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Abstract	
 
This master thesis, written as a part of the study of Master of Public Governance, examines the re-

form and management approach seen in an historical perspective that is consolidated in the Danish 

School Reform in 2013. 

Over the past decades, there has been an increased public, as well as a political, focus on the 

Danish school system. This focus has been characterized by a diffuse discussion of the purpose of 

the public school, and on the content and especially the interpretation of the results of the public 

school seen in an international perspective. 

This complex development has been described as “the battle for the public school”, where the ap-

proach to the management of the public school, the goals of the school and composition of the re-

form’s actors have been changing. 

 

Therefore, this overall question is:  

 

What reform and management thinking lies behind the School Reform from 2013, seen in an 

historical perspective? 

 

To answer this question, an historical institutional analysis of the period 2001-2013 takes place, in 

order to understand the development of the period. 

 

The analysis is based on three theses: 

1. "The Ministry are elite actors" 

2. "The public value compared to public schools is diffuse” 

3. "The public school is on the way to the data-based society" 

 

This task is based on a qualitative methodological approach, or more accurately a document analysis, 

where, through relevant articles, policy proposals and other publications, an analysis and an 

interpretation of the collected material will take place. This will be followed by a discussion and an 

overall conclusion. 

This task concludes that during the period tracked, a change occurred, from a simple to an even 

more simple management approach from the Ministry to the municipalities, and further on to the 

schools. New ideas about management, including data, targets and performance management, 

reached the public school system. Furthermore it is demonstrated that the period is characterized by 
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a stable, continuous change, but also by renewal, and that the school reform in 2013 is a 

comprehensive and well-thought-out reform. The preparation of the school reform was created 

through closer cooperation between the Ministry and the National Association (Kommunernes 

Landsforening), while the role of Danmarks Lærerforening was marginalized. Finally, this thesis finds 

that there is, among elite actors around the public school, a vague understanding of what the 

purpose within the school is and what values the public school should demonstrate. 

Overall, the task offers the reader an insight into what is at stake regarding the development, 

management and value creation in one of the largest areas of welfare in Denmark: the public school. 

This is useful knowledge for those who wish to have influence in the development of the public school 

in the future.  
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1. Indledning	
 

I januar 2010, efter Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale, lancerede regeringen et Rejsehold, 

som skulle foretage et 360 graders eftersyn af folkeskolen. Rejseholdets formål var at indhente viden og 

erfaringer fra hele landet i forhold til at skabe faglige forbedringer i folkeskolen, så eleverne kunne lære 

mere og blive dygtigere. Kommissoriet havde ligeledes et fokus på, at der skulle anvendes både eksiste-

rende samt international forskning til at belyse problemstillingen.  

I 2011 kom der en ny regering til bestående af Socialdemokraterne (A), Radikale Venstre (B) samt So-

cialistisk Folkeparti (F) under ledelse af Statsminister Helle Thorning Schmidt. En del af regeringens mål-

program for dens embedsperiode var at lave en reform af folkeskolen med udgangspunkt i et bredt forlig 

i Folketinget i samarbejde med folkeskolens aktører, herunder KL og interesseorganisationerne.  

Denne gang var holdet sat med en ny minister, Christine Antorini, som havde erfaring med sig som 

uddannelsesordfører. Hun lancerede kort efter i 2012 ”Ny Nordisk Skole”, som var et første forsøg på at 

skabe en forandring i folkeskolen baseret på partnerskabstanken, og skolerne kunne frivilligt melde sig.  

Undervejs var ministeren i Ontario i Canada, hvor man havde gode resultater med et meget omfatten-

de uddannelsesprojekt omkring et fagligt løft for eleverne i en helhedsskoletankegang. Projektet i Ontario 

var blevet til i et samarbejde mellem politikere, forvaltninger og fagforeningerne, som gennem en større 

innovationsproces havde skabt tre nye mål for elevernes skolegang. Denne inspirationstur fik stor indfly-

delse på skolereformens indhold, men vejen til at opnå enighed om reformen var en noget anden. Ifølge 

fagbladet Folkeskolen gav undervisningsminister Christine Antorini i 2013 ved Sorømødet udtryk for, at 

den kommende skolereform ville forandre skolen radikalt, og at reformen var den største skolepolitiske 

forandring i årtier.  

I Danmark har man traditionelt aftalt folkeskolereformer i brede forlig på tværs af partiskel og blokke. 

Reformerne udmøntes derefter i samspil med kommunerne gennem KL, som i samspil med de 98 kom-

munalbestyrelser, skolebestyrelserne samt de decentrale ledelser sikrer den nødvendige implementering. 

Forligene aftales i forhandling med de involverede interesseorganisationer, især Danmarks Lærerforening 

og Skolelederforeningen, men også i samråd med landets forskere og videnspersoner.  

I maj 2012 kom Helle Thorning Schmidts nye regering med udspillet ”Danmark i arbejde”1. I udspillet 

er der et fokus på en modernisering af de arbejdstidsregler og ansættelsesforhold, der er gældende for 

offentligt ansatte, således at der kan opnås en mere effektiv anvendelse af de offentlige lønudgifter, da 

lønudgifterne tegner sig for meget stor del af den samlede økonomi. 

 

                                                
1 (Statsministeriet. 2012a, kap. 1-4) 
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Om det var en varsling om store ændringer i forhold til de kommende forhandlinger, er ikke klart, men i 

foråret 2013 brød overenskomstforhandlingerne mellem KL, Moderniseringsstyrelsen og DLF sammen. 

Lærernes arbejdstidsregler havde længe været en torn i øjet hos modparten, og ændring af arbejdstids-

reglerne var en forudsætning for at gennemføre skolereformen. Det førte til en måneds lockout af lærer-

ne. Forligsskitsen blev i sidste ende ophøjet til lov, lærerne havde tabt – men ikke uden stor kritik af både 

KL og Moderniseringsstyrelsens tackling af sagen. Man kan argumentere for, at Danmarks Lærerforening 

blev marginaliseret, og at Moderniseringsstyrelsen og KL fik en mere fremtrædende rolle. Optakten til 

skolereformen og måden, den blev til på, adskilte sig på mange vigtige punkter i forhold til tidligere re-

former.  

Det er derfor interessant at undersøge, hvordan reform og styringstankegang har udviklet sig på fol-

keskoleområdet har i en smeltedigel af forskellige holdninger til folkeskolens formål og indhold, forskellige 

partipolitiske dagsordner, målinger og test samt et nyt fokus på data i udvikling af folkeskolen.  

Folkeskolen er således blevet genstand for en række af reformer, og man kan med rette drøfte, om 

formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, havde ret, da han i 2011 udtalte, at 

folkeskolen var ”blevet en politisk kampplads, hvor partierne profilerer sig for at vinde stemmer2”. Hvis det 

er sandt, at folkeskolen er blevet en smeltedigel af modsatrettede politiske drømme og visioner og for-

skellige opfattelser af, hvilke opgaver folkeskolen skal løse, hvordan udspiller dette modsætningsfyldte 

dilemma sig så?  

1.1	Problemformulering	
 
I indledningen er kompleksiteten, der har kendetegnet folkeskolens udvikling blevet beskrevet. En 

kompleksitet, som i flere sammenhænge er blevet kaldt ”Kampen om folkeskolen”.  

Den overordnede problemformulering er:  

 

Hvilken reform og styringstankegang ligger bag ved Skolereformen 2013 set i et historisk 

perspektiv? 

 

Til at besvare dette spørgsmål foretages en historisk-institutionel analyse af perioden 2001-2013, hvor 

der tolkes på de forandringer i reformudviklingen, der har været, med henblik på at forstå den udvik-

ling, der finder sted.  

 

                                                
2 TV2-nyhederne, 15. februar 2011. 
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1.2	Arbejdsspørgsmål	
 

For at zoome ind på dele af denne udvikling er der følgende underspørgsmål:  

• Hvilke socioøkonomiske faktorer og politiske ideer havde indflydelse på reformen? 

• Hvilke aktører har udøvet indflydelse på reformen?  

• Hvilken type af offentlig værdiskabelse lægger folkeskolereformen op til? 

 

Disse tre underspørgsmål vil blive besvaret ud fra tre teser:  

Tese 1: ”Folkeskolen er på vej mod det datainformerede samfund”  

Tese 2: ”Ministeriet er eliteaktør”  

Tese 3: ”Den offentlige værdiskabelse i forhold til folkeskolen er diffus”. 

1.3	Fremgangsmåde	for	undersøgelsen	
 
Projektets undersøgelsesdesign har kritisk realisme som videnskabsteoretisk tilgang. Som metode 

benyttes dokumentanalyse.  

1.4	Læsevejledning	
 
I kapitel 1 sættes rammen for opgaven, og der formuleres en problemformulering. Der arbejdes med 

tre underspørgsmål, som besvares ud fra tre teser, som der tages stilling til. Der angives en læsevej-

ledning, som beskriver opgavens struktur for læseren. I kapitel 2 redegøres for opgavens begreber, 

bl.a. for de styringstankegange, der præger udviklingen. Der foretages endvidere en historisk instituti-

onel analyse af perioden 2001-2013. I kapitel 3 introduceres teori og metode. Her belyses kritisk 

realisme, valg af dokumentanalyse samt kvalitetsvurdering af de indsamlede dokumenter. Der intro-

duceres to analysemetoder ud fra henholdsvis Christopher Pollitt og Geert Bouckaert samt Mark 

Moores teorier. I kapitel 4 analyseres der på de tre underspørgsmål, og hvert underspørgsmål afslut-

tes med en mindre sammenfatning. I kapitel 5 diskuteres opgavens resultater. I kapitel 6 konkluderes 

der samlet på opgaven, og i kapitel 7 følger perspektiveringen. Litteratur og referencelisten følger 

Chicago Citation Style: 16. Ed.  

2. Begreber	

	2.1	Skolereformen	1.	august	2014	
 
Dette afsnit redegør kortfattet for selve lovteksten i Skolereformen anno august 2014, som er udmøn-

tet i tre separate lovtekster:  
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1) Lov nr. 1640 (26. december 2013)3. ”Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige an-

dre love – Indførelsen af en længere og mere varieret skoledag”. Denne lov indbefatter flere 

undervisningstimer og en længere skoledag for eleverne.  

2) Lov nr. 1641 (26. december 2013)4. ”Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige an-

dre love – Indførelsen af en længere og mere varieret skoledag”. Denne lov blev først imple-

menteret efter valget, da Liberal Alliance og Konservative stemte imod lovforslaget. 

3) Lov nr. 406 (28. april 2014)5. ”Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 

– Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på 

mål for folkeskolen m.v.”.  

 

Grundlaget for Folkeskolereformen blev overordnet vedtaget med et bredt politisk forlig, hvor kun 

Enhedslisten samt Liberal Alliance stod udenfor.  

Endvidere er det umuligt ikke at medtage lærernes nye arbejdstidsregler, da de har en sammen-

hæng med finansieringen af folkeskolereformen.  

1) Lov nr. 409 (26. april 2014)6. ”Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster 

og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område”. Loven blev vedtaget, efter at 

der var udarbejdet en overenskomst mellem KL og Finansministeriet af et bredt flertal af Folke-

tinget.  

2.2	Historisk-institutionel	kontekst	
 
Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i den historisk-institutionelle kontekst i undersøgelsesperioden 

2001-2013. Først bliver moderniserings- og reformbegrebet udfoldet. Dernæst redegøres der for, 

hvordan folkeskolen har udviklet sig i denne tidsperiode frem til Folkeskolereformen 2013.  

2.2.1 Modernisering og reformer 
 
Ifølge Greve & Ejersbo7 er der to grundlæggende argumenter, som beskriver den modernisering, som 

sker i den offentlige sektor. Det ene er, at moderniseringsbestræbelserne gennem de sidste tre årtier 

er kendetegnet ved stabil kontinuitet. Det andet er, at udviklingen i det offentlige i de senere år har 

bevæget sig hen imod et større fokus på central styring, resultatorientering og styringskapacitet.  

                                                
3 (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2013a, § 1-8) 
4 (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2013b, § 1-2) 
5 (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2014, § 1-6) 
6 (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2013c, § 1-7) 
7 (Greve, C. & Ejersbo, N. 2014, 20) 
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Denne opgave tager afsæt i den gren af historisk teori, som betegnes som historisk-institutionel til-

gang8.  

Valget af denne tilgang begrundes i tre antagelser:  

• At styringsinstrumenter udvikles over tid. Det giver en mulighed for at beskrive den tidsmæssi-

ge udvikling og dynamik, som nutiden er en del af. 

• Hvis man ønsker at påvirke styring, skal man forholde sig til eksisterende styringsbetingelser. 

• Eksisterende styringsinstitutioner vil sjældent være komplette, og det åbner for handlemulig-

heder for strategiske aktører. Selv om styringen er præget af veje (paths), er der fortsat mulig-

hed for at lave ændringer.  

 

Den grundlæggende tese er, at de valg, vi foretager os, ikke er valgt i et historisk tomrum, men er 

påvirkede af tidligere valg. Derfor bliver den historiske dimension en vigtig faktor: Man kan lære af 

tidligere valg. Historisk-institutionel analyse har metodisk set et operationelt begrebsapparat, som kan 

vise, hvornår der sker forandring og udvikling. Her er de tre centrale begreber ”stiafhængighed”, 

”kritiske skilleveje” samt ”institutionelle forandringsmekanismer” med til at skabe forståelse for udvik-

lingen på området. Tidligere har der udelukkende været fokus på ”sporafhængighed” og ”kritiske 

skilleveje”, men der er en bevægelse hen imod et fokus på ”institutionelle forandringsmekanismer”.  

Om begrebet ”stiafhængighed” hedder det, at ”Stiafhængighed (path dependency) ses, når mange 

organisationer og institutioner orienterer sig mod en bestemt udviklingsvej9”. Teorien bygger på en 

antagelse om, at de politiske valg, der ligger til grund, når en institution formes, eller når en reform 

initieres, har afgørende og vedvarende betydning på fremtidige reformer på området. De politiske 

aktører på området agerer inden for en kendt institutionel kontekst, og der vil derfor altid være en 

tendens til at fortsætte inden for samme spor.  

Dette perspektiv fokuserer således både på de stabiliserede faktorer og på træghed og oprethol-

delse af status quo, som både nu og tidligere har præget folkeskoleområdet, hvor der har været en 

lang tradition for brede politiske forlig, som har rakt ud over flere ministre og regeringsskifter.  

Selvom institutionelle udviklingsveje som udgangspunkt eksisterer og følger deres egen logik, 

hænder det, at institutioner over tid ændrer sig radikalt. Der opstår en radikal forandring, når fx en 

begivenhed medfører et brud, der dermed skaber nye handlemuligheder, og der formes en ny sti. 

Dette begreb kaldes ”kritiske skilleveje”.  

                                                
8 (Greve, C. & Ejersbo, N. 2014, 83) 
9 (Greve, C. & Ejersbo, N. 2014, 86) 
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Flere forskere har de senere år været opmærksomme på en mere dynamisk institutionel forandring. 

Kritikken går på, at et fokus på stiafhængighed låser billedet fast, og man dermed får et særligt fokus 

på gradvise forandringer. Forskerne har identificeret forskellige former i forhold til dynamisk institutio-

nel forandring: 

• Udskiftning: betegner den institutionelle forandring, som finder sted, når én type institution er-

stattes med en anden type institution. 

• Aflejring: finder sted, når nye tiltag lægges oven på eksisterende tiltag. De nye tiltag opleves 

gradvist som mere vigtige end de gamle. 

• Konvertering: finder sted, når eksisterende institutioner bruges til nye formål eller får nye opga-

ver. 

• Drift: finder sted, når en eksisterende institution bevidst eller ubevidst nedprioriteres og der-

med mister sin betydning over tid. 

 

Begrebet reformer anvendes i mange sammenhænge med et forskelligt indhold og fokus, og ganske 

mange teoretikere forsøger at give et bud på en kompleks størrelse. Hvis man slår op i Den Danske 

Ordbog, står der: ”Ændring af en eksisterende fortrinsvis samfundsmæssig, struktur eller ordning med 

henblik på at gøre denne struktur eller ordning bedre eller mere tidssvarende”.  

Politologerne Pollitt & Bouckaert giver deres bud på en definition af begrebet reformer inden for 

den offentlige sektor, som ligger i tråd med Den Danske Ordbog:   

“Deliberate change to the structures and processes of public sector organizations with the objective 

of getting them (in some sense) to run better10”. 

Her er en antagelse om, at man ved reformer og styring kan skabe en offentlig sektor, som kontinuer-

ligt kan forbedres og køre mere effektivt. 

Greve og Reff11 samler de mange forgreninger inden for reformlitteraturen og forsøger at se på de 

bagvedliggende faktorer, som ligger til grund for de forskellige tilgange. Man kan sige, at reformer er 

nutidens bud på at løse komplekse problemstillinger samfundsmæssigt. Disse komplekse problemstil-

linger benævnes som ”wicked problems”. Det faktum, at vi lever i en tid, hvor viden og data ikke 

længere er lokal, men tilgængelig i internationale sammenhænge, åbner for muligheden for at sam-

menligne fx danske skoleelevers faglige præstationer med andre lande i verden. Andre elementer, 

såsom stiafhængighed og socioøkonomiske faktorer, er ligeledes forhold, som man skal forholde sig 

til.  

                                                
10 (Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011, 2) 
11(Greve, C. & Reff, A. 2017) 
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Et andet forhold er, at alle politikere har brug for reformer for at kunne vise handlekraft. Antallet af 

reformer i det offentlige er stigende og er indirekte med til at legitimere behovet for politisk og admini-

strativ ledelse. Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, såsom Strukturreformen, Politirefor-

men, Digitaliseringsreformen m.m. Denne tendens er ikke blot et dansk fænomen, men dele af en 

mere generel udvikling internationalt. Politiske styringstankegange er med til at skabe retning for 

indhold og proces i reformudviklingen, og i Danmark er reformer ofte præget af et miks af styringstan-

kegange.  

Et tredje element i forståelsen af reformer er begrebet reformkoalition, som defineres af Ejersbo og 

Greve som: ”Reformkoalitionen består af en kerne af organisationer og aktører, som er forbundet med 

det formål at udvikle styringen af den offentlige sektor i form af modernisering of reformer12”. 

Reformkoalitionen er sammen i en periode med henblik på at udtrykke politiske ønsker om mulig-

hed for offentlig værdiskabelse. Reformkoalitionens rolle er både at definere, hvad reformen er en 

løsning på, skabe et narrativ om behovet for reformen, tage stilling til styringsmodeller, igangsættelse, 

løbende evaluering samt resultatopfølgning m.m. Ofte anvender reformkoalitionen narrativer, som 

indeholder en trussel eller et udfordringsbillede, såsom referencer til internationale målinger som fx 

PISA-undersøgelser.  

Ifølge Greve13 er der forskellige typer reformer, alt efter hvem der er med i reformerne, og om re-

formen er politisk eller administrativt ledet. Greve peger på fire reformtyper: 1. bureaukratreformer (få 

aktører, administrativt ledet), 2. tværgående reformer (mange aktører, administrativt ledet), 3. elitere-

former (få aktører, politisk ledet), 4. kampagnereformer (mange aktører, politisk ledet). Folkeskolere-

formen er et eksempel på det sidste: en kampagnereform, som har haft stor politisk bevågenhed, 

mange aktører, og reformen har haft en bred offentlig opmærksomhed.  

Samlet set understreger ovenstående, at begrebet reform ændrer karakter, alt efter hvilken histo-

risk institutionel kontekst man tager sit udgangspunkt fra.  

2.2.2 NPM, NPG, NWS og DEG – et kort oprids 
 
Pollitt og Bouckaert beskriver fire styringstankegange14: NPM, NWS, Networks og Governance. I 

denne opgave er det NPM (New Public Management), Governance (New Public Governance) og NWS 

(Neo-Weberian State), som har særlig relevans.  

 

                                                
12 (Greve, C. & Ejersbo, N. 2014, 274) 
13 (Greve, C. 2012, 52) 
14 (Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011, 22) 
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New Public Management er ikke en samlet model, men et udtryk for en samlet styringstendens, som 

begyndte i 1980’og 1990’erne, hvor der er fokus på at omstille den offentlige service i en mere privat 

markedsorienteret retning og drive det offentlige mere effektivt. De offentlige ledere skulle lade sig 

inspirere af lederne i de private og gerne anvende ledelsesmodeller fra den private sektor. I NPW er 

der en orientering mod resultatopfølgning, frit valg, effektivitet, konkurrenceudsættelse og markeds-

baseret styring15.  

New Public Governance (NPG) er et af de nyere styringsparadigmer. Her arbejdes der med net-

værk, borgerinddragelse, kollaboration mellem sektorer samt partnerskaber. Man tager udgangspunkt 

i policy-udfordringer, som skal løses. Borgeren, patienten, eleven har udfordringer, som skal løses. 

Der er fokus på tværsektionelle og partnerskabsløsninger, da policy-problemer er mere komplekse i 

dag. NPG har flere delelementer: kommunikation, tillid, bottom up-ledelse og processer, netværk, 

samarbejde mellem forskellige parter, fælles mål og selvledende medarbejdere.  

Neo-Weberian State beskriver en nutidig samfundstendens, hvor central koordinering og styrings-

kapacitet er i højsædet sammen med rationalitet, effektivitetshensyn, brug af viden og muligheder for 

at styre/kontrollere. Det er troen på, at større enheder (stordrift) i kombination med nye effektive tek-

nologiske muligheder (DEG) skaber mulighed for at skabe effektiv service i en stram økonomisk ram-

me. Håbet er, at denne kombination (NWS/DEG) kan være med til at frigive ressourcer og reducere 

udgifter i den offentlige sektor.  

2.2.3 Historisk-institutionel analyse af perioden 2001-2013 
 

Skiftende regeringer og undervisningsministre har gennem flere årtier haft folkeskolens formål og 

faglige slutresultater på dagsordenen.  

I slutningen af 1990’erne blev der sat en række nye skolepolitiske dagsordner16, som ikke i samme 

grad som tidligere fokuserede på at skabe en demokratisk elevcentreret enhedsskole. Frem for at 

uddannelse var en rettighed, blev det en livslang forpligtigelse, og de faglige resultater fik en større 

betydning. Disse faglige resultater skulle dokumenteres og behandles kommunalt, og mange af de 

NPM-styringsteknologier, som vandt indpas i den offentlige sektor generelt, var ligeledes en del af 

skoleverden. Fx mål og resultatstyring, såsom resultatkontrakter, kvalitetsbeskrivelser (senere kvali-

tetsrapporter) m.m. 

 

                                                
15 (Greve, C. & Ejersbo, N. 2014, 27) 
16 (Coninck-Smith, N.D., Rosén Rasmussen, L. & Vyff, I. 2015, bind 5, 20) 
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Dette ændrede fokus på slutresultater blev yderligere aktuelt efter PISA17-undersøgelserne i 2000 og i 

2003, hvor testningen af landets 15-årige viste, at Danmark scorede lavt på flere af de faglige kompe-

tenceområder. Resultaterne sendte en chokbølge igennem den offentlige debat om folkeskolen. 

Debatten stillede spørgsmålstegn ved, hvordan et velfinansieret skolesystem som det danske levere-

de resultater, som bedst kunne beskrives som middelmådige, og at vi trods det gode velfærdssystem 

ikke var i stand til at gøre noget mærkbart ved den sociale arv18.  

I 2004 sendte OECD et reviewteam til Danmark med henblik på at analysere det danske skolesy-

stem. Efterfølgende blev der udgivet en OECD-rapport19, med lederen af det danske PISA-konsortium 

Niels Egelund som kilde, som konkluderede, at dansk skolepolitik faktisk blev ændret, bl.a. med 

indførelsen af de nationale test samme år. Danmark, Tyskland og Japan var i denne rapport de lande, 

hvor PISA-undersøgelsen havde haft størst direkte indflydelse på den nationale skolepolitik. PISA-

undersøgelserne i 2010 fornyede denne diskussion. Resultaterne af PISA-undersøgelserne kan be-

tragtes som en kritisk skillevej. En skillevej som skabte en (længe) ønsket ”åbning for forandring”, og 

som aktualiserede og forstærkede vigtigheden af gode faglige resultater.  

I løbet af 2005 kan der i opgavens empiriske grundlag findes reaktioner på PISA-undersøgelsen fra 

2003 fra alle aktører omkring folkeskolen, bl.a. fra KL, DLF og de politiske partier med undtagelse af 

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Dette understøtter betydningen af PISA-undersøgelsernes 

resultater i forhold til debatten om folkeskolens formål og fremtid. I VK’s regeringsgrundlag i 2005 står 

der specifikt, med henvisning til PISA: ”Danmark har en af verdens dyreste folkeskoler. Derfor bør vi 

også have en af verdens bedste folkeskoler”. 20 

I 2006 revideredes folkeskoleloven. Særligt for denne revision gælder, at det betones, at Folkesko-

len ikke er et mål i sig selv, men en forberedelse til ”videre uddannelse21”. Ifølge regeringen skulle den 

danske folkeskoles elever være blandt verdens bedste i læsning, matematik, naturfag og engelsk. 

Endvidere skulle 95 % af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse mål skulle 

nås inden 2015. Det er NPM, som præger de teknologier, som implementeres.  

I 2006 kan man spore de første tegn på et øget fokus på nationale resultater i stedet for de traditi-

onelle kommunale test. De manglende faglige præstationer blev kædet sammen med begrebet globa-

lisering, som havde stor samfundsmæssig bevågenhed. I 1990’erne var globalisering noget, man 

skulle ruste sig til. I 2005 blev gode faglige kompetencer italesat som en grundforudsætning for at 

                                                
17 (Undervisningsministeriet 2016a, 1) 
18 (Ravn,  K. 2012, 1) 
19 (Undervisningsministeriet 2004a, del 1-2) 
20 (Statsministeriet 2005a, 15) 
21 (Coninck-Smith, N.D., Rosén Rasmussen, L. & Vyff, I. 2015, 47) 
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kunne opnå vækst og velfærd i en global verden22, initieret af statsminister Anders Fogh, som sad ved 

roret i regeringens Globaliseringsråd. I 2010 (efter finanskrisen) var der en større grad af dommedags-

profetier, forstået som at faglige kompetencer nu var essentielle for at kunne overleve en verden i 

global krise. Den gradvise udvikling i synet på globalisering skal ses i en historisk kontekst, som der er 

mange samtidige forklaringer på.  

Lars Løkke Rasmussen udtalte i sin nytårstale 2010:  

”Verden står ikke stille omkring os. Danmark og med os Europa – ja, hele den vestlige verden, der 

satte verdensordenen og definerede de bærende værdier i det sidste århundrede – får nu alvorlig 

konkurrence af nye vækstøkonomier i Indien, Brasilien, Korea, Singapore og Kina. Det skal vi ikke lade 

os skræmme af, men det må vi omvendt heller ikke tage for let på. Vores enestående velstand er ikke 

naturgiven”23. 

 

Efter Statsministerens nytårstale i januar 2010 lancerede regeringen et Rejsehold, som skulle lave et 

360 graders eftersyn af folkeskolen. Rejseholdet blev ledt af Jørgen Søndergaard, som var direktør i 

SFI. Formålet med dette rejsehold var, at det skulle indhente viden og erfaringer fra hele landet i for-

hold til at skabe forbedringer i skolen, så eleverne kunne lære mere og blive dygtigere. Deres anbefa-

linger var: kompetenceløft til lærere og ledere, tydeliggørelse af undervisningsmål, større opmærk-

somhed på skolernes faglige resultater, inklusion i stedet for specialundervisning, større skoler samt 

øget kommunal frihed. Mange resultater tog deres udgangspunkt i effektiv økonomistyring af ressour-

cerne til folkeskolen, et udspring præget af NPM.  

Som modtræk til dette udarbejdede DLF, KL, DI, Skole og Samfund, Danske Skoleelever samt 

Skolelederforeningen et udspil ”Vores Skole – i et globalt perspektiv24. Her var betoningen, at: Alle 

burde lykkes og blive livsduelige mennesker, undervisningen skulle være tværfaglig og anvendelses-

orienteret på en kreativ og innovativ måde, således at elevernes personlige og alsidige kompetencer 

udvikledes. Endvidere skulle skolens sociale profil styrkes, og lærerne skulle have en forbedret mulig-

hed for efteruddannelse.  

I den sidste periode op til regeringsskiftet i 2011 led alle moderniseringstanker for folkeskolen un-

der en uerfaren minister. Undervisningsminister Tina Nedergaard var ikke i stand til at samle Folketin-

gets partier til et bredt forlig om folkeskolen.  

I 2011 kom der en ny regering. En del af regeringens målprogram for dens embedsperiode var at 

lave en reform af folkeskolen med udgangspunkt i et bredt forlig i Folketinget. Denne gang var holdet 

                                                
22 (Statsministeriet 2005b, 1-22) 
23 (Statsministeriet 2010, 1) 
24 (Coninck-Smith, N.D., Rosén Rasmussen, L. & Vyff, I. 2015, 49) 
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sat med en stærk minister, Christine Antorini, som havde erfaring med sig som uddannelsesordfører. 

Hun lancerede i 2012 ”Ny Nordisk Skole”, som var et første forsøg på at skabe en forandring (ikke en 

reform) i folkeskolen. Ny Nordisk Skoles fokus lå på partnerskabstanken, og skolerne kunne frivilligt 

melde sig. Her møder vi et styringsmiks mellem NPM og NPG. Ny Nordisk Skole arbejder med mange 

af elementerne fra New Public Governance, hvor især netværk, partnerskaber og kollaboration mellem 

sektorer er i højsædet. Ny Nordisk Skole forsøgte at danne partnerskaber mellem praktikere fra skole-

verdenen, forskere, kommunerne samt ungdomsuddannelserne. I en samskabende bottum op-

proces skulle deltagerne udforme mål, manifest og dogmer for en uddannelsesrevolution25.  

Inspirationen til titlen ”Ny Nordisk Skole” kom fra gastronomiens verden, hvor det nordiske køkken 

havde stor international succes (fx NOMA). Tanken var, at der skulle tænke nyt, og at ideerne skulle 

komme nedefra.  

Målene med Ny Nordisk Skole (0-18 år) blev defineret som:  

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

2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. 

 

Inspirationen kom fra et skoleudviklingsprojekt i Ontario i Canada, som ministeren besøgte undervejs, 

og som havde gode resultater med et meget omfattende uddannelsesprojekt om et fagligt løft for 

eleverne i en helhedsskoletankegang.  

Erfaringerne fra Ny Nordisk Skole skabte grundlaget for indholdet i den nye skolereform, herunder 

helhedsskolen, som senere blev til heldagsskolen. 

Ny Nordisk Skole banede vejen for en ny og stærk reformkoalition mellem eliteaktørerne, som i 

dette tilfælde var en sammenkobling af både det politiske (regeringen), det administrative (Finansmini-

steriet og Undervisningsministeriet) samt arbejdsgiverne (KL). Alle parter var enige om, at folkeskolen 

havde brug for forandringer, og der dannedes et grundlag for at lave en reel reform. Samarbejdet med 

KL var nyt, da KL tidligere havde et tæt samarbejde med DLF. DLF var ikke inviteret indenfor i dette 

samarbejde, da der udestod væsentlige overenskomstforhandlinger, som der ikke var enighed om. 

Lærernes arbejdstidsregler havde længe været en torn i øjet hos modparten, og arbejdstidsreglerne 

skulle ændres, såfremt man skulle have mulighed for at gennemføre skolereform, som krævede en 

ændring af lærernes arbejdstid.  

                                                
25 (Coninck-Smith, N.D., Rosén Rasmussen, L. & Vyff, I. 2015, 50) 
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Ifølge Anders Bondo Christensen26 havde Finansministeriet udarbejdet en moderniseringskontrakt, 

hvor der direkte stod, at årets overenskomstforhandlinger skulle være løftestang for at fremme mini-

steriets dagsorden om at gøre løn og arbejdstid til en ”væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken”. 

I DLF´s øjne var det et udslag af ren økonomistyring, en NPM-tilgang, som ikke var funderet i faglig 

viden inden for undervisningssektoren.  

KL fik en ny direktør, som havde en ministeriel baggrund. Derefter formulerede KL en mere mar-

kant arbejdsgiverpolitik, og de politisk valgte fik en mere perifer rolle. KL fik et mere forpligtende sam-

arbejde med ministeriet. Anders Bondo Christensen gav som eksempel, at KL ikke kunne eller måtte 

komme med forslag til nye arbejdstidsregler, før ministeriet havde afsluttet forhandlingerne om gym-

nasielærernes arbejdstidsregler. For DLF's side betragtedes dette som et brud på den danske aftale-

model.  

DLF fremhævede endvidere et dokument, benævnt som 18. oktober-papiret, som ikke kunne ud-

leveres af modparten. Dokumentet indeholdt en beskrivelse af folkeskolereformen, som regeringen 

fremlagde et par måneder senere, og dokumentet viste, at regeringen allerede på forhånd havde 

foruddiskonteret resultatet af forhandlingerne. De nye arbejdstidsregler skulle finansiere reformen. 

Dokumentet blev lækket, og i dokumentet står der, at der udestår en endelig afklaring af økonomien i 

løftet af folkeskolen, herunder beregninger knyttet til en modernisering af lærernes arbejdstidsregler27 .  

Ifølge Anders Bondo Christensen var der aldrig tale om reelle forhandlinger, og han henviser til en 

intern mail, hvor KL ikke ville forholde sig til de forhandlingsemner, DLF havde opstillet – og der blev 

brugt udtrykket ”unødigt trætte”. Parterne stod stejlt over for hinanden. Efter flere møder uden succes 

mellem parterne i forligsinstitutionen, varslede arbejdsgiverne en lockout.  

Under lockouten var DLF's mange medlemmer meget aktive, og der blev holdt store demonstrati-

oner flere steder i landet. Efter fire ugers lockout greb regeringen ind. Forligsskitsen blev ophøjet til 

lov, lærerne havde tabt – men ikke uden stor kritik af både KL og ministeriets tackling af sagen. Flere 

undervisningstimer pr. lærer var en nødvendighed ligesom en mere effektiv udnyttelse af den arbejds-

kraft, lærerne leverer. Et udfald som af landets lærere blev opfattet som både udemokratisk og uret-

færdigt. Der var krav om, at kvaliteten skulle holdes trods produktivitetsforbedringerne. To måneder 

senere, i juni 2013, blev der lanceret en ny folkeskolereform 

Den nye folkeskolereform fik tre overordnede formål: ”(1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så 

de bliver så dygtige, de kan, (2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til 

faglige resultater, (3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

                                                
26 (Christensen, A. B. 2014, 6) 
27 (Christensen, A. B. 2014, 7) 
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professionel viden og praksis”. De tre overordnede formål adskilte sig fra tidligere formål, idet de var 

fulgt op af en præcisering af operationelle resultatmål i folkeskolen. 

Selve organiserings- og styringsrelationerne forblev de samme. Folkeskolerne drives af kommuner-

ne, og det er fortsat skolens leder, som står med det overordnede ansvar. Skolelederen refererer til 

både skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Undervisningsministeriet, ved Styrelsen for Under-

visning og Kvalitet, fører fortsat tilsyn med skolerne, og hvert år bliver skoler udtaget efter screening af 

resultaterne.  

Det ville være simpelt at sige, at der her udelukkende er fokus på mål- og resultatstyring, og at det 

derfor er en NPM-tilgang, som ligger til grund for reformen. For i praksis er der flere styringstilgange i 

spil.  

Som et eksempel indhenter Undervisningsministeriet langt flere data end tidligere. Her kunne man 

hurtigt konkludere, at der er tale om en central koordinering, hvor man skaber en styringskapacitet, 

som kan se på rationalitet, effektivitet og mulighed for at styrekontrollere. Altså Neo-Weberian State. 

Men i praksis har man gennem KL nedsat en række udviklingsprojekter, hvor deltagende kommuner 

(det er frivilligt) får mulighed for at samarbejde og dele viden om fx inklusion og økonomistyring. Disse 

udviklingsarbejder er i høj grad baseret på ideudveksling, bygger på tanken om mulige partnerskaber 

mellem skoler i hele landet om udvikling af et område, og der er både lærere og skoleledelser med i 

arbejdet. En bottom up-tankegang, som tager udgangspunkt i New Public Governance-tankegangen. 

Det vil med sikkerhed blive anfægtet af de forskellige parter, alt efter hvilken position man indtager, og 

derfor bliver interesser og motiver også en del af fortolkningen af det, som udfolder sig.  

Et andet eksempel er, at Undervisningsministeriet blandt flere tiltag iværksatte ansættelser af et an-

tal læringskonsulenter i Undervisningsministeriet, som har til opgave at hjælpe kommunerne og de 

enkelte skoler med at implementere reformen. Konsulenterne bidrager med erfarings- og vidensbase-

ret faglig sparring, og de bidrager i lige så høj grad med gode ideer fra andre skoler og kommuner, 

som gerne skulle udvikle hele området. Altså en NPG-tankegang. Skolereformens implementering 

følges tæt med flere tiltag, og den samlede evaluering af reformen skal foretages senest fem år efter 

reformens start.  

3.	Teori	og	metode	
 
Dette kapitel indeholder en redegørelse for den anvendte teori og metode i forhold til udforskningen af 

emnet, som vidensbaggrund og som et værktøj til at analysere empirien.  
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3.1	Videnskabsteori	–	kritisk	realisme	
 
I dette afsnit redegøres der for de videnskabsteoretiske overvejelser, der ligger til grund for denne 

opgaves analyse. Det videnskabsteoretiske afsæt har indflydelse på, hvordan analysen opbygges 

samt de metodiske valg, som foretages, i lighed med det mere overordnede antagelser om, hvordan 

viden genereres og generaliseres.  

Metodologi forstås som de mere overordnede videnskabsteoretiske overvejelser, herunder hvor-

dan denne opgave forholder sig til ontologi, epistemologi, sandhed, slutningsformer, metoder og 

forskningsteknikker.28 

Denne opgave tager sit udgangspunkt i kritisk realisme, som har hentet sin oprindelige inspiration 

fra den videnskabsteoretiske diskussion i naturvidenskabernes verden. Ifølge Jesper Jespersen læg-

ger kritisk realisme afgørende vægt på en metodologisk tilgang, hvor ”det er Virkeligheden, der skal 

forstås og forklares, hvorfor den metodiske praksis udspringer af genstandsfeltets ontologi”.29 

I kritisk realisme er erkendelsen, at de samfundsmæssige relationer eksisterer uafhængigt af for-

skeren og er åbne for forandring (åbent system). Teorien har ikke til formål at beskrive en uforanderlig 

struktur, men derimod at forklare relationer mellem aktører af institutioner, der gennem tiden ændrer 

adfærd og struktur.30 Inden for et sådant åbent system, vil ”uforklarlige” hændelser give anledning til, 

at der opstilles mere generelle hypoteser. Den sociale verden opfattes som værende et ”åbent sy-

stem”, fordi samfundet og dets sociale relationer kontinuerligt påvirker hinanden.  

Inden for kritisk realisme er ontologien (læren om det værende) opdelt i følgende tredelte hierarki-

ske niveauer. 

 

1. Empirisk niveau: data 

2. Aktuelt niveau: tendenser, hændelser 

(upræcise målinger) 

(betingede forudsigelser) 

3. Dybere niveau: strukturer, kræfter, mekanismer (”åbne” teorier) (hypoteser) 
 

Figur 1. Stratificeret ontologi begrundet i kritisk realisme 

	
Forskeren er bevidst om de tre niveauer med henblik på at formulere relevante hypoteser. 

De første to niveauer kan i (varierende grad) observeres, men det tredje niveau er (delvist) skjult. 

                                                
28 (Fuglsang L. & Olsen, Bitch P. 2009, 29) 
29 (Jespersen, J. 2009, 145) 
30 (Jespersen, J. 2009, 146) 
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Jo mere man kan udlede af de første to niveauer, des mere empirisk viden kan erhverves. Men som 

Jesper Jespersen pointerer, er det ”en viden, der altid er begrænset af den usikkerhed, der relaterer 

sig til data og hypotetiske forklaringsmekanismer, og af den usikkerhed, der knytter sig til ”uvidenhed” 

om det ”dybe” niveau”.31 

 

Ontologien kan aldrig være konstant, da det, man analyserer, altid vil være kontekstafhængigt. Der er 

dog samtidig stabile strukturer, som man søger efter i robuste sammenhænge, så potentialer og 

tendenser ikke fremtræder tilfældige.32 

Epistemologisk tager man således stilling til, at det ikke muligt at erhverve ”sikker” viden, men at 

det at skaffe sig viden er omfattet af ”tilfældighed og usikkerhed med deraf begrænset viden”.33 I 

kritisk realisme vil det derfor være uholdbart at foregive, at sandheden skulle eksistere som en sam-

fundsvidenskabelig konklusion. 

3.2	Kvalitativ	metode	–	dokumentanalyse	
 
Denne opgaves empiriske grundlag er baseret på baggrund af dokumenter. Metoden er dokument-

analyse, og her redegøres for de metodiske valg, der er foretaget, samt de udvælgelseskriterier der 

har været i forhold til valg og behandling af de dokumenter, som er medtaget.  

Et dokument defineres som: ”at være sprog, som er fikseret i tekst og tid”34.  

Dokumentanalysen vil indbefatte sekundære og tertiære dokumenter35, da det ikke skønnes nød-

vendigt for at kunne besvare problemformuleringens spørgsmål at søge aktindsigt for få fat i primære 

dokumenter. Det er heller ikke sikkert, det er muligt. Der er ikke stofmangel på området, snarere 

”stoftrængsel”.  

Valget af dokumentanalyse har betydet fravalg af andre måder at indhente viden på, såsom inter-

views. Men da dokumentanalyse i sig selv er ganske omfattende, og der er en overflod af tilgængelig 

empiri, er det blevet et udgangspunkt i denne opgave.  

3.2.1 Indsamling og udvælgelse af dokumenter 
 
Opgavens problemformulering samt underspørgsmål har været styrende i forhold til indsamling af 

dokumenter36. Dokumenterne er delvist blevet genereret efter sneboldmetoden37, som indebærer, at 

                                                
31 (Jespersen, J. 2009, 149) 
32 (Jespersen, J. 2009, 153) 
33 (Jespersen, J. 2009, 160) 
34 (Lynggaard, K. 2010, 138) 
35 (Ibid.) 
36 (Lynggaard, K. 2010, 140) 
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man forfølger referencer mellem dokumenter. Der udvælges et eller flere moderdokumenter, hvorefter 

referencer herfra til andre dokumenter forfølges efter beskrevne kriterier. I denne opgave ha ”Dansk 

Skolehistorie38” været primær kilde, både bogens indhold og i lige så høj grad dens referenceliste.  

Dokumenter er delvist blevet generet efter eliteaktørens særlige position eller funktion i feltet.39 I 

denne opgave er der fokus på tre eliteaktører: 1) reformens politiske og ministerielle aftalepartnere, 2) 

Kommunernes Landsforening (KL) samt 3) Danmarks Lærerforening (DLF). Derfor er et af hovedkrite-

rierne for indsamlingen af empiri, at afsenderen er en af disse. Men der er ligeledes inddraget doku-

menter, hvor talsmænd, ordfører, forskere m.m. gør rede for et syn på folkeskolens udvikling og 

reformer, som antages at være i overensstemmelse med eliteaktørernes holdninger.  

Reformens aftalepartnere er det parlamentariske grundlag for reformen. Det parlamentariske 

grundlag skifter i den undersøgte periode. I praksis er det som oftest de politiske ordførere, partile-

derne eller ministrene, som er afsendere på dokumenterne. 

Kommunernes Landsforening (KL) varetager de 98 kommuners interesser inden for den politiske 

og administrative opgaveløsning. I praksis står KL for implementering af en betragtelig del af de be-

slutninger, der træffes i Folketinget.  

Danmarks Lærerforening (DLF) er en interesseorganisation, som varetager folkeskolelærernes interes-

ser. I praksis er det forbundets formand eller bestyrelsesmedlemmer, som er afsendere på dokumen-

terne.  

3.2.2 Indsamlingsområder 
 

Indsamling af empiri er primært foretaget ved søgning på enten Infomedia eller på henholdsvis Stats-

ministeriets, Undervisningsministeriets, Kommunernes Landsforenings eller DLF´s fagblad Folkesko-

lens hjemmeside. Andre publikationer er fundet på internettet ved gennemlæsning af referencer fra 

publikationer og artikler. 

3.2.3 Kronikker, artikler og politiske publikationer  
 

Der er indsamlet kronikker og artikler i tidsperioden 2001-2013 med reformens eliteaktører som af-

sendere. Dokumenterne refererer kildens egne ord og tolkes derfor som kildens holdning.  

Der er anvendt søgestrenge i forhold til indhentning af dokumenterne: 1) angivelse af tidsperiode, 2) 

kronik, publikation, artikel, 3) kilde - Folkeskolen, Danske Kommuner, Statsministeriet, Under-

visningsministeriet, 4) Eliteaktører: minister, statsminister, politiker, KL, DLF, 5) søgeord: folkeskolere-
                                                                                                                                                            
37 (Lynggaard, K. 2010, 141) 
38 (Coninck-Smith, N.D., Rosén Rasmussen, L. & Vyff, I. 2015, kap. 1-17) 
39 (Lynggaard, K. 2010, 142) 
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form, faglighed, dannelsesbegreb, data, reform, offentlig værdiskabelse. Hovedparten af søgningerne 

har flere end en søgestreng, men det har ikke været et krav, at alle strenge var med.  

Der er indsamlet publikationer fra de tre eliteaktører. Publikationerne er enten udspil fra poliske par-

tier eller regeringer, fra KL eller fra DLF. Publikationerne er meget forskellige: alt fra evalueringer, rap-

port fra ”rejseholdet”, politiske udspil, regeringsudspil m.m. Denne store variation bidrager med man-

ge forskellige perspektiver i analysen. 

Både KL og DLF har et tilgængeligt online arkiv, som indeholder alle publikationer. Statsministeriet 

og Undervisningsministeriet har en søgefunktion, men ikke alle publikationer er tilgængelige, og søge-

funktionen er ikke så udbygget. Det kræver lidt opfindsomhed og baggrundsviden for at kunne lokali-

sere visse dokumenter.  

Der er læst mange flere artikler, kronikker og publikationer som af pladshensyn ikke er medtaget i 

opgaven. 

3.2.4 Kvalitetsvurdering af dokumenter 
 
I forbindelse med præsentation af opgavens empirimateriale har der været følgende metodiske over-

vejelser i forhold til vurdering; autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening40. 

    Med autenticitet menes overvejelser om, hvorvidt oprindelsen og afsenderen af et dokument kan 

identificeres entydigt.  

Med troværdighed menes overvejelser om, hvorvidt der er usikkerhed eller skævheder forbundet 

med et dokument eller et sæt af dokumenter.  

Med repræsentativitet menes overvejelser om, i hvilket omfang et dokument repræsenterer et ty-

pisk fænomen eller måske en uregelmæssighed eller et brud på en diskurs.  

Med mening menes overvejelser om, hvorvidt meningen i et dokument fremstår klar.  

Jo flere af disse kriterier et dokument kan leve op til, jo mere kvalitet bidrager dokumentet med i 

forhold til analysen. I denne opgave er der primært anvendt officielle dokumenter fra den offentlige 

sektor. Disse dokumenter har ofte høj autenticitet, da afsenderen er nem at spore, og dokumenterne 

ofte er skrevet i et meningsfyldt sprog. Det betyder imidlertid ikke, at man kan sige, at alle dokumenter 

beviseligt har høj autenticitet, da der altid vil være en vis usikkerhed.  

3.2.5 Fortolkningers validitet 
 
Fortolkningerne i opgaven er drøftet med vejleder Carsten Greve, som er forsker i feltet.  

Der er set på den håndværksmæssig kvalitet, forstået som et kriterium, der refererer til en social, 

intersubjektiv praksis, hvor der har etableret sig en vis konsensus om, hvad der er godt forsknings-
                                                
40 (Lynggaard, K. 2010, 147) 
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mæssigt håndværk. Man kan overordnet sige: ”Det skal være muligt for læseren at få indblik i de valg, 

der er truffet i forskningsprocessen, og i begrundelserne for, hvorfor de er blevet truffet”41.  

3.3	Analysemetode	–	Pollitt	og	Bouckaert	og	en	model	for	en	NPM-reform	
 

Dette afsnit vil tage sit udgangspunkt i Pollitt og Bouckaerts bidrag til en forståelse af, hvordan refor-

mer opstår, samt sætte en ramme for en drøftelse af de kræfter, der både fremmer og hæmmer 

forandringer.  

Pollitt og Bouckaert har udarbejdet en dynamisk model42 til dette formål. Modellen har elementer, 

som beskriver de socioøkonomiske kræfter, det politiske system samt det administrative system. 

Centralt er elitebeslutningstagerne, da de har den mest markante betydning for reformudvikling. Elite-

beslutningstagerne bidrager ikke kun med deres egne visioner og idéer; de bliver påvirket af de øvrige 

systemer og kontekster. Enkeltstående hændelser, som ofte har mange forskellige ansigter, kan være 

årsag til at lave reformer. Eliteaktørernes rolle og handlen vil være centrale i analysen i denne opgave 

og er derfor fremhævet teoretisk i dette afsnit.  

Pollitt og Bouckaert har, som mange andre teoretikere, forsøgt at definere begrebet reform: 

“Deliberate change the structures and processes of public sector organizations with the objective of 

getting them (in some sense) to run better43”. 

Pollitt og Bouckaert skriver ”in some sense” i erkendelse af, at der som oftest er mange svære valg 

og beslutninger at træffe, som både er komplekse og modsatrettede. Derfor er det vigtigt hele tiden at 

have sine prioriteter i orden, når beslutningerne skal træffes, og det er oftest en udfordring at få alle 

facetter med i beslutningsprocessen.  

Modellen er lavet på baggrund af deres forskning gennem flere årtier. De har gennem deres empiri 

set på et detaljeret sæt af typologier og mere specifikke teorier, som kan klassificere og forklare speci-

fikke mønstre og trends. De opfatter modellen som et ”konceptuelt kort44” – en måde at lære på. 

Modellen har elitebeslutningstagerne i centrum. Reformer tager oftest sit udgangspunkt i den cen-

trale del af regeringen (flertallet). De centrale embedsmænds rolle og indflydelse i ministerierne drøftes 

ofte.  

 

                                                
41 (Justesen, L. og Mik-Meyer, N. 2010, 48) 
42 (Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011, 32) 
43 (Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011, 2) 
44 (Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011, 32) 
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Figur 2. A model of public management reform 

 

I boks J (elite decision making) skelnes der mellem elitebeslutningstagernes opfattelse af, hvilke re-

former der er ønskelige og samtidigt mulige. Denne skelnen reflekterer i høj grad virkeligheden i den 

politiske verden. Alt er ikke muligt. Økonomi og jura kan være store forhindringer, men også mere 

menneskelige kræfter, som modsætter sig nye veje, kan udgøre en barriere.  

 

Pollitt og Bouckaert skriver: 

”This distinction reflects the commonplace of political life that, as Sir Michael Jagger once sang, ”You 

can´t always get what you want” (even if you are a president or prime minister)” 45  

 

Ifølge Pollitt og Bouckaert er der tre hovedpointer i forhold til ”elite decision making” i modellen. For 

det første er reformer sjældent vidtspændende, og det er sjældent hele sektorer, som er inddraget i 

reformen. For det andet er der en tendens til at overdrive graden af intentionalitet i mange reformer, 

og det er heller ikke sikkert, at intentionaliteten har sammenhæng med udfaldet af reformen (boks N). 

For det tredje kan modellen være med til at belyse, at public management-reformer ikke plejer at være 

båret af et fåtal af elitebeslutningstagere, som selv kommer med alle idéerne eller ser behovet for en 

reform.  

                                                
45 (Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011, 33) 



 24 

En god pointe hos Pollitt og Bouckaert er, at man ikke skal se elitebeslutningstagerne som særligt 

ophøjede. Deres beslutninger og intentioner bliver, som så meget andet, begrænset eller sårbare over 

for mange uforudsete udviklinger, kognitive begrænsninger eller politisk administrative begrænsninger. 

Dette vil fremgå i analysen. Man kan sammenfattende sige, at det er en pointe, at elitebeslutningspro-

cesser som oftest er formet af en større kontekst og er en påvirkelig størrelse.   

Teoretisk vil denne opgave i et vist omfang beskæftige sig med de globale socioøkonomiske kræf-

ter, der er i spil (boks A). Langt de fleste reformer i Danmark er under stærk indflydelse af reformer fra 

hele verden. Disse reformstrømninger rodfæster sig og er som oftest langvarige. Når begrebet globali-

sering øges, eller finanskrisen i 2008 indtræder, sker der nogle ensartede strømninger, som præger 

de enkelte landes reformer.  

Ifølge Pollitt og Bouckaert bliver det ofte fremhævet, at globalisering i sig selv påvirker de internati-

onale og nationale markedskræfter, og at de svækker den nationale kontrol over den lokale økonomi-

ske politik. Dette pres gør det svært for landenes regeringer at opretholde niveauet i de offentlige 

ydelser – især hvis det ikke anses for nødvendigt eller klogt internationalt set.  

Økonomisk pres kan ikke direkte overføres til nogen bestemt form for management-reform. Der 

kan opstå et behov for handling, men der er ingen bestemte løsninger. Global økonomi har betydning 

for institutionelle forandringer, men det er en faktor ud af mange. I denne opgave vil der blive set på, 

om økonomi som faktor har haft indflydelse på skolereformens tilblivelse, her især lærernes arbejds-

tidsregler.  

”Det politiske system” (boks E) tager i betragtning, hvilke generelle strukturer der er politisk i det 

enkelte land. Hvis man som i Danmark har uddelegeret en del af magten fra det centrale niveau (rege-

ringen) til et decentralt niveau (kommunerne repræsenteret af KL), kan det være svært at gennemføre 

reformer. I ”det politiske system” er presset fra borgerne anderledes. Det hænder, at der kommer et 

pres fra borgerne, som skaber en reel forandring. Presset kan være politisk initieret, eller det kan 

komme fra det civile, fx fra erhvervslivet eller fra forskningsverdenen. I denne sammenhæng skal man 

ikke underkende betydningen af medierne.  

Nogle reformer opstår i kølvandet af det, som Pollitt og Bouckaert kalder ”change events” (boks I). 

”Change events” er større begivenheder, som opleves skelsættende. De kan være positive, men er 

oftest negative i form af store skandaler eller uforudsete kriser m.m. Disse ”change events” er karakte-

riseret ved at være opstået tilfældigt og ikke planlagt, og de er oftest mediedækket. Det er ikke altid, 

at der er sammenhæng mellem fx kriser og reformer, men nogle gange er det tydeligt.  

I analysen vil PISA-testens resultater i 2001 blive behandlet som et eksempel på en begivenhed, 

som kan betegnes som skelsættende.  
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Administrative systemer (boks K) ændres ofte ikke fundamentalt, men i trinvise skridt. Selv om der er 

udfordringer i at lave større ændringer, bliver der lavet ændringer løbende, som har indflydelse og 

indvirkning på alle administrative systemer. Økonomer og forskere fokuserer på ”path dependency” 

for at vise, at lovgivning, regler og institutioner kan skabe massive demotiverende faktorer for foran-

dring. Store forandringer kan både være nødvendige og rigtige, men der er oftest investeret meget i 

den måde, tingene kører på – og det kan være fornuftigt at være kritisk, før man smider det hele væk.  

Omvendt kan det medføre træghed i systemet. I analysen vil ændringerne af lærernes arbejdstidsreg-

ler fremkomme som eksempel på, at det ikke altid er nemt at flytte på aftaler, som betragtes som 

fundamentale rettigheder for at kunne udføre en professionel praksis. 

Indholdet i reformpakken (boks L) er produktet af interaktionen mellem det ønskede og det mulige, 

som nævnt før. Når reformen bliver fremlagt, bliver den ofte fulgt af en stor dimension af retorik, posi-

tive fortællinger m.m. fra flere eliteaktører. Dette gøres for at skabe støtte til reformen. Her har medie-

dækningen igen stor betydning.  

Til slut (Boks N) ser man på, i hvor høj grad man er lykkedes med reformen. Det, man opnår, er of-

te ikke identisk med de oprindelige mål for reformen, men det er heller ikke et succeskriterium i sig 

selv. Man forsøger som oftest at lave målinger på, om reformen er lykkes, om end det kan være svært 

at lave entydige konklusioner. Skolereformen skal evalueres efter fem år.  

Samlet set pointerer Pollitt og Bouckaert, at det gennem anvendelse af modellen er muligt at påvi-

se: at processer oftest har mange facetter, som skal kunne ændres på forskellige stadier, at modellen 

kan fortælle noget om forholdet mellem de politiske pres, de socioøkonomiske faktorer, borgerindfly-

delse, den administrative funktions betydning samt de særlige strømninger, der er i spil hele tiden.  

Hvis man udfylder boksene hovedløst, vil det ikke give samme resultat, som hvis man interesserer 

sig for de processer, som er mellem boksene. Det er de processer, som har indflydelse på reformen. 

3.4	Analysemetode	–	Moore	og	værdiskabelse	
 
Mark Moore46 har beskæftiget sig med begrebet offentlig værdiskabelse. Offentlig værdiskabelse er 

den værdi, der skabes af de offentlige aktører set fra borgere, politikere og virksomheders synspunkt. 

Modsat er den private sektors værdiskabelse, som oftest skaber (økonomisk) værdi for aktionærer. 

Det er borgerne og i forskellig grad valgte politikere på forskellige niveauer, som i sidste ende vurderer 

den offentlige værdiskabelse.   

Ifølge Moore skal offentlig strategi indeholde tre elementer: 

• Den skal skabe offentlig værdi 

                                                
46 (Moore, M. H. 2000, 183-204) 
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• Den skal have support og legitimitet 

• Der skal være operationel kapacitet til at levere dette. 

Værdiskabelsen skal give værdi både for den enkelte og for samfundet i sin helhed. Ledelsen og 

organisation skal arbejde sammen om at have en fælles strategi. Det er en succes, når hele organisa-

tionen og ledelsen har dedikeret sig til en fælles vision i forhold til at skabe værdi og at gøre strategien 

mulig og bæredygtig.  

 

Moore skriver: 

”The analytic task to be undertaken in the development of corporate strategy is to ensure that the 

adopted strategy is feasible, value creating, and sustainable. To ensure this result, the organization´s 

existing capabilities have to be fitted to the challenges and opportunities of the environment in which it 

is operating”47.  

 

I praksis skal ledelsen arbejde strategisk i forhold til det politiske system for at skabe legitimitet samt 

støtte til skolens succes og eksistens. Medierne har ligeledes en betydning her.  

Moore har udarbejdet en alternativ strategimodel, som opererer med en strategisk triangel mellem 

offentlig værdi, legitimitet og support og operationel kapacitet. Hvis en organisation skal have succes 

med at producere offentlig værdi, skal lederne af organisationen have en ide om, hvilken værdi eller 

formål organisationen stræber efter. Der skal være en grund til organisationens eksistens, og ikke 

mindst skal man vide noget om organisationens særkende, så man ved, hvor man skiller sig ud.  

Ligeledes kan man sige, at hvis en organisation skal lykkes med at skabe den offentlige værdi, skal 

der være støtte og opnået legitimitet hos såvel borgere, valgte politikere, interessegrupper og medier-

ne – samlet kalder Moore disse for ”authorizing enviroment of organizations”48. 

Ifølge Moore er der i forhold til operationel kapacitet et fokus på, om der er det nødvendige videns-

niveau og kapacitet tilstede, for at man kan nå målene i organisationen. En af Moores pointer er, at 

man selv skal kæmpe for legitimiteten i samfundet. Derfor er ledelsen nødt til at kunne arbejde både 

indad i forhold til den operationelle kapacitet og udadtil i forhold til politisk ledelse (ledelse opad i 

systemet).  

Offentlig værdiskabelse er relevant i denne opgave, da en del af denne teori understøtter, at det ik-

ke alene er offentlige ledere, som værdisætter værdiskabelsen. Det kræver et samarbejde mellem 

ledelserne, medarbejdere, skolebestyrelser, erhvervslivet, politikere m.m. Hvis det skal lykkes med 

folkeskolens værdiskabelse, skal det ske i en samskabelse mellem skolernes mange aktører, hvor det 
                                                
47 (Moore, M. H. 2000, 184) 
48 (Moore, M. H. 2000, 198) 
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er et must for en succes, at de mange aktører i en eller anden udstrækning trækker i samme retning. 

Alternativet bliver en skole i krydspres, hvor alle bidrager til, at opgaven med at skabe offentlig værdi 

ikke bliver tydeligere, men snarere mere diffus.  

4.	Analyse	
 
Analysen er inddelt i tre dele med hver sin tese, som søger at besvare problemformuleringens tre 

underspørgsmål.  

4.1	Tese	1:	”Ministeriet	er	eliteaktør”	

4.1.1 Eliteaktørerne 
 

Som en del af historisk-institutionel teori opereres der med aktører, og der er et blik på de forskellige 

aktørers styrkeforhold og de konflikter/udfordringer, der opstår mellem parterne over tid. Disse aktører 

søger ofte indflydelse sammen med andre aktører. Det gør sig også gældende, når aktørerne arbejder 

med at skabe reformer. Der har i Danmark været tradition for at skabe reformer på folkeskoleområdet 

i brede forlig, uagtet partitilhørsforhold og blokke.  

Greve og Reff49 kalder denne gruppe af samarbejdende reformorienterede aktører for en ”reform-

koalition”. Som tidligere beskrevet, er konstellationen af aktører i en reformkoalition varieret efter den 

opgave, som koalitionen skal løses. Reformkoalitionen har flere forskellige roller i en reformudvikling. 

For at påbegynde et arbejde med ny reformudvikling skal den løse et eksisterende problem, som ikke 

løses nu. Disse problemer benævnes ”wicked problems50”, og tolkningen af disse problemer skaber 

grundlaget for de aktiviteter, som sættes i gang. Denne tolkning skaber ligeledes en mulighed for at 

skabe en stærk fortælling om behovet for netop denne reform. Der træffes i koalitionen beslutninger 

om, hvordan processen skal forløbe, og hvilke styringstilgange, der skal i spil. Reformkoalitionen er 

oftest selv en styringsaktør, som selv skal igangsætte og overvåge implementeringen, og det sker ofte 

i partnerskaber og i netværk. Reformkoalitionens rolle er at lede partnerskaberne og netværkene.  

Der tages udgangspunkt i de grupper af eliteaktører, som træder frem i en historisk-institutionel analy-

se (2.2.3.):  

1. Finansministeriet (herunder MODST= Moderniseringsstyrelsen) 

2. Undervisningsministeriet (UVM) 

3. KL  

4. De politiske partier i Folketinget 
                                                
49 (Greve, C. & Reff, A. 2017) 
50 (Ibid.) 
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5. DLF 

6. Eksperter og rådgivere (Rejseholdet, Ny Nordisk Skole, Globaliseringsrådet, OECD m.m.). 

 

Disse aktører arbejder sammen gennem flere reformer, og alle aktører tænker i udvikling og i reformer 

på området. DLF er i denne sammenhæng arbejdstageren og er i sidste ende den part, som skal få 

reformerne til at virke. Derfor er der historisk set en interesse for, at DLF er medinddraget og aktiv i 

reformtilblivelser på folkeskoleområdet.  

I praksis er det administrationen i de forskellige ministerier, som har til opgave at implementere de 

politisk vedtagne reformer. Det betyder, at der ofte er et ganske tæt samarbejde mellem de politisk 

valgte og de administrative chefer, og det gør det svært at skelne mellem, hvad der er initieret og 

beskrevet af hvem. Over tid vil der ligeledes være forskel på den rolle, et ministerium har i reformud-

viklingen og i selve implementeringen. I en traditionel reformimplementering på folkeskoleområdet 

overlades ansvaret til kommunerne, men i Skolereformen 2013 spillede ministeriet en central rolle i 

forhold til opfølgning på kommunernes udmøntning af reformen. Skolereformens tre nationale mål51 er 

operationaliseret i måltal, og disse måltal skal danne udgangspunktet for ministeriets dialog med 

kommunerne og folkeskolens øvrige parter om arbejdet med folkeskolens udvikling. Det er første 

gang, en skolereform indeholder måltal, som der skal leves op til. 

Her i opgaven vil der være særligt fokus på det økonomiske aspekt, nemlig lærernes arbejdstids-

regler. Det belyses, hvilken rolle Finansministeriet spillede i forhold til lærernes arbejdsgiver, KL, da 

disse er to store hovedaktører i overenskomstforhandlinger på området.  

4.1.2 Fokus på arbejdstidsregler og økonomi 
 
Som beskrevet i den historisk-institutionelle analyse (2.2.3.) udkom der i 2004 en OECD-rapport, som 

var bestilt af regeringen. Denne rapport var udarbejdet af en ekspertgruppe i OECD. Et af dens ned-

slagspunkter var forholdet mellem folkeskolens manglende resultater i PISA-undersøgelsen sammen-

holdt med de store udgifter, det kostede at drive folkeskolen.  

I rapporten stod der: ”Måden at håndtere dette misforhold på er efter vores mening ikke at reduce-

re finansieringsniveauet, men at finde måder, hvorpå man kan optimere den opnåede værdi52 ”. End-

videre stod der: ”Den restriktive overenskomst er en af de faktorer, som gør det danske uddannelses-

system så dyrt at finansiere, og er en hæmsko for en fleksibel brug af ressourcer53”.  
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Der blev peget på, at den eneste reelle mulighed for at nå optimering og finansiering af udvikling af 

folkeskolen var genforhandling af lærernes arbejdstidsregler. I første omgang gav rapporten ingen 

mærkbare reaktioner, i hvert fald ikke i det offentlige rum. Men i forhandlingerne mellem VK-

regeringen og KL i 2005 kan man spore reaktionen fra rapporten fra året før. Parterne blev enige om, 

at der skulle nedsættes en kommission, som havde til opgave at foretage en analyse af folkeskolelæ-

rernes arbejdstid i forhold til de opnåede resultater i PISA-målingerne54. I kommissions opdrag stod 

der, at udvalget skulle kortlægge, hvilken betydning den centrale arbejdstidsaftale sammen med de 

lokalt indgåede kommunale aftaler havde på undervisningens omfang per lærer55, ligesom udvalget 

skulle identificere de »barrierer«, der forhindrede lederne på skolen i at målrette lærernes arbejdstid til 

blandt andet undervisning56.  

Kommissionen havde medlemmer fra KL, Undervisningsministeriet, Finansministeriet og fra Perso-

nalestyrelsen. DLF var ikke repræsenteret. Kommissionens rapport udkom i 2007 med tre klare anbe-

falinger: 1) mulighed for løbende prioritering af arbejdsopgaver skal sikre fleksible rammer for elever-

nes læring 2) lærerne skal ledes som andre medarbejdere på en moderne arbejdsplads 3) mere ar-

bejdstid skal gå til undervisning.  

På baggrund af denne rapport indgik Mads Lebech (V) fra KL og Anders Bondo Christensen fra 

DLF en ny overenskomst i 2008 – kaldet A08. Anders Bondo Christensen og den nye formand for 

Løn og Personaleudvalget i KL, Michael Ziegler (K), skrev i fællesskab en kronik i Folkeskolen57 året 

efter, hvor arbejdstidsaftalen beskrives som en forenkling, som understøtter udvikling og fremskridt. 

Endvidere står der, at ”som centrale aftaleparter bag den nye arbejdstidsaftale og forkæmpere for 

vedvarende udvikling af folkeskolen er vi glade for, at så mange kommuner og kredse allerede nu har 

taget det første og afgørende skridt - nemlig at opnå enighed om at arbejde efter den nye arbejds-

tidsaftale”. 

Samarbejdet mellem arbejdsgiver, KL, og arbejdstager, DLF, var fortsat intakt, og resultatet af 

overenskomsten blev beskrevet som et tilfredsstillende kompromis mellem parterne. I hvert fald blev 

uenigheder ikke udstillet. Tværtimod sammenfattede de et fælles syn på, hvem der i deres øjne var 

hovedaktører i udvikling af folkeskolen: ”Folkeskolen er en kerneopgave for kommunerne. Vi har for-

pligtet hinanden til i fællesskab at følge implementeringen af aftalen i kommunerne, og vi tror på, at 

tiden vil vise, at aftalen kan bidrage til øget engagement og fleksibilitet i undervisningen og i skolernes 
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hverdag58”. Her understreges det, at folkeskolerne var kommunens ansvarsområde, ikke ministerier-

nes, og aftaler om arbejdstidsregler skulle indgås mellem de forhandlingsberettigede organisationer, 

her KL og DLF.  

I 2010 blev der af Undervisningsministeriet nedsat et Rejsehold, som havde til opgave at komme 

med anbefalinger til forbedringer af den danske folkeskole med det specifikke mål, at folkeskolen 

skulle ligge blandt de fem højstplacerede lande i verden i internationale sammenligninger i 2020.  

Rejseholdet udfærdigede en rapport59, hvor der blev beskrevet en række muligheder for, hvordan en 

forbedring af skolen kunne finansieres ved en omlægning af de eksisterende ressourcer på området. 

En af anbefalingerne var, ”at arbejdstidsaftalen gøres mere fleksibel”. For første gang kom lærernes 

arbejdstidsregler mere direkte i spil som en mulig finansiering af en kommende reform af folkeskolen. 

Det betød, at der blandt aktørerne var skabt en skarp positionering før den næste forhandling om 

arbejdstid blandt parterne. Den siddende VK-regering ønskede sammen med S og SF en ændring af 

arbejdstidsaftalerne fra 2008, og i den modsatte lejr var R, og ikke mindst DLF og KL, som ikke øn-

skede ændringer.  

I slutningen af 2011 blev en ny arbejdsgruppe nedsat, som skulle se på både lærernes og gymna-

sielærernes arbejdstidsaftaler. Arbejdsgruppen bestod af embedsmænd fra Finansministeriet, Moder-

niseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet samt KL. Arbejdsgruppens formål var bl.a. at komme 

med konkrete forslag til, hvordan lærernes undervisningsforpligtigelse kunne øges ved ændringer i 

overenskomsterne og i lovgivningen. Formålet var endvidere at ”forberede” de kommende centrale 

overenskomstforhandlinger. 

KL havde så sent som i 2010 tydeligt meldt ud, at arbejdstidsaftalerne fra 2008 ikke skulle ændres, 

men blot et år senere var de med i en arbejdsgruppe, som skulle komme med anbefalinger til ændrin-

ger af selvsamme overenskomst. DLF stod tilbage uden allierede på området. Værre blev forholdene 

mellem parterne, da DLF søgte aktindsigt i marts 2012, og at aktindsigten slog fast, at DLF ikke var 

orienteret om nedsættelsen af denne arbejdsgruppe. 60  

 

Anders Bondo Christens skrev i Folkeskolen:  

”Forvaltningsloven siger, at når en offentlig myndighed har et samarbejde med en anden myndighed 

eller part, så kan man få aktindsigt i den korrespondance, der er imellem dem. Og da vi naturligvis 

synes, at det er højst besynderligt, at en regering sidder og forhandler med den ene part i en overens-
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60 (Riise, A. B. 2012, 1) 



 31 

komst, altså KL, uden at kontakte den anden, så har vi brug for at vide, hvad det er, der foregår61". 

DLF fik afslag på aktindsigten og klagede derefter til ombudsmanden.  

 

Linjerne var derefter fuldt optrukne, og parterne var langt fra hinanden inden overenskomstforhandlin-

gernes start. At DLF stod alene, blev understreget af, at de som den eneste anden aktør kom med et 

modsvar til SRSF-regeringens oplæg ”Gør en god skole endnu bedre”. DLF's modspil, ”Sammen gør 

vi en god skole bedre” samt Anders Bondo Christensens kronik i Folkeskolen62 giver samlet et billede 

af, at DLF ikke havde tænkt sig at gå på kompromis eller ændre kurs. Men DLF missede timingen i 

processen. Udspillet kom for sent, og DLF´s manglende accept af, at de øvrige aktører var et andet 

sted i processen, betød, at de endte på et sidespor.  

4.1.3 Ministeriets rolle i overenskomstforhandlingerne og i lockouten 
 
Som tidligere beskrevet i den historisk-institutionelle analyse (2.2.3) var overenskomstforhandlingerne i 

2013 i udgangspunktet svære, og de endte, som beskrevet, i en konflikt.  

Finansminister Bjarne Corydon (A) uddybede forløbet i et talepapir fra Moderniseringsstyrelsen fra 

1. april 2013 til et samråd i Finansudvalget i forhold til overenskomstforhandlingerne: ”Som minister er 

man ikke kun ansvarlig for, at de offentlige finanser hænger sammen. Man er også arbejdsgivere for 

statens 184.000 ansatte. Det er derfor finansministeren, der har ansvaret for statens arbejdsgiverinte-

resser – og dermed i sidste ende skatteborgernes interesser – over for lønmodtagerorganisationens 

interesser i at sikre deres medlemmer de bedst mulige løn -og arbejdsvilkår63”.  

En præcisering af rollerne i forhandlingen, men også en sammenkobling mellem arbejdsgiverrollen 

og en mere politisk rolle med ansvar for at ”passe på skatteborgernes penge”.  

Der står endvidere, at: ”Overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked løber i samme periode og 

udløber samtidigt. Derfor kører de offentlige overenskomstforhandlinger parallelt på det statslige, 

kommunale og regionale område. De offentlige arbejdsgivere – KL, Danske Regioner og Finansmini-

steriet – taler naturligvis sammen og koordinerer tæt både før, under og efter overenskomstforhand-

lingerne. Sådan har det altid været. Og sådan gør arbejdstager selvfølgelig også64”. 

Bjarne Corydon forsøger her at adressere den kritik, som bl.a. DLF havde udtrykt i forhold til sam-

menkædning mellem overenskomstforhandlingerne på gymnasie- og folkeskoleområdet. I Finansmini-

steriet øjne er det logisk at sammenkoble forhandlinger på forskellige overenskomstområder. Endvide-
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re understreger Bjarne Corydon en opfattelse af, at ministeriet har en ”fælles” arbejdsgiverrolle sam-

men med KL, og at denne rolle skaber en naturlig alliance mellem parterne.  

I forhold til formålet med forhandlinger siger han: ”at de interesser, vi varetager som offentlige ar-

bejdsgivere, er som nævnt i sidste ende skatteborgernes interesser. Nemlig at vi som samfund får 

mest mulig velfærd ud af lønkronerne i den offentlige sektor; over 300 mia. kroner om året. Den dan-

ske model går nemlig ikke ud på, at det kun er arbejdstagersiden af forhandlingsbordet, der må stå 

sammen. Arbejdstagersiden har samme legitime interesse i at koordinere tæt65”.  

Her understreges et klart formål med forhandlingerne – mest velfærd ud af lønkronerne. Der skal 

løbes stærkere eller arbejdes anderledes, alt efter ens optik. DLF havde ingen intentioner om at arbej-

de tæt sammen med arbejdsgiveren KL. Det havde de historisk set heller ikke haft brug for før, da de 

havde stået stærkt i forhandlinger som fagforening. 

I forhold til DLF's beskyldninger om, at KL blev presset af Finansministeriet, siger Finansministeren, 

at det ikke var tilfældet – og at ønsket om at normalisere lærernes arbejdstidsregler har levet og åndet 

i mange år på tværs af fire regeringer og omskiftelige kommunal- og regionalpolitiske landskaber. En 

understregning af, at opgøret med lærernes arbejdstidsregler ikke er undfanget i hans ministerperio-

de, men længe før.  

Her formuleres flere interessante ordvalg, såsom ”kæmpe imod” og ”normale arbejdstidsregler”. 

Lærernes arbejdstidsregler var på daværende tidspunkt ikke blevet reguleret ved overenskomster i 

samme omfang som de øvrige offentlige områder. Men mest interessant er det, at Finansministeren 

siger ”arbejdsgivere”, altså i flertal. En understregning af, at KL ikke alene er arbejdsgivere for folke-

skolens ansatte, som tidligere blev omtalt som et kommunalt anliggende, men at det er et anliggende 

for både KL og for Finansministeriet.  

4.1.4 Sammenfatning 
 

Hvis man udelukkende ser på finansiering af reformer gennem 00´erne, har de økonomiske aspekter 

en overraskende lille rolle i den politiske drøftelse på folkeskoleområdet. Der har løbende været nedsat 

både kommissioner og et rejsehold, som er kommet med anbefalinger, men det er først for alvor i 

2011 klart for flere aktører omkring folkeskolen, hvor man kan få finansieringen af den kommende 

skolereform fra.  

Den proces, som arbejdsgruppen nedsat af Finansministeriet havde, fik KL´s øjne op for, at ar-

bejdstidsaftalerne fra 2008 ikke kunne hænge sammen i forhold til en ny skolereform. Der skulle 

ændringer til. 
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KL indtog derefter en ny rolle i samarbejdet omkring reformen. KL måtte gå nye veje i sin arbejdsgiver-

rolle, og da DLF ikke ville byde ind, måtte der søges andre veje. Der blev skabt en ny alliance, hvor 

Finansministeriet i samarbejdet med KL direkte eller indirekte fik en større indflydelse på kommuner-

nes forvaltning af deres arbejdsgiverrolle.  

Man kan begrundet sige, at Finansministeriet fik en stærk position som eliteaktør og fik større di-

rekte indflydelse gennem sit samarbejde med KL og dermed en større chance for at kunne skabe 

forandring ude i yderste led, folkeskolerne. Noget som traditionelt er svært for ministerier. Danmarks 

Lærerforening stod til sidst isoleret og havde ringe eller ingen indflydelse. Denne bevægelse hænger 

formentlig sammen med bevægelser i det offentlige generelt.   

På indholdssiden endte DLF ligeledes på et sidespor. Deres udspil kom timingsmæssigt for sent, 

og det lå alt for langt fra det udspil, den daværende SRSF-regering var kommet med. Det blev tyde-

ligt, at der ingen vej var uden om et endeligt opgør.  

Finansministeriet fik en ny rolle i forhold til KL. Ministeriernes rolle i forhold til styring var traditionelt 

set præget af enkel styring, da ministeriet satte de helt overordnede mål og rammer, men ikke er med 

i implementeringen. Ansvaret for implementering varetages typisk af kommuner eller regioner. Men 

det tætte samarbejde med KL, samt det faktum at der var måltal på, hvad kommunerne skulle, med i 

implementeringen af skolereformen, betød, at ministeriet fik mulighed for at søge indflydelse ad flere 

veje. Det gav dem flere muligheder for at styre, og det var en ændring fra mere enkel styring til en 

mere kompleks eller indirekte styring fra ministeriet ud til den enkelte skole. Der skete endvidere et 

skift i reformkoalitionen, hvor ministeriet og KL skabte en alliance, som tidligere var mellem KL og 

DLF.  

4.2	Tese	2:	”Den	offentlige	værdiskabelse	i	forhold	til	folkeskolen	er	diffus”	

4.2.1 Den offentlige værdiskabelse i et kort historisk perspektiv 
 
Folkeskolen har gennem mange årtier været en samlende enhed i det danske samfund, som af de 

fleste tillægges en central betydning set i et samfundsmæssigt perspektiv. Men forventningerne til den 

offentlige værdiskabelse, folkeskolen skal bidrage til, er ikke den samme set i et historisk perspektiv.  

Gennem 1970 og 1980´erne var den overordnede opfattelse af skolegangen, at det var en livsfase, 

som havde en selvstændig berettigelse i et barns liv. K.E. Løgstrup sagde i en tale i 1981 om skolens 

formål66: ”Hvad vi må stå fast på, er, at formålet med skolen er oplysning, så vi ikke af vort samfunds 

karakter af arbejdssamfund lader os forlede til at reducere skolens formål til at være uddannelse. 

Uddannelse er i skolen et afkast, som tilværelsesoplysningen giver”. 
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I 1990 og 00´erne ændrede den offentlige holdning sig til folkeskolens formål. Efter PISA i 2003 var 

der politisk bred enighed om, at undersøgelsens resultater krævede politisk handling, og OECD-

rapportens anbefalinger understøttede dette på en række områder. Disse ændringer afspejles i for-

målsparagraf i 2006, som blev skelsættende på den måde, at den gør op med folkeskolens traditio-

nelle set up i forhold til et fokus på demokratisk dannelse hen imod et fokus på at udvikle faglige 

kvalifikationer til et arbejdsmarked i en global verden.  

Der var en tydelig og markant debat om de mange divergerende forventninger til folkeskolens ar-

bejde med samtidens børn og unge, og Helle Thorning-Schmidt indrammede dette meget tydeligt i 

åbningstalen i Folketinget i 2012: ”Rigtigt mange børn klarer sig godt i skolen. Men de kan blive endnu 

dygtigere. Og det er nødvendigt. For samfundet, arbejdsmarkedet og den globale verden stiller stadig 

større krav til os alle sammen67”. 

En værdiskabelse, hvor skolen formål er at levere børn til det fortsatte uddannelsessystem med 

uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kompetencer gennem grundlæggende kundskaber og 

færdigheder, som øger Danmarks konkurrence muligheder i en global verden med et forøget trus-

selsbillede.  

Hun slutter: ”I det nye folketingsår er vores vigtigste opgave at investere i vores børn og unge. I vo-

res fremtid. Det er nødvendigt, når vi skal gennem krisen med det samfund, vi holder af i behold. 

Uddannelse er vejen både til at få alle med og til at drive vores samfund videre. Så vi kan sikre vores 

arbejdspladser. Forbedre hverdagen for danskerne. Styrke fællesskabet. Vi skal ikke kæmpe om 

skolen. Vi skal kæmpe for skolen. Sammen68”. 

Her gives der udtryk for, at uddannelse ses som et fundament for, at Danmark som velfærdssy-

stem kan bevares. Den samfundsmæssige værdiskabelse er drejet mod en forståelse af, at skolegang 

ses som en vigtig brik i Danmarks konkurrenceevne i et fremtidsperspektiv. Finanskrisen har også sat 

sine spor. Men der indikeres endvidere, at der er en kamp om formålet med folkeskolen, hvor ikke alle 

er enige.  

Ifølge Mark H. Moore skal ledelse og organisationen arbejde sammen om at have en fælles strate-

gi, som skal skabe offentlig værdi. Hvis der ikke er enighed om, hvad der skaber offentlig værdi, kan 

det være svært at lave en strategi, det kan være diffust at skabe en operationel kapacitet til at kunne 

imødekomme dette, og det bliver vanskeligt at få support og legitimitet til en valgt strategi.  
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4.2.2 Kampen i folkeskolen – en uens forståelse af formål, viden og data 
 
Rektor for Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, har i sin bog ”Hvor står kampen om 

dannelse?”69 givet sit bud på, hvordan man kan forklare den strid, der i disse år kæmpes både om 

begrebet dannelse og om selve formålet med den danske folkeskole.  

Stefan Hermann tegner et billede af to yderpoler i debatten. Den ene pol, den pædagogisk-

konservative position70, ser sig selv som den, der skal redde dannelse fra instrumentalisering, Excel-

ark og fra ”tal-drengene”. Den længes efter i går (hvor alting var bedre) og anser ”ufrivilligt” staten som 

skaber af samfundet. Alt hvad der kan gå galt, tillægges statsligt misføre, som består af overregule-

ring, styring og bureaukrati. ”Djøfferne” er som faggruppe ganske upopulær og italesættes som uvi-

dende om, hvordan det faktisk foregår i folkeskolen.  

Som Stefan Hermann skriver: ”Nogen deroppe fucker op i det, og det ikke alene udføres, men ud-

tænkes af djøffere, der næsten må bære deres fagforeningstilhør som kainsmærke. Magt- og system-

kritik bliver til statskritik71”. 

Et eksempel på denne opfattelse er et indlæg i Folkeskolen af Niels Chr. Sauer (bestyrelsesmedlem i 

DLF) fra foråret 2013 om baggrunden for skolereformen: ”Regeringens skal komme med et populært 

bud på løsningen af det presserende problem, alle regeringer i den vestlige verden, bortset fra Fin-

land, har bakset mere eller mindre forgæves med de sidste 25 år: Den foruroligende store gruppe af 

unge, der forlader skolen med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder og kundskaber. I stedet for 

at tage dette grundlæggende problem alvorligt, insisterer de skolefremmede djøffere i Modernise-

ringsstyrelsen på, at projektet (skolereformen) kan trumfes igennem, og regeringstoppen, der er fuld-

stændigt blank på skoleområdet, lægger sin skæbne i deres hænder72”.  

Han udtrykker her en skarp kritik af embedsmændene, som kaldes skolefremmede, og han mener, 

at regeringen mangler faglig viden på området.  

Historisk set har folkeskolen haft tradition for kollektiv selvkritik, en intern kritik, sådan som kritikken 

mod ”den sorte skole” og universiteternes professorer i 1960-1970´erne. Men denne interne kritik 

forstummer og bliver samlet som en kritik, som primært er rettet imod eksterne forhold. 

Den pædagogisk-konservative position har et ambivalent forhold til viden og data. På den ene side 

afvises almindeligt tilgængelige data, såsom nationale test og komparative undersøgelser som PISA. 

De ”måler ikke det rigtige” – og fortæller ikke ”hele historien”. Men omvendt, hvis en undersøgelse 
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som ICCS73 viser, at de danske elever ligger i top med hensyn til deres viden om samfund, demokrati 

m.m., bliver tallene brugt til en positiv fortælling af DLF.  

Modpolen, kaldet den politisk-administrative position, er en gruppe bestående af repræsentanter 

fra centrale politiske partier, ministerielle embedsmænd, lobbyister fra arbejdsgiverorganisationer samt 

forskere fra samfundsvidenskabelige miljøer. Deres omdrejningspunkt er en samfundsforståelse, hvor 

der er åbenlyse trusselsbilleder, såsom globalisering, migration og finanskrise, som kan have direkte 

indflydelse på nationens overlevelse og integritet.  

Den politisk-administrative position har et indforstået sprog, hvor det ”at tage ansvar” og sætte sig 

i ”nationens sted” fylder, og hvor det altid er forhåndsdefineret ud fra nationaløkonomiske kriterier.  

Bjarne Corydon (A) siger: ”Som ansvarlig for hele den offentlige økonomi gør regeringen sig løbende 

overvejelser om, hvordan tingene kan gøres bedre og billigere. Men skolereformen lå altså ved siden 

af økonomimålet, og vi endte jo også med en folkeskole, der bliver dyrere, end den var før. Hele folke-

skolereformen har et kvalitetssigte. Den er ikke et led i en økonomisk politik for Danmark” 74. Han 

slutter mere interessant med at sige, at Finansministeriet vil følge skolereformen tæt, og: ”Vi prøver at 

være med i implementeringen af en række reformer, for Finansministeriet er jo ikke bare et økonomisk 

ministerium, vi er et resultatministerium”. 

Den politisk-administrative position har en stærk orientering mod arbejdsmarkedet og ser det som 

en af folkeskolens fornemmeste opgaver at kvalificere fremtidens børn og unge til den opgave. Sko-

lens mere dannelsesmæssige aspekter fylder ikke så meget. Det er ofte svært for denne position at få 

reformer til at virke, da deres fokus på NPM-styringsprincipper sjældent skaber den nødvendige 

meningsskabelse for dem, som skal implementere reformen. Den politisk-administrative position er 

glad for test og målinger samt resultatsammenligninger. Men det kniber med at forstå eller forklare 

resultaterne, bl.a. fordi den altid ser bort fra konteksten, særligt de historiske kontekster af stiaf-

hængighed. Det kan betyde, at det bliver til data og tal uden viden – og metoder uden analyse. 

Det bekymrende er, at de to positioner er grundlæggende langt fra hinanden. Det er helt grund-

læggende forskellige opfattelser af, hvad folkeskolen skal kunne, og derfor er der ingen forpligtigelser i 

samarbejdet. Begge parter ser meget fastlåst på deres egen rolle og position i kampen om folkesko-

len. 

Stefan Hermann anfører, at begge positioner, som selvfølgelig er stærkt fortegnede, har flere fælles 

skavanker. Begge positioner har vanskeligt ved at reflektere over begrænsningerne i deres egen 

tænkning, position og praksis, og der skabes fjendebilleder af djøfferne som fortalere for konkurren-

                                                
73 (Undervisningsministeriet 2009, 1) 
74 (Thejsen, T. & Jørgensen H. B., 2013, 1) 
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cestaten og af underviserne som forkælede og arbejdende uden nogen som helst form for evidens 

eller tal. Positionerne er enige om, at der er et problem, men løsningerne er de ikke enige om.  

Danmark Lærerforening bør, ifølge Stefan Hermann, anerkende skiftende regeringers ret til at an-

vende deres politiske magt til at træffe demokratiske beslutninger. Omvendt bør de skiftende regerin-

ger altid sikre reel inddragelse af DLF. Den politisk-administrative magt bør indse, at den ikke kan 

gennemføre reformer uden den anden part, det lykkes ganske enkelt ikke. Hellere have en kritisk ven 

end en fjende.  

4.2.3 Sammenfatning 
 

Ifølge Moore skal skolen og dennes ledelse arbejde sammen om en fælles strategi, som rummer tre 

områder: offentlig værdi, legitimitet og support, samt operationel kapacitet. Hvis en organisation, som 

en skole, skal have succes med værdiskabelse, skal man have en idé om, hvilken værdi og formål 

organisationen stræber efter.  

Hvis skolen skal lykkes med at skabe offentlig værdi, skal der ifølge Moore være støtte og opnået 

værdi hos skolens brugere (elever og forældre), det politiske system både kommunalt og landsdæk-

kende, hos eksterne brugere og interessenter samt i medierne. Moore kalder dette ”authorizing envi-

roment of organizations75”.  

Det kan blive en svær opgave, hvis der ikke er en samfundsmæssig bred forståelse af, hvad det er, 

folkeskolen skal lykkes med. Man kan sige: Hvad skal folkeskolen kunne i fremtiden, som den ikke 

kan i dag.  

I dette analyseafsnit er der givet bud på to forskellige positioner i debatten, som er præsenteret 

med det formål at tegne et billede af, hvor diffus og mangfoldig forståelse af folkeskolens formål er. 

Trods det faktum, at Stefan Hermans to positioner givetvis er noget fortegnede, så er det beskrivelser, 

hvor flere elementer kan findes i opgavens empirigrundlag, og som mange skoleledere med sikkerhed 

kan nikke genkendende til. 

Det er ikke kun en drøftelse af enten diffus samfundsmæssig forståelse af et dannelsesbegreb, set i 

forhold til en samfundsmæssig diffus forståelse af nødvendigheden af bedre faglige resultater for at 

klare sig i en globaliseret verden. Det er mere komplekst og diffust end det. Det er dybest set en 

drøftelse af, hvad man som individer tror på, at samtidens børn og unge skal kunne i fremtiden.  

                                                
75 (Moore, M. H. 2000, 198) 
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4.3	Tese	3:	”Folkeskolen	er	på	vej	mod	det	datainformerede	samfund”	

4.3.1 Socioøkonomiske faktorer 
 
Gennem 00´erne har der været et øget fokus på international sammenligning af elevernes faglige 

præstationer. Dette fokus har flere samtidige socioøkonomiske forklaringer, såsom globalisering og 

finanskrise.  

Den øgede testning af elevernes præstationer inden for forskellige fagområder i internationale test, 

såsom PISA, TIMMSS76 og PIRLS77, åbner for muligheden for at lave sammenligninger. Sammenlig-

ninger som ikke kun er i nordisk regi, men som også er med lande med en helt anden samfundsstruk-

tur og skoletradition. Dette medfører et pres på folkeskolen i forhold til at levere bedre fagligt målbare 

resultater set i et internationalt perspektiv. Tv-programmer, såsom ”9.z. mod Kina”, hvor Holme Skole 

fra Aarhus dyster mod en kinesisk klasse fra Harbin i læsning, matematik, engelsk, kreativitet og 

samarbejde, er med til at skabe et fornyet billede af, at vi i Danmark gør os forestillinger om vores 

egne gode præstationer, som måske ikke helt holder.  

Samtidigt er der gennem hele perioden et bredt politisk ønske om en større skolereform med fokus 

på at opnå bedre faglige resultater, og der er bred opbakning fra befolkningen. Derfor er der fokus på 

måling af resultater (i tal), så der gives en klar indikation om, hvorvidt folkeskolen er på rette vej. 

4.3.2 Fokus på faglighed 
 
I følgende analyseafsnit ses der på to nedslag i perioden 2001-2013, hvor der særligt spores en større 

debat om folkeskolens faglige resultater, og som ændrer grundlaget for forhandlingerne om folkesko-

lereformen i 2013. Nedslagene er i 2002 og i 2009/10. Det første nedslag er valgt pga. indvirkninger-

ne fra ”PISA-chokket”. Det andet er valgt i forhold til at se på den indvirkning, resultaterne af regerin-

gens nedsatte Rejsehold havde på debatten om faglighed i skolen. Der er fokus på de tre største 

aktører: regeringen, KL og DLF.  

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) stod i 2002 i spidsen for et folkeskoleforlig, som blev indgået 

mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Man kan tydeligt spore reaktionen 

på PISA-chokket i 2001 hvor folkeskolen ikke havde opnået de forventede faglige resultater. Ulla 

                                                
76 TIMSS er en forkortelse af Trends in International Mathematics and Science Study, og har siden 1960’erne været internationale sammen-
ligninger mellem elevpræstationer i fagene matematik og naturfag/teknik, og der deltager 52 lande hvert 4 år. TIMSS-studierne har igennem 
alle årene været planlagt og styret af IEA, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, som er en sammen-
slutning af forskningsinstitutioner verden over.  
77 PIRLS er en international komparativ undersøgelse, der gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of Educati-
onal Achievement (IEA). PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international undersøgelse af læsekompetencer i 4. 
Klasse, som tages hvert 5 år. 
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Tørnæs udtalte i den forbindelse78: "Gennem hele forhandlingsforløbet har det været et kardinalpunkt 

for regeringen at få styrket fagligheden i folkeskolen”.  

I modsætning til dette udtalte Anders Bondo Christensen i en kronik i Folkeskolen79: 

”Vi har i Danmark tradition for brede forlig bag folkeskoleloven, og det var helt uhørt, at så konkrete og 

voldsomme ændringer af skolen blev aftalt på et lukket møde mellem finansministeren og KL. Ændrin-
gerne ville, hvis de blev gennemført, ikke bare føre til et opgør med traditionen om store forlig, men til 

et brud med selve det skole- og menneskesyn, som ligger til grund for folkeskolen”. 

 

I kronikken giver Anders Bondo Christensen udtryk for, at VK-regeringen samt Dansk Folkeparti øn-

skede en større ensretning i folkeskolen med faglig niveaudeling og med centralt fastsatte læringsmål 

gældende for alle danske folkeskoler. Over for dette står, ifølge Anders Bondo Christensen, både KL 

og Socialdemokraterne. Disse aktører havde et fokus på lærernes faglige kompetencer og undervis-

ningsdifferentiering som metode.  

Bjørn Dahl (V), som på det tidspunkt var formand for Børne- og Kulturudvalget i KL, forsøgte i en 

kronik at balancere debatten: 

”KL er enig med regeringen i, at man skal stræbe efter, at eleverne i folkeskolen skal være fagligt 

dygtigere, end de er i dag. Fagligt dygtige unge har lettere ved at overskue og gennemføre ungdoms-

uddannelser og senere gennemføre en konkret uddannelse. Men en styrkelse af det faglige må ikke 

ødelægge det, som den danske folkeskole har særlig succes med – nemlig at udvikle børnenes sam-

arbejdsevner, deres interesse for fagene, lysten til at lære og deres selvtillid. Det er kompetencer, som 

særligt udmærker sig i forhold til videnssamfundets krav. Jeg ser snarere de faglige og personlige 

kompetencer som hinandens forudsætning. Man kan ikke udvikle de faglige kompetencer uden at 

udvikle de personlige og omvendt. Folkeskoleforliget indebærer, at der sættes nationale trinmål i 17 

skolefag. Det er nu op til kommunerne at sætte mål for, hvordan man vil følge op på alle disse mål. 

Jeg vil faktisk advare mod, at man skyder med spredehagl og sætter lige megen energi ind på evalue-

ringen af alle målene”80. 

  

Bjørn Dahl anerkendte regeringens optagethed af at øge fagligheden i folkeskolen, men imødekom 

DLF i forhold til, at faglighed er mere end færdigheder. Han sluttede desuden med at opfordre parter-

ne til ikke at afspore debatten om folkeskolens udvikling.  

                                                
78 (Undervisningsministeriet 2002, 1) 
79 (Christensen, A. B. 2002, 1) 
80 (Dahl, B. 2003) 
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Dette indikerede, at der blandt parterne var stor uenighed i forståelse af begrebet faglighed, og hvilken 

betydning selve faglighedsbegrebet skal have i den danske folkeskole. Mere indirekte en diffus forstå-

else af, hvad formålet med folkeskolen var – og kimen til en begyndende konflikt mellem eliteaktører-

ne: ministeriet, KL og DLF blev lagt. Kimen til konflikten i 2013 blev således lagt allerede i 2002. 

I 2009 annoncerede Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin åbningstale i folketinget81 at: 

”Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest penge per skoleelev. De store ressourcer skal 

selvfølgelig modsvares af en lige så stor indholdsmæssig ambition. Med de briller vil regeringen nu 

igangsætte et 360 graders eftersyn af folkeskolen”. 

DLF var ikke enig i denne tolkning af hverken den økonomiske eller den faglige præmis og kom 

med et modsvar i udspillet ”Folkeskolen er til debat – brug lærerne82. I forhold til økonomi står der i 

dette udspil: ”Officielle tal fra de kommunale budgetter og regnskaber danner baggrund for den på-

stand, at der i det seneste årti er tilført ekstra penge til folkeskolens undervisning. Det er imidlertid en 

alt for simpel og unuanceret konklusion”. DLF udviste en generel skepsis i forhold til tal målt fra cen-

tralt hold.   

Samtidigt blev der fra DLF's side fortsat sat spørgsmålstegn ved definitionen af begrebet faglighed: 

”Alle taler positivt om et højt faglighedsniveau. Det helt afgørende er imidlertid, hvad det er for en 

faglighed, vi taler om. Er vores definition af faglighed forkert eller for snæver, svigter vi såvel eleverne 

som samfundet i forhold til fremtidens udfordringer”.  

I statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale83 i 2010 inviterede han alle skolens interessenter 

– lærere, elever, forældre, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer og faglige organisationer – 

til en særlig Marienborg-uge for at indlede et 360 graders eftersyn af den danske folkeskole. Han 

betonede tillige sit fokus på faglighed: ”For der er ingen vej uden om de boglige kundskaber, som ofte 

– fejlagtigt – bliver kaldt hårde værdier. Viden er det pureste guld i vores tid”. 84 

Regeringen sendte i forbindelse med Marienborg-ugen en pressemeddelelse85 ud, hvor formålet 

med ugen tydeligt fremgår: ”Endemålet er en bedre folkeskole for pengene. Det faglige niveau skal 

styrkes, og flere skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse”. Mere præcist var der tale om tre 

klare budskaber: 1) folkeskolen skal forbedres inden for samme økonomiske ramme, 2) det faglige 

niveau skal være højere, 2) flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

                                                
81 (Statsministeriet 2009, 1) 
82 (Danmarks Lærerforening 2010, 1-35) 
83 (Statsministeriet 2010a, 1) 
84 (Ibid.) 
85 (Statsministeriet 2010b 1) 
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Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte: ”Det er afgørende for Danmarks muligheder for vækst, 

at vi har et uddannelsessystem, som kan måle sig med de bedste i verden – lige fra folkeskole over 

ungdomsuddannelser til universiteter og andre videregående uddannelser”86. 

Rejseholdets endelige anbefalinger fik en blandet modtagelse. Anders Bondo Christensen udtalte i 

en kronik i Altinget87, at anbefalingerne om mere uddannelse til lærerne er positivt, og ikke mindst 

sammenkædningen mellem kvalitet i undervisning og elevernes faglige udbytte. Mere kritisk stiller han 

sig over for de store linjer i forslaget og siger: ”Anbefalingerne bærer præg af, at de er udarbejdet 

under stort tidspres, og det har jeg stor forståelse for. Rejseholdet understreger, at man bør basere 

sig på forskning frem for holdninger, men en række af deres forslag er faktisk holdningsprægede og i 

modstrid med, hvad forskningen siger. Det gælder offentliggørelse af testresultater, resultatløn til 

skoleledere og opløsning af klassefællesskabet gennem ubegrænset holddeling og linjer”. 

KL kom samtidig med udspillet ”Nysyn på Folkeskolen88”, hvor KL lagde sig op ad regeringsgrund-

laget, bl.a. med målet om at blive top 5 i PISA-undersøgelser i 2020. Særligt bemærkes det, at KL 

skrev, at målene skal nås uden at bruge flere penge pr. elev. Samme udmelding som regeringen mht. 

at fastholde samme økonomiske ramme for folkeskolen. Det kunne indikere et tidligt parløb mellem 

KL og regeringen. 

Endvidere formulerede KL, at børnenes læring skulle være den dominerende drivkraft i skolen, og 

at der derfor skulle anlægges et nysyn på skolens faglige mål, organisering, struktur, økonomi og 

samarbejdsformer.  

Der var stadig i 2009/10 en grundlæggende forskel i forståelse af begrebet faglighed og dets sam-

fundsmæssige betydning. Men til forskel fra første nedslag i 2002 var KL’s holdning til faglighed i 

overensstemmelse med regeringens linje. DLF anerkendte fortsat ikke præmisserne for drøftelsen af 

et fokus på bedre faglige resultater i folkeskolen.  

4.3.3 Tendenser – evaluering, test og tal 
 
Man kan i perioden 2001-2013 spore en tendens i forhold til et fokus på evaluering, test og brugen af 

tal i styring og udviklingen af den danske folkeskole. Særligt har OECD´s PISA-målinger og rapport 

haft en direkte indflydelse på skolepolitikken, og det belyses yderligere her.  

OECD udkom i december 2004 med resultaterne fra året før. Den danske regering lod OECD gen-

nemføre et review89 af folkeskolen, da den fandt resultaterne utilfredsstillende.  

                                                
86 (Ibid.) 
87 (Sandahl, M. D. 2010, 1) 
88 (Kommunernes Landforening 2010, 1-35) 
89 (Undervisningsministeriet 2004b, 1) 
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OECD-rapporten peger på 35 mulige initiativer, som der skal arbejdes med med henblik på at øge 

resultaterne. Foruden forslag til initiativer som kompetenceløft af lærerne og leder samt specialisering i 

undervisningen af tosprogede, fremhæves det, at der er for få klassetimer på de observerede skoler, 

og at der er en for restriktiv overenskomst, som hæmmer muligheden for en mere fleksibel udnyttelse 

af ressourcerne.  

OECD rapporten fremhæver særligt et initiativ, som ligger som baggrundstæppe for de øvrige initi-

ativer – systematisk evalueringskultur. Hvis de øvrige initiativer for at forbedre folkeskolens faglige 

resultater skal lykkes, kræver det en stærkere systematisk evalueringskultur. Denne enkeltforandring 

sætter rammen for de drøftelser, som følger i den skolepolitiske debat.  

I begyndelsen af 2005 udkom KL med en rapport ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 

90 hvor der står: ”Der er konsensus om, at alle børn skal have et solidt og varigt udbytte af deres 

skolegang. Men kommuner og skoler skal turde se de tvingende udfordringer i øjnene: Skolens faglig-

hed skal i fokus, og elevernes udbytte af undervisningen skal øges”. KL stiller i rapporten kritisk 

spørgsmålstegn ved, om DLF har erkendt resultaterne fra PISA-undersøgelserne og peger på evalue-

ring, hvis lærerne skal undervise med den ønskede effekt hos eleverne. 

Evaluering er ligeledes en del af VK´s regeringsgrundlag91, hvor de ”vil styrke evaluering i folkesko-

len ved at give skolerne pligt til at evaluere elevens udbytte med udgangspunkt i de bindende mål for 

undervisningen, som blev iværksat i 2003”. Her introduceres nationale test for første gang som et 

middel til at sikre faglig progression i undervisningen.  

Den offentlige styring er på det tidspunkt stærkt præget af NPM-tænkning, hvor evaluering, bin-

dende mål og nationale tests ligger i linje med denne styring. I DLF er der dog generel modstand mod 

dokumentation af folkeskolens samlede kvalitet, som fx kan måles ved de nationale obligatoriske test 

samt rangordning på baggrund af karakterer. 92 

Det ville være nemt at sige, at der er enighed mellem regeringen og KL i forhold til national testning 

og kvalitetssikring – og at de er enige om, at DLF er på et sidespor. Men forholdet mellem regeringen 

og KL er ikke ukompliceret. KL har det fulde ansvar for landets folkeskoler, og nationale tests åbner 

op for en landsdækkende styring, som ministeriet gerne vil være ansvarlig for. KL har ikke noget imod 

testningen, fokus på PISA, tal eller årsmål for skolerne, som er tydelige NPM-initiativer, men de har 

noget imod at give noget af deres ansvar fra sig. De skriver: ”KL og kommunerne har hørt signalerne 

om at stramme op i folkeskolen. En af betingelserne er, at Folketinget og KL får en gensidig forståelse 
af ansvar og opgaver. Den konstante mistilid slider på systemet. Derfor opfordrer KL til et tillidsfuldt 

                                                
90 (Kommunernes Landforening 2005, 1-35) 
91 (Statsministeriet 2005a, 1-54) 
92 (Danmarks Lærerforening 2004, 1-32) 
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samarbejde med en tættere dialog om, hvordan mål og rammestyring kan omsættes til praksis på 

skoleområdet. Dialogen kan tage udgangspunkt i de nødvendigste resultater og i at undgå bureaukra-

ti.93”. En tydelig løftet pegefinger til regeringen om ikke at lave unødig indblanding i, hvad kommunerne 

anser for deres ansvarsområde. OECD’s rapports vigtigste initiativ, evaluering, bliver overraskende 

pænt taget imod af folkeskolens parter.  

4.3.4 Sammenfatning 
 

I hele perioden fra 2001-2013 har der været et øget fokus på elevernes faglige kvalifikationer målt i et 

internationalt perspektiv. Især OECD’s PISA-måling har haft direkte indflydelse på dansk skolepolitik.  

De tal og data, som de forskellige målinger bidrager med, bliver fortolket forskelligt af folkeskolens 

aktører, her især regeringen, KL og DLF. Fra politisk side var der et stærkt fokus på bedre resultater i 

internationale sammenhænge for at imødegå øget pres fra globalisering og efterdønninger af finans-

krisen. Det er KL overordnet enig med regeringen i, men de følger sig samtidigt presset af regeringen, 

som de oplever, blander sig i styringen af folkeskolen. DLF har et ambivalent forhold til tal, alt efter om 

det er til deres fordel eller ej. Mest af alt er de kritiske ud fra devisen, at tal ikke fortæller den hele 

historie.  

Det er bemærkelsesværdigt, at kimen til konflikten i 2013 allerede kan spores i debatten i 2002. 

Regeringen og DLF lå allerede langt fra hinanden i deres forståelse af, hvad faglighed er, og hvad 

målinger og test kan bidrage til i folkeskolen. KL får en rolle som mellemmand, men stiller sig kritisk 

overfor, at DLF ikke rykker sig i debatten. At denne grundlæggende konflikt ikke løses undervejs, 

bliver tydeligt i 2010, hvor KL lægger sig op ad regeringens ønske om bedre faglige resultater, og DLF 

bliver for alvor efterladt alene trods det åbenlyse forhold, at de er en vigtig aktør, hvis forbedringerne i 

folkeskolen skal nås.    

5.	Diskussion	
 
Følgende afsnit diskuterer først opgavens resultater, hvor der ses ind på den historisk-institutionelle 

analyse samt de tre delanalyser, som er opbygget omkring teser.  

For at besvare problemformuleringen er der lavet en historisk-institutionel analyse af perioden 

2001-2013, hvor der tolkes på de forandringer, der har været i reformudviklingen med henblik på at 

forstå, hvad der sker af udvikling. For at zoome ind på dele af reformudviklingen er der opstillet tre 

teser, som har dannet udgangspunkt for analysen. Hvert analyseafsnit afslutter med en sammenfat-

                                                
93 (Kommunernes Landforening, 2006, 1-20) 
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ning. Til sidst kommer diskussionen, som ser på den overordnede udvikling i forhold til reform og 

styringstilgang, eliteaktører, værdiskabelse og vejen mod det datainformerede samfund.  

5.1	Diskussion	af	opgavens	resultater	
 

Gennem flere årtier har der været et politisk ønske om at lave en skolereform, som for alvor ville for-

bedre resultaterne i folkeskolen. Skolereformer bliver traditionelt set vedtaget i brede forlig. Fordelen 

ved brede forlig er, at der en overordnet konsensus i Folketinget om, hvad folkeskolen skal levere i 

samfundet. Det er også en fordel, at flere partier føler sig forpligtet i forhold til at få reformerne til at 

blive implementeret, og at folkeskoleområdet ikke hele tiden er udsat for ændringer fra skiftende 

politiske flertal. Ulempen er, at fælles konsensus kan være lig med ”laveste fællesnævner”.  

Man kan diskutere, hvilke faktorer i 00´erne der skaber de udløsende faktorer, som gør, at der kan 

skabes det brede forlig til en mere gennemgribende skolereform i 2013. En af de faktorer, som får 

betydning, er de socioøkonomiske vilkår, som udspiller sig her. Der er et stadig større fokus på globa-

lisering og den betydning, som man tror, det vil have for udviklingen af samfundet. Verden er blevet 

mindre, og man begynder at sammenligne sig med andre lande fra hele verden. Finanskrisen i 2008 

højaktualiserer dette. Skaber det en overdreven frygt for, hvad vi som et lille land skal kunne leve op til 

i forhold til kvalifikationer og kompetencer for at kunne overleve i en global verden med stærk konkur-

rence? Eller er det et udslag af samtidens NPM-tilgang, om at alt (også folkeskolen) kan blive mere 

effektivt, opnå bedre resultater, på kortere tid og billigere? Hænger de to ting sammen? Ville det i 

Pollitt og Bouckaerts teoriramme være de socioøkonomiske rammer – som ikke kun var et dansk 

anliggende, men et globalt fænomen – som skabte det fornødne behov for, at der skulle ske noget?  

Den første PISA-måling skaber et chok i Danmark. Der er en bemærkelsesværdig hurtig accept af 

dens resultater, som fremhæves af politikerne, og det er formentlig ikke altid, at internationale rappor-

ter og undersøgelser medfører så hurtig respons fra beslutningstagerne. Også i den brede samfunds-

debat bliver resultaterne taget til efterretning. Men folkeskolens lærere og deres fagforening DLF 

tillægger ikke PISA samme betydning. Der er en generel mistro til, om tallene fortæller den hele histo-

rie om den danske folkeskole. PISA-målinger bliver et tilbagevendende tema for skiftende regeringer, 

hver gang skoleudvikling kommer på banen. Trods det faktum, at nyere målinger faktisk viser en 

forbedring af resultaterne, og at Danmark ligger midt i feltet. Det sender den politiske dagsorden i én 

fælles retning – der skal opnås bedre faglige resultater i folkeskolen. Samtidig med, at nogle af folke-

skolens hovedaktører, lærerne, sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved denne dagsorden. Man 

kan diskutere, hvordan det gab opstår mellem de to dagsordner? Trods det at PISA-chokket kan 
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tolkes som en ”change event” hos Pollitt og Bouckaert, har PISA-målingen haft en langt større effekt 

ind i den skolepolitiske debat i Danmark, end den har i de nordiske lande generelt.  

Hvordan hænger det sammen?  

I den undersøgte periode ser man et skifte i styringen af folkeskolen som velfærdsområdet. Særligt 

rammer NPM området, mål- og resultatstyring bliver udbredt, som det allerede var på andre vel-

færdsområder, såsom sundheds- og ældresektoren. Regeringen skæver til de angelsaksiske lande, 

da disse landes skolepolitik er styret af en betydelig mængde NPM-værktøjer. Et eksempel er den 

inspiration, som Christine Antorini fik i Ontario i Canada. Denne inspirationstur havde en væsentlig 

betydning for ordlyden af de mål, som blev sat i skolereformen i 2013. Undervejs er der ingen, som 

stopper op og undersøger, om lærerne er med på alt dette? Ikke én gang i hele perioden, og det er 

ikke kun til sidst, at lærerne har modstand mod den angelsaksiske skoletænkning. Hvordan kan det 

være, at der ikke er interesse for lærernes syn på dette? 

De eliteaktører, som samarbejder inden for skoleområdet, er relativt stabile aktører. Det betyder, at 

det er de samme eliteaktører hver gang, der skal laves en reformkoalition på skoleområdet. I optakten 

til skolereformen forsøgte den daværende undervisningsminister Christine Antorini at få folkeskolens 

eliteaktører til at arbejde sammen i partnerskaber og netværk på nye måder. En NPG-tankegang, som 

udmøntede sig i ”Ny Nordisk Skole”. Der kobles nye aktører på projektet, såsom erhvervslivet og de 

kulturelle institutioner. Dette initiativ giver regeringen vind i sejlene, og der skabes en stærk reformkoa-

lition omkring skolereformen. Skolereformen er det, som Greve94 kalder en kampagnereform, hvor der 

er mange aktører involveret, og reformen er politisk ledet. I samme periode er DLF ret passiv. Det kan 

diskuteres, om DLF aflæser situationen, som den er – eller om de håber, de har samme gennem-

slagskraft som faglig organisation som tidligere? Det kan diskuteres, om der var kræfter, som ganske 

simpelt ikke ville have dem med, for strategisk at kunne presse situationen, så der blev udløst en 

endelig konflikt?  

Hele perioden er karakteriseret ved, at der er tydelige og markante forskelle på, hvilken værdiska-

belse folkeskolen skal bidrage til. Det er på alle måder en diffus debat, der folder sig ud, hvor der 

undervejs skabes to modpoler, som ikke kan mødes i samarbejdet om folkeskolen. På den ene side 

er den pædagogisk-konservative position hele tiden i forsvarsposition i forhold vigtige værdier, hele 

dannelsesbegrebet og formålet med at gå i skole i en lang livsbane. På den anden side står den 

politisk-administrative position med ønsker om et fokus på bedre faglige resultater og på at få udviklet 

metoder og test, så man kan følge med i udviklingen. Denne forskel bliver endnu tydeligere, da det 

går op for lærerne, at reformen skal finansieres ved, at de skal løbe stærkere. De har med sikkerhed 

                                                
94 (Greve, C. 2012, 34) 
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vist, at det var agendaen, men har måske hvilet på deres historiske gode evner til at forhandle deres 

arbejdsvilkår. Konflikten og lov 409 fylder lige så meget som selve indholdet i skolereformen. Har 

denne sammenblanding af to ”konfliktområder” gjort det sværere for parterne at mødes? Man kan 

diskutere, om denne sammenblanding vil få konsekvenser for, om reformen lykkes? 

Ministeriet sætter normalt de overordnede mål og rammer for udviklingen af velfærdsområderne i 

Danmark. Men selve arbejdet med udviklingen og implementeringen af de landspolitiske beslutninger 

udmøntes i landets kommuner. Det er en relativ enkel styring. Udfordringen er, at reformer historisk 

set har svært ved at skabe reelle forandringer og ofte ender med et andet resultat end forventet. Det 

betyder, at ministeriet i overført betydning sidder langt væk fra de decentrale organisationer, såsom 

en folkeskole. Men i denne periode skaber ministeriet mål for folkeskolen, som løbende skal evalueres 

ved nationale målinger, og ministeriet indfører bindende mål og nationale test. Det betyder, at det ikke 

alene er kommunerne, som kvalitetssikrer folkeskolens resultater. Hvad betyder det for KL’s rolle?  

Skiftende regeringer har gennem årene forsøgt at få forandringer igennem. Der er en lang stribe 

skolepolitiske udspil, der er Rejseholdet, og der er OECD’s rapport m.m. Reformens indhold og beto-

ning af faglige resultater er derfor ikke nye tiltag, da skolereformen blev udarbejdet i 2013. Der er en 

høj grad af kontinuitet. Det ændrer ikke ved, at det er den mest omtalte skolereform i nyere tid. Men 

er det reformens indhold, der omtales, eller er det kombinationen af skolereform og Lov 409, der tales 

om? Er reformens indhold en fortsættelse af den tidligere udvikling, og vil den derfor kun blive omtalt i 

en kort historisk periode, da udviklingen blot fortsætter? Kunne man gennem Pollitt og Bouckaerts 

teoretiske øjne på de NPM-styringstankegange, der er i spil i hele perioden 2001-2013, forudsige 

noget om den samfundsudvikling, folkeskolen er en del af? 

6.	Konklusion	
 
Formålet med denne opgave var at dykke ned i det historiske felt og se på, hvilken reform- og sty-

ringstankegang, der lå bag skolereformen i 2013.  

Det kan konkluderes, at ministeriet er gået fra en enkel styring til en mere kompleks styring af 

kommunernes arbejde med at få implementeret den vedtagne skolereform. Ansvaret i forhold til den 

enkelte skole ligger fortsat primært hos den enkelte kommune. Men ministeriet begynder at fastlægge 

målinger af kvalitet, resultater og trivsel, som kommunerne er forpligtet til at bruge i deres kvalitets-

rapporter i forhold til kvalitetssikring af deres skoler. Det betyder, at definitionsretten på, hvad der 

måles og testes på, ikke længere kun ligger hos kommunerne. Det, man måler på, er ofte det, man 

udvikler på. Dermed har ministeriet skabt en styring ind i kommunernes ansvarsområde. Skolerne 

oplever således mere kompleks styring end tidligere. 
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Det kan tillige konkluderes, at der blev skabt en stærk reformkoalition, som understøttede skolerefor-

mens tilblivelse, og at DLF ikke var med i denne koalition. At der opstod et tæt samarbejde med 

ministeriet og KL, og at de sammen fik sat retningen for at få lavet en helhedsorienteret og gennem-

tænkt kampagnereform, som har alle elementerne med i forhold til Pollitt og Bouckaerts dynamiske 

reformodel. Man kan påvise, at ministeriet primært har valgt NPM som styringstilgang i forhold til selve 

implementeringen af reformen, og at der er sat konkrete fastsatte mål, som folkeskolen skal leve op 

til. Men der er også ministerielle tiltag, som er præget af NPG-styringstilgange, såsom læringskonsu-

lenterne som skal skabe faglige netværk på tværs af landet, og som har til opgave at støtte op om 

den enkelte skole i forhold til implementeringen af skolereformen. Samlet set et styringsmiks.  

Man kan konkludere, at folkeskolens udvikling i højere grad end tidligere bliver tilrettelagt ud fra 

indsamlet data. Det datainformerede samfund er nået til folkeskolen, og antallet af undersøgelser, 

målinger og test har aldrig været mere omfattende. Det er ikke et særkende for selve skoleområdet, 

men nærmere en samfundsudvikling, som udvikler sig stabilt og kontinuerligt. Denne stabilitet og 

kontinuitet kan man også med rette konkludere, at skoleområdets udvikling er præget af. Skolerefor-

mens indhold står oven på mange års skoleudvikling og er i sit indhold ikke radikalt nytænkende. Men 

der har været plads til fornyelse, såsom understøttende undervisning, obligatoriske lektiecaféer og 

motion/bevægelse.  

Til sidst kan man konkludere, at der ikke er en entydig forståelse af, hvilken værdiskabelse folke-

skolen skal bidrage til samfundsmæssigt. Der er tværtimod en diffus forståelse af værdiskabelsen. Der 

er opstået en værdikamp mellem to beskrevne positioner, den pædagogisk-konservative og den 

politisk-administrative, og hvor ingen af parterne har vilje til at få enderne til at mødes. I én forståelse 

er folkeskolen blevet en åben slagmark i forhold til de to positioners kamp om indflydelse og magt. 

Det betyder, at det kan blive en svær opgave for den enkelte kommune og den enkelte skole at få 

skabt en fælles strategi, som rummer Moores tre områder: offentlig værdi, legitimitet og support samt 

operationel kapacitet, hvis de to positioners kræfter trækker i hver sin retning. Det kan have betydning 

for muligheden for at lykkes med en fælles strategi, og i værste fald kan det betyde, at strategien får 

elementer, der stritter i hver sin retning, for at tilgodese alle parter.  

7.	Perspektivering	
 

Denne opgave åbner for flere muligheder for at gå videre i en uddybning af hele emnefeltet. Et af de 

resultater, som har bidraget til en ny forståelse af udvikling af styring på folkeskoleområdet, har været 

den bevægelse, ministeriet har gennemført fra en mere enkel til en mere kompleks styring. Der er som 

sådan ikke noget i vejen med, at der sker et skifte i den styring, ministeriet har ud til den enkelte de-
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centrale organisation, især hvis alle parter er enige herom. Så kræver det blot, at de nye processer og 

formelle ansvarsområder beskrives og vedtages, således at det hele opleves som fair og transparent.  

Hvis ikke alle parter oplever, at denne nye komplekse styring er aftalt mellem parterne, og at der er 

villighed til at beskrive fair transparente processer, så skabes der mistillid i systemet. I første omgang 

ville det være KL og DLF, som kunne reagere. Man kunne måske endda forestille sig, at det kunne 

skabe en fælles modstand mod ministeriet, som fremadrettet ville få ”reformkoalitions- pendulet” til at 

svinge tilbage til et samarbejde mellem KL og DLF. 

Stefan Hermanns beskrivelse af værdikampen mellem de to positioner har givet stof til eftertanke. I 

denne beskrivelse ligger der mange fortællinger. Fortællinger om noget, som er fortidigt, nutidigt og 

fremtidigt. Denne opgave har ikke arbejdet med kommunikation teoretisk eller med fortællinger speci-

fikt. Der er oceaner af mulige for nye opgaver i det her felt, og som måske kunne bringe løsninger 

med sig.  

Stefan Hermann plæderer for, at der skal skabes et fælles rum, hvor de to positioner kan tale 

sammen. Et rum, der både rummer administrationens logik og kan tale dannelsens sprog95. Svaret fra 

Stefan Hermanns side er, at vi skal genopdage det, han kalder karakteropdragelse og dydsetik. En 

slags revitalisering af gamle dyder som fx flid og fællesskabsbevidsthed. Begge er eksempler på 

værdier og begreber, som både kan indeholde den pædagogisk-konservative positions krav om 

dannelse til livet og demokratiet, samt den politisk-administrative positions fokus på dannelse til ar-

bejdsmarkedet. Måske er det i fortællingen, man kan finde de fælles drømme og håb, som kan give 

en grobund for den fælles værdiskabelse, folkeskolen skal bidrage med i et samfundsmæssigt per-

spektiv.  
 	

                                                
95 (Harbsmeier, A. 2016, 1) 
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Kilde: (Jespersen, J. 2009, fig. 1) 
 
Figur 2:  
Ó Pollit, C. og Bouckaert, G. 
Kilde: (Pollit, C. & Bouckaert, G. 2011, fig. 2.1) 
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Personlig udvikling på Masteruddannelse: Lene Hjorth 
 
I starten af uddannelsen udarbejdede alle studerende et våbenskjold. I mit felt om visioner og drømme 
var der et ønske om at kunne arbejde mere forskningsbaseret, at højne mine analysekompetencer 
samt udvikle mine strategiske lederkompetencer. Efter 4 ½ års studie er det netop de områder, som 
jeg satte som mål at styrke, jeg oplever at have udviklet mig mest på.  
 
Folkeskolen, som jeg er en del af, er i rivende udvikling, og det fordrer nye ledelseskompetencer. Min 
tilgang til ledelse er blevet mere analytisk og refleksiv, og jeg har fået et langt større indblik i offentlig 
ledelse generelt.  
 
Jeg har gennem min uddannelse på Master of Public Governance tilegnet mig en større faglig viden 
om offentlig ledelse og vigtige ledelseskompetencer, som særligt har udviklet den strategiske side af 
mit lederskab.  
 
Ligeledes har jeg haft glæde af et yderligere fokus på kommunikation og coaching, som normalt er 
mine styrkeområder, men som jeg gennem denne uddannelse har fået mulighed for at forfine og 
styrke.    
 
Jeg har været glad for, at jeg gennem uddannelsen har haft mulighed for at kombinere valgfag og 
obligatoriske fag, som har budt på en bred vifte af ledelsesteoretiske områder. Samlet set sidder jeg 
tilbage med en oplevelse af, at jeg har fået mulighed for introduktion til flere teorifelter, og at det alt i 
alt skaber et ledelsesmæssigt vidensfundament at stå på i min ledergerning.  
 
En styrke i undervisningen er, at den ofte tager udgangspunkt i faktiske ledelsesudfordringer eller 
dilemmaer fra praksis, og at vi som studerende sammen med underviserne analyserer udfordringerne 
og dilemmaer ud fra forskellige teorirammer.  
For mig har det betydet:  

• At jeg har opdaget af udfordringer og dilemmaer er bemærkelsesværdigt ens uagtet hvilket 
området, man arbejder med i det offentlige 

• At refleksive processer er nødvendige og vigtige i forhold til at skabe god kvalitet i daglig ledel-
sespraksis 

• At jeg, trods min mere praksisorienterede grunduddannelse som lærer, er blevet skarp til at la-
ve analyser, som er mere teoretisk funderede 

• At dialog om ”lederskabet” udvikler alle i deres egen praksis 
 
Udarbejdelse af opgaver og synopser undervejs i masterforløbet har ”tvunget” mig til at bruge tid på, 
at se på min håndtering af dilemmaer og udfordringer på min skole og i min kommune gennem teore-
tiske briller. Det har givet anledning til flere ”aha” oplevelser, som jeg ikke ellers ville have haft.  
 
Mit fokus på det strategiske arbejde i en politisk styret kontekst har gjort mig skarpere på nye sam-
menhænge, som jeg har fået en større viden om undervejs i forløbet. Det gør det klarere for mig, 
hvornår det er muligt at få indflydelse og dermed få lov at præge beslutninger. Ligeledes har jeg haft 
et særligt fokus på, at når først beslutningerne er truffet, er det vigtigt at der bruges tid på menings-
skabelse og klare implementeringsprocesser.  
 
Arbejdet med Masterprojektet har givet mig en metodologisk indsigt, og dyb respekt for forsknings-
området. Masterprojektet samler 4 ½ års uddannelse i et projekt, og er en god afslutning på et ud-
dannelsesforløb jeg vil se tilbage på med stor glæde, men som også er en kraftanstrengelse i en 
hektisk hverdag.  


