer også 

en ny afgørende rationalitet – eksemplificeret ved følgende formulering: 

”Natur/teknik er et vigtigt dannelsesområde for alle elever, og et fag, der giver eleverne et 

grundlag til videreuddannelse og arbejde inden for en række områder.” (Aftaleteksten, 2013;8) 

Den nye rationalitet udmærker sig ved at trække på den klassiske dannelse i en kombination med 

oplæringen i fagkundskaber. Det historisk dualistiske slægtskab sat i spændingen mellem den 

almene dannelse og oplæring i fagkundskaber lader til at blive afbøjet og samlet i én rationalitet – 

Dannelsen til den vedblivende læring rettet mod et konstant foranderligt arbejdsmarked 

(Aftaleteksten, 2013;8): 

”En god sproglig ballast skal ruste de danske elever til livet i en globaliseret verden, der stiller nye 

og højere krav til, hvilke sproglige kompetencer der er nødvendige for at kunne klare sig på 

arbejdsmarkedet ”11 (Aftaleteksten, 2013;8) 

At ruste eleverne til livet synes at trække på Dannelsesrationalet, mens sproglige kompetencer tæt 

koblet til arbejdsmarkedet trækker på Faglighedsrationalet rettet mod eksterne omstændigheder.   

Betydningen af denne nye rationalitet, sammen med relationen til folkeskolens historiske ophav, vil 

for alvor bliver undersøgt i specialets tredje kapitel, hvor de, som element i vores analysestrategi, 

vil skabe den iagttagelsesfølsomhed, der skal sikre koblingen mellem den observerede forhandling 

og det normerede handlerum. 

7.2 Mål uden middel 

     _____________________ 
 
10 Markeringen af eleverne og vi er fortaget af os. 
11 Markeringen er er fortaget af os, for at fremhæve pointerne med citatet. 
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Det er som nævnt vores påstand, at reformen i udpræget grad forsømmer at udpege midlerne til de 

ellers meget klart definerede mål, som reformen indeholder. Ganske vist bliver de lokale 

skoleledere og lærere udpeget som de mest afgørende aktører, hvis implementeringen skal lykkes: 

Ikke som midlerne eller vejen til målet, men som de ansvarlige.  

Målsætningerne er veldefinerede og målbare. Blandt andet skal  ”eleverne på sigt kunne det samme 

i 8. klasse, som de i dag kan i 9. Klasse”, mens 96 procent af den samlede årgang skal være 

inkluderet i den almindelige undervisning.  

Dertil kommer de tre helt overordnede og derfor mindre præcise mål for reformen;  

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.  

- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.  

- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis (Aftaleteksten, 2013;2).   

Med reformens mål på plads vendes blikket nu mod midlerne til at opnå de ønskede mål: 

”Med den længere og varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen: 

Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse 

med én lektion om ugen  […] (Aftaleteksten, 2013;11) 

At øge timeantallet kunne ligne et middel til at nå målet om blandt andet et højere niveau i dansk 

og matematik, men her må vi indføre undervisningsministerens, hendes ministeriums og KLs egne 

indvendinger: ”Vi kan ikke kan løse folkeskolens udfordring med mere af det samme” (Antorini, 

2013 KL, 2013; 4). Når der fra afsenderen af reformens side insisteres på, at den skal medføre et 

paradigmeskifte (KL, 2013; 4), er det umiddelbart paradoksalt, at en stigning i noget, som allerede 

eksisterer, skal være midlet til målet.  

Reformen peger dog også på andre områder, der skal sikre den ”største ændring af folkeskolen” i 

nyere tid (KL - Omstilling til ny skole, 2013): 

”Der skal gives mulighed for at arbejde med en lang række elementer, der har betydning for 

elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel. Det drejer sig bl.a. om alsidig udvikling og 

læringsrelevante kompetencer, alsidige læringsstrategier, tilegnelsen af viden og kreativitet, 

motivation, refleksion, bedre undervisningsmiljø og trivsel, samarbejde mellem lærere og 
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pædagoger, bevægelse og motion, kobling af teori og praksis og mulighed for lektiehjælp”12 

(Aftaleteksten, 2013;2). 

Af de i alt 12 ovenstående elementer (markeret med fed i citatet) til at indfri reformens ambitiøse 

mål om stigningen i det faglige niveau synes det pudsigt nok kun at være den sidste, der udpeger et 

reelt middel – nemlig lektiehjælpen. Når vi fremhæver det som pudsigt, er det fordi netop 

lektiehjælpen, på grund af et pludseligt manglende flertal til reformen, måtte fjernes som et 

obligatorisk tiltag for eleverne. De resterende elementer – eksempelvis refleksion, motivation, 

tilegnelse af viden og kreativitet – må forventes at falde under samme kategori, som tilfældet var 

med ovenstående øgede antal timer: mere af det samme.  

 

En anden interessant teknik, hvormed reformen udpeger midler til specifikke mål, er ved at udpege 

andre mål som middel. Først fremhæves det ønskede mål med reformen: 

”Ro i klassen, gode kammeratskaber, en god ledelse af klasserummet og et godt skolemiljø er en 

forudsætning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. Samtidig er det en forudsætning 

for, at lærerne har ro til at kunne lære fra sig” (Aftaleteksten, 2013;17). 

Bemærk hvordan det videre lader til, at reformen udpeger et middel ved at understrege, hvordan 

målet kalder på en opkvalificering af fagpersonalet. 

”Skolelederne, lærerne og pædagogerne skal derfor klædes bedre på til at arbejde med 

undervisningsmiljø og trivsel, så det kan mindske den undervisningsforstyrrende uro og understøtte 

elevernes sociale og faglige udvikling” (Aftaleteksten, 2013;17). 

Dels udpeges lærerne og det andet fagpersonale som ansvarlige for målopfyldelsen og dels 

understreges det, at de mangler kvalifikationer til netop dette. Afslutningen på paragraffen afslører 

dog, hvordan midlet, som i første omgang synes at blive udpeget som en opkvalificering, lader til at 

ændre karakter, så det fremstår som endnu et mål fremfor et middel: 

”Med udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs termometer udvikles der klare og 

obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden som grundlag for, 

at kommuner og skoler kan arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i 

sammenhæng med den faglige udvikling. Indikatorerne skal danne grundlag for det nye måltal for 

trivsel i folkeskolen, hvor løbende digitale målinger vil skabe åbenhed om trivsel, ro og orden, som 

     _____________________ 
 

12 Markeringen er fortaget af os, for at understrege de tolv elementer.   
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kan bidrage til at understøtte skolerne og kommunernes arbejde og dialog om at forbedre 

undervisningsmiljøet lokalt”13 (Aftaleteksten, 2013;17). 

Eksemplet understreger den grundlæggende forudsætning og tilgang i reformen. Målet om mere ro 

i klassen kan ikke opnås ved en teknologi, som kan registrere støjniveauet. Hvordan målet indfris 

er således udliciteret til den lokale skoleleder, lærer eller skoledirektør. 

 

Tydeligst fremgår denne tendens af aftaletekstens side 2, hvor ”Få klare mål” udpeges som et af 

tre overordnede indsatsområder til at opnå reformens mål (Aftaleteksen, 2013;2). Modsat midlerne, 

som er udefinerede, er ansvaret for implementeringen klart placeret hos de lokale skoleledere og 

den enkelte lærer: 

”Det er skolelederens ansvar, at der skabes sammenhæng mellem de fagopdelte timer og den nye 

tid til understøttende undervisning. Lærerne skal sikre sammenhæng i undervisningen, og at de 

faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet” (Aftaleteksten, 2013;6)  

Folkeskolereformen udmærker sig altså ved at kalde på radikal forandring uden at afklare midlerne 

til at nå denne forandring. Ved at opstille en række mere eller mindre klare mål for den danske 

folkeskole skabes der en forventning om forandring. De klare mål følges dog ikke op af 

veldefinerede midler, men nøjes derimod med at markere, hvor ansvaret for forandringen ligger. 

Netop heri skal kimen til vores iagttagelsespunkt – forhandlingen om lærerrollen som kategori – 

findes. Havde man fra folketingets side, via lovgivningen, præcist givet indhold til 

forandringsforventningerne til lærerrollen i folkeskolereformen, havde udgangspunktet for 

forhandling været minimalt. Men netop fordi det blot er forventninger om en given forandring og 

målopfyldelse, uden præcisering af midlerne, åbner der sig et rum for forhandling. 

 

Det medfører, at forhandlingen om lærerrollen indledningsvist bedst kan forstås som 

skyggeboksning – en kamp uden en veldefineret modstander. De områder, som reelt er til 

forhandling ift. lærerrollen, er kendetegnet ved, at forhandlingssubjektet ingen direkte opponent har. 

Socialiteten bliver i vores analyse det referencepunkt i forhandlingen, den potentialitet, som kalder 

på forandring. Reformen opstiller en række mål for den nye folkeskole og udpeger læreren som den 

primært ansvarlige for forandringen. Læreren er altså ansvarlige for at opnå forandringen, men det 

er kun de ønskede fremtidsscenarier og endemål, som er udpenslede. Midlerne hertil udebliver. 

 

     _____________________ 
 

13 Markeringen i citatet er fortaget af os, for at understrege pointen med citatet. 
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I bevægelsen fra den centrale reformbeslutning mod den decentrale forhandling, fra KLs 

anbefalinger, forvaltningens bestemmelser og skoleledernes beslutninger, lader der dog til at være 

en kontinuerlig proces frem imod en delvis udfyldning af forventninger til den nye lærerrolle. I 

processen opstår der hermed en situation, hvor læreren forventes – gennem en gradvis 

meningstilskrivning – at skulle forhandle om konstruktionen af sin egen fremtidige lærerrolle på 

bagsiden af den gennemførte reform. En forhandling, der foregår inden for et rum bestående af 

rationaler, diskurser, teknologier, praksisser mv., og som efterlader lærere og skoleledere tilbage i 

misforholdet mellem reformens mål og midler. Det er dette rum, der vil være objektet for den 

videre analyse. 
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Kapitel

KAPITEL 3

“
“

Vi har bestilt hende for hele året, så 
lige-så-vel som vi laver nedslag på jeres 
læring, så kommer Lene og laver nedslag 
i vores praksis – både som pædagoger 
og lærere og som leder, så det kan 
næsten ikke blive bedre, ” fortæller  
viceskolelederen begejstret. Den 
mandlige lærer nikker anerkendende. 
”Det lyder også fint, det var bare 
lige for at høre, om der lå sådan et 
symaskinekørekort for sådan noget.”



   
 

   

8.0 Observationsanalysen 
Med nærværende kapitel bringer vi for alvor vores fremskrevne analysestrategi i spil. Analysen 

indledes med afsnittet ’Familiescript’, der adresserer den delvist udeblevne forhandling (Jf. Afsnit 

8.2 og 8.3) ved at analysere de lokale rammer og betingelser inden for hvilke forhandlingen mellem 

lærer og socialiteten foregår. Dette indledende afsnit divergerer i sin form sammenlignet med 

resten af observationsanalysens struktur. Når vi alligevel har valgt at skrive dette indledende afsnit, 

er det fordi, vi har vurderet, at afsnittet – og dermed fremskrivningen af hvad vi har valgt at 

betegne som familiescriptet – har gennemgående betydning for forståelsen af Tre Falke Skolen som 

institution og for de helt grundlæggende forhandlingssituationer, der opstår mellem socialiteten og 

lærerne.  

 

Afsnittet har altså til formål at kvalificere den videre observationsanalyse, som vi har valgt at 

strukturere gennem tre overordnede nedslag, manifesteret i tre forskellige initiativer afstedkommet 

med folkeskolereformen: mentorordningen, erhvervsguiderne og kontorpladser. På bagsiden af 

disse tre nedslagsanalyser vil vi drage paralleller, udpege mere generelle tendenser og diskutere 

resultaterne og vores ’findings’ overordnet. 

 

Inden analysen påbegyndes, vil vi som det sidste uddybe strukturen for hvert nedslag. Som nævnt i 

afsnit 1.0 var der en kløft mellem vores indledende forventninger til observationsarbejdet og den 

oplevede virkelighed med hensyn til forhandlingen mellem lærer og socialiteten (eller udeblivelsen 

af denne). Dette til trods har vi valgt at fastholde forhandlingen som det konstante 

omdrejningspunkt for vores analyse, hvilket kræver (Jf. Afsnit 2.0) at der overhovedet er potentiale 

for forhandling. Derfor indleder vi hver nedslagsanalyse med en fremskrivning af: 

 

1) Forhandlingsmuligheden – Ved at lave en analyse af de skriftlige dokumenter og 

beskrivelser af reforminitiativerne får vi blik for det rum for forhandling, der potentielt kan opstå 

mellem socialitet og lærer.  

2) Parterne i forhandlingen – Hvem og hvad repræsenterer hhv. socialitet og lærer?  

3) Forhandlingssituationen – Hvordan udspiller (ikke-)forhandlingen sig og inden for 

hvilke rammer?  

Men inden vi påbegynder analysen af de tre nedslag, vil vi som nævnt indlede med en overordnet 

analyse, vi har valgt at kalde ’Familiescript’ hvor vi vil fremskrive, hvad man kan betegne som et 

af institutionens gennemgående scripts. 
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8.1 Familiescript  
** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Workshop 2; 4. august 2014) 

 

Et varmt, men bestemt ”Velkommen alle sammen!” lyder det fra skolelederens mund efterhånden 

som lærernes indledende summen har lagt sig, og de har fundet deres pladser. Vi sidder i et tæt 

pakket lærerværelse sammen med 34 lærere. To langborde og et større sofaarrangement fylder 

lokalet ud, og lærerne har indrettet sig lidt forskelligt – nogle på bordene, andre skævt rettet mod 

skolelederen. På den grå opslagstavle lige bag skolelederen står der REFORM med store 

blokbogstaver, lodret, så det udfylder hele tavlens højde, i gule og blå nuancer. Morgenmaden er 

ved at lægge sig. ”Jeg har tænkt sådan meget – jeg ved ikke, hvordan I har haft det – men jeg har 

sådan ligget som i en sauna, det har ikke været særligt fantastisk, men så lå jeg sådan og 

spekulerede på det der med at starte et nyt skoleår. Faktisk kunne jeg mærke på mig selv, efter jeg 

igen var oppe for at få noget koldt vand – sku’ man lægge sig i en våd seng? Men så tænkte jeg – ej 

hvor er det mærkeligt, for jeg har det faktisk fuldstændigt som i 2001 (da Tre Falke Skolen åbnede 

red.) – og det er der ikke så mange tilbage, som kan huske hvordan var, men jeg har det faktisk lidt 

på samme måde, for det er – det har jeg sagt mange gange, og det er i trætte af at høre, men nu har 

I haft en god lang ferie så I kan tåle det – men vi skal i gang med at lave en ny skole… Men inden 

jeg nu går i gang med alt det her, så synes jeg lige, vi skal sige hjerteligt velkommen til vores nye 

kollegaer, og I skal lige rejse jer op! To af de ældre mandlige lærere rejser sig, hvilket afføder 

tunge grin, lyden af et tilbagelænet ”aaaha!” og enkelte klapsalver. Nu er det de fire nyansattes 

tur; de rejser sig op, skolelederen introducerer på runde, og denne gang får klapsalverne for alvor 

lov til at teste rummets hjørner. ”Nu skal vi videre til det andet, der er nemlig en der har 

fødselsdag i dag – Marie! – så vi skal synge fødselsdagssang. Marie, hvad skal du have for nogle 

instrumenter? Du må vælge tre! Ej… To. Efter lidt fælles diskussion er beslutningen truffet: 

Bongotrommer og blokfløjte. En-to-tre. ”Mariiiie har fødselsdag…”  

** 

 

Vi indleder analysen med ovenstående snapshot, fordi det er et arketypisk eksempel på, hvordan 

næsten alle møder, vi har deltaget i, enten er indledt med en familiær fejring i form af en 

fødselsdagssang, en præsentation af nye kollegaer eller udtrykt i en blanding mellem klapsalvende 

fejringer og personlige udleveringer fra især skolelederen. Da vi første gang møder Tre Falke 

Skolens lærere, kommer vi til at placere os – hvad vi på det tidspunkt betegnede som uheldigt – 

midt i lokalet, men efterhånden som vi deltog i flere møder, gik det op for os, at netop 

denne ’uheldige’ placering skulle vise sig at have en funktion. Vi husker nemlig tydeligt den følelse 

af lige dele morskab og akavet tilstedeværelse, der voksede i os ved dette første møde, hvor 
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(endnu) en fødselsdagssang blev efterfulgt af en privat og følelsesladet beretning fra skolelederen 

om reformens mange og ofte negative indvirkninger på hendes evne til at sove trygt om natten. 

Efterhånden som vi fortsatte vores observationer, blev vi mere vant til dette udleverende element, 

og det akavede trådte i baggrunden for os. Men samtidigt blev vores indledende forundring lidt 

efter lidt erstattet med den klare fornemmelse af, at vi befandt os i et intimt rum skoleleder og 

lærere imellem, der ikke ’bare’ var et forlegent og underordnet eksempel på den særlige Tre Falke 

ånd14, men som faktisk havde konstitutive effekter for det rum og de rammer, inden for hvilke 

forhandlingen om folkeskolereformen foregik. Vi har valgt at betegne dette intime rum som 

familiescriptet, hvilket skal forstås som udtryk for det system, som lærernes og skoleledelsens 

samhandling er formet ud fra (Goffman, 2004;196). Inden for dette script mener vi at kunne 

betragte disse forskellige initiativer såsom fødselsdagssangen, morgenmaden og kagerne, de 

familiære introduktioner af nye lærere og skolelederens udleverende taler som ritualer, der har 

konsekvenser for forhandlingen mellem lærerne og repræsentanterne for socialiteten. Med 

familiescriptet og ritualerne udbydes med andre ord forskellige strategier og roller, der i mødet 

mellem lærere og ledelse ofte har konsekvenser for kommunikationsmulighederne. 

 

I familiescriptet kan vi identificere en klar resonans med det Niels Åkerstrøm Andersen har 

kaldt ’kærlighedsgørelsen’ eller den kærlige ledelse (Andersen, 2005). Med afsæt i det 

systemteoretiske fundament fra den tyske sociolog Niklas Luhmann fremskriver Andersen 

tilblivelsen af et semantisk begrebsreservoir kodificeret igennem kærlighedens logik i den 

offentlige sektor og udfolder samtidig indvirkningerne på kommunikationsbetingelserne i forholdet 

mellem organisation og medarbejder (Andersen, 2005;170). I familiescriptets mangefacettede 

organisering inderliggøres kommunikationen og forholdet mellem leder og medarbejder. 

Åkerstrøm Andersen kan netop bidrage til at forstå betydningen af og konsekvenserne ved 

kommunikationen i dette intime rum og i forlængelse heraf: forhandlingsmuligheden.   

 

”At sige «jeg elsker dig» (at forme kommunikationen gennem kærlighedens logik, red.)  er at 

dømme den anden til at være den signifikante anden i den elskendes omverdensforestilling. Den 

anden kan derfor ikke svare uden at sætte det forudsatte verdensbillede på spil. Dermed bliver den 

andens svar ikke bare et træk i kommunikationen. […] svaret «jeg elsker dig», bliver en 

stillingtagen både til udsagnet og til bejlerens verdensbillede. Svaret bliver kort sagt til en 

handling, hvor man enten tager den talende til sig eller afviser vedkommende (Andersen, 

2005;174).  

     _____________________ 
 
14 Både skoleleder og viceskoleleder taler i flere omgange med os om den særlige Tre Falke Ånd, der – kunne 
vi forstå – hang sammen med det særlige sammenhold og fællesskab på skolen. 
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Med andre ord; når familiescriptet aktiveres, ændres med ét betydningen af en kritisk stillingtagen. 

Det er ikke længere blot udsagnet, men også den talende selv, som sættes på spil: 

 

[…] Denne højrisikable kærlighedskommunikation lader sig kun gøre, fordi vi i 

kærlighedskommunikationen «tager den anden på os». Denne medtænkning er et så vigtigt træk 

ved kærlighedskommunikationen, at denne bliver foregribende. «Den anden» indsættes som så 

signifikant, at den talendes egen omverden bliver skabt i billedet af den andens omverden, og 

kommunikationen kommer til at udtrykke ikke blot forestillingen om den andens reaktion, men selve 

det initiativ (aktion) som den anden kunne have taget. Kommunikationen kommer til at udtrykke 

den andens u-udtalte ønsker” (Andersen, 2005;175). 

 

Med reference til vores teoretiske afsæt kan vi drage paralleller til de roller, forventninger og den 

opretholdelse af face, som følger af kommunikation formet gennem kærlighedens logik. For 

nærmere at begribe disse roller, som stilles til rådighed for lærerne, er det i første omgang 

nødvendigt at analysere den rolle, som skolelederen i snapshottet (og i en række andre situationer) 

indtager over for lærerne. I situationen fremføres, hvad vi har valgt at betegne som 

bekendelsesritualet, som med lån fra Foucaults termer minder om den form for pastoralmagt, vi 

kender i dag fra eksempelvis MUS-samtaler, hvor arbejdsgiveren som en teknik benytter 

bekendelsen som et styringsredskab over for medarbejderen (Villadsen, 2007:23). Det interessante 

er her, at bekendelsen rettes fra skolelederen mod lærerne, og netop i denne bekendelse af følelser, 

frustrationer og bekymringer trækker lederen på familiens og kærlighedens semantik.   

 

Som snapshottet eksemplificerer, kan skolelederen siges at oscillere mellem sin frontstage og 

backstage, her forstået som skolelederens ’traditionelle’ rolle som mødestyrer og facilitator for 

introduktionen af nye medarbejdere (frontstage) og skolelederen som ”privat menneske”, forstået 

gennem udleveringen af hendes private tanker, refleksioner og bekendelsen herom (backstage). 

Med vores forståelse af forholdet mellem frontstage og backstage som relationelt og 

vekselvirkende (Jf. Afsnit 1.3)  begynder man at øjne, hvordan rummet for forhandling konstitueres 

på en ganske særlig vis. Når skolelederen ’trækker sin backstage frem’ og åbent og ærligt bekender, 

at hun i sommerferien har været lige dele frustreret og modløs over, hvordan det nu skal gå 

med ”komme i gang med at lave en ny skole”, så sker dette på dage, hvor lærerne er inviteret ind 

for at diskutere og behandle mødet med den nye reform. Hermed træder hun på den ene side ned 

fra at være repræsentant for socialiteten (og dermed repræsentant for reformen) og ind i rollen 

som ’en af dem reformen rammer’; en del af familien, som deler de potentielle frustrationer, nogle 

af lærerne kunne sidde med. Hvor pastoralmagten traditionelt hos Foucault forstås som pastorens 

forsøg på at internalisere bestemte værdier hos eleven gennem elevens egen selv-objektivering, så 
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ser vi i snapshottet, at pastorens, her skolelederens, egen bekendelse aktiverer en kærlighedslogik, 

der gør kritiske indvendinger over for reformen til en afvisning af hendes person. Samtidigt skaber 

nivelleringen af afstanden mellem leder og medarbejder samt det familiære script en situation, hvor 

muligheden for at lærerne kan bekende de samme udfordringer med reformen, i håb om at lederen 

kan løse disse, vanskeliggøres. For når skolelederen selv så ofte indleder møderne med en 

åbenhjertig bekymring og frustration over for reformens initiativer, konstitueres et rum, hvor det i 

hvert fald ikke er skoleledelsen, lærerne skal rette sine frustrationer imod og kræve en løsning fra – 

højst kan der være tale om, at de løser den i fællesskab. For at kvalificere denne situation mellem 

lærere og skoleleder yderligere, må vi trække på Goffmans betragtninger om interaktionen ved 

fremførelse af ritualer. 

 

Med bekendelsesritualet fulgte der nemlig i vores observationer en situation, som Goffman også 

beskriver mere generelt i ”Social Life as Ritual”, nemlig ”a supportive interchange” (Lemert & 

Branaman 2008; 115), hvor lærerne og skolelederen – for at opretholde face – må indtage rollerne 

som de empatiske familiemedlemmer, der udviser forståelse for og indlevelse i hinandens 

bekymringer. Andersens betragtning om kærlighedskommunikationens foregribende og 

inderliggørende karakter er ligeledes central for forståelsen her, idet ”kommunikationen kommer til 

at udtrykke den andens u-udtalte ønsker” (Andersen, 2005;175). Med reference til Mauss’ The Gift 

fra 1922 (Lemert & Branaman, 2008) er dette ritual nemlig dialogisk forstået, således at 

skolelederens ’autentiske’ gave til lærerforsamlingen – tilliden til lærerne, der ligger i overhovedet 

at ville dele så private tanker – må gengældes med en form for taknemmelighed. Som Goffman 

mere generelt skriver: 

 

”The recipient shows that the message has been received, that its import has been appreciated, that 

the affirmed relationship actually exists as the performer implies, that the performer himself has 

worth as a person, and finally that the recipient has an appreciative, grateful nature. (Lemert & 

Branaman 2008; 115). 

 

Som snapshottet efterfølgende viser, fortsætter mødet med flere ritualer, der øger lærernes evne til 

og sandsynlighed for at spille en rolle, der gør dem til en del af fællesskabet og familien. Da 

skolelederen pludselig stopper sin personlige udlevering og i stedet starter introduktionen af de nye 

lærere, begynder to af de erfarne mandlige lærere øjeblikkeligt at spille rollen som den velkendte 

sjove onkel til familiefesten, hvilket bliver anerkendt af de resterende lærere gennem grin og 

klapsalver. Herefter begynder fødselsdagssangen for den unge lærer Marie, der med et 

halvforlegent smil kan betragte en sang-energi fra både lærere og ledelse, hun sikkert ikke engang 

oplever i den 7. klasse, hun til dagligt er underviser for. 
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Pointen med ovenstående betragtninger er ikke at udpege skolelederens personlige udlevering eller 

skolelærernes engagement i fødselsdagssange som pinlige eller overdrevne. Pointen er, at der med 

familiescriptet og de dertilhørende ritualer – som kontinuerligt udleves under faglige reform-

implementeringsmøder mellem ledelse og lærere – konstitueres roller for lærerne, hvor konflikt og 

forhandling kun i sjælden grad gør sig mulig, eftersom de alle, lærere og ledere imellem, som én 

stor familie er sammen om at implementere den nye reform. Når skolelederen giver noget af sig 

selv, det være en frustration eller en udleverende refleksion, så affødes samtidigt en position, hvor 

forståelse og medfølelse (og derved også fravær af brok og kritik) krediteres. 

 

Som Goffman også påpeger, er individets moral og de regler, individet lever efter, ikke 

en ’essensbåren’, iboende størrelse, som lever upåvirket af omverdenen, men: ”the particular set of 

rules which transforms him into a human being derives from requirements established in the ritual 

organization.” (Lemert & Branaman 2008; 111). Familiescriptet, som bliver konstitueret og 

reproduceret af både lærere og ledelsen, stiller rammer og krav til de involverede om at indtage 

bestemte roller. Dermed normerer familiescriptet forhandlingssituationen i en retning, der ikke blot 

besværliggør en kritisk diskussion af folkeskolereformen, men som også får den eventuelle kritik til 

at fremstå usympatisk. Det nytter ikke noget ’bare’ at kritisere ledelsen, for så kritiserer du et 

familiemedlem, som også er frustreret og bekymret. Som eksemplificeret til det pædagogiske 

rådsmøde den 5. maj, hvor vi overhører skolelederen besvare en kvindelig lærer, som én-til-én med 

skolelederen adresserer den manglende information om lærernes nye kontorarbejdspladser på 

skolen, med: ”Ikke nu, jeg magter det ikke!” (Pædagogisk Rådsmøde 5. Maj; 14.31). 

 

Vores betragtninger af hvad vi har valgt at betegne som familiescriptet betyder ikke, at der ikke er 

andre scripts og ritualer i spil på Tre Falke Skolen – tværtimod. Men som nævnt indledningsvist 

træder familiescriptet ofte frem i en række møder, der har som dagsorden at introducere, behandle 

og diskutere reformens nye initiativer. Som det vil vise sig i de kommende tre reformnedslag, 

træder familiescriptet også frem i en række andre situationer med konstitutive konsekvenser for 

forhandlingen mellem lærerne og socialiteten til følge. 
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8.2 Nedslag 1 – Mentorordningen  
Fra den 1. august 2014 er den gamle klasselærerordning og dertilhørende ’klassens time’ fortid i 

den danske folkeskole. Med reformen forsvinder nemlig klasselæreren til fordel for en 

mentorordning: Fokus skal rettes mod den enkelte elevs faglige potentiale, der gennem målrettet og 

skemalagt evaluering og mentorering skal optimeres: 

  

”Med reformen er klassens tid afskaffet. Vi har på Tre Falke Skolen valgt i stedet at indføre en 

mentorordning, hvor hver lærer har ca. 10 – 12 elever, som de har et særligt ansvar for i forhold til 

at sætte mål, kontakt med hjemmet etc. Eleverne arbejder sammen med deres mentor med deres 

personlige, faglige og sociale mål i to timer om ugen” (Brev til forældrene, 2014). 

 

For at opkvalificere lærerne til at kunne varetage mentoreringen har Tre Falke Skolen i samarbejde 

med forvaltningen i Frederiksberg Kommune fået tilknyttet to konsulenter fra Kompetencehuset, 

der over fire arbejdsdage og efterfølgende evaluering skal klæde lærerne på til den nye rolle 

(Frederiksberg, 2014). 

 

”Tre Falke Skolen ønsker at udvikle en struktur mht. en mentorordning, hvor der løbende samtales 

med den enkelte elev med fokus på elevens styrker og udviklingsområder. Til at understøtte dette 

ønsker skolen at rette fokus på tydelig målfastsættelse og evaluering” (Heckman, 2014).  

Fokus på mål og evaluering er således en helt central del af mentorordningen. Mentorordningen er 

en kombination af én-til-én dialogen mellem lærer og elev og indførelsen af et nyt elektronisk 

evalueringsværktøj, der skal danne rammen om samtalerne. Heri skal eleven i samarbejde med 

læreren opstille faglige mål, som derefter kan være udgangspunktet for den næste samtale. 

Samtidigt er det formålet at gøre målene synlige for alle parter omkring eleven, herunder 

lærerteamet og ikke mindst hjemmet  (Brev til forældrene, 2014;1). 

8.2.1 Forhandlingsmuligheden 
For at kunne begribe en mulig forhandling mellem en nuværende og en fremtidig lærerrollekategori, 

her sat i forholdet mellem klasselærer- og mentorordningen, må vi først gøre det helt klart, om og 

hvor de to rollekategorier adskiller sig fra hinanden. Dernæst kan vi fremskrive, hvor 

forhandlingsmuligheden opstår. 

Den indledende og mest iøjnefaldende forskel mellem klasselærer- og mentorordningen er givet 

ved niveauet for lærerens indsats. Hvor klasselærerordningen var rettet mod og foregik i 

fællesskabet, har mentorordningens samtaleform et ensidigt fokus på den enkelte elev. Denne 

ændring, i sigtet fra fællesskab til individ, transformerer de problemløsnings-figurer, der stilles til 
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rådighed. Løsninger på klasseniveau ville typisk rette sig mod strukturer, ressourcer eller 

organiseringer i fælles beslutninger: 

”På alle klassetrin hører følgende hovedområder hjemme i klassens tid: Klassespørgsmål – fx 

indretning af klasseværelse, introduktion af ny elev, aktiviteter til frikvarter, overordnet 

konfliktbearbejdning, klasseråd, klassefest, atmosfære og samvær i klassen. […] Klasselæreren 

skal samarbejde med eleverne om at løse (disse red.) særlige opgaver i forhold til klassen (UVM - 

Klasselæreren, 1994;27). 

Modsat retter mentorordningens én-til-én dialog og evaluering sig mod elevens selvforhold. Det er 

en dialog, hvor nødvendigheden af positivitet og anerkendelse ofte understreges: 

  

”Mentorerne skal have konkrete værktøjer til at arbejde med evaluering med fokus på progression 

herunder elevernes selvevaluering og den gode feedback […] Der udarbejdes måltaksonomier, som 

omhandler elevens faglige mål, trivsel og udvikling af personlige karaktertræk m.m.” (Heckman, 

2014;2). 

 

Med sit fokus på evaluering, selvevaluering og målfastsættelse synes mentorordningen på flere 

områder at dele et semantisk bagkatalog med den klassiske medarbejderudviklingssamtale (MUS). 

For den videre undersøgelse af mentorordningen finder vi det derfor relevant at inddrage dele af 

den store mængde (ofte kritiske) studier af MUS og mere overordnet samtalens funktion i moderne 

organisationer (Krejsler, 2007, 2005: Townley, 1997: Andersen, 2003).  

 

”Appraisal interviews conjure up discursive spaces that thrive on the language of commitment, 

love and enthusiasm. This urges professionals to speak of their role and personality in accordance 

with the vision of their organization. […] This strategy thrives on the constant appeal to each 

individual subject’s responsibility for his/her own learning processes. The individual subject is 

supposed to end up being committed to an action plan that is meant to feel like the means to realize 

his/her own ambitions” (Krejsler, 2007;475).  

 

Mentorordningens samtaleteknik forskyder altså i første omgang den løsningsfigur, som stilles til 

rådighed for læreren: fra klassefællesskabet til elevens selvforhold. Men mere grundlæggende er 

forskellen i de to teknikkers problematiseringer. Lad os igen vende tilbage til klasselærerrollen: 

 

”Børn møder i skolen med meget forskellig erfaringsbaggrund, forskellige sproglige og etniske 

tilhørsforhold og forskellige norm- og værdisæt. Denne forskellighed skal respekteres. Samtidigt er 

det vigtigt at holde fast i de grundlæggende værdier, der er udtrykt i folkeskolens formålsparagraf.  
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Hvis ikke der er aftalt andet på skolen, er det klasselærerens opgave” (UVM – Klasselæreren, 

1994;32). 

 

Klasselærerordningen var altså en korrelation mellem en juridisk-retslig mekanisme og en 

disciplineringsmekanisme. Reglerne for rollen var vedtaget fra centralt hold via loven i et klart 

binært skema, men havde samtidigt til formål at opdele og regulere adfærd i bestræbelserne på at 

oplære eleverne til en ønskelig væremåde ud fra de 20 værdier fra formålsparagraffen fra 1994 

(UVM - Klasselærer, 1994;28) Fra åndsfrihed til selverkendelse over medansvar og ligeværd var 

det klasselærerens opgave at disciplinere eleverne som en fælles enhed til at blive gode medborgere 

(UVM - Klasselærer, 1994;29). Klassens time var med sit obligatoriske mål om orientering og 

oplæring i fælles værdier, normer og regler en teknik, der samtidigt sigtede mod at forebygge det 

uønskede i at opstå samt udpege og sanktionere, hvis det alligevel skete. Klasselæreren skulle 

udbrede det fra formålsparagraffen vedtagne værdisæt og havde underretningspligt, hvis en elev 

forbrød sig mod reglerne (UVM - Klasselæreren, 1994).  

 

Med mentorordningen som teknik stilles problemet på en kvalitativt anderledes måde, som 

udspænder lærerrollen i en grundlæggende overdeterminering mellem institutionens målsætning og 

elevens dannelse til livet. Mentorordningen er mere end noget andet en teknik, der som 

sikkerhedsskabende foranstaltning har til formål at imødekomme de dårlige PISA-resultater og 

samtidigt øge antallet af elever, der tager videre uddannelse (Aftaleteksten, 2013:3). Videre er det 

elektroniske evalueringsværktøj, til trods for sin disciplinerende karakter, rettet mod befolkningen 

(af elever) som helhed. Det er en teknik rettet mod en målsætning, der med reformtekstens ord 

lyder:  

 

Skal elevernes faglige niveau og dermed det faglige niveau i folkeskolen forbedres, er det centralt, 

at alle elever får mulighed for at udfolde deres potentiale fuldt ud, så vi kan klare os i den stigende 

internationale konkurrence. Initiativerne har til formål at arbejde for, at 95-procent-målsætningen 

(målet om at 95% af en samlet årgang skal tage videre uddannelse, red.) bliver opfyldt 

(Aftaleteksten, 2013;1).  

 

Det grundlæggende problem er sat statistisk i forhold til den samlede population af elever i forsøget 

på at øge procentdelen af elever, der videreuddanner sig, og samtidigt øges det samlede PISA-

gennemsnit. Men som mentor indtræder læreren i en disciplinerende teknik med det dobbelte fokus 

på evaluering: lærerens evaluering af eleven og elevens egen selvevaluering gennem 

evalueringsværktøjerne. Eleven synes ikke længere blot at skulle underlægge sig normerne som en 

del af klassens fællesskab, men derimod internalisere og udvikle personlige karaktertræk i 
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overensstemmelse med en overordnet målsætning. Med ekkoet fra MUS in mente bliver det 

lærerens opgave gennem samtalen at indbyde eleven til at arbejde med sit eget selv inden for 

rammen af reformens overordnede målsætning, således at eleven når til en erkendelse af, at 

han/hun udlever sine egne ambitioner (Krejsler, 2007: 475).   

 

Uanset om det er fravær, manglende engagement i undervisningen eller for lave karakterer synes 

læreren som en del af mentorordningen at skulle indgyde institutionens målsætning med det formål, 

at eleven oplever, at ønsket kommer indefra. Men mentorordningen tjener også et andet formål:  

Som mentor er læreren også en guide, der skal skabe ”en forsikring om at eleverne går fra skolen 

med 100 % selvværd, selvtillid og selvindsigt (Mentorordning, 2014;1). Mentorordningen er skabt 

under og deler derfor også folkeskolens historiske slægtskab (Jf. Afsnit 6.0). Ordningens todelte 

formål mellem 1) en optimering af de faglige resultater og 2) 100 % selvværd, selvtillid og 

selvindsigt (Mentorordning, 2014;1) synes potentielt at kunne kollidere med samtalens funktion og 

virkemåde, der, gennem arbejdet med den enkelte elevs subjektivitet, har til formål at ændre den 

samlede masse af elever i overensstemmelse med institutionens målsætning (Krejsler, 2007; 471). 

På trods af mentor- og klasselærerordningens fælles målsætning om at etablere en bestemt 

væremåde, der gør en bestemt virkemåde nærliggende (genklangen med Foucaults disciplinære 

dispositiv synes tydelig) adskiller mentor- og klasselærerordningen sig altså også radikalt fra 

hinanden. Klasselærerrollen sigtede mod og arbejdede med fællesskabet som objekt. Gennem et 

klart defineret værdisæt, skulle læreren søge at etablere forståelse og accept gennem gensidig 

dialog med fællesskabet. Klasselæreren skulle ”samarbejde med eleverne om at løse disse særlige 

opgaver (UVM - klasselæreren, 1994;27). Som mentor forskydes et eventuelt problem fra 

fællesskabet til den enkelte elevs subjektivitet. Samtidigt sættes læreren i en overdetermineret 

samtalesituation i spændingen mellem den enkelte elevs selvforhold – trivsel, selvværd mm. – og 

de centralt vedtagende målsætninger for selv samme samtale – øget PISA-gennemsnit, 95%-

målsætning. De to forhold er ikke nødvendigvis modstridende, men der tegner sig alligevel et 

spændingsforhold, vi tidligere har beskrevet som forholdet mellem et Dannelsesrationale og et 

Faglighedsrationale.  

Der er således en indledende forhandlingsmulighed for læreren ved de to ordningers kvalitative 

forskelle. Vi anser det, qua vores forståelse af den overdeterminerede socialitet og handlerummet 

heri, som subjektets forhandlingsmulighed at oscillere mellem de to lærerrollekategorier (Jf. Afsnit 

2.2.1). Men mere afgørende er den anden forhandlingsmulighed, som er lokaliseret inden for den 

nye tekniks – mentorordningens – egen rationalitet. 

 

Som vi analyserede ovenfor, er mentorordningen sat i den samme overdeterminering som 

folkeskolens slægtskab (Jf. Afsnit 6.0) spændingen mellem et Faglighedsrationale og et 
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Dannelsesrationale. Heri opstår muligheden for forhandling af selve mentorordningens funktion. 

Hvorvidt rollen spilles med vægt på de sociale aspekter – Dannelsesrationalet – eller med 

hovedvægt på de overordnede målsætninger – Faglighedsrationalet – er således åbent for 

forhandling.  

 

8.2.2 Hvordan bliver socialiteten repræsenteret? 
Vi har nu præciseret, hvor vi mener, der er rum for forhandling i relation til den forandring af 

lærerrollen, som mentorordningen medfører. Men som vi beskrev i afsnit 7.2 ’Mål uden middel’, 

kan den forhandling bedst forstås som skyggeboksning. Den er med andre ord kendetegnet ved, at 

forhandlingssubjektet – læreren – ingen direkte opponent har. Som teknik installerer 

mentorordningen en fremtidig lærerrolle, der, som vi har vist, på flere punkter udfordrer den gamle 

rolleforståelse. Men hvordan mentorordningen bliver repræsenteret i vores videre analyse er fortsat 

uafklaret.  

 

I bevægelsen fra forligskredsens aftaletekst, der udmærkede sig ved klare mål uden midler til vores 

observation på skolen, er der altså gennem forvaltningens arbejde, KLs anbefalinger og 

skoleledelsens beslutninger opstået en mentorordning som middel. Det er i udgangspunktet denne 

teknik, lærerne skal forholde sig til i forhandlingen om den fremtidige lærerrolle. Forhandlingen 

mellem en teknik og et subjekt synes dog at være meningsløs, og forhandlingen opstår da også kun, 

idet teknikken bliver repræsenteret. I første omgang via skoleledelsen.  

 

I vores observation er de primære repræsentanter for mentorordningen skolelederen og 

viceskolelederen. Det er dem, der i første omgang præsenterer og ”sælger” ideen om en 

mentorordning til lærerstanden. Men som vi videre vil vise i analysen, er det ikke det samme som 

at udpege ledelsen som en vedblivende, fastforankret forhandlingspart i forhandlingen om 

mentorordningen. Lederne er netop repræsentanter for socialiteten (her en teknik), og det er i denne 

funktion, de har deres strategiske handlemuligheder. Med forhandlingsmuligheden og 

repræsentationen på plads rettes fokus nu mod selve forhandlingssituationen.  

 

8.2.3 Forhandlingssituationen 
Den afsatte lørdag, hvor lærerne - med skolelederens ord – skal slå søm i en række endelige 

beslutninger frem mod den nye reform, foregår i skolens aula, der er placeret helt centralt på skolen. 

Lærerne er arrangeret, så man kan se dem oppefra fra skolens øvrige etager, og de er organiseret, så 

de sidder 3-4 personer pr. bord ud af i alt 11 borde. På væggene hænger forskellige udsmykninger, 

som eleverne i løbet af årene har lavet i et af skolens kreative rum. Foran lærerne står de to ledere, 

skolelederen og viceskolelederen, og præsenterer de nye initiativer ud fra den medbragte dagsorden. 
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Aulaen er det første, man rammer, når man træder ind ad Tre Falke Skolens hoveddør, og stedet er 

ikke uvant for lærerne. I aulaen er der ikke en decideret scene med forhøjning, men der er et 

naturligt sted for enden af lokalet, hvorfra man kan tale til forsamlingen. Her bruger de flere gange 

om ugen selv aulaen til at præsentere og annoncere initiativer eller ændringer for eleverne, men 

denne gang er det anderledes. Nu har lærerne indtaget elevernes vanlige pladser og må med tålmod 

blive siddende og lyttende overvære ledelsens præsentation.  Sceneriet er indrettet, så lærerne reelt 

kun kan deltage i interaktionen med ledelsen ved at række hånden op og stille spørgsmål, og aulaen 

minder mest af alt om det typiske klasseværelse, hvor lærerne som modtagere har indtaget 

elevernes rolle, og hvor ledelsen har indtaget lærernes traditionelle rolle som autoriteter for al 

information og de fornødne svar til eventuelle uklarheder.  

 

** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Workshop 1; 24. maj 2014) 

 

”Bare kort. Jeg tænkte lidt på… Når vi nu kommer til at arbejde med det her med mentorer, 

hvordan definerer vi vores grænse for mentorering, og hvordan skal vi opkvalificere os til det, så vi 

også har en professionalisme omkring det der med at sidde og have samtaler eller hvad det er, man 

foretager sig,” lyder det fra en af de mandlige lærere. Viceskolelederen Brian følger energisk 

op. ”Klart… Klart… For at få indhold på vores mentorering har vi hyret Lene Skovbo Heckman, 

som er coach og mål-praktiker og eh… Selvfølgelig hænger hun sammen med både Hatties 

forskning og Nottinghams omsætning af Hatties forskning. Hun er praktiker, så hun kan gøre det 

sådan, at vi nemt kan få konkrete og operationaliser-bare redskaber både på adfærd og det faglige 

– eller både på det faglige og adfærd – så det ene ikke kommer foran det andet. Hun følger os, og i 

torsdags gav hun beskrivelsen af forløbet. Så hun følger os, introducerer, oplærer os, øver med os 

og hun følger os, og så vil hun undervejs lave stop-and-go’s med os, så når vi har været i gang i to 

måneder, så kommer hun forbi, og så øver hun på succes og frustrationer og øv og ja, hvis ikke det 

er det samme, og så tager hun fat i ’hvad fanden er udfordringen lige nu’ og hun vil være med til at 

afgrænse, hvor dybt vores mentorarbejde skal stikke, hvornår vi skal aflevere videre til 

kompetencecenteret eller til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), så man ikke bliver ved 

med at ’holde den’, som man både som mentor, lærer og leder kan komme til, hvor man ikke får 

andres skøn med på eller ikke er præcis nok på, hvornår det er her, og hvornår det er et andet sted. 

Så, hun er jo oprigtigt coach på at lære lærere og pædagoger at omsætte mål til handling, men hun 

har forstået opgaven, at for Pernilles (skolelederen red.) og mit vedkommende, så skal vi blive 

ledere af synlig læring, og I skal blive lærere af synlig læring, både på det sociale, adfærden, og på 

det faglige. Så det er i god proportion overall. Vi har bestilt hende for hele året, så lige-så-vel som 

vi laver nedslag på jeres læring, så kommer Lene og laver nedslag i vores praksis – både som 
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pædagoger og lærere og som leder, så det kan næsten ikke blive bedre,” fortæller Brian begejstret. 

Den mandlige lærer nikker anerkendende. ”Det lyder også fint, det var bare lige for at høre, om 

der lå sådan et symaskinekørekort for sådan noget.” 

** 

Som ovenstående viser, går viceskolederen og den mandlige lærer ind i en snak om 

grænsedragningen for den nye mentorordning. Det er tydeligt, at begge parter spiller forskellige 

roller, men opretholder face, nemlig med viceskolelederen som den forstående, men også som ham 

med svarene, og læreren som den spørgende og fra start til slut samtykkende. Det interessante er, at 

læreren faktisk adresserer den spænding, der er iboende mentorordningen, som har slægtskab til de 

to fundamentale rationaliteter i folkeskolens – og dermed lærerrollens – virke: spændingen mellem 

Faglighedsrationalet og Dannelsesrationalet. Ved første gennemlæsning kan det se ud som om, at 

læreren ’blot’ spørger ind til opkvalificeringen af sin egen faglighed, men inddrages videre den 

kontekst, han befinder sig i (Jf. Afsnit 6.0), så rejser han faktisk et større spørgsmål til skolelederen 

om, hvor involverende og ’hvor langt’ han skal gå i Dannelsesrationalets navn. Mentorordningen 

erstatter som nævnt klasselærerrollen, hvilket afføder det forhold, at læreren i stigende grad må gå 

ind i den enkelte elevs fagligheds- og dannelsesmål. Dette i modsætning til den mere 

fællesskabsorienterede tilgang, der lå i klasselærerrollen, hvor lærerens rolle var at udbrede og 

formidle allerede konkret definerede praksisser og værdier til et fællesskab af elever med 

diskussion i plenum til følge. Det er denne øvelse, der med mentorordningen markant skifter 

karakter ift. lærerens rolle og engagement, for nu må læreren en-til-en med eleven indgå i en 

relation, hvor målsætninger på hhv. faglighed og dannelse (benævnt som det sociale, adfærden i 

snapshottet) konkret skal sættes, og hvor spændingen og forholdet herimellem (faglighed og 

dannelse) må afvejes fra lærerens side. Når læreren spørger, hvordan de definerer deres grænse for 

mentorering refereres der således ikke til spørgsmålet om faglighed, dvs. opstillingen af mål og 

ambitioner på indsatsen i fx dansk eller matematik, men til grænsen for – og forholdet mellem – 

hvor meget dannelsen (her forstået som det sociale, adfærden) sat overfor faglighed skal fylde i 

udøvelsen af mentorordningen. Spørgsmålet rammer ind i den overdeterminering af rationaliteter, 

hvor læreren i stigende grad kommer til at oscillere mellem faglighed og dannelse i sit daglige 

arbejde med og vurdering af elevernes progression. Interessant er det ligeså, hvordan vi kan 

iagttage, at rollerne spilles i besvarelsen. Den iboende udfordring, som læreren italesætter, bliver 

nemlig resolut besvaret af viceskolelederen med en reference til et vidensregime, der kommer til 

udtryk i to led: Først gennem konsulenten og coachen Lene Skovbo Heckman, som derefter videre 

underbygges med reference til de to, inden for folkeskolen, prominente forskere John Hattie og 

James Nottingham. Den bekymring, læreren sidder med, skal der nok blive taget hånd om – dette 

modtages med en klart samtykkende og nikkende gestik af læreren. Hermed underkendes lærerens 

rejste problemstilling med et ikke-svar og en henvisning til det fælles vidensregime, som nyder 
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troværdighed og legitimitet i det rum, hvori de to parters samtale foregår (Villadsen, 2013). Det 

reelle ikke-svar accepteres af begge parter på grund af deres respektive roller, idet den setting, de 

spiller i; viceskolelederen som repræsentant for socialiteten og i en autoritær rolle og læreren i 

rollen som en egentlig elev, der med en vis begejstring lytter til den forklaring, viceskolelederen 

giver. Endeligt afsluttes ”samtalen” med en sjov, retorisk bemærkning fra læreren om, hvorvidt 

man får et symaskinekørekort eller ej. Bemærkningen synes at fungere som en undskyldning for 

det besvær, læreren har forvoldt med sit spørgsmål. Den udeblivende forhandling og den 

positionelle fastlåsning af deltagerne tages aldrig op. Tilsammen sætter settingen, rollerne, 

vidensregimet og det strategiske spil fra både lærer og leder en forventning til den enkelte lærer om 

accept. I den fælles enighed om regimet og de spillede roller synes applaus at være den eneste 

reaktionsmulighed, som kan krediteres – og herved spiller parterne deres roller, så face kan 

opretholdes. Man kan sige, at der på én og samme tid foregår en ansvarstagen og et 

ansvarsfralæggelse. Som repræsentant for socialiteten anerkender ledelsen lærerens spørgsmål ved 

at pege på udfordringen som vigtig og problematisk, noget man skal gå professionelt til, og det 

tager ledelsen ansvaret for. Ansvarsfralæggelse fordi der i samme nu peges væk fra ledelsen selv, 

og med reference til vidensregimet lukkes forhandlingen ved den fælles accept af to forskeres 

arbejde som sandheden. Situationen sætter med alle dens elementer forhandlingens umulighed. Der 

er ingen initiativer fra ledelsens side til at indgå i den mere generelle diskussion om den nye 

lærerrolle, som mentorordningen foreskriver. Spørgsmålet og balancen mellem at være coach og 

underviser, spændingen mellem et Dannelses- og et Faglighedsrationale, udspiller sin gyldighed 

gennem to led i situationen: 1) Settingens fordeling af roller vanskeliggør kritiske spørgsmål 2) 

Referencen til vidensregimet lukker forhandlingen om sig selv ved den fælles accepterede sandhed. 

Mod slutningen af snapshottet synes viceskolelederen desuden at foretage et strategisk skifte. Ved 

at oscillere mellem den ansvarlige lederrolle og rollen som underlagt reformen tilnærmer 

viceskolelederen sig en familiær relation, som minimerer afstanden mellem ledelsen og lærerne. 

Han understreger flere gange, at Lene [Heckman] ikke blot skal intervenere på lærernes praksis, 

men at det er nedslag i ”vores praksis – både som pædagoger og lærere og som ledere, så det kan 

næsten ikke blive bedre.”  Igen synes familiescriptet at træde frem, hvor viceskolelederen trækker 

på en fællesskabsfølelse. Ved at adressere ”vores praksis” og dermed understrege at praksissen må 

forstås holistisk, får det den effekt at negligere modstand, eftersom dette ikke kun er rettet mod 

lærerne – men mod alle – og på den anden side understreger det over for læreren, at vi som skole 

og som familie er sammen om den store forandring. 
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8.3 Nedslag 2 - Erhvervsguiderne 

Modsat mentorordningen substituerer erhvervsguiderne ikke direkte et eksisterende initiativ i 

folkeskolen. Erhvervsguiderne er et af delelementerne i en af reformens tre ben: den åbne skole 

(som derudover tæller ’en længere og mere varieret skoledag’ samt ’kompetenceudvikling af 

fagpersonalet’) (Aftaletekst, 2013;6). Den åbne skole er en idealforestilling om:  

 

”En folkeskole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, 

idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors eller bymuseet. Kultur- og foreningslivet skal indgå i 

skolen, så deres aktiviteter understøtter det, eleverne generelt skal lære. (UVM(c), 2014;2)  

Men det kan, som tilfældet er med erhvervsguiderne, også være det lokale erhvervsliv som skolen i 

fremtiden skal åbne sine døre op for. Overordnet er idéen med Den Åbne Skole at skabe en tættere 

relation mellem undervisningen og det omgivende samfund. Det sker ud fra devisen om at koble 

teori og praksis og tage udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger i forsøget på at 

tilgodese varierede måder at lære på (Den åbne skole, 2014;7). Den åbne skole er således primært 

tænkt som et supplement til den traditionelle undervisning med fokus på øge elevernes faglighed  

(Den åbne skole, 2014;11). Når vi indledningsvist skriver, at erhvervsguiderne ikke direkte 

substituerer en allerede eksisterende funktion i skolen, er det for at understrege, at substitutionen 

alligevel indirekte indfinder sig. Når skolen inviterer det omgivende samfund ind for at varetage 

dele af opkvalificeringen af eleverne, må det alt andet lige være delvist på bekostning af dem, som 

tidligere stod for denne opgave: lærerne. En ændring, som undervisningsministeriet da også 

adresserer: 

”Samarbejder med eksterne betyder, at lærerne skal påtage sig og agere i en anden rolle. Lærerne 

skal invitere andre ind i undervisningen og måske også afgive noget af rollen som den faglige 

ekspert […] Det kan være en hindring for et succesfuldt samarbejde, hvis lærerne ikke er åbne og 

villige til at afgive ”magten” over undervisningen” (Den åbne skole, 2014;26). 

 

Erhvervsguiderne er dog modsat det generelle sigte med ’Den Åbne Skole’ ikke rettet mod 

elevernes faglige niveau, men derimod deres trivsel. En ændring som, parentes bemærket, ikke 

synes at gøre bekymringer om overdragelse af ”magten” mindre. 

 

Erhvervsguiderne er frivillige voksne, der arbejder i lokalområdet, og som ønsker at støtte op om 

og gøre en positiv forskel for en skoleelev (Erhvervsguiderne - Forældre, 2014;2).  

 

Tilbuddet gives til unge, der har brug for et nyt perspektiv på deres skolegang. I samarbejde med en 

erhvervsguide har den unge mulighed for at få sat ”fokus på sine styrker, interesser og drømme – 
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og få nye vinkler på, hvorfor uddannelse er vigtig.” (Erhvervsguiderne - Lærer, 2014;1). Der kan 

være tale om elever, som har ”potentiale til at klare sig bedre” i skolen, men som eksempelvis er 

skoletrætte, mangler opbakning fra hjemmet eller har svært ved at håndtere hverdagen i og måske 

også uden for skolen (Erhvervsguiderne - Lærer, 2014;3). Erhvervsguiden vil typisk mødes med 

den unge fire timer om måneden i en periode på minimum ét år – alt sammen for at hjælpe den 

unge med at afklare spørgsmål som: 

-  Hvad kan jeg? (kompetencer og kvaliteter) 

-  Hvad vil jeg? (ønsker og drømme) 

-  Hvilke muligheder har jeg? 

-  Hvad vil det sige at have et arbejde?  

-  Hvorfor er læring vigtig for at få et arbejde? (Erhvervsguiderne - Elev, 2014;2). 

Formålet med forløbet er at sikre, at den unge får den støtte, der skal til for at gennemføre 

folkeskolen. Og videre at fortsætte i en ungdomsuddannelse for at indfri forligskredsens 

målsætning om, at 95 % af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse (Aftaleteksten, 2013;17). 

8.3.1 Forhandlingsmuligheden 
Som det står i den beskrivelse, der er blevet sendt ud til landets folkeskolelærere, kan en 

erhvervsguide afhjælpe læreren, fordi ”Erhvervsguiden med sit personlige engagement kan være 

den rollemodel, der hjælper et ungt menneske til at få bedre styr på sit liv, gennemføre sin 

skolegang og blive motiveret til at tage en uddannelse (Erhvervsguiderne - Lærer, 2014;3). Vi 

mener, det er en rimelig antagelse at betragte dette som opgaver, der hører under den tidligere 

lærerrolles opgavebeskrivelse. En antagelse, som da også understøttes af undervisningsministeriets 

egen italesættelse af udfordringen i lærerens overdragelse af ”magt”. Lærerrollen synes derfor ved 

første øjekast at blive udfordret på en af sine kerneopgaver, nemlig gennem sit personlige 

engagement, til at uddanne og motivere til videre uddannelse (ibid.). Erhvervsguiderne som teknik 

fremskriver derfor en ny lærerrolle, som fremover skal invitere eksterne indenfor i skolen og 

delvist overdrage en central arbejdsopgave, som tidligere blev varetaget af lærerens pendulerende 

rolleforståelse mellem Dannelse og Faglighed.  

Idet erhvervsguiden sættes til at få en betydning for den fremtidige lærerrolle, bliver det også 

interessant at se på den rationalitet, som erhvervsguiden aktiverer eller abonnerer på, og som får 

betydning for lærerens arbejde. Det er nemlig her vi mener, der opstår en forhandlingsmulighed 

mellem lærer og socialitet. Hvis vi kortvarigt dvæler ved forholdet mellem ’erhverv’ og ’guide’, så 

har denne guidende funktion egentligt altid været central for lærerollen som fremskrevet ved 

Dannelsesrationalet i slægtskabsanalysen (Jf. Afsnit 6.0). Derfor er der heller ikke umiddelbar 

udsigt til – hvis lærerens potentielle irritation over udefrakommende indblanding fraregnes – en 

decideret forhandling eller diskvalificering af erhvervsguiderne på denne baggrund. Modsat kan det 
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forholde sig ift. tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hvis vi for en stund vender blikket tilbage mod 

folkeskolens slægtskab og spændingen mellem fritagelse fra og oplæring til arbejdsmarkedet, står 

forhandlingsmuligheden klar. Hvor skolen tidligere i et vist omfang har ladet sig omforme og 

forandre i takt med samfundsudviklingen (Jf. Afsnit 6.1), herunder de erhvervsrettede krav, der er 

opstået over tid, så har relationen mellem skolen som institution og arbejdsmarkedet dog været 

relativt funktionsadskilte. Man har ret isoleret ’gået i skole’, er blevet formet, dannet og har 

opbygget faglige kompetencer, indtil man begav sig videre i enten uddannelsessystemet eller ud på 

arbejdsmarkedet (Jf. Afsnit 6.0). Læreren som guide for eleven har således været en teknik, der 

historisk har været normeret gennem et disciplinerende dispositiv, hvor eleven, på behørig afstand 

fra arbejdsmarkedet, skulle opdrages til at blive en god, demokratisk samfundsborger.  

Med den fremtidige lærerrolle, der opstår i sammenhæng med erhvervsguiderne, skal lærerne 

invitere arbejdsmarkedet helt ind i hjertet af folkeskolen. Dermed opstår der et interessant nyt 

forhold, hvor der – med den historiske spænding mellem arbejdsmarkedet og fritagelsen fra 

arbejde in mente – åbnes op for en forskydning mod ’et mindre frit læringsrum’, jo tættere man 

bevæger sig mod arbejdsmarkedet. Dette forhold, der også kan betegnes som en overdeterminering, 

skaber en forhandlingsmulighed mellem socialiteten og lærerne, hvor den nye lærerrolle sættes i et 

strategisk rum mellem Dannelsen og det fri læringsrum på den ene side (Jf. Afsnit 6.2) og den 

målstyrede arbejdsmarkedsegnethed på den anden side (Jf. Afsnit 6.3)  

 

8.3.2 Hvordan bliver socialiteten repræsenteret? 
Med forhandlingsmuligheden fremskrevet er vi nu i en position, hvor erhvervsguide-ordningen som 

en del socialiteten – dvs. som lærerens forhandlings(mod)part – kan uddybes. Som nævnt tidligere 

(Jf. Afsnit 2.4) træder reformens nye initiativer, herunder også erhvervsguide-ordningen, ikke frem 

som deciderede parter i vores observation af forhandlingssituationen. I stedet træder erhvervsguide-

ordningen frem via repræsentanter for socialiteten. I de kommende forhandlingssituationer, som vi 

fremadrettet introducerer, er det først og fremmest viceskolelederen Brian, der præsenterer 

erhvervsguide-ordningen og de nye muligheder med hensyn til trivslen og progressionen for 

eleverne. Viceskolelederen fremstår således som forhandlings(mod)parten til lærerne. Igen må vi 

dog understrege vigtigheden i at fastholde viceskolelederen som repræsentant, da der heri ligger en 

forståelse af et strategisk valg, som er afgørende for vores analyse: At viceskolelederen – ganske 

vist normeret af diskursen – vælger at repræsentere socialiteten antyder nemlig muligheden for et 

strategisk skifte. Med andre ord åbner der sig hermed en mulighed for at spille rollen som 

viceskoleleder anderledes. Videre er der i forhandlingssituationerne en kontinuerlig reference til 

andre teknikker og rationaliteter, der bryder med den tidligere lærerrolles forståelse af, hvordan en 

udfordret elev skal håndteres. Referencer, som må forstås i deres relation til socialiteten. 

Erhvervsguide-ordningen er samtidigt en del af det Kompetencecenter, der med reformen bliver en 
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central spiller i lærernes arbejde med eleverne – Et kompetencecenter, som samtidigt favner den 

tidligere omtalte mentorordning. Denne dobbelte funktion vil ligeledes blive behandlet.  

 

8.3.3 Forhandlingssituationen 
På Tre Falke Skolens 2. sal er lærere og ledelsen denne hverdagseftermiddag samlet i et af skolens 

to-delte klasselokaler, der ved hjælp af en bred skydedør kan åbne sig til ét stort rum. Skydedøren 

er kun halvt åbent, men omfanget af dagens fremmøde, der kun tæller 2/3 af skolens lærere, betyder, 

at alle kan være i lokalet, hvis endevæg er fyldt ud med en tavle og et hvidt projektorlærred. 

Foruden en gennemgang af den kommende strukturering af lærernes arbejdstider er det også i dag, 

at viceskolelederen Brian endelig skal præsentere den erhvervsguideordning, han i den seneste tid 

under vores observationer har nævnt i indskudte sætninger, når samtalen mellem ham og lærerne er 

landet på de nye reforminitiativer. Skolelederen har medbragt kager fra bageren i en stor papæske, 

som står i midten af lokalet, men de søde sager lader dog vente på sig, indtil lærerne skal ud og 

planlægge næste skoleårs timer i deres lokale teams. Stemningen er uformel, grænsende til løs, men 

god. Lærerne har placeret sig frit i det tætte lokale, hvis stole og borde lettere uorganiseret peger i 

forskellige retninger. Først tager skolelederen ordet og præsenterer de næste to timers agenda. 

Viceskolelederen Brian følger op med det første punkt på dagsordenen: erhvervsguiderne.  

 

** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Pædagogisk rådsmøde; 12. maj 2014) 

 

”Erhvervsguiderne er en… pas på…” Brian kigger på lærerne, gestikulerer med armene og 

trækker spændingen: ”… Mentorordning! Lige nu står der 42 voksne mennesker i alderen nogen-

og-tyve til nogen-og-halvfjers og venter på at få en mentee. Mange af vores elever kunne måske i 

den her afgangsprøve-periode have brugt en mentor til at aflaste familien og skolen i at holde hånd 

i hanke med, at de møder frem, eller får produceret, eller møder op til eksamen. En erhvervsguide 

er jo også en guide, der skal forsøge at præsentere arbejdsmarkedet for den unge elev, og de 

henvender sig typisk til elever fra 6. og næste år helt op til 10. klasse… Erhvervsguiderne kunne 

være en rigtig god måde at supplere det, vi kan… En kvindelig lærer iført rød trøje og sort jakke 

rækker hånden op i strakt arm. Brian kigger på hende. Hun trækker armen ned i halv højde… 

Afventer… Og tager armen ned igen. ”Erhvervsguiderne anbefaler, at de allerede bliver nævnt ved 

første samtale mellem elev og forældre, fordi de har erfaring med, at der skal en to-tre samtaler til, 

før den unge vil sige ja til erhvervsguiderne.” Brian peger på kvinden i den røde trøje, som får 

ordet: ”Og hvor længe har den her erhvervsguide-ordning været etableret?” Brian: ”Den har 

været etableret i tre år på landsplan, og sidste år i forsommeren sneg de sig ind på Frederiksberg, 

men det har ikke vundet indpas endnu, og det er manglende kontakt med skoler og forvaltningen… 
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Øhm, den er etableret – jeg har selv deltaget i en del møder, senest i går, og Per som er den nye 

leder for det der derude sagde ’der står 42 og venter’.” (Erhvervsguide-ordningen er initieret for 

tre år siden, men er først for alvor kaskaderet med en af reformens afgørende elementer ’Den åbne 

skole’ red.) Kvinde i rød bluse: ”42, der alle kommer ud!” Hun griner, mens hun demonstrativt 

skubber sine arme frem. Brian forklarer: ”Hvis vi stod med en ung nu, og det kunne vi jo godt 

forestille os, at en fra vores klasse havde brug for noget andet opmærksomhed end den, han får fra 

os eller i hjemmet, så garanterer Per, at senest 24 timer efter står der en erhvervsguide herude.” 

En anden kvindelig lærer, der sidder tættere på Brian rækker hånden op og spørger 

forsigtigt ”Erhvervsguiden, er deeet.. Altså bare kort og godt deres mål, er det at være 

støtteperson…?” Brian siger: ”Ja, det endelige mål er at få dem (eleverne) ud og blive præsenteret 

for arbejdsmarkedet. Hvis jeg var brandmand, ville jeg have langt bedre vilkår for at præsentere 

noget spændende for unge drenge i 6.-7.-8. Nu er jeg jo bare pædagogisk leder.” Grinene breder 

sig i rummet. 

** 

 

Om end erhvervsguideordningen bibringer en ny dimension ved at introducere eleven til 

arbejdsmarkedet, så refererer selve præmissen for erhvervsguideordningen til Dannelsesrationalet. 

På den måde kan man på den ene side sige, at erhvervsguiderne er et nyt, reelt initiativ og skal altså 

ikke ses som deciderede erstatninger for lærerne, men ordningen spiller ind på lærernes 

banehalvdel i arbejdet med elevens motivation, trivsel og dennes sociale udvikling. Det fremgår da 

også tydeligt i snapshottet, at erhvervsguidernes vigtigste formål er at arbejde med elevens mere 

personligt udfordrede sider: Viceskolelederen Brians italesættelse af bevæggrundene til at 

inkludere erhvervsguiderne cirkulerer nemlig udelukkende omkring elevens manglende ’livsstøtte’ 

fra enten skolen eller hjemmet, at holde ”hånd i hanke med dem” eller at de ”møder frem til 

eksamen”.  

I snapshottet opstår der derfor også en interessant situation, da det går op for en af lærerne, at 

erhvervsguiderne kommer til at indtage en ikke-ubetydelig plads i lærerens fremtidige arbejde. 

Som den kvindelige lærer i den røde bluse antyder med en humoristisk bemærkning om de 42 

erhvervsguides, er der er tale om udefrakommende medlemmer, der nu skal være en del af Tre 

Falke-familien og intervenere på en del af den praksis, som lærerne traditionelt selv har varetaget. 

Med det in mente bliver det også tydeligt i snapshottet, at der er mere på spil end det, 

viceskolelederen Brian kalder et supplement til ’vores arbejde’. Vi kan med lærernes engagerede 

spørgen til og undren over erhvervsguidernes funktion nemlig igen tale om, at familiescriptet 

aktiveres: Med den ene lærers humoristiske indvending om erhvervsguidernes ’indtrængen’ og den 

anden lærers forundring over, hvad det er, erhvervsguidernes funktion egentlig er, er det tydeligt, at 

det nye initiativ ikke nødvendigvis kommer til at være en gnidningsfri ordning. Vi bevæger os 
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nemlig i et spændingsfyldt område, hvor – for at blive i familiescriptets terminologi – familiens 

vante rammer bliver udfordrede. Her er det interessant at bemærke Brians pointering om 

vigtigheden af at tage ”en to-tre samtaler til før den unge vil sige ja til erhvervsguiderne”, for 

beslutningen om at involvere erhvervsguiderne er ikke blot et ’ekstratilbud’, men en 

tillidsbeslutning, hvor eleven, forældrene og lærerne skal acceptere involveringen af 

erhvervsguiderne – eller hvad man kunne fristes til at kalde en form for indsatte plejeforældre.  

 

Overdragelsen af en elev til en erhvervsguideordning kan heller ikke betragtes som blot 

en ’aflastning’ for lærerne. Tværtimod kan vi i snapshottet ane konturerne til den spænding, der 

kan fremstå paradoksalt for lærerne, nemlig den spænding, der ligger iboende mellem 

erhvervsguideordningen og mentorordningen. Hvor mentorordningen, (Jf. Afsnit 8.2) er et markant 

skridt mod en individualisering af elevens relation til læreren, så lader erhvervsguide-ordningen til 

at være en teknik til gavn for eleven, som kun kan blomstre, hvis læreren giver slip på eleven. 

Viceskolelederen har flere gange i andre sammenhænge påpeget, at Kompetencecenteret og 

erhvervsguideordningen implementeres, fordi lærere og ledere (med Brians ord ”vi”) er ”for 

dårlige til at give slip”. Med både mentorordningen og erhvervsguideordningen konstitueres 

således et paradoksalt rum, der på den ene side tilskriver læreren i et meget større omfang at 

involvere sig i den enkelte elevs selvforhold, men på den anden side også fordrer læreren til at 

fravige sig denne tætte relation, hvis der opstår for alvorlige vanskeligheder lærer og elev imellem. 

Dermed åbner erhvervsguide-ordningen op for et forhold, hvor læreren, til trods for 

mentorordningens insisteren på den tætte relation til eleven, kan ’kære’ for meget for den enkelte 

elev, hvilket ved fraværet af elevens ønskede udvikling skal medføre, at læreren afgiver en del af 

ansvaret for elevens fortsatte progression til erhvervsguiden.  Lærerne kan med andre ord have for 

meget omsorg for eleven og må derfor konstant reflektere over, om den hjælp, vedkommende yder, 

faktisk hjælper. En udvikling mod en paradoksal rolle, der har resonans med nyere forskning 

vedrørende klientgørelsen og omsorgens paradoks15 (se blandt andre Villadsen et al.,  2014 og 

Andersen, 2003). 

 

     _____________________ 

15 Villadsen et al. fremskriver blandt andet, hvordan der opstår det, de kalder en kritisk selviagttagelse. I 
denne iagttagelse sker der en såkaldt re-entry eller genindskrivning af hjælpesystemets grundlæggende 
distinktion hjælp/ikke-hjælp i hjælpekommunikationen. Når distinktionen anvendes som iagttagelse af eget 
hjælpearbejde, må man (lærerne red.) konstant sætte spørgsmålstegn ved, om det sociale arbejde egentlig er 
hjælp eller ikke-hjælp. Det er en skeptisk iagttagelse, hvor man hele tiden er bange for at overstyre, optræde 
formynderisk, passivisere eller stjæle ansvaret fra brugeren. (Villadsen et al. 2005;38) 
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** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Pædagogisk rådsmøde; 12. maj 2014) 

 

Bagerst i lokalet rækker en kvindelig lærer hånden op og spørger ”Jamen, jeg tænker bare, 

hvordan undgår man så, at man falder i den der fælde, som vi jo fx har oplevet med støtte… en 

kontaktperson i år, som kom til at rådgive lidt i en retning, som ikke var særlig smart.” Brian 

afbryder: ”Ja, men en erhvervsguide vil sjældent helst ikke gå ind og rådgive omkring uddannelse 

– så de går ind og igangsætter sådan nogle bløde forløb, som mere går ud på – jeg ved godt 

hvilken sag du tænker på – det kunne også godt have været interessen hos den unge, men her 

overruler støtte/kontaktpersonen fra Familieafdelingen klart, hvad den unge kan magte. Det vil 

man måske godt kunne risikere, men…” Den kvindelige lærer afbryder: ”Ja, det er det, jeg mener, 

med at gå og føde på nogle drømme, som er fuldstændigt urealistiske i forhold til, hvad…”. Hun 

bliver tavs. Brian: ”Jeg skal ikke garantere, at det ikke sker… øhhh… fordi jeg har jo kun mig selv 

og det som Per (leder hos erhvervsguiderne) har fortalt som eksempler, men man kan sige, at 

Center for Socialt Ansvar holder hånd i hanke med mentor (erhvervsguiden red.), så én gang om 

måneden bliver man ringet op, og hvis ikke man tager telefonen, som jeg ikke gør, så bliver der 

skrevet til mig. Den kvindelige lærer smiler, smågriner og nikker anerkendende til Brian, som 

fortsætter karikerende: ”Så spørger man mig – hvordan går det? Er der kontakt? Ja! Er I i gang 

med et forløb? Ja! Er det noget, du vil fortælle om? Står man med håret i postkassen, er der deres 

eget korps af netværk af mentorer, og de har deres eget korps for supervision af mentorer, og de 

har røven fuld af penge, så jo flere elever vi får sat i spil og jo flere succeshistorier, der kan 

fortælles, jo flere mentorer vil der være.” 

** 

 

Snapshottet er ca. fem minutter efter det indledende snapshot, og vi befinder os stadigvæk i det to-

delte klasselokale. I sekvensen bringer læreren et tidligere eksempel frem, hvor der er opstået en 

konflikt mellem en kontaktperson fra Familieafdelingen (en ekstern afdeling under forvaltning, der 

har at gøre med udfordrede unge red.) og læreren selv. Som det fremgår, spørger hun 

viceskolederen, hvordan man håndterer ’den fælde’, der ligger i at involvere udefrakommende, 

som ”føder på nogle drømme”, der er helt ”urealistiske” ifølge lærerens egen vurdering af elevens 

nuværende situation. Hvorvidt disse drømme er eller var urealistiske, er uden for vores 

udsigelseskraft og nærværende speciales interesse, men det interessante er, at læreren sætter 

fingeren på den spænding, som den fremtidige lærerrolle må operere inden for med den kommende 

erhvervsguideordning. Som vi kan se på viceskolelederens svar, så erkender han, at problematikken 

kan opstå, men annullerer den samtidigt ved at forskyde udfordringen til ’Center for Socialt 
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Ansvar’, der pludselig tildeles rollen som sandhedsvidne for, at ”der bliver holdt hånd i hanke med 

erhvervsguiderne. ”  

 

Hvis vi vender blikket mod slægtskabsanalysen og igen inddrager folkeskolens grundlæggende to 

rationaler, nemlig Dannelsesrationalet og Faglighedsrationalet, til at betragte 

erhvervsguideordningen, så bliver den reelle udfordring for lærerne og de forhold, der ændres for 

eleven, mere tydelige. Med introduktionen af erhvervsguiderne følger nemlig, hvad man kan kalde 

Dannelse til Arbejdsmarkedet – et forhold, der langt fra er nyt i de seneste års debat og 

skoleforskning. Flere har allerede påpeget, hvordan arbejdsmarkedet for alvor er trådt ind i 

uddannelsessystemet (se fx Pedersen, 2008 og Hjetland, 2006). For hvor målsætningen med 

erhvervsguideordningen er at introducere eleven til arbejdsmarkedet for blandt andet at give 

vedkommende et nyt perspektiv på og ny motivation til uddannelse, så er det altid den socialt 

udfordrede elev, for hvem ordningen synes at være relevant. Man kan med andre ord næppe 

forestille sig den både fagligt og socialt kompetente elev blive præsenteret for en erhvervsguide. 

Og dermed er ordningens iboende logik, at elevens Dannelsesudfordringer (sociale udfordringer, 

dårlig relationsopbygning, manglende trivsel mv.) kan løses ved (i hvert fald delvist) at blive 

introduceret til arbejdsmarkedet. 

 

Dermed trækker erhvervsguideordningen ikke alene på både Dannelsesrationalet og 

Faglighedsrationalet, men kan siges logisk at forene dem til et nyt rationale, der gør 

Faglighedsrationalet (gennem arbejdsmarkedet og arbejdspladsen) til en forudsætning for, at 

elevens Dannelsesniveau kan ’højnes’. Det rejser den problemstilling, der også er lærerens ærinde 

med spørgsmålet, nemlig at en udefrakommende erhvervsguide, hvis formål på maksimalt 4 timer 

om måneden er at højne elevens sociale kompetencer (Dannelse), risikerer potentielt at intervenere 

på den fremtidige lærerrolle med negative (for læreren) konsekvenser til følge: ”at gå og føde på 

nogle drømme, som er fuldstændigt urealistiske.” 

 

Til trods for at denne udfordring er ganske tydeligt ekspliciteret af læreren, så kommer 

diskussionen ikke videre. Endnu engang opstår en afvæbnet situation mellem viceskolelederen og 

læreren og en eventuel forhandling udebliver. En omstændighed, der langt fra er enestående, og 

som vi vil adressere i det følgende ved at se nærmere på den ’ledelsesstil’, vi har kunnet 

identificere på Tre Falke Skolen. Vi har valgt at betegne stilen med-monologisk familieledelse, 

fordi den dels trækker på familiescriptet, dels trækker på den ledelse, der kontinuerligt med-

aktiverer og medansvarliggør lærerne i forhandlingen om reformens nye initiativer indtil et vist 

(men afgørende) punkt. 
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** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Workshop 2; 4. august 2014) 

 

”Det er nye tider, nye glæder… Øhm… Det vi skal… Vi er jo sådan omgivet af folk, der har rigtig 

mange meninger om den her dejlige folkeskole, men vi skal have nogle nye ting i centrum. Jeg 

tænker, at noget af det, vi virkelig kan her – og som vi altid har været super gode til – det er det der 

med at skabe relationer – at skabe relationer til vores teenagere og lynhurtigt få dem til at føle sig 

smaddergodt tilpas. Nu er der nogen, der mener, at vi skal være meget skarpere på, hvordan de 

lærer noget, og der er det rigtigt vigtigt, dels at vi har den fokus – det synes jeg egentligt altid vi 

har haft – men der er nogen, der ikke mener, at skolen har været så gode til det. Det har jeg ikke 

nogen meninger om…” Skolelederen kigger ud ad vinduet. ”I hvert fald ikke som skoleinspektør. 

Men øhm, det der med relationer, det må vi i hvert fald ikke glemme. Og det andet, der er, er at vi 

simpelthen får så dejlig meget tid sammen. (her en reference til de nye arbejdstidsregler, der 

medfører, at læreren skal opholde sig på skolen i den fulde arbejdstid, red.)” Skolelederen smiler 

og sætter hovedet på skrå og siger med en tyk ironi: ”Bliver det ikke dejligt? Vi skal jo simpelthen 

være sammen fra tidlig morgen til sen eftermiddag, og det bliver bare skønt!” Hun kigger ned på 

sit papir – hendes normale toneleje er tilbage. ”Det glæder jeg mig i hvert fald MEGET til! Det der 

også sker for os inde på kontoret er at vi skal være meget mere tilstede ude på ’gulvet’, som man 

kalder det… Der er jo ikke rigtig noget der, hedder gulvet, for alle er jo for fanden på gulvet, men 

vi skal være meget mere ude og blande os i det, I render rundt og laver – det kan godt være, det 

bliver irriterende, det håber jeg da ikke på, og vi glæder os i hvert fald meget til det. Det betyder 

også, at meget af det mærkelige arbejde, vi har.” Skolelederen slår ud med armene. ”Det… Det 

bliver bare ikke lavet! Altså, der bliver nogle administrative ting, som ikke bliver lavet. Der er 

nogen, der har bedt om, at det er sådan, det skal være, og så må vi sende det op i forvaltningen – 

det er vi ligeglade med. 

** 

 

Snapshottet er fra den forberedende uge for lærerne inden reformens officielle startskud i starten af 

august, hvor eleverne efter sommerferien møder ind. Denne gang under nye rammer. Vi har således 

foretaget skiftet fra den tidligere konkrete forhandlingssituation i forbindelse med erhvervsguide-

ordningen med viceskoleleder Brian og er nu igen tilbage i det kompakte lærerværelse, hvor 

fællesmorgenmaden netop er færdigspist. Vi skifter scene for som nævnt at adressere den 

ledelsesstil, der rekursivt træder frem hos både skolelederen (som vist i det konkrete snapshot) og 

hos viceskolelederen. Det er nødvendigt for at komme et spadestik dybere i den udeblivende 

forhandling og for at forstå, hvordan lærere og ledelse håndterer spændingerne, problemstillingerne 

eller modstand, som de nye reforminitiativer afstedkommer, når de opstår.  
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I snapshottet er det indledningsvist ret tydeligt, at skolelederen traditionen tro indleder denne 

morgen med det bekendelsesritual, vi beskrev i observationsanalysens indledende skriv om 

familiescriptet (Jf. Afsnit 8.1). Igen bliver vi inkluderet i hendes refleksioner over den virkelighed, 

hun som leder må forholde sig til, men mere interessant er det at lægge mærke til, hvordan 

skolelederen semantisk griber situationen an og distancerer sig fra rollen som skoleleder og den 

repræsentation af reformen, der ligger heri. Ved at aktivere familiescriptet og gennem hele talen 

understrege ”vi’et” aktiverer hun sig selv som en del af familien, mens hun med sine ord 

barrikaderer Tre Falke Skolens møde med den nye reform mod meningsdannerne i aviserne, 

forvaltningen oppe på rådhuset og politikerne på Christiansborg. Med denne manøvre annullerer 

hun sig selv som ansvarlig for en af reformens vigtigste bestanddele, nemlig det nye syn på læring, 

gennem en italesættelse, hvor der er ”nogen, der mener”, at skolen skal være bedre til læring, men 

at hun i hvert fald ikke er en del af disse ”nogen”. Ved at eksplicitere at hun ingen mening har om 

denne nye læring som skoleleder, siger hun samtidigt, at hun som ’én af lærerne’, en del af familien, 

i hvert fald har utallige (kritiske) meninger om den nye læring.   

Med Goffmans begreb om role distance kan vi kvalificere vores forståelse af denne manøvre 

yderligere. I ”Role Distance” (1961) beskriver Goffman rolledistancen gennem en observation af 

forskellige menneskers ageren i en karrusel og deres forskellige behov for at distancere sig fra den 

(barnlige) rolle, som karrusellen tilbyder sine passagerer: 

 

”The image of him that is generated for him by the routine entailed in his mere participation – his 

virtual self in the context – is an image from which he apparently withdraws by actively 

manipulating the situation.” (Lemert & Branaman 2008; 37).  

 

Manipulationen består fx i, at drenge i 10 til 12-års-alderen manipulerer situationen ved 

demonstrativt at vise omverdenen, at de ingen problemer har med at sidde på træhesten (hænger i 

ørerne på den, står på den etc.). Hvis vi trækker den mere generelle pointe ud af ovenstående 

eksempel og knytter denne til snapshottet, så distancerer skolelederen sig fra sin eksplicitte16 role 

(Lemert & Branaman 2008; 37), der umiddelbart tilskriver hende ansvaret for implementeringen af 

reformen på Tre Falke Skolen, hvis forandringsinitiativer hun må stå på mål for. Det er som nævnt 

(Jf. Afsnit 2.0) ikke vores interesse at gå ind i skolelederens selvforhold og vurdere, hvorfor hun 

distancerer sig til rollen, men hvis vi udelukkende beskæftiger os med de konsekvenser, det får for 

forhandlingssituationen, så kan distanceringen siges at nivellere afstanden mellem hende selv som 

repræsentant for reformen (socialiteten) – og lærerne. For i denne oscillering mellem roller – her 

     _____________________ 
 
16 vores oversættelse af Goffmans mindre mundrette ’Putative role’. 
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distanceringen fra skolelederrollen – understreger hun over for lærerne sit identitetsforhold mellem 

et ’autentisk’ selv, med hvilket hun indskriver sig i lærerfællesskabet, og det virtuelle selv, som hun 

kun ud af ren og skær nødvendighed må spille, fordi hun er ’styret ovenfra’. Skolelederens 

distanceren mellem ”the individual and his putative role” (ibid) konstituerer samtidigt et rum, hvor 

reformen bliver til noget udefrakommende, der er presset ned over hovedet på os alle sammen, og 

dermed opløses forhandlingsmuligheden: For når skolelederen, der som repræsentant for reformen 

og socialiteten, distancerer sig fra netop den ledelsesrolle, som normalt ville tage kritik fra lærerne 

på sig, så opløses forhandlingsmuligheden, eftersom den ene forhandlingspart reelt fjernes, og 

ansvaret forskydes til ’dem udenfor’, dvs. politikerne, forvaltningen m.fl. 

 

** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Workshop 2; 4. august 2014) 

 

”Jeg tror, at hvis man agerer som offer så ændrer man ikke verden, så jeg tror på, at vi her skal 

sige ’OK, vi går ind i den nye verden, vi går ind i den nye tid, i en ny måde at tænke skole på’ i 

hvert fald på nogle punkter, og så er det op til os at ændre verden, hvis vi synes det ikke giver en 

skid mening. Jeg tror, vi skal være rigtig skarpe på at kigge på, hvad det er, der er rigtig godt, og 

hvad der fungerer, og hvad det er, der gør det umuligt at levere et godt stykke arbejde her.” 

(…) ”Jeg tror, det vigtigste er, at vi bliver taget alvorligt, så vi ikke bliver de her brokkehoveder. 

Noget jeg også tror er rigtigt vigtigt er, at vi skal blive dygtige til at lede opad, altså op i systemet. 

I skal være gode til at lede opad til mig og Brian, og vi skal være dygtige til – og ja, det skal vi alle 

sammen – at lede opad til politikere, til forvaltningen, til dem som bestemmer. Vi er jo en del af en 

politisk ledet organisation.” En yngre kvindelig lærer spørger: ”Hvad vil det sige at lede opad?” 

Skolelederen: ”At lede opad vil sige at fortælle opad…” Skolelederen hæver armen og peger mod 

loftet. ”…vil sige at man sørger for at fortælle opad, hvad er det for nogle ting, der skal til, hvad er 

det, der er rigtig godt, hvad er det der er rigtig skidt – ja det kan jeg godt se…” Den kvindelige 

lærer: ”Ja, for jeg tænkte, hvad er det man leder efter?” En mandlig lærer følger humoristisk op 

ved overdrevent at kigge opad og dreje hovedet febrilsk.  

** 

 

Selvom det kan forekomme komisk, at ovenstående snapshot kun foregår cirka to minutter efter 

den forrige sekvens, hvor skolelederen som bekendt (ret eksplicit) trådte ind i offerrolle og 

brokkede sig over ’udefrakommende’ meninger, så er det ikke årsagen til, at vi har taget det med. 

Hvad der også fremgik tydeligt i det tidligere snapshot, og som, vi mener, viser sig endnu 

tydeligere her, er ikke alene den fortsatte aktivering af familiescriptet, men mere specifikt de 

affødte handlerum, som ledelsesstilen, med det iboende familiescript, afstedkommer i relationen 
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mellem lærerne og ledelsen. For i snapshottet, som vi betragter arketypisk for Tre Falke Skolen, har 

vi at gøre med en ledelsesstil, hvis semantik – med de sidste årtiers ledelseslitteratur in mente – 

vinder genklang, når man vender blikket mod den ”med-ledelse”, ”involverende ledelse” 

eller ”dialogisk ledelse” (kært barn har mange navne), som har haft sit virke i private og offentlige 

organisationer over de seneste årtier. Denne dialogiske ledelse, der er kendetegnet ved at 

medarbejderen (modsat den klassisk hierarkiske ledelse hvor lederen taler/beordrer) træder frem 

som den talende (Villadsen & Karlsen 2008; 130), konstituerer et rum, hvor medarbejderen dermed 

i større omfang bliver til medansvarlig for organisationens succes (eller fiasko), men hvor logikken 

også er, at ledelsen kan træffe bedre beslutninger, hvis medarbejderen inkluderes (i andre 

institutioner også klienten, patienten mv. Se fx Højlund, 2003 og Dahlager, 2001 mv.). Når 

skoleledelsen, som i snapshottet, rækker ud til lærerne og understreger, at det er op til ’os’ ”at 

ændre verden, hvis vi synes det ikke giver en skid mening”, er det (selvfølgelig) for at aktivere 

lærerne, for det er netop lærerne, der skal leve i og arbejde med reformen fremadrettet. Dette er der 

isoleret set ikke noget opsigtsvækkende i. Men fører vi eksemplet videre og inddrager Villadsen og 

Karlsens foucauldianske (2008) pointe om, at teknikken (her dialogen) ingen substantiel natur har, 

men netop afhænger af den specifikke sammenhæng, den indgår i (Karlsen & Villadsen, 2008;131), 

så bliver det mere interessant: For hvis vi blikker skoleledelsens gentagende opfordring til dialog 

med lærerne i dette perspektiv, bliver det tydeligt, hvordan det ofte medfører et paradoks, der igen 

bedst kan beskrives som den skyggeboksning, vi tidligere har beskrevet (Jf. Afsnit 7.2). Dette 

paradoks kommer fx til syne i eksemplet, hvor lærerne opfordres til at lede opad: 

 

”I skal være gode til at lede opad til mig og Brian, og vi skal være dygtige til – og ja, det skal vi 

alle sammen – at lede opad til politikere, til forvaltningen, til dem som bestemmer. Vi er jo en del 

af en politisk ledet organisation. ” 

 

Selvom skolelederen her påpeger over for lærerne, at de skal turde at tage medansvar og kritisk 

bidrage under forandringen ved at lede opad i systemet – altså give feedback til Tre Falke Skoles 

ledelse, til ”mig og Brian”, så frasiger hun sig alligevel med det samme ansvaret for feedbacken 

ved at sende kritikken videre med en reference til ”dem som bestemmer”. Dette har været en 

gennemgående tendens i vores observationsarbejde. I samme øjeblik lærerne oplever en spænding 

eller potentiel forhandlingsmulighed ved reforminitiativerne, med hvilke det giver mening at 

adressere ’opad’, så annulleres dialogen, eftersom skoleledelsen ofte aktiverer familiescriptet, 

træder ned i en med-lærerrolle og refererer til et antagonistisk ”udenfor” (fx forvaltningen, 

Christiansborg eller Center for Socialt Ansvar). Med denne manøvre forskydes ansvaret 

midlertidigt til ingenmandsland, og geninddrager vi her Goffmans helt grundlæggende pointe om, 

at vi netop for det meste søger at opretholde den sociale orden, er det ikke overraskende, at vi kan 
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iagttage en udeblivende (ubehagelig) forhandling. For skoleledelsens konstante oscillering (el. 

rolledistancering) mellem lederrollen, der kalder på dialog (når der ingen konflikt er), og med-

lærerrollen, der lukker dialogen (når spændingen opstår), konstituerer et sådant rum.  

Med ledelsens oscillering mellem roller og med ansvarsfralæggelsen til følge bliver dialogen som 

teknik derfor et ledelsesværktøj, der isolerer spændingerne og konflikterne i ingenmandsland. Det 

resulterer i en situation, hvor lærerne midlertidigt alene må stå ansigt til ansigt med de 

problemstillinger, de selv har identificeret.  
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8.4 Nedslag 3 – Kontorpladser 
Det tredje og sidste nedslag, vi foretager i denne analyse, adskiller sig i nogen grad fra de to forrige. 

Primært fordi afsnittet tager afsæt i et element, der i sig selv ikke er en del af folkeskolereformen. 

Afsnittets startpunkt er folketingets lovindgreb i arbejdsmarkedskonflikten mellem Danmarks 

Lærerforening og KL, der med et bredt flertal blev løst via lov 409 tilbage i april 2013.  Når vi 

alligevel fastholder den som en del af vores undersøgelsesfelt, er det ud fra den pragmatiske 

betragtning, at det ganske enkelt har fyldt meget i implementeringen af reformen. Ligeledes er 

indgrebet blevet behandlet af primæraktørerne: KL, Danmarks Lærerforening, regeringen og i 

særdeleshed af pressen som en integreret del af reformen (KL, 2014: DLF, 2014: Folkeskolen.dk, 

2014):   

 

Regeringen har lanceret en ny folkeskolereform, der som tidligere forslag har som formål at give 

en folkeskole i verdensklasse. Midlerne denne gang er flere timer, et opgør med lærernes arbejdstid, 

efteruddannelse og engelsk allerede fra første klasse (Højholt, 2014;1). 

 

Mens timeantallet, efteruddannelsen og starttidspunktet for engelsk alle er delelementer af 

folkeskolereformen, er lærernes arbejdstid det ikke, men – som nævnt – reguleret gennem lov 409. 

Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014, altså på samme dag som reformens officielle startskud, de 

overordnede rammer for organiseringen af lærernes arbejde. Loven siger at: ”Arbejdsdage 

medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade 

arbejdsstedet” (Lov 409 §7). Det betyder med andre ord, at arbejdstiden beregnes ud fra og 

placeres i det tidsrum, hvor læreren fysisk møder ind om morgenen til og med det tidspunkt, hvor 

læreren forlader skolens ejendom. Formuleringen i loven betyder altså, at det er blevet lærernes 

pligt at være på arbejdsstedet (dvs. fysisk på skolen) i den samlede arbejdstid. Dette implicerer, at 

der skal være mulighed for både individuel forberedelse såvel som fællesforberedelse gennem 

teammøder, forældremøder og møder med andre aktører, der er nødvendige for at kunne eksekvere 

undervisningen.  

 

Tidligere havde lærerne præcise regler for, hvor meget forberedelsestid de havde per 

undervisningstime. Det betød for eksempel, at læreren havde samme mængde tid til forberedelse til 

en matematiktime i 1. klasse som til en engelsktime i 9. klasse. Normen blev aftalt kollektivt i 

kommunerne, og forberedelsen foregik ofte uden for arbejdspladsen. Med regeringens lovindgreb 

sker et skifte, hvor arbejdstiden nu bliver aftalt for den enkelte lærer på hver enkelte skole af 

skolelederen. Det har medført en meget lavpraktisk udfordring: Hvor skal forberedelsen foregå? 

Den kan jo dårligt foregå i de lokaler, der samtidigt undervises i, selvom det faktisk har været 

tilfældet på flere skoler (Folkeskolen.dk, 2014). Det er denne bekymring, vi med nærværende 
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nedslag vil sætte under lup: Det er det fysiske rum på skolen og den ændring, det medfører, at 

lærerne med lov 409 i udstrakt grad skal indrette sig og udfylde skolen som i en traditionel 

virksomhed. Heri aner vi en udfordring af den tidligere lærerrolle som kategori og derved en 

potentiel forhandlingsmulighed. 

 

8.4.1 Forhandlingsmuligheden 
I forhold til forhandlingsmuligheden er det igen vigtigt at understrege, at dette analysenedslag i 

nogen grad adskiller sig fra de foregående. Med lovindgrebet sættes der modsat de andre initiativer 

et uigennemtrængeligt skel mellem skolen før og efter den 1. august 2014. Modsat de andre 

initiativer er midlerne her meget klart defineret (Jf. Afsnit 7.0). Det er ikke til forhandling, om 

lærerne skal være på skolen i hele deres arbejdstid, eller om forberedelse nu også skal foregå på 

skolen. Det er en præmis for lærerne. Derfor ændres vores tilgang til en undersøgelse af 

forhandlingsmuligheden. Vi må i første omgang spørge til, hvor der, inden for rammerne af 

lovændringen, synes at opstå en udfordring af den tidligere lærerrolle. Herefter kan vi, igen inden 

for lovindgrebets faste rammer, spørge til muligheden for forhandling.   

 

Den første og mest iøjnefaldende ændring med lovindgrebet synes at være en indskrænkelse af 

lærernes autonomi. Den enkelte lærer kan ikke længere tilrettelægge sin arbejdstid i en balance 

mellem at være på skolen og i hjemmet. Derfor har man også i de mest ekstreme tilfælde allerede 

set, at man flere steder skal stemple ind fysisk, når man møder – og ud når man igen forlader 

skolen (Ritzau, 2014).  Det er formentligt dette angreb på lærernes frihed (i en klassisk liberalistisk 

opfattelse (Amhøj, 2004:60)), der har affødt den massive modstand, som opstod i kølvandet på 

lovindgrebet:  

 

”Det er, så vidt jeg kan se, en forestilling, som forbinder frihed med hjemmets fire vægge, og som 

forbinder frihedens modsætning, det vil sige magt og ledelse, med institutioner, forvaltninger, 

funktioner og bureaukratiske strukturer (Amhøj, 2004:60).  

 

Men denne inddragelse af frihed er som sagt en ændring af lærerrollen, som ikke er til forhandling 

på den enkelte skole. Vores interesse ligger derfor hinsides dette umiddelbare tab af autonomi, og 

vores blik vil i det følgende være fast rettet mod lovindgrebets betydning for det fysiske rum på 

skolen. Når vi vælger at rette blikket mod rummet og dets indretning, er det med afsæt i en særlig 

forståelse af rummets betydning og ikke mindst relationen til subjektet. Udgangspunktet er, at 

rummet er normerende, således at bestemte problemløsningsfigurer (bestemte iagttagelser og 

selviagttagelser) står frem som selvfølgelige. Normeringen sætter med andre ord bestemte grænser 

for, hvad der meningsfuldt kan siges og af hvem:  
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”Rummenes anordninger og de styringsteknologier, der anvendes, søger at skabe bestemte 

subjektiviteter men determinerer ikke. Således er subjektet hele tiden i færd med at emergere, at 

tage form, i kraft af såvel styringsteknologier rettet mod individer som individernes egen selv-

styring” (Villadsen, 2007;162). 

 

Med udgangspunkt i vores teoretiske fundament vil vi anlægge et poststrukturalistisk blik på 

konsekvenserne af indretningen (Amhøj, 2004;49). I modsætning til den instrumentelle position fra 

et New Public Management- eller HRM-perspektiv, som ville betragte rummets indretning som et 

magtmæssigt neutralt instrument til optimering af lysforhold, mødefaciliteter og indeklima mv., (se 

fx Arge, 2001 og Bjerrum, 2003) vil vi spørge til, hvordan rummets indretning som en 

styringsteknologi virker subjektiverende og normerende på lærerrollen. Vores blik er inspireret af 

især den betragtelige mængde af analyser lavet ud fra idéen om det åbne kontorlandskab og mere 

generelt Foucaults forståelse af rummet som styringsteknologi (Amhøj, 2004: Villadsen,  2007: 

Foucault, 2002). Dette dog med et teoretisk aber dabei. For hvor den ’poststrukturalistiske’ analyse 

af det åbne kontorlandskab typisk arbejder med overgangen fra funktionshierarkiets traditionelle 

magtstrukturer til en kritik af forestillingen om det åbne kontorlandskabs neutralisering og 

frisættelse af medarbejderen (Amhøj, 2004:48), må vi nødvendigvis vende overgangen på hovedet:  

Med lovindgrebet sker der nemlig nærmere en ændring fra hjemmets iboende frihed til 

kontorets ’fængsling’. Samtidigt er vi på grund af lovindgrebets udeblivende forhandlingsmulighed 

ikke interesserede i en komparativ sammenstilling, da den strategiske oscillering mellem rollerne er 

umulig (modsat fx oscilleringen mellem den tidligere klasselærerrolle og den nye mentorordning).  

Vi vil derfor, inden for rammerne af lovindgrebet, spørge til de konstitutive konsekvenser, der 

opstår i forsøget på at åbne en kritisk stillingstagen til indretningen, hvilket dermed går hinsides 

den neutrale forståelse af indretningen, som vi mødte blandt lærere og ledelse i vores observationer. 

For netop denne optimering inden for rammerne af lovindgrebet er også en måde at sætte 

subjektiviteten på: 

 

Anliggendet er at skabe mulighed for, at man kan forholde sig til det, vi er underlagt, men for at 

gøre dette, er det nødvendigt at artikulere hvad vi er forpligtet på og hvordan. Således kan man 

understøtte kampen mod de former for magt der ”underkaster subjektiviteten” idet den skaber 

individerne om til subjektet. Det være sig ”subjekter der er underkastet andre gennem kontrol og 

afhængighed”, eller subjekter der er fastlåste i deres egen identitet gennem deres egen bevidsthed 

eller viden om sig selv (Raffnsøe, 2008;63-64). 
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Forhandlingsmuligheden opstår med andre ord med bevidstheden om og italesættelsen af 

lovindgrebets ikke-neutralitet. Ikke i relation til et muligt tab af autonomi, men i sin egenskab af at 

være en styringsteknologi.  

 

8.4.2 Den åbne dialog  

”Kommunen vil udnytte de nye regler om lærernes tjenestetid til fuld tilstedeværelse på skolerne. 

Man forventer, at lærerne kommer mere i dialog med hinanden, hvad der vil skabe et bedre tilbud 

om forberedelse, gennem bedre overleveringer, ligesom det vil understøtte det tværfaglige 

samarbejde. Egentiden er ikke længere hellig, der skal være mere fællesskab” (UVM(b), 2014;39).  

Udsagnet er hentet fra Undervisningsministeriet, og vi har valgt at fremhæve citatet, fordi det 

meget tydeligt påpeger en af lovindgrebets helt afgørende ændringer ift. lærerrollen. Egentiden 

erstattes af fællesskabet, fordi dialog sikrer et bedre tilbud. Lovindgrebet abonnerer med andre ord 

på en idealforestilling om værdien af tværfaglighed og videndeling med den åbne dialog som sit 

middel. Resonansen til dele af ledelseslitteraturen og især NPM og HRM-teorien synes klar (Arge 

2001: Bjerrum, 2003). Idealforestillingen bruges til at konstituere betingelserne for den nye 

lærerrolle, som – til fordel for fælleskontorets potentiale – ved første øjekast fratages muligheden 

for at skabe god forberedelse gennem egentiden. Men som det skal vise sig videre i vores 

observationsanalyse, skabes der med forhandlingen om indretningen en paradoksal position for den 

enkelte lærer. På den ene side sættes der med fælleskontoret klare rammer for, hvordan fremtidens 

legitime viden (forberedelse) skabes.  De nye betingelser for, hvordan lærerne skal agere, hvis de 

skal gøre sig genkendelige som autentiske medarbejdere, cirkulerer omkring begreber som 

fællesskab, dialog og videndeling. På den anden side – og det er heri det paradoksale består – 

genindsætter ’omvæltningen’ fra den enkelte lærers hjemlige forberedelse til det fælles kontor 

netop egentiden som et problem for fællesskabet, hvilket igen må løses af fællesskabet. 

Den nye lærerrolle bliver således udspændt i paradokset mellem kravet om fællesskab og et 

sameksisterende krav om autonomi inden for fællesskabet. Forhandlingsmuligheden ligger således 

gemt i bevidstheden om, at tabet af autonomi medfører et genopstået krav om selv samme 

autonomi. Denne paradoksale spænding bliver kvalificeret i relation til vores empiri videre i 

observationsanalysen.  

 

8.4.3 Hvordan bliver socialiteten repræsenteret?  
Vi har med ovenstående tegnet skitsen til det paradoks, som lærerne sættes i med lov 409. 

Samtidigt har vi udpeget, hvordan vi mener, at bevidstheden om dette paradoks samt den ikke-

neutrale funktion, som fælleskontoret medfører, tilsammen danner muligheden for en forhandling 

inden for lovindgrebets fastsatte ramme. Som styringsteknologi udfordrer kravet om fuld 
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tilstedeværelse på skolen – og den deraf afledte forberedelse i fællesskab – den tidligere lærerrolle. 

Men hvordan en mulig forhandling af denne rolle kan finde sted, eller hvordan det fælles kontor 

bliver repræsenteret i vores analyse, er fortsat uafklaret.  

Som vi tidligere har beskrevet, er der på Tre Falke Skole en opfattelse af det fælles kontor som en 

uundgåelig omstændighed inden for lovens rammer, der arbejder med optimeringen af lærernes 

forberedelse.  Derfor er den forhandling, som vi vil behandle i det følgende, en forhandling ud fra 

den præmis, at lærerne skal være på skolen. Den ’neutrale’ forståelse af det fælles kontor har på Tre 

Falke Skolen haft den betydning, at skoleledelsen som udgangspunkt har trukket sig tilbage i 

diskussionen om, hvordan den kommende indretning af kontorlandskabet skal udmønte sig 

fremadrettet. I vores observationsarbejde har de primære repræsentanter for det fælles kontor 

(socialiteten) derfor også været nogle af lærerne selv, hvor vi har kunnet iagttage en oscillering 

mellem forskellige roller (som hhv. lærer og som repræsentant for socialiteten) – dog med en 

periodevis indblanding fra skoleledelsens side, hvilket vi vil behandle i næste afsnit. Denne ’nye’ 

situation, hvor forhandlingen er sat i det paradoks, vi fremskrev ovenfor, og hvor det primært er 

lærerne selv, der indtræder som repræsentanter for socialiteten, har med andre ord forskudt vores 

traditionelle skel mellem socialiteten og lærerrollen. Denne afklaring bør læseren have for øje i den 

forhandlingssituation, vi nu vil analysere. 

 

8.4.4 Forhandlingssituationen 
De to lærere Jeppe og Thomas har gennem en måned forsøgt at løse udfordringen med de fælles 

kontorlandskaber på Tre Falke Skolen. Det har de gjort ved at lave en lille styregruppe, hvor de – 

ud fra egne vurderinger og spørgen ind til de andre lærere via et skema – er kommet frem til en 

løsning, der placerer skrivebordene i fem forskellige rum på skolen, hvoraf de to største har et 

loungeområde. Under hele forløbet har skoleledelsen holdt sig uden for beslutningen om, hvordan 

indretningen skulle udmønte sig – øjensynligt fordi lige netop denne del af reformen har affødt 

frustration blandt lærerne. Denne dag befinder vi os i Krea-rummet (det kreative rum til design og 

håndværk red.), hvor alle lærerne er samlet om to langborde i det aflange lokale. Alle stolene er 

uden ryglæn, hvilket gør, at lærerne hvert andet minut må bevæge sig lidt for at rette ryggen. 

Enkelte lærere sidder på borde ude i siden med væggen som ryglæn. Jeppe og Thomas er nået dertil, 

hvor de vil indhente tilbud fra et håndværkerfirma. 

 

** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Pædagogisk rådsmøde; 5. maj 2014) 

 

En kvindelig lærer bagerst i lokalet ved navn Sanne rækker hånden op og spørger: ”Forstår jeg det 

rigtigt, når jeg siger, at man ikke får sin egen plads – man skal gå rundt og lede efter en plads, der 
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er fri, og så har man sin egen reol et eller andet sted…” Jeppe siger: ”Du skal forhåbentligt ikke 

lede, for vi gemmer dem ikke.” Sanne afvæbner forsøget på humor og fortsætter: ”Men hvis der nu 

er fyldt op, så skal man gå et andet sted hen, selvom man har sin reol her.” Hun hæver 

stemmen: ”Man får altså ikke sit eget, så man kan lade sine ting ligge?” Jeppe: ”Nej – Og hvorfor 

gør man ikke det? Det kunne være rigtig smart,” fremhæver Jeppe retorisk, inden han bliver 

afbrudt af Sanne: ”Ja, det kunne det!” Jeppe: ”Det koster bare mere, og man kan sige – de penge 

vi ikke bruger på det her, kan vi bruge på noget andet. Vi kan godt vælge at bruge en halv million 

på skriveborde” Sanne afbryder igen med et ”Ja!” Jeppe: ”Det er bare ikke sikkert, det er godt, 

hvis vi opdager, at de kun bliver brugt 20 af gangen, så det er derfor jeg siger, at det er den her 

løsning, vi spiller ud med. Hvis vi står…” Sanne afbryder igen: ”Ja, men det er halvdelen af min 

arbejdsgang her, så jeg tænker – I må GERNE bruge nogle penge på det” Hun slutter sætningen 

med at klappe hænderne sammen. Jeppe: ”Ja, men du skal vel forhåbentligt ikke bruge halvdelen 

af din tid bag et skrivebord.” Sanne: ”Men jeg sidder der meget – det gør jeg jo i forvejen – det 

ved du godt.” Jeppe: ”Ja, man kan sige – vi skal jo starte, vi skal jo se, hvordan det er. Det er 

faktisk et højere antal, end det vi lagde ud med, da vi talte om det, for man kan jo forberede sig på 

rigtig mange måder. Man kan sidde med sin bærbar, man kan også sidde med sin telefon og aftale 

et møde med… Vi skal jo have skolen ud i verden. Og vi skal have verden ind i skolen. Eller man 

kan være ude og se nogle steder eller gå på et bibliotek. Man kan jo gøre mange ting, så lige hvor 

meget tid man egentligt sidder ved sit skrivebord.” De andre lærere er blevet urolige, og en 

summen af snakkende lærere har sat sig i rummet.” 

** 

 

Vi er her i den indledende diskussion lige efter læreren Jeppe har præsenteret indretningen af de 

nye kontorlandskaber. Læreren Sanne er den første, der har udfordret løsningen, og som det klart 

fremgår i snapshottet, er hun tydeligt irriteret over, hvad man kan kalde ’fleksible arbejdsstationer’ 

og idéen om, at hun nu skal til at forberede sig i et rum, der er væsentligt anderledes fra det kontor, 

hun på nuværende tidspunkt har derhjemme. Som repræsentant for den tidligere lærerrolle 

udfordrer hun Jeppe, der alene står som repræsentant for socialiteten (gennem den nye løsning) 

med sætninger angående forberedelsesforholdene som ”Vi skal jo have skolen ud i verden – og 

verden ind i skolen.” og et mere generelt forsvar for den løsning, han har haft stor rolle i at komme 

op med. Men hvad der især kommer til syne i snapshottet er indtrædelsen af en reel konflikt og en 

intens stemning lærerne imellem. Hvor vi, (Jf. Afsnit 8.2 og 8.3), netop tidligere har berørt 

forhandlingssituationernes udeblivende konflikter mellem skoleledelsen og lærerne, er situationen 

tydeligt anderledes her. Hvad læreren Sanne berører, er paradokset mellem egentiden og 

fællesskabet, hvor idealforestillingen, som det nye fælleskontor har sig iboende, for alvor 

udfordres: Hvor idealforestillingen forsøger at sætte den nye lærerrolle således, at læreren – her 
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Sanne – skal påtage sig de nye forberedelsesmetoder såsom dialog og videndeling, så viser vores 

observation, at det modsatte i realiteten sker. Når hun anfægter det præsenterede forslag, anfægter 

hun den ekskludering af egentiden (altså idéen om sit eget skrivebord, faste plads mv.), der ligger 

heri, og forsøger simultant at genindsætte netop egentiden (og dermed autonomien) i det åbne 

kontorlandskabs underliggende præmis om fællesskab, dialog og videndeling. Som repræsentant 

for den gamle lærerrolle kæmper hun med andre ord en kamp om det selvstændige og private 

arbejdslivs genindsættelse i en ny ordning, der ønsker at reducere selvsamme – Dette med en 

temmelig eksplicit og kritisk tone, som vi hidtil ikke har set i  vores observationsarbejde. 

 

** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Pædagogisk rådsmøde; 5. maj 2014) 

 

”Når jeg sidder med økonomien, så er det jo sådan, at de penge vi får ind i skolen, bliver i skolen.” 

Sanne: ”Ja, ja.” Jeppe: ”Jeg ville ærgre mig, hvis vi gik ud og brugte 150.000 for meget.” 

Sanne: ”Ja, men så må vi lige prøve det af…” Skolelederen kigger frem og tilbage på Sanne og 

Jeppe og rejser sig til sidst op og tager sine briller på: ”Må jeg ikke lige, fordi… Sanne, lad os nu 

sige du har dine timer oppe på 2. Sal, så er det der du har din reol og der du har dine ting stående, 

og det er også der, du kan sætte dig, men der er nogen, der underviser rundt omkring på 2. sal, så 

sandsynligheden for, at der ikke skulle være et skrivebord… Og så har du dit eget sted, hvor du kan 

have dine ting, som du vælger, der kan stå Sanne på, ik?” Mange af lærerne har hænderne i vejret. 

Skolelederen peger på en anden kvindelig lærer Bettina, som spørger: ”Ja du sagde 18 

arbejdspladser, ik? Så kunne det jo være, at når vi får vores skemaer, så kunne man lave et 

makkerbord. Det kan vi finde ud af, når den realitet kommer – at det hedder mig og Birgitte (lærer 

red.) vi deler eller mig og Kristian… (lærer red.) Det der giver mening, ik? For så er jeg sikker på, 

at Kristian godt kan lade sin tyskbog ligge…” 

** 

 

Snapshottet ovenfor er kronologisk lige efter det første snapshot – vi befinder os stadigvæk i Krea-

rummet, og stemningen er intens og tonen direkte. Det interessante er i situationen, at skolelederens 

intervention i konflikten (eller hvad der var på vej til at udvikle sig til en), og læreren Bettinas 

forsøg på at mægle, belyser en mere underliggende pointe om den idé om forstyrrelse, der ligger i 

den nye ordning om det fælles kontorlandskab. Den manøvre at lærerne er blevet gjort ansvarlige 

for selv at finde ud af, hvordan de vil indrette sig, har tydeligvis affødt en diskussion om, hvad god 

forberedelse egentligt vil sige hos lærerne. Dermed får kontorlandskabet en funktion af at være 

socialitetens grænsedragende struktur, der ændrer forventningerne til lærerrollen som kategori og 

fordrer lærernes selv-refleksion (Jf. Afsnit 2.2). Det er her interessant, at selve 
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implementeringsprocessen er funderet i de grundlæggende rationaler, der ligger i idealforestillingen 

om kontorlandskabet, nemlig dialog, videndeling og fællesskab. Ved at lægge opgaven ud til den 

samlede lærerstand at finde en fælles løsning, der virker for alle, medfører det naturligvis også, at 

enkelte vil repræsentere socialiteten (ved at agitere for mindre egentid og mere åbent 

kontorlandskab), mens andre vil føle det som et overgreb på deres autonomi og kræve 

genindsættelse af den egentid, de traditionelt har været vant til inden for hjemmets fire vægge. Og 

dermed skaber det en, for folkeskolereformen, genkendelig forstyrrelse (som også er underliggende 

i fx erhvervsguideordningen, jf. ”at være bedre til at give slip”), hvor lærerne må forholde sig til, 

dels om deres nuværende måde at forberede sig på også er optimal, dels hvordan de sammensætter 

en løsning, der er tilfredsstillende for alle. Og selvom vi ikke ud fra vores observationsmateriale 

har udsigelseskraft til at vurdere hierarkiet mellem lærerne, så er det åbenlyst, at skoleledelsens 

manglende ansvarstagen og involvering har gjort forstyrrelsen til en kampplads, hvor den enkelte 

lærer – uden det traditionelle lærer-leder-hierarki – må kæmpe for sin egen idé om god forberedelse.  

Derfor bliver det også tydeligt i snapshottet, at det bliver for meget for både skolelederen og flere 

af lærerne. I et forsøg på at opretholde face ser vi igen, at familiescriptet træder frem, og læreren 

Bettina begynder at tale om ”makkerborde”, hvilket konditionerer idéen om egentid inden for det 

fælles kontorlandskab yderligere. For med Bettinas forsøg på at få det sociale til at glide, er hun 

med til at forskyde idéen om fleksible arbejdspladser (der er et centralt element i ordningen med 

henblik på muligheden for dialog og videndeling) til en form, der genindsætter egentiden. Og som 

vi skal se i det følgende, er diskussionen om egentiden langt fra afgjort – heller ikke på trods af at 

skolelederen nu har overtaget rollen som både ordstyrer og mægler. 

 

** SNAPSHOT ** 

(Tre Falke Skole, Pædagogisk rådsmøde; 5. maj 2014) 

 

Skolelederen afbryder og peger på en anden kvindelig lærer: ”Yes, så var det dig.” ”Det var 

PRÆCIS det samme som Bettina.” Skolelederen: ”Godt! Vi må jo se, hvad der giver mening – det 

kan være vi skal rykke rundt på noget, det kan være, der skal være 10 ovenpå og 4 nedenunder og 

noget andet… Og så er det Christian.” Skolelederen peger på en mandlig lærer, der sidder op ad 

væggen. Christian: ”Jeg vil bare høre, om der fra start er nogle programmer og nogle 

retningslinjer omkring, hvordan vi gebærdes, når vi skal sidde og forberede os… Der vil også være 

et lounge-område og sådan noget…” Han kløer sig nervøst i nakken. ”Jeg kunne godt tænke mig, 

der var nogle retningslinjer fra start… Eller også skal vi lave dem hen ad vejen, men det var bare 

for…” Der har pludselig plantet sig en tavshed i lokalet, hvor ingen knytter an til Christians 

forslag om retningslinjer. Christian fortsætter i en anden retning: ”Og så tænkte jeg på! Printere… 

Vil der være printere i alle lokaler, eller hvordan er det?” Jeppe, der stadigvæk står op efter sin 
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præsentation, er tavs et øjeblik, men siger så: ”Det kan da godt være, vi skal sætte nogle printere 

op. God idé.” Jeppe noterer på sit papir. Skolelederen: ”Yes, så er det Sonja.” Sonja: ”Ja, men det 

er det her med storkontor og lounge – jeg tænker, det bliver interessant, fordi der er i hvert fald 

nogen, ved jeg, som synes støjen er helt vildt svært, og hvis der så også er møde samtidigt, så 

tænker jeg bare – hvilke storkontorsregler skal vi have, og hvordan er samspillet med 

mødekulturen, hvis det skal være i samme lokaler. Der tænker jeg i hvert fald, at der er en 

interessant udfordring.” Jeppe træder frem og skal til at sige noget, men bliver overhalet indenom 

af skolelederen, som tager ordet: ”Det tænker jeg da også, men det kan I jo også som 

personalegruppe gå ind og lave de retningslinjer, det synes jeg ikke, at vi skal lave vel?” 

Sonja: ”Nej, nej, men det skal på programmet.” Skolelederen peger på en ny mandlig lærer. Han 

siger: ”Ja, det var også bare om det der lounge-miljø. Jeg tror, der er et større behov for.. arbejde! 

Og så kan man være mere kreativ nogle andre steder.” Den ældre lærer Tom får ordet: ”Men det 

vil jeg ikke give dig ret i, for mit skrivebord er på computeren, og jeg tror egentligt, at 

loungeområdet (udtalt lååånsj red.) vil fx passe godt til mig, for det er måden, jeg forbereder mig 

på. Jeg sidder ikke ved et skrivebord med mapper og sådan. Jeg har brug for et godt sted at sidde, 

lidt tilbagelænet med min computer, så jeg tror egentligt – jeg kan godt li’ støj – det er meget godt 

ramt med, at man har gjort sådan her nu, og så kan det være man har behov for større 

loungeområde.” Tom udtaler igen ubevidst ’lounge’ som ’lååånsj’, og lærerne bryder sammen i 

grin. Tom fortsætter: ”Og færre borde.” Skolelederen bliver utålmodig og begynder at dreje 

hovedet lidt febrilsk: ”Ranaldo er den sidste, for vi skal meget, meget gerne snart videre.” Ranaldo, 

som sidder i den anden ende af lokalet med ryggen opad væggen, siger: ”Jeg er rimelig støjfølsom, 

og når jeg også skal sidde og arbejde…” Skolelederen afbryder med en irriteret tone: ”Har du 

også?! Jamen, har I ikke sagt de her ting til Jeppe? Han har jo spurgt jer!” Flere af lærerne 

svarer ”Jo”. Ranaldo tager igen ordet: ”Jo, men det er jo bare ikke det, der kommer ud af det – vi 

hører bare om tre lokaler, hvor der kommer til at være opstillet skriveborde og mødelokale.” 

** 

 

Vi følger stadigvæk kronologien med ovenstående snapshot, hvor det for alvor kommer til syne, at 

diskussionen inden for spændingen mellem egentid og fællesskab er eskaleret. Selvom skolelederen 

har indtaget positionen som ordstyrer for at dæmpe ’urolighederne’, så er der i lokalet en strøm af 

hænder med spørgsmål, der angår retningslinjerne i det nye åbne kontorfællesskab. Der opstår i den 

forbindelse en prekær situation med læreren Christian, der forsøger at adressere opsættelsen af en 

række retningslinjer for fælleskontoret, men bliver fuldstændigt ignoreret og må efter en akavet 

stund med stilhed give op og adressere en printerproblematik for igen at opretholde face. Lige efter 

kommer en anden lærer, Sonja, på banen med samme problemstilling om storkontorsregler, hvilket 

bliver affejet som værende ikke en ledelsesproblemstilling, men en problemstilling som lærerne 
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selv må løse. En tredje lærer melder sig samtidigt på banen, idet han påpeger, at kontorerne må 

være et sted til at arbejde – og ikke hygge. Fælles for den række af kritiske adresseringer, der 

kommer fra lærerne, er, at repræsentationer for henholdsvis den tidligere lærerrolle og socialiteten 

kommer til syne gennem lærernes forskellige syn på, hvilke fysiske forudsætninger der fordrer god 

forberedelse. Når læreren Sonja påpeger, at der er nogen ”som synes støjen er helt vildt svær”, så 

træder hun frem som repræsentant for den tidligere lærerrolle i og med hun sidestiller idéen om det 

åbne kontorlandskab (og herunder videndelingen) med støj. Ligeledes træder den tidligere 

lærerrolle frem, når en mandlig lærer kort efter følger op og understreger vigtigheden af, at der med 

ideen om de nye lounge-område skal være et ”større fokus på… arbejde!”. Hermed opstår arbejde 

netop som en modsætning til de nye forberedelsesmetoder, der er iboende lounge-området. 

Uenigheden bliver her interessant at observere, idet læreren Tom, som træder frem som 

repræsentant for socialiteten og fremhæver netop lounge-området og støj som en positiv værdi, der 

indkredser hans idé om god forberedelse. I vores observationsarbejde var det interessant at se 

denne udvikling, fordi vi for første gang rigtigt så, hvordan en udfordring for nogle af lærerne, 

egentiden i fællesskabet, konditionerede sig på gruppeform som en delvis kollektiv udfordring, der 

ikke videre lod sig løse inden for fællesskabets rammer. Der var en faktisk forhandling i gang. Det 

fremgik tydeligt (hvilket også den ældre lærer Toms kommentarer om lounge-områdets fordele 

antyder), at diskussionerne om det fælles kontorlandskab handlede om at genindsætte egentiden 

inden for fællesskabet – at finde den mest optimale opsætning af skrivebordene, loungeområderne 

samt retningslinjerne for netop dette areal – men med en samtidig uenighed om, hvad god 

forberedelse er.  Trækker vi på Amhøjs kritik af det ”frie” åbne kontorlandskab, kommer det også 

tydeligt frem, at øvelsen lærerne er igennem, ikke blot er et spørgsmål om at ”mødes, påvirke 

hinanden og opnå konsensus om ”brugbare løsninger”, men handler om at lærerne tager sig selv i 

samråd og reflekterer over egne forberedelsesmetoder. Trækker vi Amhøjs kritik videre, så gør hun 

i den forbindelse også op med idéen om kontorlandskabet som en lykkelig modsætning til det 

tidligere funktionshierarki. Som det også fremgår i snapshottet, så er der med kontorlandskabet 

ikke tale om et ”frit” konsensusskabende rum, men blot en anden type rum end det traditionelle 

funktionshierarki. Inden for dette nye rum eksisterer der stadigvæk tydeligvis hierarki, hvilket 

understreges af, at der er væsentlig forskel på, hvem der har ordet i diskussionen, og hvem der af de 

andre lærere lyttes til. Men det åbne kontorlandskab er heller ikke ”frit” i den forstand, at 

diskussionen nemlig handler om, at lærerne skal internalisere fællesskabets beslutninger. Det 

betyder ikke, at alle har en ligeværdig stemme, men det betyder, at selve den fælles beslutning, som 

lærerne skal tage, i virkeligheden bliver en styringsteknologi, der installerer en selvovervågning 

lærerne imellem. Med andre ord bliver kontorlandskabet til et spørgsmål om, at lærerne styres 

gennem hinandens internaliserende blikke.  
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Afslutningsvist er det interessant at betragte ovenstående forhandlingssituation gennem Andersens 

(2001) systemteoretiske pointer om organisationens beslutninger: 

 

”Beslutninger lægger ikke fremtiden fast. Beslutninger stiller og indstiller de forventninger, der er 

mellem organisationens medlemmer til, hvad der skal ske i organisationen og hvad de hver især 

skal gøre, og ikke mindst hvad de kan forvente sig af fremtidige beslutninger. Beslutninger 

indstiller forventninger til senere beslutninger.” (Andersen, 2001;10). 

 

Når vi har kunnet iagttage udviklingen af retningslinjerne og indretningen af det fælles 

kontorlandskab, så har der været en tydelig resonans med, hvad Andersen kalder ’beslutningens 

ubesluttelighed’: Beslutningen som begreb er bundet op på et paradoks, der gør, at beslutninger 

altid må betragtes bagudrettet. Kun bagud kan det afgøres om en beslutning virkelig var en 

beslutning eller bare snak uanset, hvad kommunikationen ’oprindeligt’ blev kaldt. Hvis vi har det 

in mente, når vi betragter ovenstående snapshots, så var præsentationen af læreren Jeppe ment som 

en færdig løsning, der skulle præsentereres over for lærerne. Men som det hurtigt skulle vise sig, 

blev hvad der semantisk blev kaldt ”en beslutning om at få et håndværkertilbud” til en ikke-

beslutning, eftersom organisationen slet ikke knyttede an til en beslutning om, at ”vi” havde truffet 

beslutningen om løsningen. I stedet opstod der i fraværet af skoleledelsen som repræsentant for 

socialiteten (skolelederen intervenerede ikke som forhandlingspart, men som ordstyrer, om end hun 

fik kritikken til at dæmpe sig) en modstand og dermed en reel forhandling lærerne imellem: Nogle 

af lærerne som repræsentanter for socialiteten (det helt åbne kontorlandskab, loungeområdet mv.) 

og nogle af lærerne som repræsentanter for den tidligere lærerrolle (egentid, privatlivet mv.). 

Dermed kan vi også konkludere, at det i vores observationer reelt kun har været lov 409 – og 

dermed et element, som hverken er en del af reformen eller som skulle have været til forhandling – 

der har skabt modstand og forhandling. 

 

På bagsiden af nærværende analyse har vi da også kunnet følge udviklingen i indretningen af det 

fælles kontorlandskab, der viser, at den observation der gav sig til kende i ovenstående snapshots 

kom til at fungere som beslutningspræmisser for og forventninger til fremtidige beslutninger om 

indretningen. Hvad der indledningsvist skulle have været et åbent kontorlandskab med fleksible 

pladser og indbyggede lounge-områder er i kraft af forhandlingen lærerne imellem blevet til mere 

eller mindre faste pladser på Tre Falke Skolen (kun enkelte skriveborde er nu for alle, resten er 

faste), lounge-områder der ikke er samme sted som skrivebordene, men helt adskilt, og alle 

skriveborde har afskærmende vægge, så lærerne kan få arbejdsro uden indblanding fra de andre 

lærere. Det er således interessant, at den forhandling, som vi havde forventet at se i de to 

foregående nedslag (mentorordningen og erhvervsguideordningen) faktisk træder frem her i mødet 
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mellem en (for reformen) idealløsning og lærernes virkelighed, som via forhandling har affødt en 

helt tredje løsning ved at indsætte egentid i det fælles kontorlandskab.  
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Kapitel

KAPITEL 4KAPITEL 4

“
“

Da vi kommer ind ad døren, giver 
viceskolelederen os straks et meget 
eksplicit elevatorblik og ser på vores 
skjorter og ny-polerede Chelsea Boots, 
idet han råber: ”Velkommen! I er uden 
tvivl fra CBS!” – efterfulgt af endnu et 
elevatorblik, denne gang rettet mod sig 
selv og sin gamle R.E.M t-shirt: ”Og jeg 
må være fra folkeskolen.”



   
 

   

9.0 Den ironiske distance  
Med ovenstående har vi afsluttet vores primære analysearbejde, og kapitel IV vil derfor, indtil det 

afrundes med specialets konklusion, gradvist bevæge sig fra analytiske velbegrundede udsagn over 

refleksioner og diskussioner med opfordring til videre forskning. Om end forskellige spørgsmål 

naturligt rejser sig på bagsiden af vores analyse, mener vi dog, at især én særlig undren står tilbage. 

En undren,t som derfor vil være styrende for hele kapitlet: Hvordan kan en reformimplementering, 

der indledningsvist mødte så omfattende kritik, lade sig gennemføre uden egentlige forhandlinger 

af reformens midler – og hvordan kan det lade sig gøre uden modstand?  

 

Som vi beskrev i nedslag 2, spiller skolelederne den forandringsledelsesrolle, som reformen 

tilbyder med en distance, der gør dem i stand til at nivellere afstanden mellem dem selv og lærerne. 

I distanceringen til eller dis-identificeringen med rollen fravrister de sig ansvaret og vanskeliggør 

derfor forhandlingen. Når ledelsesrollen spilles distanceret, er det således en tilnærmelse mod dele 

af den rolle, lærerne synes at indtage: Som dem, forandringen trækkes ned over hovedet på. 

Resultatet bliver, at alle parter indtager roller som er underlagte forandringen uden adresse (i 

situationen) for eventuelle indsigelser, hvorfor forhandlingen udebliver. Men selvom resultatet er, 

at lærernes forhandlings(mod)part opløses i det rum, forhandlingen skulle foregå i, er der fortsat 

plads til modstand. Modsat forhandlingen kræver modstand mod reformen ikke en repræsenteret 

modpart. Modstand er i stand til at rette sig mod selve initiativet – dvs. mod reformen. Spørgsmålet 

er derfor, hvordan en sådan påtvungen forandring lader sig gennemføre uden modstand, sådan som 

vi oplevede det i vores observation. Svaret synes at være endnu en distanceret eller dis-

identificering med rollen. Dog en særlig distance, som både lederne og lærerne spiller – en ironisk 

distance.    

 

Da vi første gang introduceres for viceskolelederen Brian på Tre Falke Skolen, møder han os med 

en befriende, humoristisk jargon. Da vi kommer ind ad døren, giver han os straks et meget eksplicit 

elevatorblik og ser på vores skjorter og ny-polerede Chelsea Boots, idet han råber: ”Velkommen! I 

er uden tvivl fra CBS!” – efterfulgt af endnu et elevatorblik, denne gang rettet mod sig selv og sin 

gamle R.E.M t-shirt: ”Og jeg må være fra folkeskolen.” Efterhånden som vores observations-

arbejde på Tre Falke Skolen tog form, bed vi mærke i, at humoren og især ironien ikke kun var 

forbeholdt de mindre og mere intime møder, men faktisk var et gennemgående element i 

implementeringsarbejdet med reformen. Og gradvist, efterhånden som vi genbesøgte vores 

observationsmateriale, gik det op for os, at ironien havde en ikke-uvæsentlig rolle for den sociale 

orden, når forhandlingen udeblev. 

 

Inspireret af Villadsen og Karlsen (2013) og Slavoj Žižeks (2000) ideologikritik i en fortsat relation 
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til vores eget teoretiske afsæt vil vi videre udlægge ironiens funktion for den sociale orden og de 

enkelte parters opretholdelse af face. Goffman har ikke beskæftiget sig indgående med humor som 

begreb i det sociale. Som Billig (2001;3) påpeger, er det faktisk kun i essayet om forlegenhed 

(1967) og rolledistance (1961) at den amerikanske interaktionist bemærker, at ’joking’ kan fungere 

som en form for aflastning i den spænding og akavethed, der kan opstå i pinlige situationer. I en 

fodnote bemærker Goffman:”It is natural then, to find embarrassment and joking together, for both 

help in denying the same reality.” (Goffman 1967;112).  

 

I citatet ser vi det grundlæggende afsæt hos Goffman, der cirkulerer omkring individets 

opretholdelse af den sociale orden – Det medfører en afgørende pointe for vores blik på ironien. 

Med Goffmans tænkning som afsæt bliver den ironiske distance til et spørgsmål om, at ledelse og 

lærere i fællesskab spiller deres roller med henblik på at opretholde face, undgå konflikt og 

sammen ’lade det sociale fortsætte’. Når lederne spiller forandringsledelsesrollen med en ironisk 

distance efter en udeblevet forhandlingssituation, betragter vi det derfor ikke som et intenderet 

forsøg på at sanktionere eller underminere lærernes mulighed for at gøre modstand. En sådan 

påstand vil være alt for banal og underkende Goffmans grundlæggende teoretiske afsæt. Vi mener 

ikke ud fra vores betragtninger, at der er tale om en form for velorkestreret og snedig strategi fra 

skoleledelsens side, der går på at annullere modstand, men derimod at der, lærere og ledere 

imellem, er en fælles bestræbelse på at opretholde den sociale orden.  

  

I det første nedslag beskrev vi en situation, hvor en mandlig lærer rejste et kritisk spørgsmål til 

mentorordningen, idet han adresserede udfordringen med, hvor grænserne for mentoreringen skulle 

gå (Jf. Afsnit 8.2): 

 

”Bare kort. Jeg tænkte lidt på… Når vi nu kommer til at arbejde med det her med mentorer, 

hvordan definerer vi vores grænse for mentorering, […] så vi også har en professionalisme 

omkring det der med at sidde og have samtaler eller hvad det er, man foretager sig.” 

 

Vi så, hvordan kimen til en diskussion om mentorordningen syntes at være tilstede. Læreren havde 

en bekymring, som han rettede mod den leder, han opfattede som ansvarlig for implementeringen 

af ordningen. Ad omveje besvarede viceskolelederen udfordringen med reference til Lene 

Heckmann, den konsulent som skulle assistere skolen, i samme øjeblik, som han distancerede sig 

fra lederrollen og forklarede, hvordan også ledelsen var underlagt forandring: 
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Vi har bestilt hende for hele året, så lige-så-vel som vi laver nedslag på jeres læring, så kommer 

Lene og laver nedslag i vores praksis – både som pædagoger og lærere og som leder, så det kan 

næsten ikke blive bedre. ” 

 

Samtalen sluttede med den mandlige lærers ironiske kommentar: ”Det lyder også fint, det var bare 

lige for at høre, om der lå sådan et symaskinekørekort for sådan noget.” 

 

Samtalen, som aldrig udvikler sig til en forhandling og hvis modstandspotentiale hurtigt opløses, 

eksemplificer den dobbelte, ironiske distance fra både lærer og leder, som sikrer, at den sociale 

orden kan fortsætte. Lederen afbøjer lærerens kritik med et ironisk ”så det kan næsten ikke blive 

bedre”, og den mandlige lærer er ikke sen til at imødekomme lederens initiering med endnu en 

ironisk indskydelse – denne gang over sit eget spørgsmål (og sin rolle som kritiker) med 

kommentaren om et symaskinekørekort. Læreren kunne have fastholdt sin bekymring, men det ville 

have skabt en akavet eller spændt situation der ville udfordre den sociale orden. Paradokset – at 

skolelederen overlader det til en ekstern konsulent at definere relationen mellem læreren og eleven, 

selvom skolelederen ellers fastholder lærernes evne til at skabe relationer til eleverne som den 

afgørende kvalitet ved Tre Falke Skolens ånd, ville med andre ord fastlåse den videre 

kommunikation. Men som vi ser, søger begge parter den fortsatte opretholdelse af den sociale 

orden gennem en ironisk distancering. Havde læreren holdt fast i sin indledende kritiske spørgen, 

fordi han reelt fik et ikke-svar, ville den gensidige opretholdelse af face krakelere. 

 

Med afsæt i Goffmans tænkning bliver det tydeligt, hvordan ironien træder frem som en teknik, der 

sikrer, at den sociale orden kan opretholdes, når forhandlingerne udebliver. Humoren og i 

særdeleshed den ironiske distancering aktiveres i de øjeblikke, hvor problemstillinger ikke kan 

besvares af skoleledelsen, eller hvor reforminitiativerne bliver ubekvemme og gør situationen 

spændt. Det er i disse situationer, at vi for alvor kan observere ironien træde frem som en tiltrængt 

olie, der får den sociale maskine til at fortsætte. 

 

Med nedslag 2 beskrev vi en særlig ledelsesstil, hvormed lederne distancerede sig fra deres egen 

forandringsledelsesrolle. I den forbindelse er det igen nyttigt at trække på Goffmans betragtninger 

om selvets afstandstagen til bestemte roller:  

 

“Some general points can be made about the merry-go-round role distance. First, while the 

management for a marry-go-round horse in our culture soon ceases to be a challenging 

“developmental task” the task of expressing that it is not continues for a long time to be a 

challenge and remains a felt necessity. A full twist must be made in iron law of etiquette: the act 
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through which one can afford to try to fit into the situation is an act that can be styled to show that 

one is somewhat out of place. One enters the situation to the degree that one can demonstrate that 

one does not belong“ (Goffman, 1961;91). 

 

I eksemplet nedenfor viser skolelederen nemlig meget præcist, hvor langt hun er villig til at gå ind i 

rollen som forandringsleder, mens hun med en ironisk bemærkning understreger over for lærerne, 

at hun ikke hører til i rollen.  

 

”Nu er der nogen, der mener, at vi skal være meget skarpere på, hvordan de (eleverne red.) lærer 

noget, og der er det rigtigt vigtigt, dels at vi har det fokus – det synes jeg egentligt altid vi har haft 

– men der er nogen, der ikke mener, at skolen har været så gode til det. Det har jeg ikke nogen 

meninger om…” Skolelederen kigger ud ad vinduet. ”I hvert fald ikke som skoleinspektør. Men 

øhm…” 

 

For videre at kunne begribe ironiens væsen og effekt, må vi sammenholde Goffmans sparsomme 

refleksioner over humoren med Žižeks og Villadsen og Karlsens mere indgående analyser: 

 

”Når vi kritiserer den ideologiske interpellation og lægger en ironisk distance til den, så bekræftes 

vi herved i forestillingen om, at vi i virkeligheden er et andet – mere værdifuldt, autentisk og ikke 

mindst frit – selv end det selv, der handler i henhold til ideologien. Og netop denne forestilling gør 

det muligt for os at vedblive med at handle »oplyst« ideologisk, idet vi fortsat kan fortælle os selv, 

at det i virkeligheden ikke er vores sande, men blot et af omstændighederne tvunget, selv, der 

handler. Gennem vores kritik og latterliggørelse bestyrkes vores opfattelse af, at vores ægte selv er 

kritisk distanceret fra det »hverdagsselv«, der hele tiden og ganske frivilligt underkaster sig 

»omstændighederne« ”(Karlsen og Villadsen, 2013;66-67).  

 

Det er ikke på trods af ironien, at ideologien virker, men netop gennem og på grund af denne. 

Overfører vi det til vores undersøgelse, kan man sige, at den ironiske distance er den kanal 

hvorigennem reformens programmatiske rationalitet(er) sætter sig igennem. Netop fordi lederne og 

lærerne spiller deres roller med ironiske distancer, sættes reformens forandringer igennem. Fordi 

subjekterne (lærerne) kontinuerligt kan fastholde et mere ’ægte’ jeg uden for den spillede rolle, er 

de hele tiden i færd med at emergere, at tage form, i den nye (lærer)rolle: 

 

“Which is why, if there is an ideological experience at its purest, at its zero-level, then it occurs in 

the moment we adopt an attitude of ironic distance, laughing at the follies in which we are ready to 
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believe - it is at this moment of liberating laughter, when we look down on the absurdity of our 

faith, that we become pure subjects of ideology” (Žižek, 2011;2-3) 

 

På trods af den fælles stræben og det umiddelbare uskyldige ønske om at undgå konflikt er det altså 

netop via den ironiske distancering, at parterne fastholder sig selv og hinanden i rollerne som 

henholdsvis leder af og underlagt den forandring, som initieres med reformen. Og vi betragter 

derfor den ironiske distancering som en afgørende forudsætning for, at forhandlingen af reformens 

midler udebliver og ikke-forhandlingen lader sig installere inden for den sociale orden. Derfor 

oplever vi heller ingen modstand. For bevidstheden om et mere autentisk selv, der er hinsides den 

nye rollebeskrivelse, minimerer ganske enkelt trangen til modstand.  

 

9.1 Den nødvendige ironi 
Goffmans teori om rolledistance viser os, hvordan distancen skaber mulighed for subjektet til at 

tilføje karakter til den spillede rolle. Som afslutning på eksemplet om karrusellen (merry-go-round 

horse i citatet), som vi trak ind i det foregående afsnit, kan Goffman derfor opsummere sit begreb 

om rolledistance med: 
 

“Two different means of establishing role distance seem to be found. In one case the individual 

tries to isolate himself as much as possible from the contamination of the situation, as when an 

adult riding along to guard his child makes an effort to be completely stiff, affectless, and 

preoccupied. In the other case the individual cooperatively projects a childish self, meeting the 

situation more then halfway, but then withdraws from this castoff self by a little gesture signifying 

that the joking has gone far enough. In either case the individual can slip the skin the situation 

would clothe him in” (Goffman, 1961;91)   

 

Som Žižek påpeger, så fungerer ideologien ved, at “we perform our symbolic mandates without 

assuming them and ‘taking them seriously’. While a father functions as a father, he accompanies 

his function with a constant flow of ironicreflexive comments on the stupidity of being a father” 

(Žižek, 2002;70). Det er altså den ironiske distance, som muliggør den fortsatte reproduktion af 

ideologien og de spillede roller. Som Žižek understreger; at det er netop, når vi gør grin med – og 

dermed tror os fri fra – ideologien, at vi samtidigt styrker dens greb over os (Villadsen, 2013;66). 

Denne indsigt har dog ikke blot konsekvenser for vores analyse af ideologien, men også for vores 

konception af modstand: ”One has to abandon the idea that power operates in the mode of 

identification (one becomes the subject of power by recognizing oneself in its interpellation, by 

assuming the symbolic place imposed on us by it), so that the privileged form of resistance to 
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power should involve a politics of disidentification. A minimum of disidentification is a priori 

necessary if power is to function” (Žižek, 2000;218).  

 

Med andre ord; når Žižek hævder, at det ikke er ved vores identifikation med ideologien, men 

præcis ved den bevidste afstandstagen fra den, at den opretholdes, er hans pointe, at ”ideologi er 

selve den opfattelse, at der er en skillelinje mellem virkeligheden (et sandt selv) og ideologien 

(vores »hverdagsselv«), som viser sig i vores ironiske og kritiske afstandtagen til ideologierne” 

(Villadsen, 2013;67). 

 

Mens Goffmans teori viser os den teknik, hvormed fx en forældre kan køre på karrusel uden at 

blive betragtet af publikum som barnlig eller latterlig (ved at drage et eksplicit skel mellem ’sig 

selv’ og den tilbudte rolle), er Žižeks pointe, at dette spil (i relation til ideologi) er selve 

ideologiens væsen. Der er selvsagt en kvalitativ forskel i niveauet for deres pointer, men vi mener 

alligevel, at kombinationen af de to skaber et interessant blik på reformens udfordringer for 

lærerrollen.  

 

Vi har gennemgående i analysen fremskrevet, hvordan forskellige spændinger og paradokser synes 

at konstituere lærerollen som kategori i folkeskolereformen. Vi har videre vist, hvordan ironien 

lader det sociale fortsætte på trods af reforminitiativernes paradoksale logik. Det lader derfor til, at 

den nye lærerrolle uforhandlet bliver omsat til praksis. Men hvad sker der, når den nye lærerrolle i 

den fremtidige interaktion bliver konfronteret med sin paradoksale logik? Vi bevæger os hinsides 

vores problemformulering og har hverken det analysemæssige fundament eller empiriske data til at 

besvare dette spørgsmål. Omvendt mener vi dog at have skabt et teoretisk og empirisk grundlag, 

der gør os i stand til at reflektere over lærernes fremtidige praksis. 

 

Vores tese er, at den ironiske distance ikke blot opretholder den sociale orden, men ligeledes 

muliggør en afparadoksering i selve interaktionen ved at lade subjektet spille flere roller samtidigt. 

Med analysen af mentorordningen fremskrev vi, hvordan den nye lærerrolle blev udspændt i den 

historiske spænding mellem et Fagligheds- og et Dannelsesrationale.  På den ene side stiller 

mentorordningen med sit fokus på den tætte én-til-én relation en rolle til rådighed for læreren, der 

cirkulerer omkring omsorg, vejledning og trivsel. Vi ser resonansen til det klassiske 

Dannelsesrationale. På den anden side er mentorordningen skabt for at højne de faglige resultater 

(PISA-test resultaterne), og gennem det elektroniske evalueringsværktøj inviteres læreren til påtage 

sig en rolle som kontrolindsats for den faglige progression (Faglighedsrationalet).  
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Med en simpel tænkt (men langtfra usandsynlig) situation kan vi starte en refleksion over den 

praksis, som læreren i den nye mentorrolle sættes i og det paradoks, som potentielt kan få en videre 

kommunikation til at bryde sammen – hvad gør læreren i det øjeblik, at en mentee oplever en 

personlig krise? (fx forældrene skal skilles). Fra den af mentorordningen tildelte rolle skal læreren 

fastholde det dobbelte fokus på faglighed og dannelse, men det virker umiddelbart som en 

utænkelig vej for læreren.  

 

Spørgsmålet der kan rejses her er, om læreren forkaster det faglige fokus og evalueringen, indtil 

elevens personlige vanskeligheder er løst? Eller fastholdes det faglige som et ufravigeligt krav, 

fordi fagligheden udgør selve målet for ordningen? Lærerrollen, som tilbydes med 

mentorordningen, synes at stille krav om to modsatrettede forventninger til den rolle, læreren skal 

spille. Vores påstand er, at den ironiske distance ganske vist lader til at være det element, som 

minimerer forhandling og modstand, men samtidigt er det også den teknik, som tillader læreren at 

spille paradoksale roller. Vi mener med andre ord, at den ironiske distance gør det muligt for 

læreren at adskille en paradoksal rolle i dens to modsætninger og spille dem separat med ironisk 

distance til hinanden. Præcis som vi (Jf. Afsnit 8.4) så det med skolelederen ved implementeringen 

af de nye arbejdstidsregler: Ved først at påtage sig rollen som en leder, der præsenterer og forklarer 

de nye regler, men som samtidigt ekspliciterer at det kun var som skoleleder – og ikke som en del 

af Tre Falke Familien – hun gjorde det, blev hun i stand til at være både leder af og underlagt 

reformen. Hvorvidt det er erhvervsguideordningens omsorgsparadoks eller kontorpladsernes 

genindsættelse af ’egentiden’ i fællesskabet, mener vi, at den ironiske distance muliggør den 

fortsatte interaktion på trods af den paradoksale omstændighed, der ligger i den nye lærerrolle – 

præcis som vi så det i ovenstående eksempel med lederens ironiske distance.  

 

Som mentor vil læreren i det pragmatiske spørgsmål kunne forblive i den paradoksale rolle ved at 

spille den med en ironisk distance til én af de to forventninger (enten ved at latterliggøre kravet om 

faglige resultater, når en mentee oplever en personlige krise, eller omvendt, ironisere over 

forventningen om omsorg, givetvis ikke foran eleven, men i sin backstage) På den måde vil læreren 

(ligesom forælderen i Goffmans eksempel) kunne gennemføre karruselturen på trods af den 

paradoksale konstituering. Spørgsmålet er, om man på denne baggrund kan sige, at reformens 

paradoksale konstituering af lærerrollen ligefrem aftvinger nødvendigheden af den ironiske 

distance? 
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10.0 Fantasi og fetich - en diskussion om lærerrollens selvforhold 
Vi vil videre forsøge at trække nogle overordnede pointer ud af vores analyse og, med inspiration 

fra psykoanalysen og særligt Žižek, fortsætte diskussionen om reformens grundlæggende 

udfordring af lærerrollen. Vi bevæger os på grænsen af vores undersøgelsers udsigelseskraft, og de 

følgende afsnit skal derfor læses som oplæg til diskussion og videre forskning. Vi afsluttede med 

det forrige afsnit vores analyse ved at inddrage Žižeks ideologikritik i en sammenstilling med 

Goffmans rolledistance. Vi vil videre forsætte ud af samme sti, men går et skridt længere ind i 

Žižeks psykoanalytiske tænkning ved at inddrage begreberne om ’fantasi’ og ’fetich’. Begreberne 

inddrages, fordi de tilbyder yderligere mulighed for at reflektere over den udfordring af lærerrollen, 

som folkeskolereformen afstedkommer. Begreberne er forankret i bestemte antagelser om, hvordan 

begær og ideologi sameksisterer. Udgangspunktet er, at begær ikke kan forstås som udspringende 

af individuelle, grundlæggende behov eller lyster, da subjektet, og derfor begæret, altid er socialt 

og sprogligt konstitueret. Subjektet betragter bestemte objekter eller praksisser som ønskværdige i 

kraft af den sociale virkelighed eller situation, det optræder i. I tråd med Goffmans og vores egen 

subjektforståelse emergerer subjektet kontinuerligt i den sociale situation, som det optræder i, og 

hverken subjektet eller dets begær kan begribes uden for denne sammenhæng.  Ifølge 

psykoanalysen medfører begæret et problem for subjektet, idet begæret udspringer af en 

grundlæggende mangel frembragt af spørgsmålet om, hvordan subjektet kan blive genstand for den 

andens begær (Villadsen, 2014; 9). 

 
”Ifølge Žižek er fantasien netop et svar på gåden om, hvad den anden begærer (1999: 288). 

Eftersom den andens begær er uudgrundeligt, bliver vores begær fundamentalt uopfyldeligt og 

tenderer til at glide fra objekt til objekt. Det er her, at ideologien kommer ind i billedet, da dens 

funktion er at tilbyde subjektet fantasier for det fuldstændigt opfyldte begær, og hermed gør 

ideologien det muligt for en stund at standse glidningen fra objekt til objekt og tildække, at begæret 

i virkeligheden er uopfyldeligt” (Villadsen, 2014;11). 

Fantasier retter sig med andre ord om begærets fuldbyrdelse, og de får deres tiltrækningskraft, fordi 

de lover en fuldendt identitet og derved muliggør en sløring af det u-svarlige spørgsmål om den 

andens begær. Fantasier kredser ofte om, hvad der gør os harmoniske, handlekraftige og forløste, 

og de er hermed samtidigt et middel til identitetsskabelse 

 

10.1 Lærerrollens fantasi 
Lad os videre antage, at lærergerningen grundlæggende er drevet af en fantasmatisk forestilling 

om ’at gøre en positiv forskel for den enkelte elev’, at læreridentitet fuldendes i kraft af den forskel, 

læreren kan gøre for eleven. Det synes ikke at være en ren spekulativ mulighed med tanke på de 
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mange personlige fortællinger om, hvordan denne eller hin lærer som rollemodel, mentor eller ven 

netop var årsagen til en positiv udvikling. Ligesom de fleste af os bærer rundt på historien om den 

onde, nederdrægtige lærer, har størstedelen af os også fortællingen om den lærer, som gjorde den 

positive forskel, skabte troen på ens evner eller gav os det nødvendige skub i den rigtige retning.  

 

Med fantasien om ’at gøre en positiv forskel for den enkelte elev’ åbner der sig nemlig et særligt 

blik på reformens effekter for lærerrollen som kategori. Fra erhvervsguideordningen og den åbne 

skole til den teambaserede forberedelse og konsulentbistand danner der sig en mere generel tendens 

med reformens initiativer: Kredsen af ansvarlige for elevens udvikling synes at udvide sig. Det 

klassiske én-til-én forhold mellem læreren og klassen, endsige eleven, utydeliggøres med 

reformens mange initiativer. Selv mentorordningens umiddelbare facilitering af en tættere kontakt 

til den enkelte elev følges konstant op med opfordringen til at være bedre til at give slip på eleven 

(Jf. Afsnit 8.2). Der er således selv i mentorordningen en nyopstået idé om kvaliteten ved det 

polyfone ansvar for elevens udvikling (Andersen & Knudsen, 2014) 

 

Når læreren skal invitere erhvervsguider indenfor i skolen, og når videndeling bliver fundamentet 

for forberedelsen, synes effekten at være, at indfrielsen af lærerens fantasmatiske forestilling bliver 

sværere og sværere at føre tilbage til lærerens eget arbejde. Der opstår med reformen en polyfoni af 

ansvarliggjorte for elevens udvikling inden for skolen, der synes at vanskeliggøre den enkelte 

lærers mulighed for at føre en elevs positive udvikling tilbage til sit eget virke. Reformens 

elementer lader i denne optik til at forstyrre lærerrollens grundlæggende fantasmatiske forestilling 

og derved dennes identitetsskabelse. En påstand, der kunne tænkes yderligere at kalde på modstand, 

men som vi observerede som værende udebleven i erhvervsguideordningen og mentorordningen. 

Vi har tidligere beskrevet, hvordan forhandling og modstand i situationen lader sig udeblive, men 

med Žižeks refleksioner over fetich-objektet og den kyniske praksis kan vi måske tilnærme os en 

mere nuanceret forståelse hindsides opretholdelsen af den sociale orden. Antagelsen er, at 

mentorordningen (sammen med de andre initiativer fra reformen) opnår status som et ’Fetich-

objekt’. 

 

’Fetich-objektet’ er tæt forbundet med betragtninger om de fantasmatiske mekanismer og er et 

relevant begreb i forhold til en generel undren over reformens initiativer: ”Et fetich-objekt opnår 

dets særlige ophøjede status og attråværdighed i kraft af forestillinger om, hvordan det realiserer 

menneskelige potentialer og kapaciteter” (Villadsen, 2014;12). Allerede her står det klart, at fetich-

egenskaben ved fx mentorordningen ikke skyldes en iboende, stabil kvalitet,  men – ligesom 

begæret – opstår i den sociale kontekst eller situation, som det indgår i. Mentorordningen synes at 

få en fetich-kvalitet, fordi det ophøjes til det middel, der kan realisere muligheden for ’at gøre en 
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positiv forskel for den enkelte elev’. (Jf. Afsnit 9.0) Fetich-kvaliteten bestyrkes med andre ord i de 

ritualer, hvorved objektet bliver et ’tegn’ på det fantasmatiske forestilling – den positive forskel for 

eleven. Fetich-objekter spiller derfor også en afgørende funktion i forhold til dis-identifikationen, 

som vi beskrev tidligere og det Žižek kalder den kyniske praksis – fx når læreren ironiserer over 

mentorordningen på trods af, at den opfordrer til at give slip på eleven.  

”Žižek understreger som regel den implicitte selvdistance i den ideologiske interpellation ved hjælp 

følgende formel: »Jeg ved ganske vist godt, men alligevel ...«. I forlængelse af denne formel 

beskriver han – med et lån fra Peter Sloterdijk – samtidens ideologi som en form for ’kynisk for-

nuft’” (Villadsen, 2013;66).  

Det kyniske henviser her til, at det ideologiske subjekt handler imod sin egen bedre viden eller – 

med Žižeks ord – handler oplyst ideologisk. Læreren ved ganske vist godt, at mentorordningen vil 

medføre et muligt, for læreren, personligt tab af eleven og derfor tabet af muligheden for den 

fantasmatiske forestilling, men fastholder imod bedre viden sin praksis. Spørgsmålet, som trænger 

sig på, er, om lærerens kyniske indstilling, med det potentielle tab af eleven som denne rummer, 

netop er mulig, fordi den samtidigt kompenseres gennem fetichisme? Om mentorordningen ophøjes 

som tegn på en begæret egenskab og fuldendelsen af lærerrollens identitet; ’at gøre en positiv 

forskel for den enkelte elev’. Og videre om dette er en mere generel egenskab ved reformens mange 

initiativer, der kan forklare, hvordan reformimplementeringen lader sig gennemføre uden egentlige 

forhandlinger af reformens midler – og uden modstand? Spørgsmål, som alle kalder på yderligere 

undersøgelse.  
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11.0 Konklusion  
Med dette er alle spørgsmål, der blev rejst i problemformuleringen besvaret, og vi har hermed bragt 

os i en position, hvorfra det er muligt at opsummere de væsentligste pointer. Målsætningen vil 

videre være at få enkeltdelene samlet, så helheden i specialet træder frem. Konklusionen følger 

problemformuleringen i den forstand, at der først bliver svaret på underspørgsmålene for til sidst at 

kunne svare på det overordnede problem: 

Hvordan forhandles den nationale folkeskolereforms rationalitet(er) og diskurser i mødet med det 

lokale implementeringsarbejde på skolen?  

 

Specialet begyndte med en eklektisk sammenskrivning af Michel Foucaults og Erving Goffmans 

omfattende teoriapparat til vores samlede analysestrategi. Herefter stod det klart, hvordan 

forhandlingen opstod som den konstante empiriske mellemgrund i vores iagttagelse sat i forholdet 

mellem subjektet og socialiteten. Men samtidigt stod det klart, at analysestrategien (her særligt 

inspireret af Foucault) medførte et forståelseskrav til undersøgelsesobjektets historik. Derfor 

indledte vi i kapitel 2 specialets analyse med spørgsmålet: Hvordan er folkeskolen historisk 

blevet konstitueret med særlig fokus på lærerrollen som kategori. Gennem et overview over en 

mængde af antologier fremskrev vi, hvordan folkeskolen og lærergerningen, på tværs af tid, har 

været normeret i en konstant spænding mellem et Dannelses- og et Faglighedsrationale.  

 

Dannelse har traditionelt stået som modsætning til arbejdet – som et frirum for skabelsen af det 

hele, alsidige menneske, forstået som realiseringen af det gode og vellykkede liv. Men denne 

grundlæggende rationalitet var og er kontinuerligt sat i et spændingsforhold og udfordret af 

Faglighedsrationalet, som må forstås i sin relation til ydre mål for skolen. Som redskab bliver 

skolen et middel til at forfølge statens imperativ rettet mod optimeringen af sine borgere – tæt 

sammenvævet med det omgivende samfunds krav. Den grundlæggende spænding, som konstituerer 

folkeskolen, er således sat i forholdet mellem et Dannelses- og Faglighedsrationale, individ overfor 

fællesskab, frirum overfor arbejdsmarkedet. Det er disse spændinger og dette semantiske reservoir, 

som udgør folkeskolens historie og dermed danner den baggrund, op i mod hvilken vi videre har 

kunnet iagttage udfordringen af lærerrollen som kategori.  

 

Med vores diskursanalyse af aftaleteksten til folkeskolereformen kvalificerede vi vores antagelse 

om reformen som karakteriseret ved mål uden middel og tilnærmede os samtidigt en besvarelse af 

underspørgsmål 2: Hvilke forhandlingspotentialer er iboende reformen? Ved at opstille klare 

mål for den ’nye’ folkeskole skabte reformen en forventning om forandring (særligt for lærerrollen), 

men på trods af at de klare mål, blev denne ’kalden på forandring’ ikke fulgt op af veldefinerede 

midler. Omvendt markerede reformen meget klart, hvor ansvaret for forandringen lå – nemlig 
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lokalt hos lederne og lærerne. Det var en afgørende pointe for vores undersøgelse, da det netop var 

heri, vi så kimen til den potentielle forhandling. Den manglende afklaring af midlerne til at opnå 

forandringen skabte nemlig den første mulighed for forhandling, som er iboende reformen.  

Med analysen af aftaleteksten og skolens historiske slægtskab fremskrev vi den diskursive 

normering, inden for hvilken en eventuel forhandling om lærerollen ville kunne foregå. Samtidigt 

skabte det samlede diskursive fundament fra kapitel 2 den prisme, der, i samspil med vores 

analysestrategi, kunne sikre en iagttagelsesfølsomhed over for samspillet mellem interaktion og 

diskurs. 

På baggrund af analysen i kapitel 2 blev vi i stand til at analysere, hvordan reformen påvirker 

lærerrollen som kategori i kapitel 3.  Gennem tre nedslag stillede vi skrapt på afgørende 

elementer i reformen: mentorordningen, erhvervsguideordningen og kontorpladser. Hvert afsnit 

blev indledt med en analyse af den specifikke udfordring af lærerrollen, som det enkelte 

reformelement medførte. Samlet set kan vi konkludere, at reformen, på tværs af de tre elementer, 

normerer og tilbyder en lærerrolle, som grundlæggende er overdetermineret og ofte paradoksalt 

funderet. Fra mentorordningens krav om én-til-én relation til eleven og den samtidige 

understregning af at ’turde’ fralægge sig ansvaret for selvsamme elev; fra fælleskontorets iboende 

ophævelse af ’egentiden’, men samtidige nødvendige genindsættelse af ’egentiden’ i forbindelse 

med lærernes forberedelse – synes reformen dels at efterlade et potentielt rum for forhandling, dels 

at normere en paradoksal lærerrollekategori.     

På bagsiden af hvert enkelt nedslags udfordringer af den tidligere lærerrolle åbnede vi op for 

analysen af selve forhandlingen: mødet mellem socialiteten og subjektet (hhv. programmatiske 

rationalitet(er) fra reformen og lærerrollen). Spørgsmålet, vi indledningsvist søgte at besvare, var: 

Hvordan konstitueres forhandlingen i det lokale rum og med hvilke konsekvenser? Vi må 

retrospektivt konkludere, at reformen, til trods for vores antagelser om det modsatte, ikke synes at 

blive forhandlet afgørende. Dermed siger vi ikke, at der i det lokale møde med den nationale 

reform har været et fravær af interessante analytiske resultater, men blot at spørgsmålet, som var 

selve afsættet for vores undersøgelse, måtte negeres i mødet med sin empiri. Den oprindelige 

undren som affødte vores undersøgelse – Hvordan forhandles den nationale folkeskolereform 

lokalt – blev transformeret fra spørgsmålet om, hvordan der forhandles, til et spørgsmål om, 

hvordan og under hvilke betingelser ikke-forhandlingen træder frem. For pointen var netop her, at 

selvom der var et fravær af forhandling i vores observationer, var der ikke en fravær af handling. I 

reformens lokale møde med Tre Falke Skolen blev den indledende antagelse om reformens iboende 

forhandlingsmulighed således vendt på hovedet, idet vi kunne konkludere, at 

forhandlingsmuligheden godt nok var til stede, men at den reelt opstod som en ikke-forhandling 

gennem en række andre handlinger i det sociale.   
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Overordnet kan vi på baggrund af vores analyse fremhæve tre omstændigheder i mødet mellem den 

lokale interaktion og den programmatiske reformdiskurs, som har konstitueret denne ikke-

forhandling i det lokale rum. De tre elementer er Familiescriptet, med-monologisk familieledelse 

og den dobbelte distance. Der er et klart relationelt forhold mellem de tre elementer, og de skal 

derfor forstås i deres sameksistens. I observationen optrådte de ofte samtidigt, de overlappede og 

underbyggede hinanden i en fælles søgen efter at få det sociale til at fortsætte. Derved 

konstituerede de det rum, som kan forklare, hvordan ikke-forhandlingen fandt sted.  

 

Vi påbegyndte vores observationsanalyse ved at fremskrive, hvordan familiescriptet var med til at 

konstituere rummet for forhandling på Tre Falke Skolen. Ved at aktivere et semantisk 

begrebsreservoir, kodificeret gennem kærlighedens logik, transformerer scriptet lærernes kritiske 

undren over reformen til en afvisning af den talendes person. Kærlighedssemantikken forudsætter 

en medtænkning af den anden, som betyder, at svaret (lærernes reaktion på introduktionen til 

reformens forandringer) kort sagt bliver til en handling, hvor man enten tager den talende til sig 

eller afviser vedkommende. I lyset af Goffmans pointe om individets basale ønske om at 

opretholde den sociale orden kunne vi herefter konkludere, at familiescriptet hævede indsatsen i 

spillet om den sociale orden – hvis lærerne insisterede på forhandling, blev det ofte ikke ’blot’ en 

anfægtelse af reformen, men også en personlig anfægtelse af repræsentanten for socialiteten (fx 

skolelederens personlighed).  

 

Med  med-monologisk familieledelse fremskrev vi videre en særlig form for ledelsesstil i relation 

til familiescriptet, som yderligere muliggjorde, hvordan ikke-forhandlingen kunne foregå. Ved at 

oscillere mellem en rolle som ansvarlig for reformens forandringstiltag og en rolle, der ligesom 

lærernes, er underlagt reformen, etablerede denne ledelsesstil et rum, hvor reformen blev til en ydre 

omstændighed. Med andre ord fordrede ledelsesstilen, at reformen ligeså vel er ’presset ned over 

hovedet’ på lederne såvel som lærerne, hvor ”vi’et” (Tre Falke Familien) skabte et os/dem forhold 

til fx forvaltningen, Christiansborg og medierne, som ophævede skoleledelsen som ansvarlige for 

reformens forandringer.  

 

Inspireret af Karlsen og Villadsen kunne vi som afslutning på vores analyse underbygge denne 

ledelsesstil, men samtidigt vise, hvordan ikke kun lederne spillede deres rolle med distance.  Der 

syntes nemlig at være en dobbelt distance, som gjorde sig gældende. Lederne kunne, gennem en 

distance til deres egen forandringslederrolle, fraskrive sig ansvaret for forandringen ved at nivellere 

den hierarkiske afstand til lærerstanden og spille rollen som underlagt reformens initiativer. 

Dermed syntes adressen for lærernes modstand at forsvinde i den lokale situation med den 
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konstitutive konsekvens, at ikke-forhandlingen kunne forsætte. Videre spillede også lærerne deres 

rolle med distance, særligt i de situationer hvor ledelsen ikke formåede at imødekomme deres 

bekymringer eller frustrationer. Denne dobbelte distancering tilskrev vi (inspireret af Goffman) en 

fælles søgen efter opretholdelsen af den sociale orden.  

 

Det bliver på denne baggrund specialets konklusion, at der iboende reformen, dels på grund af de 

ikke definerede midler og dels på grund af den overdeterminerede og paradoksale lærerrolle, var 

rig mulighed for forhandling i mødet mellem den programmatiske reformdiskurs og den lokale 

kontekstuelle interaktion. Men at forhandlingen udeblev grundet et fælles ønske om at opretholde 

den sociale orden. En orden, som lod sig opretholde via den dobbelte distancering og videre, fordi 

den ironiske distance muliggjorde en forestilling hos lærerne om et andet og mere autentisk selv 

uden for den programmatiske reformdiskurs. Om reformens elementer samtidigt blev ophøjet til 

fetich-objekter i implementeringsarbejdet, og derfor fremstod som midlet til indfri lærernes 

fantasmatiske forestilling om at gøre en forskel, kalder fortsat på yderligere undersøgelse. Hvilket 

ligeledes gør sig gældende for det helt afgørende spørgsmål, der må melde sig på bagsiden af vores 

speciale. Hvad sker der når den lokale praksis på skolen for alvor konfronteres med reformens 

paradoksale fundering og overdeterminerede lærerrolle i de fortløbende skoleår?  
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12.0 Perspektivering 
 
Vi er nu på bagsiden af konklusionen og vi vil derfor videre skrive vores undersøgelse ind i en 

mere overordnet diskussion om velfærdsledelse. Velfærdsledelse her forstået som en modsætning 

til begrebet ’offentlig ledelse’, der traditionelt er set som praktisk, neutral og teknokratisk 

(Andersen og Grønbæk, 2014;9). Med diskussionen om velfærdsledelse skabes en følsomhed over 

for det politiske i det ledelsesmæssige, og dermed skriver vi os ind i et forskningsfelt, der tæller 

utallige bidrag til forståelsen af ledelse i offentlige institutioner (se fx Ledelse i folkekirken (Sløk, 

2008), Sundhedsledelse (Mik-Meyer, 2008) og Ledelse af offentlige institutioners styringspres 

(Thygesen & Tangkjær, 2008)). 

 

Tidligt i specialets analysedel konstaterede vi, at folkeskolereformen er en reform, hvis mål som 

sådan er klare, men hvis midler fra centralt hold er udeblevne. I vores analyse heraf kunne det 

muligvis fremstå for læseren, at der dermed var tale om en diskvalificering af reformen – at 

reformen fx var mangelfuldt udarbejdet – men blikker man tendenserne inden for velfærdsledelse 

(dvs. ledelse af velfærdsorganisationer), er der næppe tale om ’sjusket’ politisk håndværk. 

Tværtimod kan folkeskolereformen som mål uden middel nærmere ses som et, fra politisk side, 

forsøg på at imødekomme den udfordring, der er opstået i takt med, at kompleksiteten i 

velfærdsstaten er øget. 

 

Trækker vi på Andersens og Grønbæks (2014) luhmannianske læsning, er der nemlig tale om, at 

velfærdsstaten så at sige er ’eksploderet ud over egne grænser’ og i dag må betragtes i sin 

funktionelle differentiering. Med dette forstås, at velfærdsstaten kontinuerligt kalder på yderligere 

differentiering, idet denne er sammensat af operationelt lukkede funktionssystemer, som 

vanskeliggør den ’klassiske’ forståelse af politisk ledelse som hierarkisk og centralt styret. Ifølge 

Andersen (2008) betyder det, at vi som velfærdsstat må udvikle et topledersprog, der frasiger sig 

illusionen om, at vi kan detailstyre ned i mindste detalje, og at det fra centralt hold er naivt at tro, at 

der ikke bedrives politik ude lokalt – ja faktisk på alle niveauer og i alle relationer i 

velfærdssamfundet (Andersen, 2008; 36). Som Andersen og Grønbæk (2014;305) bemærker, 

opløses de klassiske styringsmæssige præmisser, fordi vi i det funktionelt differentierede samfund 

har at gøre med en organisering, hvor kontingente og utallige over/underordnelsesforhold er en del 

af styringen: 

 

”Det kan godt være, at det giver god mening for en minister at afskaffe gruppeeksaminer, uden at 

det overhovedet giver pædagogisk mening, hvorfor det pædagogiske kommunikationssystem vil 

lede efter nye måder at videreføre praksisser, det finder pædagogisk nødvendige” (Andersen & 

Grønbæk, 2014;73).  



 104 

Her ser vi, parentes bemærket, også, hvad man kunne kalde det systemteoretiske belæg for vores 

antagelse om den lokale forhandling af den nationalt, politisk besluttede reform. 

 

I denne optik sættes politiske beslutninger altså (med Luhmanns begrebsapparat ’kollektivt 

bindende beslutninger’) i det paradoks, at de ikke må binde mere, end at de lokalt kan løsnes og 

strammes på ny måder, så fremtidige og uvisse udfordringer kontinuerligt kan imødekommes. Når 

reformen udpeger ’Klare Mål’ som midlet til at realisere sit mål om fx bedre PISA-resultater (Jf. 

7.0) er det derfor ikke ’bare’ en paradoksal opløsning af midlet, men måske netop et forsøg på at 

imødekomme velfærdsstatens (og dermed lederens håndtering af) kompleksitet, som Andersen og 

Grønbæk påpeger er nødvendig:  

 

”En ny politikerrolle, der gør sig fri af den sidste rest af forestillingen om, at politikere er placeret 

et sted højt oppe, hvorfra de kan overskue, gennemskue og planlægge samfundet” (Andersen & 

Grønbæk, 2014;311).  

 

Vi kan således iagttage, at man, som konsekvens heraf, forsøger at håndtere kompleksiteten ved 

at ’skubbe’ denne ud mod de lokale velfærdsorganisationer – i nærværende speciale først 

forvaltningen, dernæst Tre Falke Skolen.  

 

Men når beslutningspræmisserne opløses, og beslutningskraften decentraliseres, betyder det deslige 

et øget forventningspres rettet mod den lokale organisation og den lokale skoleleder:  

 

”Her kan man forvente, at de (selv)styrede konstant overrasker med nye måder at være selvstændig 

på. De styrede kan gives ansvar for selv at vurdere, hvornår der skal adlydes, og hvornår der skal 

skabes ledelsesrum og innovationsmuligheder ved at gøre op med strukturer og rigide regler” 

(Andersen & Grønbæk, 2014;305). 

 

Med en selvledende organisation som den lokale folkeskole følger således en forventning om, at de 

lokale skoleledere hele tiden konfronterer sig selv med spørgsmålet om, hvorvidt en given handling 

eller ydelse kunne have være gjort anderledes (Andersen & Grønbæk, 2014;305). Dette kom for 

alvor til syne i vores observationsarbejde, hvor både skoleledere og lærere blev aftvunget at 

genopfinde sig selv inden for rammerne af den nye folkeskole. Netop fordi så store dele af den 

politiske beslutningskraft var uddelegeret lokalt til Tre Falke Skolen, affødtes et rum for 

forhandling og genopfindelse, der – uagtet de konkrete situationer ofte endte i ikke-forhandling – 

aftvang selvrefleksion. Andersen og Grønbæk (2014) konkluderer da også på baggrund af deres 
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analyse, at ledere i dag ikke bare implementerer beslutninger truffet andre steder, men i dag må 

tage et ”(…) langt større og mere sammensat ansvar.” (Andersen & Grønbæk, 2014;310). 

 

Og det er netop i fortsættelse af dette, at vi – i al beskedenhed – mener at have bidraget med indsigt. 

Selvom vores undersøgelse ligger i slipstrømmen af ovenstående beskrivelser, mener vi, at vi med 

vores fokus på mødet mellem den programmatiske reformdiskurs og Tre Falke Skolen har givet et 

indblik i, hvordan denne omfattende kompleksitet for især lederne installerer sig i tilblivelsen af 

den fremtidige lærerrolle. Det decentrale ledelsessprog kræver nemlig helt indlysende ledere, der 

evner at oscillere – ikke (som vist i analysen) mellem en skolelederrolle og en lærerrolle, hvilket 

forskyder ansvaret for implementeringen til ingenmandsland – men mellem de forskellige 

forståelser af krav og forventninger, man som skoleleder møder i en så afgørende forandring. 

Denne sammensatte ansvarstagen kom under vores observation kun sjældent til syne. Eksempelvis 

var det tydeligt, at der med erhvervsguideordningen var noget på spil hos lærerne, som afkrævede 

selvrefleksion over deres kommende rolle i overgangen til delvist at skulle uddelegere ansvar til en 

udefrakommende. Ikke desto mindre – og til trods for lærernes mange spørgsmål til ledelsen om 

netop erhvervsguideordningen – blev resultatet her en ikke-forhandling med en manglende 

reducering af kompleksitet til følge. Dermed er kompleksiteten ikke alene blevet skubbet fra 

Christiansborg over forvaltningen til skoleledelsen, men faktisk videre til lærerne.  

 

På bagsiden af vores analyser bliver det derfor også interessant at se, hvad der sker, når disse uløste 

ledelsesspørgsmål genindfinder sig i lærernes praksis. Knudsen og Andersen (2014)  fremskriver i 

deres analyse, hvordan der opstår et hyperansvar, der på én gang er udtryk for afmagt i de sociale 

systemer og et forsøg på at styre det ustyrlige, nemlig den personlige ansvarsfølelse. Hyperansvaret 

er som styringsideal paradoksalt funderet i en spænding mellem personliggørelsen af de mange 

former for velfærdsansvar (sundhed, uddannelse, omsorg mv.) i forsøget på at aflaste 

velfærdsorganisationerne ved at tilskrive ansvar til det enkelte individ (altså for vores undersøgelse 

eleven) i lyset af systemets manglende præstationer. Samtidigt, og heri består den paradoksale 

spænding, må velfærdsorganisationer tilskrive sig selv ansvar for at gøre det muligt for de enkelte 

individer (her læreren) at få øje på deres eget ansvar og leve op til det.  Mentorordningen lader til 

på mange måder at være en teknik, der netop tilskriver den enkelte elev et større individuelt ansvar 

samtidig med, at den dobbelte evaluering (Jf. Afsnit 8.3) pålægger lærerne ansvaret for at 

synliggøre elevens individuelle ansvar og opfyldelsen af dette.  

 

Spørgsmålet bliver i den forbindelse, om den politiske beslutningskraft endnu engang lader sig 

decentralisere – denne gang fra lærerens ansvar til eleven ansvarsfølelse. Om de uløste 

ledelsesspørgsmål, der manifester sig i paradoksale forventninger til lærerrollen – fx 
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mentorordningens spænding mellem dannelse og faglighed – i sidste led overlades til den enkelte 

elev? Eller afføder det paradoksale krydspres og lærernes nyvunde politiske beslutningskraft, at de 

blot genindsætter deres traditionelle praksisser i mødet med den fremmede reformrationalitet? 
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Bilag 1: Observationsoversigt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationer 

foretaget i 

perioden fra 

Marts 2014 til  

August 2014. 

 
 
Møde med Kommunernes Landsforening  
Introducerende møde med chefkonsulent i KL Annette 
Aunbirk ift. KL’s involvering i implementeringen af 
folkeskolereformen.  
Den. 3 Marts á 1 time. (Lydoptagelse) 
 
Frederiksberg Kommunes forvaltning: 
 
Observation af  kommissoriet for kompetenceudvikling for 
ledere i folkeskolen  under Frederiksberg kommunes 
forvaltning.  
 
Den 31. Marts á 1.5 timer.  
Den 7. April á 1.5 timer.  
(Lydoptagelse) 
 
Observation af  kommissoriet for kompetenceudvikling for 
lærere i folkeskolen, under Frederiksberg kommunes 
forvaltning.  
 
Den 31. Marts af 1.5 timer 
Den 7. April á 2 timer 
Den 22. Maj á 2 timer 
(Lydoptagelse) 
 
Tre Falke skole: 
 
Introducerende møde og rundevisning på Tre falke Skolen. 
Den 11. April á 2 timer 
(Skriftlige noter)  
 
Pædagogisk rådsmøde. Samlet møde med hele lærestanden på 
Tre Falke Skole.  
Den 5. Maj á 2 timer  
Den 12 Maj á 3 timer 
(videooptagelse)  
 
Workshop 1 med introduktion til ny mentorordning og 
timefordeling  
Den 24 Maj af 8 timer 
(videooptagelse) 

Workshop 2, introuge inden starten på det nye skoleår: 
Mentorordningen, erhvervsguide og kontorpladser.  
Den 4. August á 6 timer 
Den 5. August á  6 timer 
Den 6. August á  5 timer 
(videooptagelse)  
Observationen foregik på Radisson Falkonér med kommunens 
samlede lærer- og lederstand.   
Den 7. August á 4 timer 
Den 8. August á 6 timer 
(Skriftlige noter)  
 

 
 
Annette Aunbirk, 
chefkonsulent i KL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommissorierne er 
faciliteret af Skolechef 
Gorm Andersen under 
Frederiksberg kommunes 
forvaltning. Til stede ved 
møderne var: Gorm 
Andersen, Skoleleder 
Dorthe  
 
 
 
 
 
 
 
Ved Brian Jørgensen, # 
Viceskoleleder og 
pædagogisk leder på Tre 
Falke Skole 
 
 
 
Ved blandt andre Pernille 
Fabricius, skoleleder. 
 
 
 
 

 

Ved Brian Jørgensen og  

Pernille Fabricius 

 

 

Ved skolechef Gorm 

Andersen og Børn- og 

ungedirektør Inger 

Andersen 


