
 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 1 
 

 

 

 

 

  

Studerende: Irene Nitzsch Møller Hastrup 06.11.58 

Vejleder: Christian Tangkjær 

Masterafhandling 

Antal anslag: 97.955 

 

 

 



 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 2 
 

Indholdsfortegnelse 
Abstract ............................................................................................................................................................. 4 

Tillid, frihed og ledelse i en skolekontekst ................................................................................................ 4 

1.0 Indledning .................................................................................................................................................... 5 

2.0 Problemfelt .................................................................................................................................................. 6 

3.0 Problemformulering .................................................................................................................................... 9 

4.0 Historisk og institutionel perspektiv på skoleområdet ................................................................................ 9 

5.0 Teoriens rolle ............................................................................................................................................. 11 

5.1 Teori ................................................................................................................................................... 12 

6.0 Analysestrategi .......................................................................................................................................... 13 

6.1 Tillid: .................................................................................................................................................. 13 

6.2 Frihed ................................................................................................................................................. 14 

6.3Ledelse ................................................................................................................................................ 15 

6.4 Selvstyrende og selvledende ............................................................................................................. 16 

6.5 Styring ................................................................................................................................................ 17 

7.0 Metodevalg  og empiriudvælgelse ............................................................................................................ 20 

7.1 KL’s folder ”En ny folkeskole”, KL juni 2013 ...................................................................................... 22 

7.2 Merete Riisagers tale på KL’s Børne- og ungetopmøde 2. februar 2017 .......................................... 23 

7.3 Formand for DLF/Anders Bondos opslag på Danmarks Lærerforenings hjemmeside ...................... 23 

8.0 Lærernes forståelse af tillid og frihed i forhold til skoleledelse ................................................................ 24 

8.1 Frihed ................................................................................................................................................. 25 

8.2 Tillid og skoleledelse .......................................................................................................................... 29 

8.3 Tillid i forhold til ekstern ledelse – herunder kommunen og KL ....................................................... 31 

8..4 Delkonklusion ................................................................................................................................... 34 

9.0 Hvorledes kobler politiske aktører begreberne frihed og tillid til skoleledelse/lærere? .......................... 36 

9.1 Delkonklusion .................................................................................................................................... 44 

10.0 Hvordan kan jeg som skoleleder lede på frihed og tillid i min praksis? .................................................. 46 

11.0 Konklusion og perspektivering ................................................................................................................ 49 

- Hvordan kobles frihed og tillid til ledelse af folkeskolen i dag? .................................................................... 49 

Fra Samskabelse: 3 svære til Ralph Stacey, 13. december 2015 | Offentlig Ledelse 4/2015 ...................... 51 

12.0 Egen ledelsesmæssige udvikling .............................................................................................................. 52 

13.0 Litteratur .................................................................................................................................................. 54 

file:///D:/Masterafhandling/Færdige%20dokumenter/Afhandling.docx%23_Toc483125762


 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 3 
 

14.0 Bilag ......................................................................................................................................................... 55 

14.1 Interview med XX............................................................................................................................. 55 

14.2 Interview med YY ............................................................................................................................. 55 

14.3 Interview med ZZ ............................................................................................................................. 55 

14.4 Interviewguide ................................................................................................................................. 55 

14.5 Link til KL’s folder ............................................................................................................................. 55 

14.6 Merete Riisagers tale ....................................................................................................................... 55 

14.7 Anders Bondos respons på undervisningsminister Merete Riisagers tale ...................................... 55 

14.8 Tale/julen 2015 ................................................................................................................................ 55 

14.9 Tekst fra Offentlig ledelse 4/2015 – Ralf Stacey om offentlig ledelse............................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 4 
 

Abstract 
 

Tillid, frihed og ledelse i en skolekontekst 

 

Forfatter: Irene Hastrup 

Forlag/år: 2017 

Sider: 55 

Sprog: Dansk 

 

Note: This master thesis is about trust, freedom and leadership in public schools. It is based on a 

case study in a Danish public school and analysis of written government material. The thesis is 

based on the hypothesis that the teachers have no confidence in neither the local leadership nor the 

municipality or government. 

In 2013 there was a great conflict between The Danish Union of Teachers (Danmarks 

Lærerforening, DLF) the Danish government and Local Government Denmark (Kommunernes 

Landsforening, KL). The conflict was rooted in different opinions on manage the teachers’ working 

hours and to where and when they had to be working. In the summer of 2013 the government 

adopted a law on the working rules (lov 409) for teachers, and on top of that they adopted a reform 

of the public schools. The teachers’ union took no part in neither preparation of lov 409 nor the 

decision on the reform of the public schools. 

Through interviews with teachers at a public school, the thesis investigates the teachers’ view on 

trust, freedom and leadership in this particular public school in 2017. Moreover the thesis explores 

thoughts of KL and DLF on the way the teachers should be working and if they can be trusted as 

they are expressed in written materials by KL, the Minister of Education and DLF. The interviews 

and the analysis of the written materials have been done based on theory on governmentality.  

In the analysis this thesis primarily uses theories that are based on a relational approach to 

management and has through this perspective been able to characterize the teachers’ understanding 

as added value to the theoretical terms and concepts.  

Through this exploration and analysis, the thesis find that KL, DLF and the government have three 

different approaches to the Danish teachers. Moreover, the thesis find that the teachers trust the 

local management, but still lack trust in KL and the Danish government.  
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1.0 Indledning  

 Denne MPG-masterafhandling tager afsæt i en hypotese om, at lærere ikke er trygge ved og har 

tillid til, at deres lokale skoleledelse kan varetage den ledelsesopgave, de er ansat til. Lærerne har 

været vant til, at deres faglige organisation, Danmarks Lærerforening (DLF), har forhandlet alle 

arbejdsmæssige rammer med KL og Moderniseringsstyrelsen, hvilket tidligere har efterladt meget 

få lokale personalerelaterede ledelsesopgaver til skolelederen. Dette ændrede Lov 409 på. Opgaven 

tager også afsæt i en antagelse om, at lærerne oplever, at de – via de meget lovfastsatte og 

kontrollerbare bindende trinmål – har mistet deres frihed til at lade undervisningen tage afsæt i 

professionelle vurderinger af elevernes behov fremfor afsæt i trinmål. Endelig tager opgaven afsæt i 

en hypotese om, at lærerne bygger meget på egen værdimæssige forankring og herunder det 

dannelsessyn, de arbejder med afsæt i.  

Afhandlingen er baseret på 3 semi-strukturerede interviews med lærere samt analyse af dokumenter 

fra hhv. KL, undervisningsminister Merete Riisager samt formand for DLF, Anders Bondo. De 

giver udtryk for meget forskellige holdninger og forventninger til skolesektoren. Man kunne 

beskrive disse holdninger som mentaliteter, hvor ”mentalitet kan beskrives som en betingelse for 

bestemte former for tænkning og er således ikke umiddelbar tilgængelig for forståelse, hvis den 

anskues indefra sit eget perspektiv” (Governmentality Magt og Styring i det moderne samfund, 

Dean, Forlaget Sociologi 2006).  

Rammesætningen for skoleledelse er fastsat via politiske aktører (KL, Folketinget, faglig 

organisation/DLF m. fl.) og den ledelse, der gives mulighed for lokalt og kan beskrives som ”at 

styre indebærer i denne betydning at strukturere feltet for mulige handlinger, at indvirke på vores 

egen eller andres kapacitet til at handle” (Governmentality Magt og Styring i det moderne 

samfund, Dean, Forlaget Sociologi 2006). Med andre ord, så handler det om at afdække områder, 
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hvor en skoles ledelse kan arbejde på at få tilslutning fra skolens medarbejdere, indenfor mulige 

handleområder. Netop anerkendelsen af, at denne tilslutning er vigtig beskrives af Dean (Dean, 

Mitchell 2008) i følgende citat:   

”Styring forudsætter eksistensen af subjekter, der er frie i den grundlæggende forstand, at de er 

levende og tænkende væsner udstyret med kropslige og mentale kapaciteter” (jf. Patton 1998 i 

(Dean, Mitchell 2008)). At medarbejdere er udstyret med kropslige og mentale kapaciteter er vigtig 

at inddrage i ledelsesstrategien, idet ethvert mennesker omsætter og meningstilskriver i forhold til 

egen forforståelse – dialog bliver derfor vigtig i denne proces for at sikre, at de mulige handlinger er 

afstemte – teoretikere, der tager afsæt i en økonomisk tænkning, benævner dette en motivation-

crowding-teori (Lazear & Gibbs, 2009) mens andre taler om meningsskabelse (Weick). I en 

undersøgelse fra 2013 blev det afdækket, at lærere var meget lidt tilbøjelige til at lade sig styre af 

økonomiske incitamenter (Jacobsen, Hvitved og Andersen, 2013) og dette bekræftes jeg også i, i 

mit daglige arbejde, hvor meningstilskrivelse langt oftere efterspørges end penge. 

2.0 Problemfelt  

Den ændrede lovmæssige rammesætning påvirker selvfølgelig mit arbejdsfelt, men det er også 

gavnligt at bemærke, at der er sket en forandring i den stillingsbetegnelse, der beskriver en skoles 

leder. Tidligere var en leder på en skole skoleinspektør, men den nutidige titel er skoleleder. Med 

afsæt i, at ”ord skaber virkelighed”, er det værd at stoppe op. 

I bogen ”Anerkende skoleledelse” af Grethe Andersen (Psykologisk Forlag 2008) beskrives 

forskellen på en inspektør og en leder.” Skoleinspektøren har "svar på alt", skolelederen er "coach". 

Inspektøren har fokus på "mangler og fejl", lederen på "gode historier og succeser". Inspektøren er 

"mødeleder", lederen er "dialogskaber"”.  
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Som skoleleder beskæftiger jeg mig dagligt med ledelse af medarbejdere og derigennem også 

ledelse af fagligheden – mine arbejdsopgave ligger i spændingsfeltet mellem coach og lederen, der 

skal have svar på alt. Jobindholdet er derfor, i mit perspektiv, såvel den klassiske inspektør som 

lederen. Jeg er sikker på, at en del af mine medarbejdere forventer, at jeg udfylder rollen som 

”inspektøren” og en del forventer en ”leder”. Man skal også bemærke – med afsæt i 

Governmentality-tænkningen – at den der styrer også selv styres. Med andre ord, det jeg – qua mit 

udgangspunkt får øje på er betinget af de objekter, der ”placeres” i mit synsfelt. Det  jeg, som leder, 

udtrykker af forventninger til medarbejdere samt forældre, skaber også forventninger til min 

opgaveløsning. Der kan derfor tales om en dobbeltrettethed i styringen. Jeg, som leder, er derfor 

med til at styre det, der leveres af såvel ydelser i forhold til kerneopgaven som i forhold til, hvad 

forældrene kan forvente leveret af skolen og qua min ledelse af andre er jeg også medskaber af min 

lederrolle, idet min forventninger om opgaveløsning smitter af på medarbejdernes forventninger til 

min lederrolle. 

Med vedtagelse af lov 409 og skolereformen juni 2013 fik ledelse en helt ny rolle i folkeskolen. 

Den offentlige diskurs har, siden vedtagelsen af lovene, fra såvel KL som DLF’s side, været 

fokuseret omkring ledelsesretten og styring af undervisningens indhold – herunder, ”at ledelse af 

skolerne skulle tilbage til lederne”. I Politiken d. 25.april 2013 skriver KL/Michael Ziegler, at det er 

et suverænt hovedkrav fra KL, at ”skolelederne får ret til at lede og fordele arbejdet. Skolelederen 

får suverænt ansvaret for, hvad lærerne skal lave, og hvordan opgaverne bliver fordelt bedst 

muligt”. Mit samspil med mine medarbejdere er påvirket af denne diskurs og lovændring, og jeg er 

derfor nysgerrig på særligt to centrale begreber i samarbejdet, nemlig frihed og tillid.  

Forskere peger på, at når medarbejdere oplever frihed, så åbnes der for at de kan engagere og 

involvere sig mere personligt i arbejdet (McGregor, 2006 i Kristensen (2013 s. 24)). Medarbejdere 
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får en større indre motivation for arbejdet, når de får mere ansvar for arbejdsopgaverne (Hackman 

og Oldham, 1980 i Kristensen (2013 s. 24)). I lyset af dette er det interessant, om lærerne beskriver 

en oplevelse af forandring i forhold til frihed og tillid og om denne forandring evt. kan kobles til 

vedtagelse af lov 409. I forhold til min ledelsesopgave er det interessant, hvorledes lærerne 

definerer frihed og tillid og herunder om lærerne oplever sig som selvstyrende eller som 

eksistentielle selvledende: den grundlæggende forskel på selvstyring og eksistentiel selvledelse er, 

at selvstyrende medarbejdere har indflydelse på, hvordan arbejdsopgaven skal udføres, så den lever 

op til de rammer, som andre har defineret, mens eksistentiel selvledende medarbejdere både har 

indflydelse på, hvad der skal gøres, og hvordan det skal ske (Kristensen og Pedersen, 2013 s. 38).  

I teoriafsnittet beskæftiger jeg mig mere indgående med de forskellige teorier. 

Da det danske samfund tilkendegiver en vældig interesse og opmærksomhed, der bl.a. tildeles fra 

medierne, KL, regeringen/folketinget, lokale politikere, forældre osv.,i forhold til, hvad skolerne 

skal levere, er det naturligt at tage afsæt i såvel materiale fra disse, men også at tage afsæt i udsagn 

fra skolens daglige aktører.  

For at kunne iagttage ovenstående vil jeg foretage interviews af lærere samt analyse af tre tekster, 

hhv. ”En ny folkeskole” fra KL juni 2013, Merete Riisagers tale på KL’s Børne- og ungetopmøde 

februar 2013 samt Anders Bondos respons, ”Ministeren viser stor tillid til lærernes faglighed”, 

offentliggjort på DLF’s hjemmeside februar 2017. Såvel tekster som interviews vil blive analyseret 

mhp. at afdække indholdstilskrivning til begreberne frihed, tillid og ledelse samt afdækning af 

informanternes tilgang til ledelse. For uddybning af metode henvises til metodeafsnit. 

Jeg ønsker at beskæftige mig med dette felt – dels fordi det er meget relevant, men også fordi jeg er 

meget nysgerrig på, hvorledes skolens medarbejdere – her lærerne – forholder sig til deres arbejde. 

Hvorledes karakteriser lærerne deres arbejdsfelt i et perspektiv bestående af frihed og tillid – 
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særligt, når frihed og tillid kobles til ledelse og magtudøvelse og det leder således frem mod 

problemformuleringen. 

3.0 Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående forskellige tilgang til frihed og tillid, vil jeg arbejde med følgende 

problemformulering: 

o Hvordan kobles frihed og tillid til ledelse af folkeskolen i dag?  

For at undersøge dette vil jeg tage afsæt i følgende underspørgsmål: 

o Hvordan kobler lærerne deres forståelse af tillid og frihed til deres forventninger til 

skoleledelse?  

o Hvorledes kobler politiske aktører begreberne frihed og tillid til relationen 

skoleledelse/lærere?  

o Hvordan kan jeg som skoleleder lede på frihed og tillid i min praksis?  

4.0 Historisk og institutionel perspektiv på skoleområdet   

Lærerområdet var tidligere reguleret meget detaljeret. Det særlige – at alt skulle planlægges og 

aftales for et år ad gangen og skulle være endeligt aftalt senest 4 uger før 1. august, gjorde, at man 

som leder ikke kunne ændre i en lærers opgaveportefølje. Denne helt særlige rammesætning var 

centralt forhandlet ml. DLF og kommunerne/staten. Der er således tale om et felt, hvor styringen 

har været meget fremtrædende og har været det gennem en meget lang periode. Man kunne opdele 

de forskellige tidsperioder i forhold til ”Institutional theory” (Scott, 2004). Via en sådan afdækning 

ville man få øje på de forskellige logikker, der indlejres i de forskellige perioder. Allerførst er der 

perioden med regulativer, hvor det afgørende er, om regler kan overholdes eller ej. Dernæst en 

periode med normative regler, der er moralsk funderet og endelig den styring, der med lov 409 
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tages et opgør med – den kognitive regulering forstået på den måde, at man tager tingene (fx 

arbejdstidsberegning) for givet, at tingene er meget ens og forudsigelige. Denne måde at opleve og 

forholde sig til en organisation er kulturel indlejret og understøttet og bygger på en 

retfærdighedsopfattelse, der tilskrives en objektiv retfærdighed. 

Før 1993 havde lærerne en centralt aftalt ugenorm på 24,43 timer svarende til ca. 32 lektioner á 45 

minutter. Lærere, der havde meget rettearbejde, klasselæreropgave o. lign., blev reduceret i 

undervisningstid. 

Lærerne var forpligtet til at deltage i lærermøder, skoleårets planlægning, kontakt til forældre og 

bidrage til løsning af social opgaver med eleverne. 

I 1993 blev ovenstående afløst af U-F-Ø begreberne. Det betød, at en undervisningstime udløste en 

forberedelsestime og at alle øvrige opgaver skulle tidsmæssigt fastsættes. Alle lærere var dermed 

garanteret forberedelsestid i et omfang, der var tæt koblet til undervisningstiden. I starten fik alle 

lærere også 100 timer til uforudsete Ø-tidsopgaver – dette blev dog reduceret til 70 timer. 

Klasselæreropgaven var centralt fastsat til 75 timer. Opgaver, der ikke var centralt fastsat i 

tidsomfang skulle sættes ind i lærerens skema. Denne aftale holdt indtil 1999. 

I 1999 blev der indgået en aftale om, at alle lærere skulle have 375 timer til forberedelse og 

efterbehandling og lærere med meget undervisning skulle tildeles yderligere tid og man var 

forpligtet til i gennemsnit at bruge 155 timer pr. lærere til denne ekstra forberedelsestid samt til 

skoleudvikling. Klasselærerne fik fortsat 75 timer. 

I 2008  kommer så forberedelsesfaktoren, der fastsætter hvor meget tid der skal medgå til 

forberedelse og efterbehandling af undervisningen. En del steder var denne faktor omkring 2, 

hvilket betød, at lærerne havde 1 time til forberedelse af hver enkelt undervisningstime uanset fag. 
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Centralt for alle ovenstående rammer var, at de blev indgået af DLF og aftalt med KL og 

Moderniseringsstyrelsen. Stort set alle lærere er organiseret i DLF, og der er meget stor tillid til 

organisationen. 

Dette aftalesystem afbrydes brat i april 2013, da KL lockouter lærerne. Stridspunktet er de centralt 

fastsatte normer. KL ville have disse normer afskaffet og, som de udtrykte det, så skulle 

ledelsesretten overdrages til de enkelte skoleledere. Fra august 2014 er der ikke længere en fastlagt 

forberedelsesfaktor, og det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, hvor meget tid den enkelte 

lærer har behov for, for at kunne løse opgaverne. Der ud over blev lærernes undervisningstid, der 

var faldet støt siden 1993, hvor lærerne underviste omkring 32 lektioner, hævet. 

Inden Lov 409 underviste en lærer ca. 24 lektioner, men efter vedtagelsen steg dette til ca. 28 

lektioner. Den øgede undervisningsforpligtelse var en nødvendighed for at få folkeskolereformen 

implementeret uden øgede lønudgifter. 

Lockouten er derfor en meget skelsættende hændelse. Ikke blot er det første gang i Danmark at 

lærere lockoutes, men det er også første gang, at DLF ikke forhandler centrale aftaler for lærerne.  

I en ny undersøgelse som Epinion har foretaget for Undervisningsministeriet angiver lærerne, at den 

2. største udfordring for dem er dårlig ledelse og til de kommende overenskomstforhandlinger stiller 

DLF krav om, at der skal være bedre ledelse på folkeskolerne. Det er de ledere, der skal fordele 

opgaverne på skolerne. 

5.0 Teoriens rolle  

I mit daglige arbejde som skoleleder tager jeg afsæt i systemiske tænkning, der kan kobles til den 

teoretiske tilgang, som jeg benytter mig af som masterstuderende, funderet i en ontologisk 
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fænomenologiske og også til den ontologisk konstruktivistiske tilgang. Det betyder, at jeg placerer 

mig erkendelsesmæssigt et sted mellem den fænomenologisk og den konstruktivistiske erkendelse. 

Med dette afsæt betragter jeg teorier som ”dåseåbner”. Teorierne bidrager til at afgrænse men også 

til at åbne for nye perspektiver, idet disse bidrager med abstraktioner til det empiriske materiale. 

Teorien bliver endvidere brugt i forhold til at definere de fire centrale begreber – jeg håber, at jeg 

ved at bringe teorierne sammen, kan nå til en ny forståelse for det ledelsesmæssige handlerum. I 

løbet af mit MPG-studie har jeg beskæftiget mig en del med motivation og styring og herunder også 

teori formuleret af bl.a Le Grand samt Perry og Wiese. En lang række af disse teorier fungerer 

derfor som ”baggrundstæppe” for min masterafhandling. 

5.1 Teori 

Min opgave falder i to dele 

- en analyse af teksterne, ”En ny folkeskole” fra KL juni 2013, Merete Riisagers tale på KL’s 

Børne- og ungetopmøde februar 2017 samt Anders Bondos respons, ”Ministeren viser stor 

tillid til lærernes faglighed”, offentliggjort på DLF’s hjemmeside februar 2017 samt en 

analyse af interview med tre lærere.  

- en del, hvor jeg vil beskæftige sig med, hvordan jeg i min ledelsespraksis kan lede med afsæt 

i tillid og frihed  

For at kunne nå frem til en konklusion med afsæt i ovenstående to dele, vil jeg indlede med et 

afsnit, der afgrænser betydningen af centrale begreber samt redegør for teorivalg. 

Jeg vil i dette afsnit derfor redegøre for 

 valg samt gennemgang af teori 

 metode  
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6.0 Analysestrategi 

Da jeg ønsker at undersøge hvorledes mine medarbejdere forholder sig til tillid, frihed og ledelse vil 

jeg analysere den empiri, jeg har adgang til ved en teoretisk spejling i begreberne, sådan som disse 

defineres jf. nedenstående teoriafsæt. 

Mit afsæt for analyserne er de tre tekster samt de tre interviews. Som analyseredskab vil jeg benytte 

mig af governmentalityteorien med særligt fokus på, hvorledes man som aktør gives og tiltager sig 

mulighed for at styre og hvorledes man også selv styres – med andre ord, hvorledes beskrives 

styringsmekanismerne og hvilken betydning får de respektive aktørers forståelse for min forståelse 

af den kontekst, jeg indgår i.  Mitchell Deans beskriver en analyse af styring således (Dean 2008, 

side 44), at ”en analyse af styring beskæftiger sig således med kalkulationsmidler – såvel kvalitative 

som kvantitative; styringens autoriteter eller aktører; de vidensformer, teknikker eller andre midler, 

der anvendes til at styre; den genstand, der søges styret, og hvordan den begrebsliggøres; de mål, 

der forfølges, samt styringens resultater og konsekvenser”. 

Governmentality-tilgangen er dermed luppen/redskabet, hvormed jeg tilgår min empiri. Selve linsen 

jeg kigger igennem består af definitionerne af frihed, tillid og ledelse. Med andre ord, så filtreres 

mine iagttagelser gennem linsen frihed/tillid/ledelse. 

6.1 Tillid: 

Vallentin og Thygesen (Vallentin &Thygesen, kap. 2, 2008) definerer tillid ud fra fire forskellige 

paradigmer – institutionel, økonomisk, moralsk og relationel. I min opgave fokuserer jeg på 

institutionel og relationel tillid, der begge kobler sig til tillid som sociale strukturer og processer 

hhv. som baggrund (tillid til systemet) og som forgrund (social tillid). 



 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 14 
 

Om institutionel tillid skriver Vallentin og Thygesen: Tilliden knytter sig til, at systemet fungerer 

efter hensigten, det vil sige virker som garant for en upersonlig (og derfor retfærdig) fordeling af 

pligter og rettigheder og ikke forskelsbehandler folk. Med institutionel tillid lægges der således 

vægt på betydningen af (især formelle) regler og normer, herunder politikker, styringsmodeller og 

ledelsesformer samt andre teknologier (Thygesen og Valentin, 2008, kap. 2 side 2). Afskaffelsen af 

de centralt fastsatte regler for lærerområdet er en afskaffelse af de hidtil gældende styringsmodeller 

og ledelsesteknologier, hvilket kan udfordre oplevelsen af den objektive retfærdighed.  

Om den relationelle tillid skriver Vallentin og Thygesen: Vi er interesserede i tillid som stadig 

tilblivelse snarere end som statisk tilstand, og som noget man gør og ikke blot har (eller ikke har) 

(Thygesen og Valentin, 2008, kap. 2 side 9). 

6.2 Frihed 

Min forståelse af frihed udspringer af såvel en politisk som en filosofisk tilgang. Frihed er således 

fraværet af tvang og en tilstedeværelse af muligheden for selvbestemmelse.  

I bogen ”Strategisk selvledelse – ledelse mellem frihed og forretning” Kristensen & Pedersen, 2013 

side 14 beskrives frihed ved at ”Medarbejderne skal have frihed til at handle og træffe selvstændige 

beslutninger, som fremmer virksomhedens forretning”. Videre i samme bog står, at vi ikke må 

”forstå frihed som en absolut eksistentiel frihed, hvor medarbejderne er deres egen myndighed. I 

stedet skal vi forstå frihed som et spørgsmål om frihedsgrader til at kunne handle i forhold til de 

forpligtelser, som de selvledende medarbejdere har” (Kristensen & Pedersen, 2013, side 25).  

Endelig beskrives der, at der bør skelnes mellem grader af frihed. De nævner her frihed til 

planlægning, opgaveløsning, kontekstafgrænsning, til at arbejde uafhængig af tid og sted samt 

frihed til at prioritere ressourcer. Denne tilgang til frihed kobles på det enkelte individs oplevelse af 

frihed og de forpligtelser der følger med i form af selvkontrol. De beskriver de to selvkontrolformer 
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som hhv. skriftestolen og performancescenen. I nedenstående skema kan ses, hvad der bliver 

genstand for selvkontrollen og dermed også afgrænsende for individets frihed. 

Selvkontrolform Skriftestolen Performancescenen 

Genstand Sig selv Forretningen 

Perspektiv Se sig selv indefra Se sig selv udefra 

Bedømmelsesgrundlag Samvittigheden Publikum 

6.3Ledelse  

Ledelse analyseres med afsæt i Tian Sørhaugs teori, sådan som denne er formuleret i ”Om ledelse – 

Makt og tillit i moderne organisering” Universitetsforlaget Oslo (kap. 2), 1996. Her defineres 

udøvelse af ledelse således: ”Ledelse er selvsagt først og sist en relasjon” (p. 45). Videre skriver 

Sørhaug, at lederen ”han skal forene de motsetninger som ligger i samtidig å håndtere makt og tillit 

og å være utenfor og i organisasjonen. Å lede innebærer alltid å være en fremmed” (side 50) og 

endelig skriver Sørhaug, at ”En ledelse får ikke kontroll over en organisasjon uten å demonstrere 

vilje til vold” (side 50). 

Sørhaug slår endvidere fast, at det er ikke tilstrækkeligt at være dygtig til faglige processer – man 

skal også være dygtig til at håndtere magt, myndigheder og mennesker – og på samme tid, at være 

udenfor og indenfor i organisationen – at være fremmed. Denne påstand rammer ned i noget, der 

hidtil har været meget centralt i forhold til rekrutteringen af ledere. Tidligere var det meget 

almindeligt, at ”den fremmeste blandt ligemænd” (den dygtigste lærer) blev udnævnt til skoleleder. 

Først i de senere år er man begyndt at kræve lederuddannelser og på denne måde gået bort fra 

princippet om ”den fremmeste blandt ligemænd”.  

Om evnen til at udøve ledelse skriver Sørhaug: ”For å ta ledelsen må man kunne vise en evne til å 

kunne ødelegge noe eller noen” (Sørhaug 1996, side 51). Ifølge Sørhaug, så skal en ledelse kunne 
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overskride grænsen for det legitime for i det illegitime ligger magten – når en ledelse gør dette, 

viser det sig ofte – set fra medarbejderside – som et stort underskud i tillid mellem ledelse og 

medarbejdere (afsæt Sørhaug 1996, side 51). 

Hvis denne magtkamp udvikler sig – såvel lokalt som mere overordnet set – stoppes den ikke 

umiddelbart igen ifølge Sørhaug, der skriver ”Hvis ingen har ressourcer eller vilje til å bruke vold 

– eller true med det – for å stoppe det (hvilket i denne sammenheng også ødelegger) så forvitrer 

organisasjonens realitetsprinsipp. Organisasjonen snur ryggen til den ytre virkeligheten og lar seg 

suge inn i en indre, paranoid virkelighet der det gjelder å ta de andre før de tar deg. Fantasiene om 

de andre bliver så styrende at disse fantasiene bliver den dominerende virkeligheten (Sørhaug 1996, 

side 52). Dette citat tænker jeg, er ”spot on” i forhold til den måde, der bliver produceret narrativer 

på skoleområdet. Sørhaug beskæftiger sig med ledelse i forhold til en tillidsdagsorden. Et andet 

muligt perspektiv kunne være ”andetgørelsen” – den måde man forholder sig til ”den anden part” 

og skaber fortællinger. Lærerne har en række fortællinger om ledelse – såvel den lokale som KL, 

kommunen og andre aktører. Narrativerne styrer det der forventes og dermed det, der bliver 

objektiviseret i forhold til tilkendegivelserne. Netop et fokus på såvel subjekt- som objektgørelse 

samt hvilke begreber og strategier der benyttes, kan danne afsæt for ledelse. 

6.4 Selvstyrende og selvledende 

Lærerne leder også sig selv. I bogen ”Strategisk selvledelse”, Anders Raastrup Kristensen og 

Michael Pedersen, 2013 beskæftiger de sig også med medarbejderes tilgang til ledelse.  

I denne bog sondres mellem selvstyrende og selvledende medarbejdere således: ”Selvstyrende 

medarbejdere er således forpligtet på at lede sig selv i forhold til de fastsatte rammer for arbejdet, 

mens selvledende medarbejdere er forpligtet over for sig selv” (Kristensen & Pedersen, 2013, side 

18). 
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Ifølge dem gør følgende sig gældende: ”Strategisk selvledelse handler om, hvordan forretningen 

bliver en integreret og gennemgående betingelse for medarbejdernes mål, linjeledernes resultater 

og topledelsens visioner”. Videre i samme bog citeres Drucker samt Susman, 1976): ”selvkontrol 

..er”evnen til at lede sig selv og sit arbejde” …”Selvstyrende medarbejdere har fået overdraget 

autoritet af ledelsen til selv at træffe beslutninger, der vedrører planlægning og udførsel af 

arbejdsopgaver” (Kristensen & Pedersen, 2013 side 34). 

I forhold til selvledelse, skriver Dean, at ”styring er en moralsk aktivitet i yderligere en henseende, 

idet den søger at indvirke på, hvordan ”de styrede” som ”de styrende” leder sig selv”. (Dean, 2008 

side 45). Kristensen og Pedersen definerer selvledende medarbejdere som medarbejdere der ”skal 

kunne træffe beslutninger og foretage skøn i arbejdet uden at have en klar standard for, hvordan de 

skal udføre arbejdsopgaverne” (Kristensen & Pedersen, 2013, side 38). Videre skriver Kristensen 

og Pedersen  at ”medarbejderne har ansvar for, at arbejdsopgaverne kan passe med det, de har lyst 

til, så de kan bruge sig selv optimalt i løsningen af opgaverne og kan vokse med opgaverne” 

(Kristensen, 2011: side 65) i Kristensen & Pedersen, 2013 side 39).   

Jeg vil i analysen forsøge at afdække hvilken type ledelse der efterspørges – og via denne 

efterspørgsel ”tvinger” ledelsen til at levere. I dette perspektiv genindføres det dobbelte begreb. De 

politiske aktører og lærernes efterspørgsel bliver styrende for lokal ledelses mulighed for at lede. 

6.5 Styring 

I ”Magt og Styring i det moderne samfund” (Forlaget Sociologi 2006 2. oplag 2008) definerer 

Mitchell Dean styring således: ”Styring kan være en hvilken som helst form for kalkuleret og 

rationel aktivitet. Den udføres af en mangfoldighed af autoriteter og organer, benytter sig af en 

mangfoldighed af teknikker og vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem 

vores ønsker, interesser og overbevisninger. Styring udøves med henblik på specifikke, men 
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skiftende mål og har relativt uforudsigelige konsekvenser, effekter og resultater” (Dean 2008, side 

44). Endvidere skriver Dean, at ”Styring er en aktivitet, der former aktørers handlingsfelt og 

således, i den ovennævnte forstand søger at give friheden form. Men selvom styring giver friheden 

form, er den ikke konstituerende for frihed” (Dean 2008, side 48). Videre skriver Dean at ”Styring 

forudsætter eksistensen af subjekter, der er frie i den grundlæggende forstand, at de er levende og 

tænkende væsener udstyret med kropslige og mentale kapaciteter (jf. Patton 1998) (Dean 2008, side 

48).  

Governmentality er ikke en styrings-sociologi, der vil kunne bidrage til at afdække sociologiske 

mønstre, men der er tale om en analytik, hvor man kaster blikket på de praksisser og tænkninger, 

som vi styres igennem og som vi også styrer os selv og andre gennem – Der er altså tale om et blik 

ind i teksterne samt de transskriberede interviews, der skal gøre det muligt at få øje på mulige 

tænkninger og  praksisser, der konstituerer og styrer skoleområdet og, hvad vi styrer os selv 

gennem. Med andre ord, et afsæt der tages i de to begreber styres og styrende forstået i den 

dobbeltrettede sammenhæng. Altså det at blive styret af andre og det selv at styre andre – med et 

samtidigt blik på, hvad det gør ved såvel den styrende som den styrede. Det er subjektet, der ”afgør” 

hvad der observeres – altså den enkelte aktør afgør selv, hvad den ser. Det man får øje på betragtes i 

denne terminologi som objektet – den måde objektet anskues på besluttes af subjektet. Mening 

konstrueres og er influeret af det afsæt man har i forhold til det iagttagede. 

Dean forholder sig endvidere til styring som et etisk begreb i betydningen ”to conduct one-self” 

(Dean 2008, side 43). Som Dean skriver, så drejer det sig her om selv-ledelse som også Kristensen 

og Pedersen beskæftiger sig med.  

Dette dobbeltbegreb benævner Dean (2008) som ”conduct of conduct” – den styrende og det 

styrede er to sider af samme sag. Ved at benytte denne definition af styring åbnes der også for 
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muligheden for at betragte selvstyring – og senere at koble dette begreb til selvstyringsbegrebet hos 

Kristensen og Pedersen (2013). Begrebet giver mulighed for at betragte de interviewedes 

refleksioner over egen praksis samt de valg, de redegør for, de træffer i forbindelse med holdninger 

til sig selv og hvorfra de træffer valg i forhold til undervisning. Om dette skriver Dean ”De 

praksisser, gennem hvilke vi søger at styre vores eget selv, vores karakter og vores personlighed, 

udgør således en underkategori af det bredere domæne, der handler om ”conduct of conduct”” 

(Dean 2008, side 47). Skolens aktører søger alle at styre skolen – og de er samtidig styrende for sig 

selv – en selvstyrende praksis eller som det også benævnes ”selvets praksisser”. Om dette skriver 

Dean: ”at selvets praksisser ikke blot kan optræde som instrumenter til at opfylde politiske, sociale 

og økonomiske mål, men også som et middel til at yde modstand mod andre former for styring” 

(Krinks 1998)” (Dean 2008, side 47)). Den enkelte aktørs etik kommer i spil og dermed sættes den 

enkelte også i spil som aktør, der kan handle og har en frihed til at gøre dette. Styring kobles 

dermed til frihed, idet styring forudsætter subjekter, der er levende og tænkende væsener og sættes 

frie til at handle. I styring tages der udgangspunkt i ønsket om at forme og danne den menneskelige 

adfærd – men også i, at den styrede kan handle og tænke selvstændigt og frit og dermed også agere 

med deres kapacitet til tænke og handle.  

Governmentality overfor selvledelse adskiller sig ved, at der i governmentality fokuseres på, 

hvorledes de forskellige aktører konstituerer hinandens handlemuligheder, mens teorierne om 

selvledelse beskæftiger sig med at få øje på, hvad et muligt formål for individet med en aktuel 

selvledelse kunne være. Der er derfor tale om to teorier, der muligvis kan supplere hinanden. 

Med dette teoretiske afsæt vil jeg nu rette blikket mod empirien og min metode i forhold til denne. 
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7.0 Metodevalg  og empiriudvælgelse  

I forlængelse af den udfoldede teori plotter jeg mit projekt ind i den forstående forskningstype. Jeg 

er optaget af at forstå andres forståelse, hvorfor der er et fint match med mit fænomenologiske 

udgangspunkt. 

I mine bestræbelser på at besvare problemformuleringen håber jeg, gennem analyserne af de tre 

interviews samt analyserne af de tre tekster fra centrale politiske aktører, at kunne finde nye 

forståelser og mulige sammenhænge i opfattelserne og forståelser af frihed, tillid og disses kobling 

til ledelse. I perspektiveringen af disse vil jeg forsøge at få øje på mulige ledelsesmæssige tilgange. 

Selv om det kan være forbundet med store udfordringer at tage afsæt i egen organisation mener jeg, 

at det kan give mening at foretage semistrukturerede livsverdeninterviews – her forstået som: 

”Det semistrukturerede livsverdeninterview søger at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener; det har en række 

temaer, der skal afdækkes, såvel nogle forslag til spørgsmål” (Kvale og Brinkmann 2008:144) 

Jeg vil interviewe 3 lærere. Disse lærere udvælges ud fra følgende kriterier: 

- Meningsdanner, udpeget af FLF/DLF    

- hhv. mange og få års lærergerning   

Jeg vil interviewe med afsæt i fænomenologisk tænkning, idet målet med fænomenologiske 

undersøgelser er, at man snarere forstår end forklarer sociale fænomener. Jeg er interesseret i at 

forstå lærernes oversættelser og oplevelser af frihed, tillid og den måde, de kobler disse begreber til 

ledelse, og hvorledes denne forståelse bliver synlig og en aktiv del i dagligdagen.  
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”I fænomenologien drejer det sig som at opnå direkte oplevelsesbeskrivelser, fordi man som sagt er 

interesseret i at forstå en given kontekst” (”Kvalitative metoder” Justesen, Lise & Mik-Meyer 

Nanna, 2010 side 65). 

I det fænomenologiske perspektiv er det ikke et ideal, at et interview skal afdække den objektive og 

kontrollerbare virkelighed. Interviewerens rolle er udelukkende at hjælpe informanten til at fortælle 

om sin hverdag og sine oplevelser. I forbindelse med interviewet skal man forsøge at etablere et 

”fordomsfrit” rum. Her skal dog anføres, at magtperspektivet spiller ind – man kan ikke etablere et 

magtfrit rum, men man kan gøre sig så åben og modtagelig som muligt. 

Som metode er det væsentligt at anføre, at et fænomenologisk perspektiv forholder sig til 

individuelle erfaringer, og at det ikke afspejler en enkelt persons personlige erfaringer, men at det 

udtrykte, i denne forståelse, kan ses som eksempel på en kollektiv viden og erfaring, sådan som 

denne udspilles på arbejdspladsen. 

Jeg vil derfor via den fænomenologiske tilgang til semistrukturerede interviews få mulighed for at 

interviewe i forhold til begreberne frihed og tillid – og qua den semistrukturerede form have 

mulighed for at dykke ned i noget af det informanten finder væsentligst. Jeg er meget opmærksom 

på, at da jeg selv er en del af organisationen, bliver jeg også betragtet som en sådan, hvorfor en 

position som ”fremmed” kan være vanskelig at håndtere for medarbejderne. De taler med afsæt i en 

forforståelse og jeg lytter med min forforståelse. Jeg er derfor meget opmærksom på, at jeg under 

interviewene fortrinsvist holder mig til opmuntrede bemærkninger såsom ”ja, ja” efterfulgt af 

afventning på en fortsættelse fra den interviewede. I forhold til udvælgelsen, så har jeg redegjort for 

de udvalgtes status på skolen, og jeg har forsøgt at være fordomsfri i forhold til at vælge blandt de 

neutrale hhv. kritiske lærerstemmer – kritiske i forhold til såvel reform, lov 409 som til den lokale 
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ledelse. Jeg er også opmærksom på, at etnografi i egen organisation kan have mange faldgruber – 

herunder også medarbejdernes ønsker om at positionerer sig i en strategisk selvfremstilling.  

Jeg transskribere interviewene, så de fremstår så tæt på det sagte – også når ord gentages/mangler 

eller der kommer pauser. 

Jeg fravælger fokusgruppeinterview, idet jeg ikke er interesseret i en ”forhandlet fortælling”. 

Danmarks Lærerforening er meget aktiv på den politiske scene i forhold til reform og lov 409, der 

blev besluttet uden deres deltagelse – de har derfor stor politisk interesse i at hhv. lykkes/mislykkes 

med at implementere reform og lov 409. På den lokale arena er der store meningsudvekslinger på 

forvaltningsniveau mellem skolechef og den lokale lærerkreds. Jeg ønsker ikke denne kollektive 

stemme bragt ind i min mulige afdækning af lærernes stillingtagen til begreberne frihed og tillid. 

De tre skriftlige kilder er udvalgt ud fra forskellige perspektiver.  

7.1 KL’s folder ”En ny folkeskole”, KL juni 2013 

Juni 2013 udgiver KL folderen ”En ny folkeskole”. Indholdet i folderen rammesættes af forordet, 

hvori der slås fast, at ”Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre”. I forordet 

beskrives meget overordnet målene med reformen, nemlig at ”Målet er at skabe en god skole til 

fremtiden, hvor alle børn bliver udfordret og bliver dygtigere”.  

KL´s folder fra 2013 har jeg valgt at medtage, da den er ”historisk” forstået på den måde, at den er 

udgivet kort tid efter at lockouten af lærerne var ophørt og loven om reformen af folkeskolen var 

vedtaget. Den er således et billede på, hvorledes diskursen var på dette tidspunkt, og jeg er 

nysgerrig på, om den konfliktstemning, der blev oplevet i forbindelse med disse begivenheder, 

stadig kan spores. Jeg har endvidere valgt at medtage den, idet jeg oplever den som rammesættende 
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for den lokalpolitiske agenda i min kommune og dermed er den også konstituerende for den måde 

reform og lov 409 er blevet implementeret på i kommunen.  

7.2 Merete Riisagers tale på KL’s Børne- og ungetopmøde 2. februar 2017 

Undervisningsministeren er inviteret til at levere åbningstalen på KL’s Børne-ungetopmøde og det 

er således en tekst, der binder det kommunale landskab sammen med det nationale.  

Christine Antorini fra Socialdemokratiet stod som undervisningsminister i spidsen for 

gennemførelsen af reformen. Den nuværende minister Merete Riisager var, da reformen skulle 

indføres en markant og ”synlig” stemme for at nedstemme reformen. Det er interessant at have en 

resortminister, der står i spidsen af den hidtil største reform på folkeskoleområdet – og vel at mærke 

en minister, der var/er ? imod reformen. Hendes tale på KL’s årsmøde er derfor medtaget som en 

tidsaktuel markering og en opsamling samt kommentar til KL i forhold til implementeringen af 

reformen. 

7.3 Formand for DLF/Anders Bondos opslag på Danmarks Lærerforenings hjemmeside 

”Ministeren viser stor tillid til lærernes faglighed” 2. februar 2017 

Også denne er aktuel. Jeg kunne have valgt at tage andre (historiske) tekster eller udtalelser fra 

lærerformanden, men har også her valgt at tage et nutidigt og aktuelt indslag med. Hvis jeg havde 

ønsket at analysere på reformens implementeringsstrategi kunne det have være aktuelt at medtage 

udtalelser fra perioden 2013 og de næste år frem.  

Jeg vælger derfor et dokument fra 2013 (KL) samt to dokumenter, der har en tidsmæssig nutidighed 

og dermed en tidsmæssig parallelitet til mine interviews. 

Valget af de tre tekster udgør således en historisk linje fra juni 2013 og frem til i dag.  
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8.0 Lærernes forståelse af tillid og frihed i forhold til skoleledelse   

De tre interview analyseres med afsæt i følgende underspørgsmål: 

o Hvordan kobler lærerne deres forståelse af tillid og frihed til deres forventninger til 

skoleledelse?  

Min allerførste refleksion i forhold til interviewene er, at blot dét at tale om begreberne har en 

styrende betydning for de interviewede – det betyder, at jeg i min italesættelse styrer mine 

medarbejdere og de i deres respons til mig styrer mig – vi udveksler erkendelser og via disse 

bidrager vi til at flytte hinanden. Dette ses bl.a. ved følgende udtalelser: 

”at før i går aftes der tror jeg aldrig, at jeg havde forholdt mig til frihed og tillid….der er mange 

ting, som jeg overhovedet ikke har overvejet, når man nu sidder og ruller det ud”. Min oplevelse i 

forbindelse med interviewene var, at der skete en gensidig udveksling af erkendelser.  

I det teoretiske styringsbegreb hos Dean (2008) udtrykkes det, at ”styring kan være en hvilken som 

helst form for kalkuleret og rationel aktivitet” men videre skriver Dean, at ”Styring er en aktivitet, 

der former aktørers handlingsfelt og således, i den ovennævnte forstand søger at give friheden 

form”.  

Jeg er ikke overbevist om, at der i udtalelserne hos de interviewede er tale om tale om en kalkuleret 

og rationel aktivitet – jeg tror snarer, at det er erkendelse, der opstår i nuet og bidrager til 

samskabelse og dermed bidrager til en styring af forståelsen af de aktuelle begreber – altså tanker 

der udtrykkes og dermed er med til at forme og omforme adfærd.  
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8.1 Frihed 

De interviewede lærere fortæller alle om den frihed, de oplever. Friheden knyttes til forskellige 

temaer som fx frihed til at danne, frihed til fremgangsmetode og frihed til at udvælge centrale 

stofområder 

En lærer siger således: 

”jeg har jo friheden til at præge dem (eleverne) dybest set den vej, jeg vil” og denne lærer 

fortsætter: ”friheden betyder jo også, at jeg kan være tro mod mig selv i det jeg formidler, og det 

tror jeg er vigtigt, fordi jeg giver dem jo også nogle holdninger og det kan godt være, at de ikke er 

enige og det kan også godt være, at deres forældre ikke er enige og på den måde kommer de jo med 

en anden holdning”. 

Med afsæt i Kristensen & Pedersen, 2013, side 25, så skal man jo, som medarbejder, ikke ”forstå 

frihed som en absolut eksistentiel frihed, hvor medarbejderne er deres egen myndighed”. I 

ovenstående citat er det tydeligt, at læreren tager afsæt i en personlig tilgang til jobbet. Hvis dette 

citat også sammenholdes med teorisekvensen på side 12, hvor jeg beskriver ”Skriftestolen” overfor 

”Performancescenen” er det meget tydeligt, at vedkommende primært er ansvarlig overfor sig selv. 

Det drejer sig om at have en god samvittighed i forhold til at yde det, som læreren finder vigtigt. I et 

govermentality-teoretisk perspektiv så er læreren subjekt og tager afsæt i eget perspektiv. Det 

betyder, at det objekt der ses, handler om at ”være tro mod sig selv”. Lærerens strategi handler om 

at fremstå troværdigt, og de begreber der anvendes, kobles til ”at det er vigtigt at give eleverne 

nogle holdninger”. Lærerens legitimitet findes i, at børnenes forældre kan bidrage med deres 

holdninger. Denne lærers måde at styre på, nærmer sig det som Mitchell Dean beskriver som en 

”kunstart” (Dean, 2008, side 55). Her skriver Dean videre: ”hvis den etablerer bestemte identiteter 



 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 26 
 

hos de styrede og de styrende; og, frem for alt, hvis den benytter sig af en mere eller mindre 

udspekuleret ledelse af de styredes adfærd, så kan man med rimelighed kalde styring en kunstart”.  

En anden lærer udtrykker sig således: 

” det er enormt skønt, at man har den undervisningsfrihed - hmm – i og med, at man kan vælge, at  

nu vil jeg gerne have noget kreativitet ind her og derfor gør jeg det på den og den måde” og denne 

fortsætter: 

”Man har nogle mål som, man skal leve op til, men man kan vælge, hvorledes man skal nå op til 

disse mål. Det synes jeg er skønt. Det er en enorm befrielse”.  

Denne lærer beskriver sin frihed i forhold til at ”handle i forhold til de forpligtelser, som de 

selvledende medarbejdere har” (Kristensen & Pedersen, 2013, side 25). I forhold til den anvendte 

frihedstilgang, er denne lærers selvkontrolform knyttet til Performancescenen. Læreren ser opgaven 

udefra som mål, man skal nå, og et publikum/nogle elever der skal opleve sig vejledt og undervist. 

Denne lærers udsigtspunkt handler om børnene læring – men også egen frihed til at vælge vejen til 

målet.  

Der afsluttes med endnu en kobling til den måde lærerarbejdet, i forhold til frihed til at udvælge 

metode og fokusområder, opleves organiseret på: 

”ja, det gør der fordi, hvis jeg var bundet fast til nogle opgaver og skulle gøre det så ville jeg løse 

dem, men jeg ville ikke løse dem med glæde, hvor jeg nu kan løse dem med glæde fordi jeg kan løse 

dem, som jeg vil”.  

Forskere peger på, at når medarbejdere oplever frihed, så åbnes der for at de kan engagere og 

involvere sig mere personligt i arbejdet (McGregor, 2006 i Kristensen & Pedersen (2013 side 24)). 

Medarbejdere får en større indre motivation for arbejdet, når de får mere ansvar for 
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arbejdsopgaverne (Hackman og Oldham, 1980 i Kristensen (2013 s. 24)). I dette teoricitat sondres 

der mellem medarbejders motivation og ansvarsfølelse. I de ovenstående citater, udtrykkes denne 

ansvarsfølelse som noget der rettes mod hhv. egen samvittighed og mod at levere det, man skal. 

Dette kommer også til udtryk forskellige steder i interviewene, fx i følgende udsagn: 

”frihed skaber tillid men friheden er jo også med til at ved at du – en leder – viser – ja måske det 

hele – ved at XX (min fjernelse af kommunens navn) Kommune viser os lærere frihed i og med at vi 

kan - så giver det i hvert fald mig også mere tillid til – altså det kan også gå den anden vej, det kan 

også give mig en højere tillid til, at hvis I giver mig mere frihed så har jeg også mere tillid til at 

gøre noget den anden vej.  Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men måske er det ikke 

mere tillid, men jeg har måske mere lyst til at give mere af mig selv fordi jeg får noget frihed den 

anden vej”.  Ovenstående citat viser meget tydeligt, at frihed og motivation hænger sammen og, når 

medarbejdere oplever frihed, så åbnes der for ”at de kan engagere og involvere sig mere personligt 

i arbejdet”  (Mc Gregor, 2006; Kristensen & Pedersen 2013, side 24). ”medarbejdere får en større 

indre motivation for arbejdet, når de får mere ansvar for arbejdsopgaverne” (Hackman & Oldham, 

1980, Kristensen & Pedersen 2013, side 24). 

Et af de centrale områder i forbindelse med vedtagelsen af lov 409 var, at lærerne skulle have fast 

arbejdstid med tilstedeværelsespligt. I min kommune bortfaldt tilstedeværelsespligten efter 1. år. I 

forhold til frihed til at tilrettelægge arbejdstid siger de: 

”det også enormt rart, at man i den her kommune har, at man ikke skal sidde på sin pind til klokken 

halv fem hvis det er den frihed, som du også tænker på, det er i hvert tilfælde den frihed, jeg også 

tænker på”    

”Jeg synes, det er enormt rart i forhold til mit arbejde, jeg er jo den type, der skal have ro omkring 

mig, når jeg skal fordybe mig i ting øh og den ro finder jeg klart bedst, når jeg sidder hjemme så det 
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med, at man ikke skal  være låst og ikke må arbejde  ”må” i gåseøjne” efter klokken 5. Jeg synes 

det er enormt rart, at man kan sidde i weekenden og fordybe sig,  så det giver mig også den kreative 

frihed . Den ville jeg ikke på samme måde kunne udleve hvis jeg var låst på skolen”. 

 En anden lærer udtaler: 

”Men jeg må sige, at jeg også selv har arbejdet under fuld tilstedeværelse og det gav ikke særlig 

meget mening. Det havde jeg virkelig svært ved at se meningen i.  

Fordi man som lærer er man ikke – du sidder ikke på kontor – man er brugt og ja, jeg er sådan en 

at der nogen gange får den bedste ide over morgenkaffen – der kommer en skidegod ide – jeg kan 

ikke gøre det fredag klokken kvart over tre når jeg har haft 8 lektioner og så skal sidde til klokken 4. 

Vi er ikke maskinarbejdere – det er ikke sådan man er innovativ og kreativ – det er ikke sådan på 

kommando”…. ”Jeg oplevede i alt fald, at i dét min frihed blev indskrænket, da blev min 

undervisning MARKANT dårligere – MARKANT”. 

Omsat til min ledelsessituation betyder det, at jeg skal sikre såvel frihed til at udvirke jobbet som 

lærer men også den personlige frihed til at planlægge arbejdet meningsfuldt. Det betyder, at 

ledelsen skal være tydelige i forhold til, hvilke værdier friheden baseres på. Den første lærer, der 

tager afsæt i et moralkodeks, der ikke umiddelbart er synligt for andre og peger i retningen af, at det 

udelukkende er en personlig samvittighed, der har betydning for valg af dannelsessyn kræver én 

form for ledelse, én anden form for ledelse skal benyttes i forhold til tydelighed omkring den 

tidsmæssige rammesætning for arbejdet, idet lærerne også tilkendegiver, at de gerne vil løse 

opgaverne godt, hvilket kan betyde et stort tidsforbrug .  

I teoridelen bragte jeg to begreber i spil – ”Skriftestolen” og ”Performancescenen”. Ovenstående  

eksempler viser, at begge perspektiver er i spil i forhold til lærernes selvkontrol. Det betyder også, 
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at Sørhaug’s beskrivelse af ”den dobbelte krop” får betydning for min udvirkning af ledelse, idet 

forståelsen af  frihed bør være et spørgsmål om frihedsgrader til at kunne handle i forhold til de 

forpligtelser, som de selvledende medarbejdere har. De beslutninger som vi træffer, skal bidrage til, 

at vi opfylder målet for vores virke (”Dygtige børn” osv.) og jeg skal som leder endvidere sikre, at 

vi holder os indenfor de tildelte ressourcer. At ledelsen tør udøve ledelse eller med Sørhaug’s ord: 

”Å lede er å gi retning eller å indikere en utvikling” (Sørhaug, 1996, side 57). 

8.2 Tillid og skoleledelse 

De interviewede lærer udtaler sig alle om tillid som noget meget centralt – det at blive vist tillid er – 

som de udtrykker det – altafgørende.  En lærer udtaler, at 

”En grundlæggende tillid til og tro på, at jeg udfører mit arbejde, men også at, hvad kan man sige 

et mere menneskeligt begreb, når man snakker en arbejdsrelation. Så synes jeg, at tilliden den er alt 

afgørende for alle de relationer, vi har”. I denne udtalelse ligger næsten essensen af Sørhaug’s 

dobbelte krop – at være et etisk menneske og samtidig et menneske, der udøver en magt.  

Tillid bliver også koblet til ledelsens rolle og ønsker til hvilken rolle ledelsen skal spille. I 

udsagnene tilkendegives klart en sammentænkning mellem tillid og magt – man kan næsten sige, at 

tillid og magt er hinandens forudsætninger, idet lærerne tilkendegiver, at den positive og produktive 

magtudøvelse bidrager til styring af skolen; Michel Foucaults magtforståelse udfoldes i de 

efterfølgende citater, hvor det fremgår, at ”Magt forudsætter andres frihed og er forskellig fra 

tvang. Magt skal forstås som en form for ikke-tvingende handling på andres handlinger eller som 

en måde at strukturere andres handlemuligheder på – uden mere præcist at bestemme, hvad de skal 

gøre.” (Thygesen &Vallentin, 2015, kap. 3 side 51/52 ) I den forbindelse kan nævnes de 

obligatoriske årsplaner, idet disse kan betragtes som kontrolredskaber og dermed bidrage til 

skabelse af forestillinger om mistillid. Helt så enkelt er dette billede dog ikke. En lærer udtaler: 
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”Så kan det faktisk være en hjælp, at der er nogen der kigger en lidt efter i sømmene. Så jeg synes, 

det er svært. Jeg synes ikke, man kan sige, at det enten er fuld tillid eller fuld kontrol – tingene kan 

være begge del. Jeg tror ikke jeg ville have haft det sådan hvis jeg havde været lærer i 20 år – nej” 

En anden lærer forholder sig til undervisningsobservationer, der også kunne være noget som 

ledelsen kunne benytte sig mere af – men som også bærer denne dobbelthed i sig. En af lærerne 

fortæller, at  

” der kunne jeg måske nogen gange synes, at der er for megen tillid til lærere, der synes jeg måske 

nogen gange, at der kunne ledelsen nogen gange godt være mere ind over i forhold til 

undervisningen i forhold til er det egentlig – er det egentlig hele vejen rundt – mit billede er ikke, at 

ledelsen ved helt 100 % hvordan jeg er som lærer på det undervisningsmæssige plan og det bygger 

jeg på at ledelsen ikke har fulgt min undervisning andet end en enkelt observationstime, hvor man 

er mega forberedt fordi man ved, at ledelsen kommer – altså der mener jeg mere igen – men det 

ville jo også  være kontrol, hvis man som ledelse lige pludselig bare kom ind”. Samme lærer 

fortsætter: 

”hvis jeg  ikke har tillid til en leder så ville jeg jo heller aldrig gå ind med et problem for så ville 

jeg jo bare tænke, at ledelsen ville den anden vej – altså tænke dårligt om mig. Det er jo gensidigt 

tillid jeg ville jo kun gå ind med mine med mine dårlige sider til min leder, fordi jeg vidste, at 

ledelsen ikke ville dømme mig på det”. 

I ovenstående udsagn beskrives meget tydeligt den relationelle tillid, der er til stede, og som på 

denne vis bidrager til at udvikle den ydelse, som læreren er i stand til at levere. Der er tale om en 

relationel tillid, sådan som denne, i Vallentins version, knytter sig til en tillid mellem handlende 

aktører (Thygesen & Vallentin 2008, Kap. 2 side 3). Sørhaug kobler også magt og tillid sammen: 

”Ledelse er selvsagt først og sist en relasjon” (Sørhaug 1996, s. 45). Den pågældende lærer 
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tilkendegiver også en sårbarhed, som man som leder skal tage varsom hånd om. ”Tillit handler om 

å bruke hverandre i Winnicotts forstand av ordet bruk. Som vi har sett, er dette prekært fordi når 

man byr på seg selv, risikerer man 1) å bli avvist, 2) at man åbner seg for andres destruktive 

kapasitet, og 3) at de(n) andre tar mer enn de skal ha” (Sørhaug, 1996 side 53).  Med andre ord, så 

tilkendegiver lærerne et ønske om ledelsestilstedeværelse som dialog- og refleksionspart, og i citatet 

fremgår det også, at læreren har blik for de perspektiver, der ligger i at vise tillid. Mine 

handlemuligheder ligger i samtidig at være iagttagende og kritisk reflekterende i forhold til den 

primære opgave, som lærerne varetager. Med andre ord, så skal der være plads til kritisk feedback 

og feedforward. 

8.3 Tillid i forhold til ekstern ledelse – herunder kommunen og KL 

De interviewede lærere tilkendegiver alle, at der er en oplevet mistillid. Dette kommer til udtryk i 

de følgende udsagn: 

”men jeg oplever egentlig i de senere 5 godt og vel  især de sidste 5 år har været hårde, æh der 

oplever jeg en stigende mistillid til, om vi også gør det godt nok”  og samme lærer fortsætter 

”det påvirker mig, så jeg kan godt tænke, at hvis de (sagt om KL og Corydon) virkelig ikke synes, at 

jeg gør det godt nok så skulle jeg så bare finde noget helt andet at lave, så på den måde – jeg synes, 

at det er er ikke rart at føle sig misforstået og føle, at man, at man ligesom er op imod en fordom og 

nogle forkerte billeder og ja - kom ud og se, hvad vi gør. Kom ud og se”. 

Her er det værd at bemærke, at den måde der betragtes på/styres på er betingende for det der ses og 

den måde, der handles på – Den måde, som lærerens bevidsthed retter sig mod det, der beskrives, er 

medskabende for det, der ses. 
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”jeg tænker nogen gange på ”gad vide hvor langt vi egentlig har været fra hinanden” når det 

kommer til stykket altså og hvor langt vi egentlig er fra hinanden. Jeg tror ikke, at der er nogen 

lærere, der har det sådan, at for dem er det bare det vigtigste at danne så for dem kan det bare 

være lige meget med det faglige, det tror jeg faktisk ikke - så på den måde blev det lidt – jeg tænker 

egentlig – og det er jo enormt skadeligt for samarbejdet, hvis begge del bliver karikeret og tegnet 

hårdt op”. 

Ovenstående citater fra interviews tilkendegiver læreres oplevede mistillid vist fra ”deres” 

=magthaverne/regeringen/KL’s side. Den model som regeringen og KL satte ind i forhold til at lede 

skoleområdet bærer meget præg af en BUM-model, der, i mine øjne, er en mistillidsmodel, der kan 

benyttes til at reducere kompleksitet. En BUM-model er effektiv i forhold til at skabe og 

dokumentere resultater på fastlagte områder, og baseres på en top-downstyring. Om denne måde at 

lede på siger en lærer: 

”altså den tillid, der er givet skaber også mere frihed og socialitet blandt kollegaerne og det synes 

jeg er enormt rart, at der er det også. For det andet, det er drænende, det får man – man får det 

ikke igen som regering, som kommune, som leder, hvis man ikke giver det”. Dette citat illustrerer 

fint, hvilket billede læreren tegner af deres arbejdsgiver (KL m. fl.) – de øvrige lærere havde 

lignende udsagn. Hvis dette billede fastholdes, så sker der, ifølge Sørhaug følgende: ”forvitrer 

organisasjonens realitetsprincipp. Organisasjonen snur ryggen til den ytre virkeligheten og lar seg 

suge inn i en indre, paranoid virkelighet der det gjelder å ta de andre før de tar deg. Fantasiene om 

de andre bliver så styrende at disse fantasiene bliver den dominerende virkeligheten” (Sørhaug, 

1996, side 52). Noget kunne tyde på, at fronterne stadig opleves trukket op, og noget i udtalelserne 

tyder også på, at lærerne oplever, at de skal kæmpe for at blive respekteret. Som læreren udtalte ” 

”jeg tænker nogen gange på ”gad vide hvor langt vi egentlig har været fra hinanden” når det 
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kommer til stykket altså og hvor langt vi egentlig er fra hinanden”. En lang række udsagn kredser 

meget om den mindre lyst en lærer får til at yde, hvis der udvises mistillid. De fortæller, at den 

udprægede mistillid, de oplevede i forbindelse med lockout var direkte nedbrydende for deres 

oplevelse af at være lærer, for deres selvværd og for lysten til at fortsætte i jobbet. 

To af de tre lærere fortæller, at de ikke umiddelbart tænkte, at de skulle være lærere – en lærer 

fortæller, at hun ”har også været indenfor en anden uddannelse først” og hun fortsætter ”selv om 

det er i det små, at jeg forhåbentlig gør en forskel, at det, at man er inde omkring andre mennesker 

og den der interaktion og det, at man kan være med til at præge, at danne, at forme, det synes jeg er 

rigtig spændende” samt en lærer, der fortæller, at han troede, at han skulle være jurist – han bliver 

kun lærer fordi moren opfordrer ham til det, via en fortælling om en onkel, ”der var blevet så 

meget” og endelig fortæller den 3. lærer, at ”det var vigtigt for mig, at jeg kunne bruge mig selv og 

nogen af de ting jeg interesserer mig for, og det kunne jeg ikke, hvor jeg var”.  

Netop deres afsæt i ønsket om at ”gøre en forskel” samt deres motivation for at blive lærere har 

betydning for deres tilgang til rollen som medarbejdere. ”Selvledelse kommer i den forbindelse til at 

handle om, at medarbejderne ikke blot skal kunne træffe beslutninger om arbejdet selv, men skal 

også kunne lede og udvikle deres professionelle og personlige liv mod organisatorisk succes og 

personlig selvrealisering” (Markham og Markham, 1995: 346 i Kristensen  & Pedersen (2013: side 

38)). Lærerne beskriver på denne måde deres tilgang til jobbet svarende til en selvledende 

medarbejder.  

I forhold til en styringsoptik, så er det vigtigt at bemærke, hvor tydeligt lærerne beskriver afsættet 

for deres motivation for at yde i arbejdet – De pointerer alle tre, at det at have selvforvaltning, at 

have ”herredømme” over arbejdslivet, er centralt. I den optik er det vigtigt, at ledelsen er 

opmærksomme på, hvorledes denne ”selvrealisering” kan rummes og rammesættes indenfor de 
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udstukne rammer. Også etableringen af en kobling mellem krav fra ekstern ledelse og den lokale 

ledelse kan være udfordrende. Der er her tale om den svære balance mellem selvstyrende og 

selvledende medarbejdere. Der er, som leder, også en ledelsesmæssig udfordring i at rumme disse 

objektgørelse af ”de andre”, og jf. Sørhaug så risikeres det at ”organisasjoner uten ledelse kan bli 

helt innfanget i slike spill, der både regler og verdier er nesten totalt internt produsert” (Sørhaug, 

1996, side 52/53. 

Der er derfor behov for ledelseskraft, der kan kombinere tillid og magtudøvelse. Det, at arbejde med 

afsæt i tillid, betyder ikke fravær af beslutninger og udøvelse af magt. ”Tillidsbaseret ledelse 

handler ikke om at afvise disse alternativers relevans, men om at vise, at tillid i nogle – om end ikke 

alle – sammenhænge er en mere produktiv, skabende og udvidende måde at håndtere usikkerhed 

på” (Thygesen & Vallentin 2008, kap. 2 side 14). Dette fører frem til følgende delkonklusion: 

8..4 Delkonklusion   

En gennemgang af de afholdt interviews tilkendegiver meget tydeligt, at lærerne sætter stor pris på 

den frihed og tillid, de vises i deres daglige arbejde. De beskriver også de store frustrationer, de har 

i forbindelse med fx tilstedeværelsespligten – en af lærerne fortæller, at det jo ikke er et 

produktionsarbejde eller en eller anden form for maskinarbejderting, det at være lærer. Der 

tilkendegives en oplevelse af, at det nu – efter lov 409 og reformen - er vigtigere at få sat ”tjek-

tegn” ved områder end egentlig at få arbejdet med det, der er det væsentlige for den pågældende 

elevgruppe. Altså en beskrivelse af BUM-modellen set fra et lærerperspektiv. 

I forhold til den ledelse, jeg skal være i stand til at udføre, så skal den i høj grad baseres på 

meningsskabelse, på dialog og rammesætning. En af lærerne udtrykker det således: 

”det jo ledelsen der kan vise os - den der skal være bufferen i forhold til den der mistillid, der bliver 

vist nationalt og så, der har man jo som ledelse et stort ansvar i forhold til, at ens personale ved, at 
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det kan godt være, at de siger noget, dem der ikke kender mig ”men som kan sige, at som jeg ser, at 

det, så er dét I gør godt – jeg er ikke i tvivl om, at dét I gør er godt, så der kan man være en 

modvægt til..”” 

Ovenstående citat rammesætter meget tydeligt, at læreren har oplevet sig anskuet som ”landsknægt” 

og hvis man gør det, så får man også det. Der ligger et utvetydig ønske om, at den lokale ledelse 

opfatter sine lærere som ”riddere”. Ved at anskue lærere som ”landsknægte” ligger der også en 

aktiv skabelse af subjekter med særlige karakteristika og dermed en styringstilgang. I lærerens 

udtalelse ligger der også en objektgørelse af sig selv –  Der beskrives, hvad læreren gerne ser, at 

jeg/subjektet får øje på, En klar strategi og en klar konstruktion af et ønsket ledelsesblik.  

I et governmentalityperspektiv er der ikke på samme måde tale om ”riddere/landsknægte” men et 

fokus på, hvorledes der tænkes styring. Når lærerne udtaler sig, som de gør, bidrager de til 

skabelsen af en kollektiv mentalitet med fokus på, ”vi er ikke sådan, som vi beskrives”. Denne 

mentalitet er dybt indlejret i de tre lærere (og min erfaring siger mig, at der er tale om en generel 

mentalitet) og er således en betingelse for deres selvopfattelse og tænkning samt deres måder at 

handle på. Ifølge Dean, 2006 side 51: ”er (en sådan tænkning – min tilføjelse) således ikke 

umiddelbart tilgængelig for forståelse, hvis den anskues indefra sit eget perspektiv”. Det betyder 

derfor, at lærerne, der er indlejret i denne tænkning, ikke umiddelbart selv kan anlægge et 2.ordens 

perspektiv på deres betragtninger. Analysen af interviewene viser også tydeligt, at der tilkendegives 

en klar formuleret mistillid til ekstern ledelse – men også en tilslutning til den lokale ledelse. Min 

hypotese, som jeg formulerede i indledningen, var derfor ikke rigtig. I min indledning skrev jeg 

endvidere, at skoleledere ofte blev rekrutteret som ”fremmeste blandt ligemænd”, og netop den 

foregående betragtning omkring et muligt perspektiv på indlejrede mentaliteter, gør dette 

problematisk. Jeg er ikke i tvivl om, at mit master-studium har bidraget til, at jeg nu ”indlejres i 
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andre mentaliteter” – og med denne viden forsøger at være nysgerrig på, hvilke mentaliteter, jeg 

forsøges styret ind i. 

NPG-studiet har bidraget til, at jeg gentagne gange, via de teoretiske tilgange, er blevet overrasket 

over, hvor ureflekteret man ofte tegner billeder af hinanden og ikke mindst, hvilken betydning dette 

kan få for den ledelsesstrategi, man beslutter sig for. I analysen ovenfor beskrev jeg sondringen 

”landsknægte/riddere”, og disse udtryk refererer til en økonomisk teoretisk funderet tilgang til 

medarbejdere. I forbindelse med MPG-studiet er jeg blevet meget opmærksom på perspektiver – 

herunder også hvilke perspektiver, der i givne situationer ”vinder” over andre. MPG-studiet har 

dermed bidraget til en subjektgørelse af mig som leder – særligt i forhold til at iagttage og skabe 

objekter. 

9.0 Hvorledes kobler politiske aktører begreberne frihed og tillid til 

skoleledelse/lærere? 
 

Jeg vil i det følgende analysere de tre tekster - KL-folderen, undervisningsminister Merete Riisagers 

tale på KL’s Børne- og ungetopmøde 2017 samt Anders Bondos respons på denne. Analysen 

baseres på Deans definition af styring, sådan som denne citeres på side 15 - ”styring er en moralsk 

aktivitet i yderligere en henseende, idet den søger at indvirke på, hvordan ”de styrede” som ”de 

styrende” leder sig selv”. (Dean, 2006 p. 45). Jeg vil søge at afdække hvad de tre aktører søger at 

styre på samt deres kobling til frihed, tillid og skoleledelse. 

Det betyder, at jeg forsøger at afdække er den bevidsthed som de tre aktører er indlejret i, og hvad 

denne subjekt position betyder for de objekter, der skabes via de perspektiver, der benyttes. 

I forordet af KL-pjecen skrives, at der er indgået en aftale om et fagligt løft af folkeskolen og, at der 

skal være: 
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”øget mål- og resultatstyring baseret på få, klare nationale mål, forenkling af Fælles Mål samt et 

markant fokus på viden og resultater”. Videre skrives i indledningen, at reformen giver: 

”en række muligheder for at nytænke tilrettelæggelsen og indholdet i skoledagen” – denne sætning 

kobles til de nye arbejdstidsregler for lærerne.  

KL skriver videre, at: 

”kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen” 

for omstillingsprocessen. På side 4 i folderen skrives at ”Kommunalbestyrelsen skal beslutte, 

hvordan den kommunale skole skal udvikle sig fremover. Med reformen er der lagt op til et 

paradigmeskift”. Man kunne spørge sig selv et skifte fra hvad til hvad? Her tillader jeg mig at 

konkludere, at skiftet handler om et skifte fra en ”oplevet skole uden mål til en kommunal- og 

målstyret skole”.  

Jeg ser for mig et KL, der står og kigger ud over folkeskoleområdet og derfra beskriver, hvad de 

gerne vil se. De benytter indledningen til at definere deres position som dem, der kan bede 

kommunalbestyrelsen om at tage ”ledelsen på sig”. De styrende tegner et billede, som de gerne vil 

lede på, nemlig et billede, hvor der nu er kommet KPI’er og hvor det politiske niveau styrer 

skolerne – og herunder også skolelederne.  

Reformen og lærernes nye arbejdstidsregler blev vedtaget som en ”samlet pakke” og det anføres, at 

det giver en række nye muligheder for at nytænke tilrettelæggelsen og indholdet i skoledagen. Også 

denne del af folderen refererer til ovenstående paradigmeskifte – KL/kommunalbestyrelserne skal 

meget mere ind over dagligdagene og KL skal bevare deres ”udsigtspost”. 

Videre i folderen beskrives, hvordan der med reformen er lagt op til et paradigmeskifte fra at have 

haft fokus på: 



 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 38 
 

”undervisning og timetælleri til et markant fokus på elevernes læring og trivsel”.  

Ved brug af ordet ”timetælleri” markerer KL deres tilgang til lærere, idet timetælleri klart refererer 

til ”landsknægte”1, der vil opnå mest muligt for egen vinding skyld – om dette skriver Vallentin: 

”Er ”riddere” og ”landsknægte” udtryk for, hvordan offentlige ansatte virkelig er, eller er der 

snarere tale om en form for aktiv skabelse af subjekter gennem brug af styringsredskaber” 

(Thygesen & Vallentin, 2015, kap. 3 side 78)  

Jeg læser det som KL’s forsøg på en aktiv skabelse af lærerne som ”landsknægte” og der igennem 

legitimere den styring, der er nødvendige i forhold til ”landsknægte”. Her er tale om en 

økonomitilgang med fastsættelse af KPI’er – en NPM-tilgang til skoleområdet. KL tager således her 

afsæt i NPM-management tilgang, og det får betydning for den måde, som objektet betragtes på. 

Her fastholdes det økonomiske blik og med ordet ”timetælleri” underbygges dette. 

I afsnittet om de nationale rammer skrives, at Kommunalbestyrelsen fremover er ansvarlig for 

kvaliteten af den ydelse, der leveres af folkeskolen. Der anføres en række fastlagte præstationskrav 

–  herunder andelen af dygtige læsere samt, at der skal være fokus på, at elevernes trivsel øges. 

Opstillingen af måltal – KPI’er – er forholdsvist nyt på skoleområdet, men tendensen er forøget 

gennem de sidste år med inspiration fra England, hvor man delvist har haft held til at forbedre 

skolers præstationer via pisk/gulerodspædagogikken. 

”Mistillidsmodellen har vist sig mere effektiv i forhold til at skabe målbare resultater indenfor 

sundhed og uddannelse. Mistillidsmodellen kan antage forskellige former, men er i grove træk 

forbundet med top-down-styring understøttet af NPM-inspirerede styringsredskaber – og af et lag 

jurister og økonomer, der som udgangspunkt betragter og behandler alle fra top til bund som 

                                                           
1 ”landsknægte” forstås her i le Grands betydning, som medarbejdere, der arbejder for egen vindings skyld. 
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”landsknægte”. I stedet for tillid, lægges der vægt på tilvejebringelsen af effektive incitamenter – 

pisk og gulerod – som det der skal sikre, at ledere og medarbejdere er motiverede og arbejder hen 

imod fælles mål”. (Thygesen & Vallentin, 2015, kap. 3 side 77). 

I afsnittet om den kommunale skole politik gøres det klart for lokalpolitikkerne, at de mål, der er 

fastsat af regeringen, skal indfries: 

”Det kommunalpolitiske ansvar for folkeskolen betyder, at ovenstående måltal skal indfries”.  

Der gives en række råd til, hvorledes kommunalpolitikkerne kan have fokus på, hvad der skal gøres 

og hvorledes der bør følges op på disse mål. 

KL gør således brug af en bestiller-udfører-model (BUM), og denne model bygger på et 

konkurrenceforhold fremfor et tillidsforhold. Vallentin (2008) skriver, at  

”Denne model anvendes ikke med henblik på at skabe tillid mellem principal (bestiller) og agent 

(udfører), men installerer i stedet et konkurrencepræget modsætningsforhold imellem parterne”. 

(Thygesen & Vallentin, 2008, Kap. 2 side 6) – med Deans ord, ”så kommer styring til at betegne 

ethvert forsøg på – med et vist overlæg – at forme aspekter ved vores adfærd i overensstemmelse 

med bestemte normsæt og med bestemte mål for øje” (Dean, 2008, side 43). Med andre ord, så 

skaber KL, i folderen, et bestemt billede af skolen og dens interessenter.  

Som det fremgår af ovenstående, så bliver styringsgenstanden i denne optik ”det, der sker i skolen” 

det der kommer ud af undervisningen, nemlig målbar læring, færdigheder og kundskaber. Styringen 

formuleres som det, der sker i skolen –  elevernes læring, der søges styret via KL’s anbefalinger til 

kommunerne – men KL’s egentlige ærinde med folderen er – jf. paradigmeskiftet – at det er 

kommunerne, der i højere grad  skal sikre en økonomisk og målrettet styring af  skolerne – og – i 

flg. KL - ikke længere lærerne. KL anlægger et styringsrationale, der tager afsæt i NPM. 



 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 40 
 

Overfor dette står så undervisningsminister Merete Riisagers tale til KL. Merete Riisager (MR) 

indleder med at placere talen i en form for hierarki ved at sige ”Nogen siger, at dette er min første 

vigtige tale som undervisningsminister” og hun fortsætter videre ”jeg kan godt se, hvor jeg står 

heroppe på talerstolen og ser ud over salen, at jeg skal gøre mig umage”.    

MR slutter indledningen med at slå fast at ”Vi skal være kritiske! Det skal vi i regeringen, når vi 

kommer med nye forslag. Og det skal I også ude i kommunerne, når I driver skolerne”. I disse 

sætninger ligger en klar besked om, at den offentlige skole skal styres af det politiske niveau og 

styringen skal tage afsæt i at ”Vi skal være kritiske!”. Hendes objekt for styringen er rammen og 

indholdet i folkeskolen. ”Styring handler om at forme menneskelig adfærd, og den anskuer den 

styrede som locus for handling og frihed”  (Dean, 2008, side 50). De styrede skal have frihed og på 

samme tid en ramme indenfor hvilken friheden kan udfoldes. 

Ministeren beskæftiger sig en del med identitet og dannelse – dels fordi hendes budskab ligger her, 

men selvfølgelig også med afsæt i overskriften for konference ”Dannelse og uddannelse i det 21. 

århundrede”. Ved at fokusere meget på dannelse bliver dette objekt meget tydeligt som noget 

centralt i ministerens tilgang. Hun gør det ikke som enkeltstående væsen, men hun indleder sin tale 

med etableringen af et fælles ”vi”. MR siger således, at man skal ”Gøre sig umage. Hvad enten man 

er minister, borgmester, lærer, forældre, elev – eller kommune”. Hun slår dermed tonen an til en 

helt anden retorik end den, der fremstod i KL-folderen. Hun benytter ord som umage, ”hvad vil vi 

med det her”, dannelse anskues som ”et anker” osv. Det kan kobles til den overordnede definition 

af ”conduct of conduct” sådan som Dean beskriver det ”at styring ikke blot medfører magt- og 

autoritetsrelationer, men også vedrører spørgsmål om identitet og selvet” (Dean, 2008 side 54). 

Med andre ord, så etablerer MR en mulighed for at definere sig selv på anden vis end i KL-folderen. 
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Merete Riisager (MR) tilkendegiver, at hun ved, at ”rigtig mange forældre er tilfredse med deres 

børns skole – og ikke mindst med lærerne, som gør et kæmpearbejde hver dag”.  

MR fortsætter med at indkredse dannelsesbegrebet. Hun siger der er den faglige dannelse, som 

handler om at give eleverne kundskaber og færdigheder. Der er den sociale dannelse, som handler 

om, hvordan vi omgås hinanden, taler til hinanden, hvordan vi forstår os selv – og i det hele taget 

indgår i fællesskaber” – Dette gør MR til det centrale indhold i talen og dermed etablerer hun igen 

en styringstilgang, der kobler sig til Deans beskrivelse af identitet og selvet. Det er dog en bestemt 

form for dannelse, nemlig den, der kobles på ro i timerne. MR beskriver, hvordan ”der er for meget 

uro og larm i klasseværelserne”. MR beder her kommunerne sikre, at forældrene kommer på banen 

”Det er forældrenes ansvar at opdrage deres børn. Det skal I fortælle dem”. Endelig tegner MR et 

billede af skolen, hvor der står en dygtig, myndig lærer til at modtage børnene om morgenen. MR 

anlægger dermed et andet perspektiv, end det økonomiske, der blev anlagt af KL.  

Hun beskriver, hvorledes det enkelte individs dannelse er vigtig for evnen til at indgå i fællesskaber, 

til at forstå os selv, hvordan vi taler til hinanden og i det hele taget er sammen i fællesskaber.  

Hun beretter om et møde med en lærer, der havde sat dannelse på skoleskemaet – dette kobler hun 

til de mange bindende mål, som lærerne skal arbejde med – hun spørger retorisk: ”Er dét dannelse? 

Gør det børnene klogere”?. Her kunne kobles direkte til KL’s påpegning af vigtigheden af, at 80% 

af skolens elever skal være dygtige til at læse og regne. MR benytter ikke lejligheden på at koble sig 

på KL’s KPI’er og i dette valg ligger også en styring. 

Jeg tænker, at MR, på meget elegant vis formulerer det, som Vallentin formulere således teoretisk: 

”I det omfang den offentlige sektor er præget af økonomisk overstyring, bureaukratisering og 
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 mistillid, skal vi ikke forvente, at det er problemer som kan løses eller adresseres fyldestgørende 

nedenfra og op” (Thygesen & Vallentin 2008, Kap. 2 side 3) 

MR anfører, at skolen skal kunne bidrage til, at børn får sådanne ankre i deres barndom, at de 

vokser op i skoler, hvor de voksne er i stand til at tage ansvar, at træffe valg om, hvad der er det 

vigtigste at få med. Med andre ord, hvor der er mennesker, der ikke styres af regler og bureaukrati, 

men styres af værdier.  

MR underkender på ingen måde kundskaber – men hun beskriver disse som en vigtig dimension af 

dannelse – med andre ord, så er det overordnede begreb, der skal være gældende i folkeskolen – 

ifølge MR – dannelse.  

MR taler dermed direkte til KL og KL’s retorik omkring faglige mål. 

Hun slutter med at påpege at: 

 ”Folkeskolen er folkets skole. En skole, hvor kundskaber og dannelse kommer før trends og 

detailstyring. En skole, som sender børnene ud på en dannelsesrejse, den dag, de træder ind ad 

skoleporten”.  

Endelig er der dokumentet fra DLF. Her slår Anders Bondo tonen an allerede i overskriften: 

”Ministeren viser stor tillid til lærernes faglighed”.  

Videre fortsætter AB, at: 

”Ministeren viser endnu engang, at hun lytter til og inddrager de fagprofessionelle læreres viden og 

erfaring i skolens udvikling”….”Ministeren opfordrer kommunerne til at vise lærerne samme 

tillid”.   
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Med disse udsagn adresserer AB meget tydeligt ansvaret for den mistillid som lærerne oplever, at 

de mødes med. En mistillid der udtrykkes i den KL-retorik, der dels fremgår af folderen, men som 

også ofte dukker op i medierne. AB vælger retorisk klogt at koble sig på de positive udsagn, men 

disse spejles i følgende: 

”Mistillid kan komme til at virke som selvopfyldende profeti. Hvis man møder andre med kølig og 

kalkuleret mistillid vil man som regel få igen af samme skuffe, og det udelukker muligheder for at 

realisere de fordele, der kan være forbundet med en tillidsbaseret relation” (Thygesen & Vallentin 

2008, kap. 2 side 6). 

Når AB’s udsagn sættes op mod dette teoricitat, kommer hans udtalelse næsten til at have karakter 

af en trussel – ”Hvis vi mødes med mistillid, så yder vi mindre”.  Dette matches for øvrigt af udsagn 

gennemgået i analysen af interviewene, hvor en lærer også udtaler, at hvis han mødes med tillid, så 

yder han mere. 

AB kobler sig meget til alle de udsagn fra ministeren, der kan læses ind i forståelsen af en 

opbakning til lærerne. AB søger i sin tekst at handle på retten til styring: 

”der er i høj grad brug for, at kommunerne lader skolerne om at tilrettelægge undervisningen, så 

det bliver ud fra en fagprofessionel vurdering af, hvordan vi bedst muligt løfter eleverne, og  ikke 

ud fra økonomiske hensyn”. 

AB taler således til KL via responsen på MR’s tale. AB’s objekt er tillid til lærerne. Han ser lærerne 

som dygtig, kompetente og erfarne medarbejdere, der godt kan finde ud af at ”lave” skole.  

DLF søger således at styre KL – Ministeren forsøger ligeledes at styre KL – og KL ønsker at styre 

kommunalbestyrelserne, der skal styre lærerne, så man får den skole, man gerne vil have. 
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Der er således tale om en klar styringskæde, hvor de forskellige aktører – via deres udsagn – søger 

at styre hinanden, og deres fælles objekt – folkeskolen – anskues fra vidt forskellige vinkler. Denne 

styringstilgang betyder også, at der sættes rammer for de forskellige interessenters handlefrihed. 

I KL’s folder produceres en sandhed om, at lærerne har haft styringen. På s. 13 står, at 

kommunalbestyrelsen og skoleledelserne sammen ”sætter retning for, hvordan der skal prioriteres 

på skolerne”. Dette kan fx ske ”ved at stille krav til , hvor meget lærerne i gennemsnit skal være 

sammen med eleverne”. I MR’s tale inddrager hun alle aktører via det fælles ”vi”, men hun 

understreger flere gange, at det er individets ret til at få opfyldt behovet for skole. I forhold til 

lærerne, så fremhæver MR et resultat af følgeforskningen, der peger på, ”at hvor der er motiverede 

lærere, er der motiverede elever”. Endelig så søger Anders Bondo at etablere et handlingsfelt for 

lærerne, idet han kvitterer ved at opfordre kommunerne til ”at vise lærerne den samme tillid”. For 

alle tre aktører gælder, at de forsøger at afgrænse og tilegne sig et handlingsfelt – og dermed også at 

sætte rammerne for de enkelte aktørers frihed.  

9.1 Delkonklusion   

En første mulig konklusion på, hvorledes de tre aktører forholder sig til frihed, tillid og ledelse, 

således som dette fremtræder via en analyse gennem en styringstilgang kunne lyde således: 

KL har tillid til kommunerne – men ikke mere end at de er forholdsvis præcise i de krav, der stilles 

til disse. Kommunerne skal have frihed til at lave de skoler, som svarer til det serviceniveau, som de 

enkelte kommunalbestyrelser beslutter og endelig skal kommunerne sikre sig retten til at lede. I 

KL’s pjece er der meget få betragtninger på lærernes frihed eller tilkendegivelse af tillid til lærerne. 

Det er ledelserne (såvel skole- som de kommunale), der skal styre skolerne. Her er tale om en 

hierarkisk styringstilgang, hvor de styrende definerer og beslutter – og dermed beslutter de også 
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udseendet af objektet – den skole, som de ønsker. De formulerer sig fortrinsvist i ledelsestermer, der 

har udspring i en økonomisk styringstilgang og styringen fremstår baseret på en lineær tænkning. 

MR tilkendegiver tillid til lærerne – men formuleret i forhold til den daglige praksis. Hun fastslår, at 

skolerne skal sikre kundskaber og dannelse, og i forhold til dannelse, så refereres der til, at børnene 

fx skal vide, hvornår de skal være stille – altså et adfærdsmæssigt dannelsessyn. Lærerne kan 

således overlades en portion frihed, men indenfor den tydeligt definerede dannelses- og 

kundskabsmæssige ramme, som regering og kommune formulerer. Her vises tillid til skolens 

daglige aktører, i forhold til det, ”den myndige” lærer, skal levere i hverdagene. MR’s indledning 

med etableringen af det fælles ”vi”, kobler hende til en konstruktivistisk tilgang. Her konstrueres og 

meningstilskrives via interaktion – men hendes rammesætning er klar og tydelig. 

Endelig er der AB, der beskriver, hvorledes KL taler økonomi og i stedet burde ”kommunerne 

lade(r) skolerne om at tilrettelægge undervisningen, så det bliver ud fra en fagprofessionel 

vurdering af, hvordan vi bedst muligt løfter eleverne, og ikke ud fra økonomiske hensyn”. AB har 

tillid til, at lærerne, hvis de gives den fornødne frihed (og økonomi), vil kunne levere det ønskede – 

nemlig en folkeskole, hvor lærernes faglighed kan sikre, at børnene lærer mest muligt. 

AB skriver endvidere, at ministeren opfordrer kommunerne til at vise lærerne den samme tillid som 

hun viser dem – og at han håber, at kommunerne tager opfordringen til sig. 

AB forsøger at flytte fokus fra styring til tillid – nemlig, at når skolefolket kommer ind og overtager 

styringen, så kan man også have tillid. Hvis man blot giver skolerne ro i forhold til pres udefra og 

oppefra, så skabes der den gode undervisning. AB gør således opmærksom på, at lærerne godt ved, 

hvorledes de skal praktisere skole og foretage de daglige valg – i Deans teoretiske termer udtrykkes 

dette som: ”hvad der er en god, dydig, passende og ansvarlig adfærd” (Dean 2008, side 45) og 
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derved gøres lærernes egen adfærd til genstand for selvledelse , hvorved styringen bliver en moralsk 

aktivitet. 

Hvis man således lade det moralske anliggende være objekt for styringen bliver det tydeligt, at de 

tre subjekter har tre forskellige positioner: 

 KL betragter objekterne med mistro og har behov for at regulere via normer og resultatkrav – 

en hierarkisk og lineær tilgang til ledelse præget af NPM-principper. 

 Merete Riisager betragter objekterne som dannede væsner, der skal reguleres via et værdisæt 

– kan kobles til teori om selvstyring, hvor der rammesættes og medarbejdere sættes frie til at 

løse opgaverne. 

 Anders Bondo betragter lærerne som medarbejdere, der er i stand til at operere indenfor 

rammerne af selvledelse. En forestilling om autonome væsner, der er i stand til at regulere 

og overvåge egen adfærd. Her synes en kobling til strategisk selvledende medarbejdere at 

være naturlig. 

10.0 Hvordan kan jeg som skoleleder lede på frihed og tillid i min 

praksis? 
 

I dette afsnit vil jeg beskæftige mig med, hvorledes jeg – via en teoretisk tilgang – kan etablere 

ledelsesmuligheder rammesat af begreberne frihed og tillid. I perspektiveringsafsnittet beskæftiger 

jeg mig med min konkret praksis. 

Ledelse handler om at give retning, sådan som Sørhaug formulerer det: ”Å lede er å gi retning eller 

å  indikere en utvikling” (Sørhaug 1996, side 57). Men det fremstår også meget tydeligt af 

empirien, at der er mange forestilling om, hvad ledelse skal og hvilken retning, der skal vælges. Her 

kan det være gavnligt at iagttage Sørhaug’s beskrivelse af hof-metaforen. Her beskrives, hvorledes 
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”et hof” kan få skabt et billede af sig selv som omnipotent og dermed med en uindskrænket magt – 

Af empirien fremstår det som om, at de forskellige aktører tildeler sig selv denne position. Sørhaug 

skriver: ”Omnipotens gjør det mulig å se bort fra den verden som ligger utenfor. Intriger kan 

konsumere all energi og rette den mot overlevelse på hundre prosent interne kriterier, f. eks. de 

”forskellene” som lederen skaper” (Sørhaug 1996, side 59). Her anviser Sørhaug et muligt 

iagttagelsesperspektiv, hvorfra der kan handles. Sørhaug beskriver, hvorledes en ledelse ikke bør 

lade sig indkredse af de medarbejdere, der ønsker at komme tæt på ledelsen, for derved risikerer 

man at danne forestillinger om virkeligheden, der er baseret på et snævert grundlag. Ledelsen skal 

sikre sig et nuanceret syn på organisationen.  

Ledelse handler også om at kunne håndtere de modsætninger, der findes i organisationen – om at 

kunne håndtere magt og tillid sideløbende. Sørhaug beskriver dette som at være såvel udenfor 

organisationen som indenfor denne – Ledelse betyder derfor, jf. Sørhaug, at være ”fremmed” 

(Sørhaug 1996, side 50). En ”fremmed” kan placere sig i en observationsrolle/ i en 2. ordens 

position i forhold til organisationen og via denne position træffe beslutninger – som Sørhaug 

formulerer det, så skal en leder kunne bruge vold – svarende til at sætte sig igennem på strategiske 

områder. En forudsigelig voldsudøvelse kan bidrage til stabilisering af tillid og måske endda også 

til en øgning af denne. Som Sørhaug skriver: ”Nesten alt kan derimot fungere som tegn på og bevis 

for mistillit, og negative hypoteser om andre kan fort utvikle seg til selvbekreftende og beinhardt 

eskalerende sociale logikker” (Sørhaug 1996, side 53). For at kunne få øje på disse narrativer, er 

det vigtigt, at ledelsen placerer sig i en iagttagelsesposition.  

Som ledelsesperson kan man betjene sig af det, som Sørhaug benævner som ”den dobbelte” krop. 

Dette begreb refererer til, at en leder træffer beslutninger, der skal bidrage til at organisationen når i 

mål med opgaverne – en sådan opgave betyder, at man kontinuerligt skal balancere mellem tillid og 

magt – man kunne også sige mellem tillid og mistillid. Den dobbelte krops anden del er lederens 
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moralske krop – eller den naturlige krop, som man indgår med, som en del af organisationen. En 

leder skal kunne træffe beslutninger, der baserer sig på organisationens mål – og som måske ikke 

altid svarer til lederens egen personlige etik – man skal kunne skelne mellem det menneske, der 

handler i forhold til organisationen og sig selv. En leder skal fremstå med integritet.  

På skoleområdet er der tradition for, at en skoleleder har samme oprindelig uddannelse som lærerne 

– i udøvelsen af jobbet efterspørges også en faglig ledelse – man skal således være såvel skolefaglig 

kompetent som ledelsesfaglig. Dette krav vanskeliggør positioneringen i den ”dobbelte krop”, idet 

den faglige supervision gør, at lederen let bliver indvævet i hverdagen – hvilket kan resultere i en 

besværliggørelse af metapositionen. Denne fælles-faglighed bør ikke afholde ledelsen for at 

håndtere den magt og myndighedsudøvelse, der ligger i jobbet. Ledelsens opgave er at fastholde 

metapositionen og sikre, at de beslutninger der træffes, bliver truffet med afsæt i organisationens 

mål. 

Et af de afgørende elementer for udøvelse af ledelse med afsæt i frihed og tillid bliver at sikre 

dialogiske fora, hvor de forskellige narrativer kan ytres. Ved denne kobling opstår der et strategisk 

knudepunkt, hvor udvikling og beslutninger kan belyses. Derved kan magtudøvelsen blive synlig, 

og perspektiverne for magtudøvelsen bliver ligeledes synlige. Det betyder ikke, at alle tilslutter sig, 

og netop derfor er det vigtig, at de organisatoriske betingelser for dialog fastholdes. Som Sørhaug 

formulerer det, så ”vil en ledelse som behersker dialektikken mellom åpenhet og avgrensethet 

(mellom dialog og monolog?), ha muligheter for kontinuerlig å fornye sine reservoarer av 

kunnskap, makt og tillit”.(Sørhaug 1996, side 63).  

I min optik, så skal ledelsen træffe de nødvendige beslutninger, sikre dialog om beslutningerne og 

føre dem ud i livet. Via troværdighed opstår tillid og derved sættes medarbejderne frie til at træffe 



 Masterafhandling forår 2017 
 
 

Irene Hastrup Side 49 
 

beslutninger indenfor deres domæner. Medarbejdernes frihed afgrænses af en fagprofessionelle 

frihed, hvilket er noget andet end personlig frihed. 

11.0 Konklusion og perspektivering   

- Hvordan kobles frihed og tillid til ledelse af folkeskolen i dag? 

  
I indledningen fremsatte jeg en hypotese om, at skolens lærere ikke har tillid til den daglige ledelse, 

da disse ikke vil være kompetente til at overtage opgaver, der tidligere er blevet varetaget af DLF 

og KL og i udvælgelsen af empirien tog jeg afsæt i tre lærere, hvoraf en tilhører 

”meningsdannerne”, der er en gruppe lærere udpeget af DLF samt tre dokumenter, der tidsmæssigt 

strækker sig over perioden 2013 til februar 2017. I forbindelse med afdækning af hypotesen tog jeg 

afsæt i undersøgelser via de tre begreber: tillid, frihed og ledelse.  

Min konklusion er, at lærere på  ”min” skole har tillid til deres lokale ledelse og oplever, at de har 

en frihed, der virker passende – alle tre interviewede tilkendegav, at de oplevede en gensidig tillid 

og at de havde frihed til at tilrettelægge, som de ville. En lærer refererede til uddelegering af 

opgaver, en anden til ”det at blive ansat” er en stor tillidserklæring og den sidste fortalte om, 

hvorledes vedkommende kunne kontakte ledelsen, når der var problemer og ”det vil man jo kun 

gøre, hvis man har tillid” og endelig refereres der en del til planlægnings- og metodefrihed .    

I forhold til eksterne parter – herunder særligt KL og kommunen/kommunalbestyrelsen oplevede 

jeg, at der stadig var en meget udpræget mistillid til disse. Særligt én af lærerne forholdt sig (stadig) 

meget kritisk til KL/regering og det kommunale niveau – som der blev udtalt: ”De kan jo bare 

komme ud og se, hvad vi laver”. Den kommunale styring af ”Den åbne skole” blev også berørt i 

forbindelse med interviewene som noget, der blev tolket som mistillid, men da jeg spurgte mere ind, 

kunne læreren godt se, at det også kunne være for at hjælpe lærerne med et af de nye elementer i 
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reformen. Noget tyder derfor på, at der fortsat er en meget høj grad af mistillid til de eksterne 

aktører – men det tyder også på, at man via dialog kan flytte lærernes opfattelserne af de eksterne 

aktører. I min konklusion på gennemgangen af KL-dokumentet nåede jeg frem til, at der var tale om 

en karakteristisk NPM-tilgang til skoleområdet præget af, at KL definerer, hvad de vil have og 

beder lærerne om at levere – En BUM-model, der ikke er egnet til at skabe tillid, men, som 

Vallentin udtrykker det:  ”Denne model anvendes ikke med henblik på at skabe tillid mellem 

principal (bestiller) og agent (udfører), men installerer i stedet et konkurrencepræget 

modsætningsforhold imellem parterne”. (Vallentin 2008, Kap. 2 side 6). Med andre ord, så 

responderer lærerne på den styring de udsættes for. 

Hvorfor tilkendegiver lærerne på min skole så en grad af frihed og tillid? Jeg tilskriver bl.a. vores 

strategi med at være konsekvente, når ét dialogforum besluttes fjernet (som fx lærermøder) så 

erstattes det med et andet dialogforum, der fra starten bliver rammesat tydeligt af ledelsen. Vi 

”fjerner ikke, men erstatter og udvikler”.  

Vi har indført ”meningsudvekslingstavler”, hvor alle har mulighed for at skrive debatpunkter op – 

disse fungerer dog pt. mindre godt, men muligheden for at give sig til kende findes. 

Ved de to årlige personalefester, hvor jeg/skolelederen holder tale, har fællesskab, dialog, 

arbejdsmiljø mm. været omdrejningspunkterne for talerne (se eksempel i bilag 8). 

Ledelsen har opmærksomhed på narrativer – såvel dem vi bliver fortalt, som dem vi selv 

producerer. Hvis et narrativ er vedholdende, undersøger vi det ud fra en systemisk tilgang 

 Hvad ser vi? 

 Hvornår ser vi det? 

 Hvem er aktører? 
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 Hvordan ser der ud, når vi ikke længere ser tingene på denne måde? 

 Hvad vil vi gerne se og hvordan får vi øje på det? 

Ved vedholdende narrativer involverer vi lærerne i dem på vores tirsdagsmøder, der bl.a. er ét af de 

nye mødefora. 

Tirsdagsmøderne varer ca. 15 minutter – en del deltager stående. Der udsendes ikke referat, men 

man opfordres til selv at tage noter og dele dem med kollegaer, der har forfald. Møderne foregår i 

en fordomsfri tone og stort set alt fælles kan drøftes. 

Alle disse initiativer er udviklet i en meget klar rammesætning fra ledelsens side. Vi har – via 

MED-udvalget  – rammesat 7 forventningspunkter og har også formuleret et værdikodeks omkring 

måden at samtale på. 

Med andre ord så tror jeg, at den danske folkeskole kommer videre, hvis vi kobler os på Ralf 

Staceys svar på spørgsmålet om en offentlig leders vigtigste opgave: 

 

Hvad er så efter din mening en offentlig leders vigtigste opgave i dag? 

– At deltage i organisationens liv på en måde, så dialogen forbliver åben i stedet for fastlåst. For 

hvis vi kan leve med frygten for ikke at vide i bare lidt længere tid, kan vi måske finde nye 

måder at håndtere de vigtige spørgsmål, vi står over for, på. I min optik søger effektive ledere at 

skabe muligheder for, at medlemmerne i organisationen kan reflektere sammen over, hvad de 

egentlig laver, og hvorfor de gør det, de gør, også for at befri dem fra den uendelige gentagelse. 

Ledere er ikke adskilt fra de ansatte; de er alle i relation med hinanden, og det er forsimplende at 

se lederen som et særligt begavet individ adskilt fra alle de andre – dem, vi har grupperet som 

’medarbejdere’, som om de alle var ens. 

Fra Samskabelse: 3 svære til Ralph Stacey, 13. december 2015 | Offentlig Ledelse 4/2015 

 

http://offentligledelse.dk/category/offentlig-ledelse-42015/
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Hvis den lokale ledelse tager lederskabet på sig og leder såvel ind ad som ud ad og op ad er jeg ikke 

i tvivl om, at den mistillid, der pt. hersker vil aftage over tid. Der skal sikres god og kvalificeret 

ledelse af folkeskolerne med fokus på såvel faglighed  som på ledelsesfaglighed (viden om 

virkemidler). 

12.0 Egen ledelsesmæssige udvikling 

Min bevæggrund for at starte på MPG’en i september 2013 var en stor nysgerrighed på, hvorledes 

jeg kunne blive en dygtigere og mere reflekteret leder og jeg var ikke helt klar over, hvilken rejse 

jeg ville komme ud på.  

I forbindelse med Master-afhandlingen har jeg genbesøgt min individuelle udviklingsplan samt mit 

våbenskjold og sammenholdt disse med MPG-kompetenceprofilen og jeg tænker egentlig, at 

nærværende afhandling er et billede på, at jeg er blevet langt skarpere til at analysere multiple 

kontekster samt disses indflydelse på hinanden, at jeg er blevet skarpere til at analysere – alene og 

sammen med ledelsesteamet - over iagttagelserne samt omsætte disse til konkrete handlinger. I 

forbindelse med omsætning til handling, har jeg været meget inspireret af modulerne ”Strategisk 

HRM i det moderne arbejdsliv”, ”Strategiimplementering i praksis” samt Tillidsbaseret ledelse”. 

Disse tre moduler har på særlig vis bidraget til, at jeg har fundet nogle mere stabile ståsteder for mit 

lederskab – selvfølgelig fordi disse moduler også taler ind i mine værdier, sådan som jeg allerede i 

2013 beskrev dem i mit våbenskjold.  

I forhold til masterprojektet så oplever jeg, at jeg, via de mange opgaver, der er skrevet på baggrund 

af cases funderet i egen organisation, hele tiden har kredset om de samme elementer, nemlig 

forståelse eller måske snarer oversættelser, strategisk tænkning koblet til implementeringsteori. Det 

har derfor været helt naturligt også at lade Master-afhandlingen handle om mulige forståelser af mit 

arbejdsfelt. 
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Ud over, at studiet har gjort mig i stand til at skrive nærværende afhandling, så har MPG også gjort 

mig i stand til, i langt højere grad end tidligere, at lede op ad samt ud ad. Op ad i forhold til 

skoleforvaltningen og det politiske niveau, hvor jeg oplever, at jeg kan sætte mig selv fri til at 

reflektere og respondere på de forskellige udspil, vi mødes af. Ud ad i forhold til forældre og andre 

lokale aktører, hvor jeg oplever, at jeg er blevet langt sikre og mere reflekteret over, hvad vi skal og 

kan levere som skole. Det betyder bl.a. at vi har meldt tydeligt ud til skolens forældre, at vi ikke ser 

skolens opgave udelukkende som en uddannelsesopgave, men i lige så høj grad som en 

dannelsesopgave. Ved skolens indgange står der, som et resultat af mine drøftelser med 

medarbejderne, derfor nu ”Træd varsomt – her dannes mennesker”.  

MPG har givet mig en virkelig solid teoretisk ballast således at jeg ikke længere træffer 

beslutninger på baggrund af ”mavefornemmelser”, men i langt højere grad baserer beslutninger på 

teoretisk viden. Denne udvikling giver ro, idet man derved bliver i stand til at agere, som det 

Sørhaug kalder den ”doppelt kropp”. Beslutninger træffes med afsæt i etik, viden og 

organisationens mål.   

I forhold til valg af uddannelse var det vigtigt for mig, at jeg traf ledere fra andre offentlige 

institutioner og det har været indsigtsskabende at erfare, at fx skolernes udfordringer med 

samarbejde mellem lærere og pædagoger kan sidestilles med hospitalssektorens udfordringer ml. 

sygeplejersker og SOSU-assistenter m. fl.   

Jeg ser frem til fortsat at få lov til at stille min nysgerrighed og er undervejs i arbejdet med 

afhandlingen stødt på begrebet ”Andethed”, hvor Søren Obed-Madsen har skrevet en spændende 

artikel – Så jeg forlader ikke det undersøgende felt i forhold til at forstå meningstilskrivelser i min 

hverdag.  
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 I opgaven refereres også til teori og tekster, som jeg har læst i forbindelse med modulerne, der har 

ledt frem til denne masterafhandling. 
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