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Summary  

In this Master thesis I have chosen to examine the relation between the parents and the school in the 

Danish public school. A relationship, which is often described as difficult and potentially filled with conflicts 

– but does it have to be this way? 

Therefore I want to examine the school principals’ view on values and organizations, and how that 

influences on the strategic work in connection to the parent-school cooperation. This, as well as the 

subjective positions the principals, teachers and parents can undertake. 

I have interviewed three school principals on how they work with the parent-school cooperation. Through 

an explorative and inductive approach to the empirical material I have worked systematically with the 

methodology Grounded Theory. Through the principles in Grounded Theory I have extracted codes from 

the data. The codes have then been turned into concepts and then put into the analysis. 

The concepts have been analyzed by using Torben Beck Jørgensens theory on public values. TBJ’s theory 

has also been used to analyze which values appear in the school principals’ organizations and by the 

principals themselves. My main interest is the value which appears in the connection between the school 

and the parents. Simultaneously I am curious to find out which public values the parent-school cooperation 

should contribute with in the relation to the school, and how the values will reflect on the principals’ 

choices. 

I have also used M. Salamon’s theory on the three organizational theoretical paradigms to analyze the 

principals’ view on their organization. The three organizational theoretical paradigms describe 

organizations by using what characterize the organization in the paradigm, and which actions are allowed 

and legitimized. Bohni’s text links the three paradigms to the understanding of resistance and explains how 

it is understood in each of them.  

In my analysis, I have used Salamons theory to find out which paradigm emerges with the principals’ view. 

Bohni’s text has been used to analyze how the principals meet and manage the resistance, from the 

parents.   

Through my analysis I have discovered that there are different values that emerge from the school 

principals and that they affect on the strategic work. I have also discovered that the principals’ view on 

their organization is different from each other and therefore different paradigms emerge. The different 

paradigms set different demands on how aligned etc. the organization needs to be. Do the individuals need 

to work toward a common goal or is it more fluent and loose.  
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In the discussion, I have argued on the connection between the values in the organization and how 

resistance is met and managed. I have also argued on which subject positions the teachers and parents can 

take.   

Based on my methodological approach to my empirical material, my analysis and the discussion, I can 

conclude that there is a significant correlation between the values the principals consider essential and how 

the parents are met. This as well as the way the principals view their organization has an impact on how the 

principals deals with resistance, e.g. from parents. 

So, the parent-school cooperation can be difficult and potentially filled with conflicts – but there are 

various elements to be considered.  

1. Indledning  

”Relationen mellem skole og hjem har altid været potentielt konfliktfyldt” – Sådan indleder Hanne Knudsen 

sin ph.d. afhandling om skole-hjem-samarbejdet, ”Har vi en aftale? (U)mulighedsbetingelse for mødet 

mellem folkeskole og familie”1.   

I folkeskolelovens §1 stk. 1 står følgende: 

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder …” 

Således er samarbejdet mellem forældre og skole et centralt element i den danske folkeskole. Samarbejdet 

har siden starten af 1800-tallet udviklet sig i måden, hvorpå forældrene er positioneret i forhold til skolen. 

Hanne Knudsen har beskrevet fem diskurser2, der hver i sær beskriver, hvordan mulighedsrummet for 

lærere, pædagoger, ledere og forældre har ændret sig gennem tiderne.  

For omkring 20 år siden så ForældreIntra sit lys og det førte endnu et krydderi til skole-hjem-samarbejdet. 

Maria Ørskov Akselvoll skriver i sin ph.d.-afhandling3 fra 2016 om, hvordan samarbejdet er vokset i omfang 

ikke mindst på baggrund af ForældreIntra. Hun beskriver også, at den ”gode og involverende forældre” i 

skolens øjne er en forældre, som ”følger med i ForældreIntras informationsstrøm og får handlet på den, og 

som støtter op om og engagerer sig aktivt i læring, faglige mål og i den sociale proces.” Hun beskriver, 

hvordan det at være den gode forældre stiller store krav til forældrenes kompetencer.  

I en artikel4, der handler om, at læreruddannelsen svigter skole-hjem-samarbejdet, beskrives der en 

situation, hvor en nyuddannet lærer, sidder til en jobsamtale, og hun bliver stillet spørgsmålet: ”Hvad 

bekymrer dig mest ved, at du nu skal ud i dit første arbejde som lærer?”. Hun svarer entydig: 

                                                           

1
 Kilde: Knudsen, H: ”Har vi en aftale? – magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie”. Nyt fra 

Samfundsvidenskaberne (2010) s. 9 
2
 Kilde: Knudsen, H: ”Har vi en aftale? – magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie”. Nyt fra 

Samfundsvidenskaberne (2010)  
3
 Kilde: Maria Ørskov Akselvoll: ” Folkeskole, forældre, forskelle - om forældreperspektivet i skole-hjem-samarbejdet”, 

december 2016 
4
 Kilde: https://skoleliv.dk/nyheder/art6520428/L%C3%A6reruddannelsen-svigter-for%C3%A6ldresamarbejdet 

https://skoleliv.dk/nyheder/art6520428/L%C3%A6reruddannelsen-svigter-for%C3%A6ldresamarbejdet
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”forældresamarbejdet”. Fra min hverdag som leder på en folkeskole er forældresamarbejdet også noget, 

der er centralt, og jeg oplever ofte situationer af nedenstående karakter: 

- Lærer i samtale med anden lærer. Læreren omtaler forældrehenvendelser som besværlige og som 

noget, man skal undgå. 

- Lærer vil gerne have mig som leder til at tage samtalen med en forælder, da læreren oplever, at 

forælderen hele tiden stiller krav til lærerne. 

- Skoleleder i samtale med mig. ”Vi ser forældrene som en resurse og vil rigtig gerne have, at de 

henvender sig til skolen”. Han vil derfor gerne have, at jeg sætter mit direkte nummer på, når jeg 

skriver ud til forældrene om fx vikardækning eller pædagogiske indsatser på en klasse.  

Således er der i Hanne Knudsens ph.d. afhandling og i den pædagogiske praksis tilsyneladende en 

konsensus om, at skole-hjem-samarbejdet og mødet mellem skole og hjem er komplekst og i mange 

henseende besværligt og potentielt konfliktfyldt, men også værdifuldt når det lykkes. Hanne Knudsen 

beskriver også i sin ph.d. afhandling, hvordan skole-hjem-samarbejdet op gennem tiden har ændret sig. 

Men det er ikke kun i skolen, at samarbejdet med borgerne har ændret sig. I den offentlige sektor er der op 

gennem 90’erne og 00’erne et større fokus på relationen mellem borgerne og den offentlige sektor, og det 

er løbende drøftet, hvordan borgernes muligheder for indflydelse kan forbedres5. 

Hensigten med min masterafhandling er at give et input til refleksionen om den måde, hvorpå vi inddrager 

forældre og andre interessenter i skolen, samt generelt i offentlige organisationer. Derfor er jeg nysgerrig 

på skolelederes arbejde med skole-hjem-samarbejdet: Hvordan deres forestillinger om deres egen 

organisation, og syn på værdier præger den måde, de møder forældre og strategisk arbejder med skole-

hjem-samarbejdet. Samtidig drejer min nysgerrighed sig særligt om, hvordan der åbnes og lukkes for 

mulige positioner for aktørerne at træde ind i skole-hjem-samarbejdet.  

For at undersøger dette har jeg valgt en metode, hvor jeg interviewer tre skoleledere. Skolelederne er valgt 

som fokuspersoner, da de står som centrale personer i det strategiske arbejde omkring skole-hjem-

samarbejdet. Jeg er interesseret i, hvad der betyder noget for de valg, skolelederne tager, og hvordan deres 

valg åbner eller lukker for mulige positioner aktørerne i skole-hjem-samarbejdet kan træde ind i. Gennem 

en eksplorativ og induktiv tilgang til det empiriske materiale vil jeg analysere mig frem til væsentlige pointer 

i forhold til skoleledernes syn på organisationer, værdier, og hvad der ellers dukker op via min eksplorative 

tilgang. 

Teoretisk har jeg valgt at tage teori ind, som kan beskrive de værdier, som træder frem i den offentlige 

sektor, samt teori som beskriver tre organisationsteoretiske paradigmer og den modstandsopfattelse, der 

er koblet til dem.  

- Torben Bech Jørgensen (TBJ) beskriver en lang række af offentlige værdier, og hvordan de sammen 

i grupper folder sig ud i offentlige organisationer. Jeg er særligt optaget af den gruppe, der drejer 

sig om forholdet mellem institutionen og borgerne, hvor værdier blandt andet omhandler 

inddragelse af borger og værdier i de professionelles møde med borgeren. Hvilken værdi skal skole-

hjem-samarbejdet skabe, og hvordan spiller værdien ind på skoleledernes valg? 

                                                           

5
 Kilde: Ejersbo, N. & Greve, C. (2014) . Moderniseringen af den offentlige sektor. Akademisk Forlag. Kapitel 2, side 58  
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- Bohnis beskriver på baggrund af M. Salamons tekst tre organisatoriske paradigmer og kobler dem 

til, hvordan modstand skal ses, og hvordan den legitimt søges at blive tacklet. Når en forældre 

eksempelvis er uenig i de tiltag, en skole gør i forhold til deres barn eller større forandringer på 

skolen. Hvordan mødes de så af skolens personale, og hvilke handlemuligheder åbner det op for? 

I min masterafhandling beskæftiger jeg mig med følgende problemformulering: 

Hvordan påvirker skolelederens syn på værdier og organisationer det strategiske arbejde i forbindelse med 

skole-hjem-samarbejdet?  

Hvilke positioner åbner det strategiske arbejde for forældre, lærere og ledere at træde ind i? 

2. Metode 

I dette afsnit vil jeg anskueliggøre, hvilket grundlag mine konklusioner hviler på, og hvorfra jeg henter min 

hjemmel til at lave de konklusioner, jeg gør. Samtidig vil jeg beskrive hvilken legitimitet, der ligger i 

bearbejdningen af mit empiriske materiale.  

I del A af metodeafsnittet vil jeg præsentere mit empiriske materiale, og hvordan det er indsamlet. Dernæst 

vil jeg beskrive den metodiske tilgang, min indsamling hviler på, og hvordan jeg med den forholder mig til 

kausalitetsbegrebet. 

I del B vil jeg præsentere, hvordan jeg har valgt at bearbejde mit empiriske materiale og beskrive på hvilket 

teoretisk grundlag, min bearbejdning hviler, samt hvordan det er med til at skabe legitimitet. 

I del C vil jeg præsentere det videnskabsteoretiske grundsyn, der ligger til grund for masterprojektet. Samt 

de kvalitetskriterier og etiske perspektiver, der er i forhold til mit valg af tilgang.  

2.1 Del A Præsentation af empirisk materiale 

2.1.1 Materiale 

Mit empiriske materiale består af interviews af 3 skoleledere i Furesø Kommune. Interviews er lavet hos 

dem - i deres omgivelser. Interviews kom i stand ved, at jeg udvalgte mig – i første omgang – 2 skoleledere. 

Baggrunden for mit valg af skolelederne var, at de begge er skoleledere, som er tydelige, når ledergruppen 

er samlet: ofte har de oplæg om forskellige temaer og taler åbent om deres tanker bag projekter, og hvad 

de har svært ved. Samtidig iværksatte en af de to skolelederne et projekt om at indkøbe telefoner til 

medarbejderne, således at kommunikationen til forældrene kan ske via dem. 

Da begge skoleledere refererede til den tredje som en skoleleder, der har andre og bedre muligheder for 

samarbejdet med forældrene, da andelen af resursestærke forældre er væsentligt højere på den skole, og 

dermed elevgrundlaget et helt andet. Som en af de to første skoleledere beskriver det, kan man på 

skoleleder C´s skole få eleverne til at side stille og lytte bare ved at bede dem om det. Med pointerne 

omkring resursestærke forældre i tankerne valgte jeg at interviewe skoleleder C også. Rammerne for dette 

interview var det samme som for de andre; og jeg forandrede ikke i min interviewguide. Jeg har dog valgt at 

koncentrere mig om de første to skolelederes interview, skoleleder P og H. Men skoleleder C’s interview 

kommer ind, når det kan bidrage til de to andres perspektiver.  
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I invitationen kvitterede jeg for deres lyst til at deltage og beskrev, hvad jeg godt ville tale med dem om. Til 

hver interview afsatte jeg fem kvarter; en time til interview og samlet et kvarter til indflyvning og 

efterbehandling. 

Interviewene er alle optaget på min telefon og efterfølgende transskriberet.  Vedlagt som bilag 2a, 2b og 

2c. 

Jeg startede alle interview med at lave en kort indflyvning, som blandt andet bestod af, at jeg læste op fra 

indbydelsen og beskrev, hvad jeg gerne ville tale med dem om. Fælles for alle interviewene var også, at jeg 

som det første bad dem beskrive den skole, de er leder på. Deres beskrivelse af skolen var med til at forme 

resten af interviewet. 2 forskellige eksempler: 

Eksempel 1  

Skoleleder P Fortæller om skolens diversitet blandt elever, og at man som lærer skal mestre 
differentiering. 

Interviewer M Kan du sige noget om den differentiering, og om hvor I differentierer henne? 

Skoleleder P Forsætter med at tale om læringsmiljøer, og hvordan medarbejderne skal arbejde 
sammen   

    

Eksempel 2  

Skoleleder C Fortæller om skolens bygninger, og hvordan de ligger spredt rundt på skolens 
matrikel, samt at de giver udfordringer i forhold til at arbejde med fællesskaber. 

Interviewer M Sætter det nogle rammer for skole/hjemsamarbejdet? 

Skoleleder C Beskriver fordele ved de mindre og trygge rammer omkring de årgange, der ligger 
sammen i de forskellige bygninger. 

 

De to eksempler er udtryk for, hvordan de tre interviews forløb forskelligt, og at deres indledende 

præsentation af skolen var med til at farve resten af interviewet. Fælles for de tre interviews var dog, at jeg 

kom igennem de fem temaer, som jeg havde valgt at tage udgangspunkt i: deres organisation, de forskellige 

fora for mødet med forældre, grænseflader, værdier og magt. 

Under debriefingen af det første interview med skolelederen P, fortalte P mig om sit drive for at drive 

skolen, som P gør. Det betød, at jeg blev ekstra opmærksom på dels at lade optageren køre og dels at 

bevare min nysgerrighed også i den fase. 

Min egen efterbehandling af interviewene, tog udgangspunkt i om interviewet umiddelbart havde givet mig 

ny viden, som evt. kunne berige de andre interviews, og om der var vinkler, jeg skulle være særligt 

opmærksom på. Det gav mig gode input til dels, hvordan jeg skulle stille spørgsmålene, så de blev endnu 

tydeligere og dels nogle konkrete spørgsmål, som blev taget ind, og som ikke var planlagt ved 

interviewenes indkaldelse. Det drejede sig blandt andet om følgende spørgsmål: 

1. Hvad er skoleledernes drive? Hvad er deres motivation for at arbejde med skolen på den måde, de 

gør? 

2. Om de var tilgængelige på ForældreIntra for forældrene, og om deres telefonnummer står på 

hjemmesiden. 
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Det første spørgsmål omkring skoleledernes drive, som opstod efter første interviews debriefing blev 

tilføjet de to andre interview, da jeg havde en fornemmelse af, at de kunne bringe værdi til min analyse. 

Det andet spørgsmål opstod, da jeg skulle finde kontaktoplysningerne på skolelederne, hvor to af skolerne 

havde skoleledernes kontaktoplysninger stående på hjemmesiden, mens den tredje kun havde 

hovednummeret til skolen. 

I min efterbehandling af de første to interview blev jeg også opmærksom på, at de to skoleledere 

uafhængig af mine spørgsmål havde inddraget en anden skoleleder (skoleleder C) som en, der havde andre 

vilkår for ledelse. Derved valgte jeg at inddrage skoleleder C i min empiri. 

2.1.2 Teori 

Interviewet som metode 

Omdrejningspunktet for min empiriindsamling er interviewet, der kan defineres som:  

”En interpersonel situation, en samtale mellem to parter om et emne af fælles interesse”6. 

I mit masterprojekt er interviewet en samtale mellem mig som interviewer og den anden part en skoleleder 

om det, jeg har defineret – og de har sagt ja til – som vores fælles interesse skole-hjem-samarbejdet.   

Interview er valgt for at få viden om skoleledernes strategiske arbejde med skole-hjem-samarbejdet og ikke 

mindst de overvejelser, de har gjort sig omkring samme. Derfor er det også centralt i min empiriindsamling, 

at det er skoleledernes egne beskrivelser, som træder frem i empirien.  

For at styrke, at det er skoleledernes egne beskrivelser, der kommer til at dominere, har jeg valgt en løs 

udgave af det semistrukturerede interview, grænsende til det ustrukturerede interview. Det vil sig at 

interviewpersonen i langt højere grad får ansvaret for at bestemme strukturen i interviewet og lede 

samtalen7. Fremfor, at jeg i det semistrukturerede interview både har defineret temaer og en række 

spørgsmål på forhånd, har jeg kun defineret fem temaer, som jeg ville igennem med interviewpersonen. 

Samtidig var tanken med interviewet også, at jeg skulle afvige fra planen, hvis interviewpersonen bragte 

uventede eller interessante emner på banen8.    

De fem temaer, jeg havde defineret i min spørgeguide, var en del af invitationen til interviewet, og de blev 

gentaget i starten af interviewet. I min spørgeguide var der ikke defineret en række hovedspørgsmål, men 

spørgsmål der drejede sig om temaerne, og som blev integreret som en naturlig del af samtalen. Samtidig 

forsøgte jeg at stille ”hvordan”- og ”hvad”-spørgsmål, hvilket falder inden for den definition, der er af det 

ustrukturerede interview. I mine interview valgte jeg at skifte tema, hvis jeg mente, at det foregående tema 

var udtømt, og således blev jeg her en mere styrende interviewer. 

                                                           

6
 Kilde: Kvale, S. og Brinckmann, S. (2008): Udførelse af et interview og Interviewkvalitet, kap. 7 og 8 i Interview. 

Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag. Side 143 
7
 Kilde: Justesen, L. og Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels 

Forlag side 54 
8
 Kilde: Justesen, L. og Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels 

Forlag side 55 
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Både det ustrukturerede interview og den strukturerede interview bliver hos Justesen og Mik-Meyer 

beskrevet som en metode, der er velegnet til undersøgelser, hvor man ønsker en mere eksplorativ tilgang. I 

forhold til det ustrukturerede interview nævnes det, at det er velegnet, hvis intervieweren kun har lille 

forhåndskendskab til det emne, samtalen drejer sig om.9 Det gør sig ikke gældende i min undersøgelse, 

men jeg ønsker at benytte mig af den position, som Kvale og Brinkmann10 kalder bevidst naivitet, hvor jeg 

ikke ved noget og er nysgerrig på skolelederens beskrivelser.   

Spørgsmålene 

Med udgangspunkt i min problemstilling valgte jeg fem temaer, som jeg gerne ville tale med skolelederne 

omkring. Min tanke var, at de fem temaer hver især ville bringe interviewpersonen i en position, hvor de 

frit kunne tale om organisationen, værdier og magt. Ud fra ordsproget ”Som du spørger, får du svar” var jeg 

opmærksom på, at mine spørgsmål ville guide dem i en bestemt retning, derfor var jeg meget interesseret i 

først at få dem til at tale og der igennem udforske, hvad de sagde. Derfor valgte jeg de fem temaer, som 

hver i sær har rod i forskningsspørgsmålene fra problemformuleringen og er udmøntet i nogle 

interviewspørgsmål. Samtidig var jeg opmærksom på, at jeg i interviewdelen, som omhandlede et tema, 

kunne få viden om nogle af de andre temaer. 

Tilgang 

I bearbejdningen af mit empiriske materiale har jeg valgt en eksplorativ og induktiv tilgang, samtidig med at 

jeg har nogle temaer og deraf teorier, som jeg kigger på mit empiriske materiale med. Det betyder, at jeg 

kigger eksplorativt og induktivt på mit empiriske materiale for at se, hvordan mine valgte temaer kommer 

til udtryk hos skolelederne, og om det danner nogle underkategorier af temaer. Samtidig arbejder jeg 

eksplorativt og induktivt i forhold til at lede efter andre forklaringsmuligheder på min problemformulering. 

Den eksplorative tilgangs styrkesider er, at den på baggrund af det empiriske materiale kan udvikle ideer, 

begreber og teorier, samt at den kan bruges til at udforske forhold eller fænomener, som er mindre kendt 11. 

Ligeledes tager den induktive tilgang udgangspunkt i det empiriske materiale og udvikler slutninger ud fra 

det. Således består min bearbejdning af mit empiriske materiale af en knibtangsbevægelse, hvor empirien 

dels bliver holdt op i mod udefra kommende teori, og dels selv er med til at bidrage til teoriskabelsen 

gennem den måde, empirien bliver analyseret på.  

Gennem min interviewguide har jeg skabt mulighed for at interviewpersonerne kan udtale sig om mine 

udefrakommende temaer og teorier. Men hvilke undertemaer / kategorier, som kommer i spil inden for 

hvert af de udefrakommende temaer og teorier, vil en senere bearbejdning kunne pege på. 

Til at bearbejde mit empiriske materiale har jeg valgt metoden Grounded Theory12 (GT), da principper og 

ideer bag GT lever op til ovenstående tanker. GT tager sit udgangspunkt i empirien og opbygger en induktiv 

forståelse af den. Det betyder, at man som GT-forsker går helt tæt på det empiriske materiale for at 

                                                           

9
 Kilde: Justesen, L. og Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels 

Forlag side 55 
10 Kilde: : Kvale, S. og Brinckmann, S. (2008): Udførelse af et interview og Interviewkvalitet, kap. 7 og 8 i 
Interview. Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag. Side 48-49 
11

 Kilde: http://www.informationsordbogen.dk/concept_comment.php?cid=3604 
12

 Kilde: Charmaz, K. (2017) Grundtræk i Grounded Theory, i Järvinen, M. og Mik-Meyer, N. (eds.) Kvalitativ analyse: 
Syv Traditioner. Hans Reitzels Forlag. 

http://www.informationsordbogen.dk/concept_comment.php?cid=3604


Morten Kristiansen Masterafhandling på MPG December 2019 

 9 

definere, hvad det empiriske materiale handler om. Det sker ved en linje-for-linjekodning, der er defineret 

ved, at man putter mærkater på datasegmenter, der viser, hvad segmentet handler om. Den proces sker for 

at kunne kondensere og sortere data samt gøre det muligt at lave en sammenligning med andre data 

udsnit13. 

Konkret har jeg arbejdet med mit empiriske materiale på den måde, at jeg efter endt transskribering har 

lavet en linje-for-linje kodning på hvert enkelt interview. I nedenstående skema kan man se et eksempel på 

mine forskellige faser af kodningsprocessen. Hos forskere, der benytter sig af denne metode, er der ofte 

kun to felter: interviewpersonens udsagn og kodningsfeltet. Jeg har valgt at lægge et ekstra felt 

kondenseringsfasen ind for at komme tættere på teoretiske kategorier, som kan sammenlignes med de 

andre interviewpersoners teoretiske kategorier. Således at mine felter er: interviewpersonens udsagn, 

første fase af kodningen og kondenseringsfasen.  

Eksempel på linje-for-linjekodning og udviklingen af kategorier: 

 

I udviklingen af teoretiske kategorier vil hver enkelt skoleleder stå med sine egne udsagn, men jeg vil søge 

at lave sammenligninger på det, de har fælles. Eksempelvis taler alle tre skoleledere om borgerinddragelse, 

det udvikles så til en teoretisk kategori, som jeg kan analysere på. Men der er forskel i, hvordan de tilgår 

                                                           

13
 Kilde: Charmaz, K. (2017) Grundtræk i Grounded Theory, i Järvinen, M. og Mik-Meyer, N. (eds.) Kvalitativ analyse: 

Syv Traditioner. Hans Reitzels Forlag. Side 188 
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borgerinddragelsen. Således vil skolelederne stå som et metasubjekt i forhold til udviklingen af teoretiske 

kategorier, men inden for kategorierne vil de stå med deres egen mening.  

Analysen 

Min analyse tager som sagt sit udgangspunkt i en induktiv og eksplorativ tilgang til mit empiriske materiale. 

Oven for har jeg beskrevet, hvordan jeg gennem en linje-for-linje kodning er kommet frem til nogle 

kondenserede kategorier. Således er min analyse egentlig startet, da jeg begyndte med min kodning og 

udviklingen af de kondenserede kategorier. Efter de kondenserede kategorier har jeg lavet en yderligere 

kondensering, hvor ude fra kommende teori er blevet koblet på mit empiriske materiale. Således ser en 

grafisk visualisering af min analyse proces ud på følgende måde: 

Udsagn fra leder  Første fase af  
kodning 

Kondenserede 
temaer 

 Teorier ude fra  Udvikling af 
overordnede 
kategorier 

 

De overordnede kategorier er udviklet inden for hvert af de af mig valgte temaer og ud fra de 

kondenserede temaer, der er fremkommet i min eksplorative tilgang til mit empiriske materiale. Listen over 

overordnede kategorier ser således sådan ud: 

Mine temaer Overordnede kategorier: 

Analyse del 1 Værdier At være en del af skolen 

At åbne sig for andre 

Organisation og modstand At være en del af skolen 

Skolelederens måde at agere på 

Overordnede kategorier via eksplorativ tilgang 

Analyse del 2 Borgerinddragelse 

Magt 

Forældrebeskrivelse 

Hvad skal forældre og skole samarbejde om? 

Syn på strategi 

  

2.2 Del C Teoretisk blik på vidensindsamling, samt kvalitet og etiske perspektiver. 

Ontologisk er jeg af den opfattelse, at den omverden, der er, kommer til syne for et subjekt, og at den 

bliver præget og skabt af subjektets fortolkning af den, og at selvsamme subjekt bliver præget og skabt af 

selvsamme sammenhæng. Min tilgang er epistemologisk, og jeg er af den opfattelse, at den viden, jeg 

skaber, er et produkt af min interaktion med den omverden, jeg beskæftiger mig med.   

Justesen og Mik-Meyer beskriver det på følgende måde: 

”For det andet er der dem, der fokuserer på, hvordan netop forskere selv er med til at 

konstruerer den virkelighed, de forsøger at studere ved hjælp af metoder.”14 

                                                           

14
 Kilde: Justesen, L. og Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels 

Forlag side 28 
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Ovenstående ontologi og epistemologi knytter sig stærkt til konstruktivismen. Mit valg af perspektiv for 

denne masterafhandlings analytiske tilgang tager derfor sit afsæt i det konstruktivistiske perspektiv. I det 

konstruktivistiske perspektiv er virkeligheden en konstruktion – en konstruktion der er et resultat af 

menneskers samfundsskabte fortolkninger. Ikke forstået således, at der ikke er en virkelighed ”derude”, 

men den er afhængig af vores forståelse af den.15 

I forhold til overstående citat sætter det konstruktivistiske perspektiv også en ramme for, hvordan jeg kan 

tænke og forstå de konklusioner, jeg kan lave på baggrund af arbejdet med mit empiriske materiale. Jeg 

laver således konstruktioner af verden via de metoder, jeg bruger til at kigge med. 

For at masterafhandlingen kan indgå i en debat og refleksion om, hvordan vi inddrager forældre i skolen og 

eventuelt kan være en, der tages beslutninger ud fra, er det vigtigt, som Brinkmann og Tanggaard skriver, at 

der er en etisk forpligtigelse til at leve op til videnskabelige standarder, både i udførslen af 

forskningsprojektet og i afrapporteringen af projektets resultater16. 

I mit arbejde med kvalitetskriterierne og for kunne sige, at den kvalitative undersøgelse, jeg har lavet, er 

god, har transparens og gennemsigtighed stor betydning. Da det konstruktivistiske perspektiv ikke opererer 

med en objektiv, entydig og uafhængig virkelighed, har gennemsigtigheden i de valg, som er truffet om 

metode, interviewpersoner og analytiske tilgange, en afgørende betydning for, at læseren har mulighed for 

at gå i dialog med mig om både projektets fund og præmisser. Samtidig spiller begreber som relevant og 

interessant ind i forhold til den viden, der skabes. Kan jeg således skabe relevant og interessant viden for 

den definerede målgruppe, har afhandlingen høj kvalitet. 17 Kvalitetssikringen i det realistiske perspektiv 

arbejder med bias og fejlkilder, det vil sige omstændigheder omkring undersøgelsen, der gør, at 

konklusionerne falder ud på en bestemt måde, fx spiller forskerens egen position og erfaring omkring 

emnet ind. I det konstruktivistiske perspektiv er præmissen den, at enhver forsker har erfaringer eller er 

positioneret i forhold til sin undersøgelseskontekst. Derfor tilskyndes forskeren til at være bevidst om og 

reflektere eksplicit over dette i afhandlingens tekst.   

Etiske overvejelser  

I forhold til ovenstående beskrivelse af kvalitetskriterier skal der kobles etiske overvejelser til min metode. 

De for mig vigtigste etiske overvejelser er, at interviewpersonerne ikke bliver hængt ud, og at der ikke bliver 

refereret fra interviewene andre steder end i denne masterafhandling. Samtidig skal interviewpersonerne 

på linje med andre kunne se sig selv ind i de konklusioner, jeg har lavet – både via min argumentation, og at 

de kan kende konklusionerne fra deres hverdag.  

At, interviewpersonerne kan kende sig selv i konklusionerne, er et skridt på vejen i forhold til at håndtere 

det etiske perspektiv, men her følger nogle andre, som jeg har haft inde over i planlægning af interview og 

behandlingen af dem: 

                                                           

15
 Kilde: Justesen, L. og Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels 

Forlag side 14 
16

 Kilden: Interview – siden 433 
17

 Kilde: Justesen, L. og Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels 
Forlag side 49 



Morten Kristiansen Masterafhandling på MPG December 2019 

 12 

- Anonymitet: Skoleledernes navne er taget ud af empirien og erstattet af tilfældigt valgte bogstaver. 

Samtidig er skolernes navne ikke nævnt i materialet.  

- Hvor videregives masterafhandlingen? Jeg har lavet aftale med interviewpersonerne, at materialet 

ikke skal stemples fortroligt. For som en af skolelederne sagde: ”jeg har ikke noget at skjule”. Dog 

har jeg lavet aftale med dem om, at konklusioner og deslige kun videregives i masterprojektet, men 

med deres samtykke kan der formidles konklusioner til resten af ledergruppen og chefer i 

forvaltningen. Den aftale er lavet på min foranledning og har til hensigt at beskytte dem i forhold 

til, at de ikke kender de endelige konklusioner. 

- Interviewpersonerne er valgt uden for egen organisation. Jeg har bevist valgt ikke at lade 

skolelederen på min egen skole indgå som interviewperson, da det var min vurdering, at jeg ville 

have lettere ved at skille forskeren-Morten fra lederen-Morten og derved undgå de 

sammenblandinger, der kan komme. At vi ikke har en ledelsesmæssig relation øger 

sandsynligheden for, at interviewpersonen er ærlig. Min egen leder kan pga. magtforholdet bevidst 

eller ubevidst skjule holdninger / handlinger mm.  

3. Teori 

Med denne del af opgaven vil jeg præsentere det teoretiske landskab, som min analyse spændes ud i. Hver 

præsentation af en teori vil indeholde en kort beskrivelse af teoriens grundbegreber, og hvordan den har 

fundet sin vej ind i min masterafhandling. En teori kan have to veje ind i afhandlingen:  

- At den har rod i et eller flere af de temaer, som ligger til grund for interviewenes temaer. 

- At den er kommet til syne via linje-for-linjekodning, første fase af kodningen og kondenseringsfasen 

Afsnittet vil også indeholde et en beskrivelse af, hvordan de indgår i analysen og i diskussionen. Når 

teorierne indgår i min analyse, vil de blive brugt til at hive kategorierne fra kondenseringsfasen op på et 

højere plan og kondensere dem yderligere. Ved at bringe kategorierne sammen med teori kan jeg diskutere 

dem i forhold til andre teorier. Det sker for at blive klogere på, hvad der er på spil i mødet mellem skole og 

forældre.   

3.1 Teori A: Værdi 

I min problemformulering har jeg valgt at kigge på skoleledernes syn på værdier. For at kunne det, har jeg 

valgt at tage fat i Torben Beck Jørgensen arbejde med at identificere offentlige værdier, bearbejde dem og 

sætte dem i forhold til hinanden.  

Hos Torben Beck Jørgensen (TBJ) beskrives et offentligt værdiunivers, hvori der udfoldes 72 offentlige 

værdier, samtidig strukturerer TBJ dem i forskellige grupper, hvor værdier bliver knyttet til, således at de 72 

værdier blive delt ud på de 7 grupper:  

- Det offentliges bidrag til samfundet – dvs. værdier, som det offentlige bidrager til i samfundet. 

Eksempelvis at det offentlige ikke skal pleje særinteresser, men at der skal tænkes på helheden. 

- Transformationen af interesser til beslutninger – dvs. hvordan synspunkter for det omkringliggende 

samfund kanaliseres ind i den offentlige sektor. Eksempelvis at beslutninger bliver truffet af 

og/eller for en flerhed af mennesker 
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- Forholdet mellem forvaltningen og politikerne – dvs. forholdet mellem politikere og embedsmænd. 

Eksempelvis at forvaltningen er loyal over for politiske beslutninger 

- Forholdet mellem forvaltning og de nære omgivelser – dvs. forholdet mellem forvaltningen og for 

eksempel borgerne ved, at forvaltningen er åben over for borgerne og svarer på, hvad der bliver 

spurgt om, og lægger det frem, man skal. Der kan dog også tænkes en anden form for åbenhed, 

som trækker mere i retning af en responsivitet, hvor forvaltningen indretter sig efter omverdenen 

og lytter til opinionen.18  

- Forvaltningens indre funktion og organisering – dvs. organisatoriske værdier, som peger på 

forvaltningens organisatoriske forhold, hvor nogen af værdierne peger på organisationen som en 

maskine. Andre peger på organisationen måde at være modstandsdygtig over for ydre 

påvirkninger, gennem dels at have stabilitet og dels tilpasningsdygtighed. 

- De offentlige ansatte – dvs. værdier, som hæfter sig til medarbejderne i offentlige institutioner. En 

del af værdierne her er allerede beskrevet i forvaltningens indre funktion og i lighed med dem, er 

det standarder, som medarbejdere skal leve op til.  

- Forholdet mellem forvaltning og borgerne – I min masterafhandling betragter jeg forvaltningen 

som værende ledelsen på skolen – Uddybning af forholdet mellem forvaltning og borger se 

nedenfor.  

I hver af de ovenstående grupper er værdierne delt i undergrupper. I relation til min problemformulering vil 

jeg særligt koncentrere mig om gruppen, forholdet mellem forvaltning19og borgerne. Denne gruppe retter 

sig mod mødet med borgerne og dermed de værdier, som følger med i det. I min problemformulering 

retter et af elementerne sig mod skoleledernes syn på værdier, dvs. både de, der retter sig mod mødet med 

borgerne og de værdier, der knytter sig til en organisation. De værdier, der knytter sig til organisationen, vil 

givetvis være at finde i gruppen, forvaltningens indre funktion og organisering. Et andet element i min 

problemformulering knytter sig til organisation og skoleledernes syn på organisation 

I gruppen, forholdet mellem forvaltning og borgerne20 optræder 17 af de 72 værdier og de deles i 4, som 

TBJ beskriver det: ganske klart adskilte undergrupper, jeg koncentrerer mig om tre - den første, anden og 

tredje: 

- Den først vedrører borgerens retstilling i forhold til forvaltningen, hvor blandt andet værdierne 

ligestilling, retssikkerhed og retfærdighed indgår.  

- Den anden handler om, hvordan man behandler borgeren, og som TBJ skriver, at man behandler 

borgeren ud fra en helhedsbetragtning. Således indgår værdier som rimelighed og fair behandling, 

men også professionalisme, der er kernen i mange af de ydelser, der leveres. 

- Den tredje tager, som TBJ beskriver det, sit udgangspunkt i forestillingen om, at borgeren kan lære 

og udvikle sig gennem deltagelse i et offentligt rum. I den tredje gruppe indgår værdierne dialog, 

                                                           

18
 Kilde. Torben Beck Jørgensen: ”På sporet af en offentlig identitet – værdier i stat, amter og kommuner”. Århus 

Universitetsforlag 2011. Kap. 2 s.47 
19

 Forvaltning tolker jeg som den, der forvalter værdierne, og derfor er det i skole-hjem-samarbejdet, skolen og 
skolens personale der træder ind som forvaltning 
20

 Kilde: Torben Beck Jørgensen: ”På sporet af en offentlig identitet – værdier i stat, amter og kommuner”. Århus 
Universitetsforlag 2011. Kap. 2 s.53  
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responsivitet, brugerdemokrati, borgerinddragelse og borgerens selvudvikling. I tillæg til denne 

gruppe af værdier skriver TBJ, at værdierne knytter sig til konkrete og nære spørgsmål i hverdagen.     

TBJ beskriver også, hvordan værdien professionalisme står i et modsætningsforhold til de participatoriske 

demokrativærdier, som vi finder i den tredje gruppe. Samtidig beskriver TBJ også, at værdier kan være i 

konflikt med hinanden og måske endda bekæmpe hinanden21. Generelt set kan der stilles spørgsmål ved 

om nogle værdier i de overordnede grupper konflikter eller udfordrer hinanden – En forvaltning, som 

sætter værdien stabilitet højt i deres indre organisation, kan den i forholdet mellem forvaltning og de nære 

omgivelser have responsivitet?  

I ovenstående udpluk fra teorien har jeg lagt et særligt fokus på forholdet mellem forvaltning og borgerne. 

Men også værdigrupperne forholdet mellem forvaltningen og de nære omgivelser og forvaltningens indre 

funktion og organisering har min interesse. Jeg har dog valgt at skifte de nære omgivelser ud med forholdet 

til forældrene. Interessen skyldes, at værdierne her dels peger på organisationens forhold til borgerne, og 

dels peger på organisationens selvforhold. I denne masterafhandling vil det være skolelederens billede på, 

hvordan deres egen organisation forholder sig til sig selv og omgivelserne. Således kan man forestille sig, at 

de to værdigrupper gennem værdierne kobler sig til teorien om de organisatoriske paradigmer og 

modstand.  

Torben Beck Jørgensens arbejde omkring værdier giver mig mulighed for at identificere værdier i 

interviewene af skoleledernes og analysere mig frem til, hvilke værdier skolelederne lader styre deres 

strategiske arbejde med skole-hjem-samarbejdet.  

3.2 Teori B: Organisationsteoretiske paradigmer og opfattelser af modstand  

Med dette afsnit vil jeg beskrive 3 organisationsteoretiske paradigmer med udgangspunkt i M. Salamons 

tekst ”Industrial relations. Theory and practice” 22 og i Bohnis tekst ”Sammenhæng mellem 

organisationsteoretiske paradigmer og forståelsen af modstand mod forandring”23. Samtidig vil jeg 

beskrive, hvordan der ifølge Bohni er sammenhæng mellem de organisationsteoretiske paradigmer, og 

hvordan modstand opleves. 

I denne masterafhandling vil koblingen mellem de organisationsteoretiske paradigmer, som de 3 

skolelederes lægger sig op af og beskrivelse af, hvordan man inden for de 3 paradigmer ser på modstand, 

blive brugt til at besvare den del af min problemformulering, der drejer sig om, hvordan skolelederens syn 

på organisationer påvirker det strategiske arbejde med den reelle værdiskabelse i forbindelse med skole-

hjem-samarbejdet? Samtidig er det min formodning, at koblingen mellem de organisationsteoretiske 

paradigmer og opfattelsen af modstand kan bruges til at belyse den position, de forskellige aktører står i. 

Organisationsteoretiske paradigmer 

Hos M. Salamon og Bohni bliver tre organisatoriske paradigmer; det unitaristiske-, det pluralistiske- og 

radikaledomæne beskrevet således: 

                                                           

21
 Kilde: Torben Beck Jørgensen: ”På sporet af en offentlig identitet – værdier i stat, amter og kommuner”. Århus 

Universitetsforlag 2011. Kap. 2 s.56 
22

 Kilde: Salamon, M.W: ”Industrial relations. Theory and practice”. Prentice Hall International, London (1987) 
23

 Kilde: Bohni, T.K. (2009): Sammenhæng mellem organisationsteoretiske paradigmer og forståelsen af modstand 
mod forandring, Psyke & Logos, 30 
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Det unitarisktiske paradigme: Er kendetegnet ved en harmonisk enhed, der er kendetegnet ved 

strømligning, og at den ledes af en uantastelig autoritet imod et fælles mål. Individerne i organisationen har 

grundlæggende ens værdier, holdninger, mål og interesser. De primære dyder i organisationer er enighed, 

fælles organisatorisk fodslag, og at de enkelte individer forventes at udvise loyalitet mod og tillid til 

organisationen og dens ledelse. 

Det pluralistiske paradigme: Inden for det pluralistiske paradigme opfattes organisationer som en social 

enhed, der består af mere eller mindre formelle eller uformelle grupperinger. Da, der i dette paradigme 

ikke er et fælles mål, antages det, at grupperingerne forfølger egne målsætninger. Salamon beskriver, at 

der i det pluralistiske paradigme er en konstant spænding mellem grupper med forskellige interesser på 

følgende måde:  

”The organisation is, therefore, in a permanent state of dynamic tension resulting for the 

inherent conflict of interest between the varius sectional groups” 

Det radikale paradigme: Organisationen er inspireret af den marxistiske samfundsanalyse, og konflikten 

mellem den besiddende kapitalistklasse (ledelsen) og de besiddelsesløse proletariat udspiller sig dagligt. 

Konflikten kommer særligt til udtryk ved overenskomstforhandlinger og lignende, eller når der indføres 

organisationsforandringer for at øge produktiviteten. 

Opfattelser af modstand 

”Fænomenet ”modstand mod forandring i organisationer” behandles i både den 

organisationsteoretiske og den arbejdspsykologiske litteratur. Trods en righoldig litteratur, 

karakteriseret ved stor teoretisk divergens (herunder såvel individualpsykologiske, 

socialpsykologiske og strukturelle forklaringsmodeller) er der imidlertid forbløffende få 

referencer til koblingen mellem forfatternes grundlæggende forståelse af den kontekst, som 

fænomenet udspiller sig i, nemlig organisationen og den forklaringsmodel, som præsenteres.” 

Sådan skriver Timo Klindt Bohni i teksten ”Sammenhæng mellem organisationsteoretiske paradigmer og 

forståelsen af modstand mod forandringer”, dvs. at modstand opstår i en social konstruktion og i en 

kontekst, derfor har jeg i denne masterafhandling ladt det være en genstand, som kan bidrage til hensigten 

med min masterafhandling: ”at give et relevant input i refleksionen om den måde, hvorpå vi inddrager 

forældre og andre interessenter i skolen, samt generelt i offentlige organisationer”.  

Således vil jeg på den baggrund koble de organisationsteoretiske paradigmer med, hvordan modstand 

opfattes. Hos Bohni beskrives også legitime ledelsesmæssige handlinger, som skal håndtere modstanden 

inden for hvert af de organisatoriske paradigmer.  

I det unitaristiske paradigme anses konflikter, alternative værdier, holdninger og interesser som afvigelse, 

misforståelse eller ganske enkelt sygelighed. Bohni skriver også, at modstand mod forandring i visse dele af 

den ureflekterede litteratur kan komme til at fremstå som et udtryk for ond vilje … fordi alle organisationens 

medlemmer har eller bør have ens målsætning. I dette paradigme placeres modstanden hos enkelte 

afvigere med, som Bohni skriver det, en svag karakter eller et fejlbehæftet temperament. Ledelsens 

autoritet og magt bliver der i denne type organisation ikke stillet spørgsmål ved, og som Bohni skriver det, 

forventes den ledende autoritet at slå hårdt ned herpå således, at den herskende orden kan genoprettes. 
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For at genoprette orden anses tvang som et legitimt magtmiddel24, og i det hele taget anses ledelsens brug 

af magt som positiv, fordi den gavner fællesskabets interesser. 

Inden for det pluralistiske paradigme beskriver Bohni, at der konstant er magt- og interessekampe i mellem 

grupperinger på forskellige hierarkiske niveauer. Disse magtkampe og modstande mod forandringer kan 

forstås, som en legitim interessevaretagelse og modstand opfattes derfor en naturlig del af en 

organisations organisationspolitiske magtkamp. Salamon beskriver, hvordan ledelsens legitime måde at 

løse konflikter på i dette paradigme er ved at forhandle, indgå kompromisser og lave aftaler – både om 

konflikten i sig selv og hvordan der skal arbejdes med at løse den. Salomon beskriver det således: 

”The resolution of conflicts is characterised by the need to establish accepted procedures and 

institutions which achieve collaboration through comprehensive, codified systems and 

negotiated regulation. There has to be an acceptance of the need for shared decision making; 

the legitimacy of management’s role is not automatic but must be sought and maintained by 

management itself (“management by consent rather than management by right”)”     

I Bohnis beskrivelse af det pluralistiske paradigme anvender han stort set ikke ordet modstand, men i langt 

højere grad ordene konflikt, magt- og interessekampe, gnidninger, spændinger. Samtidig beskriver han, at 

de socialpsykologiske og systemiske modstandsteorier fint går i tråd med det pluralistiske paradigme, idet 

komplekse sociale sam- og modspil påvirker organisationen. Han skriver også, at modstandsfænomenet 

afindividualiseres således, at modstanden placeres i dynamikken mellem de sociale aktører. Således bliver 

individet til et rationelt interessevaretagende individ. Derved er det ikke et individ, som står op i mod 

noget, men et forhandlende individ. 

Inden for det radikale paradigme er modstand et udtryk for klassekamp, og således er det typisk arbejderen 

over for virksomhedslederen. Idet baggrunden for virksomhedslederens ønske om forandring er øget profit, 

må medarbejderens modstand anses som legitim interessevaretagelse for at undgå yderligere udbytte af 

deres arbejdskraft. I det radikale paradigme anses modstand også som en legitim interessevaretagelse, 

men modsat det pluralistiske paradigme anses kompromisser og forhandling ikke som reelle løsninger på 

konflikter, fordi magtkampen er et udtryk for en grundlæggende uretfærdighed, og den kan alene løses ved 

en total omvæltning af samfundet og organisationen. Derved bliver individer også reduceret til små brikker 

i en stor samfundskontekst og dermed uden selvstændig kraft. 

Opsamling: Sammenhæng mellem organisationsteoretiske paradigmer og modstand  

De sammenhænge jeg har fundet, vil jeg anskueliggøre i følgende matrix: 

Organisatorisk 
paradigme: 

Kendetegn ved 
organisationen 

Modstands opfattelse  Ledelsesmæssige 
handlinger i forhold til 
modstand 

Det unitaristiske 
paradigme 

Harmoniske enhed, 
strømligning, et fælles mål. 
Individerne har ens værdier, 
holdninger, mål og 
interesser 

Konflikter, alternative 
værdier, holdninger og 
interesser ses som 
afvigelse, misforståelse, 
sygelighed eller ond vilje. 

Forventes at den 
ledende autoritet slår 
hårdt ned på konflikter 
 
Opretholde orden 

                                                           

24
 Kilde: M. Salamon: ”Industrial relations. Theory and practice” side 6 
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Enighed, fælles fodslag 
 
Individer forventes at 
udvise loyalitet mod og tillid 
til organisationen og dens 
ledelse. 
Ledes af en uantastelig 
autoritet.  
 

 
Modstanden placeres 
hos dem der afviger. 
 
Afvigere har en svag 
karakter eller 
fejlbehæftet 
temperament 

 
Tvang anses som et 
legitimt magtmiddel. 
 
Anvendelse af magt er 
positivt 
 

Det pluralistiske 
paradigme 

Social enhed,  
 
Består af formelle eller 
uformelle grupperinger 
 
Ikke er et fælles mål. 
Grupperingerne forfølger 
egne målsætninger 
 
Konstant spænding mellem 
grupper 

Anvender stort set ikke 
ordet modstand, i stedet 
gnidninger, 
interessekampe. 
 
En legitim 
interessevaretagelse og 
naturlig del af 
organisationen. 
 
Modstandsfænomenet 
afindividualiseres, 
placeres i dynamikken 
mellem sociale aktører 
 
Individerne er et 
rationelt 
interessevaretagende 
individ, et forhandlende 
individ 
 

Legitime måder at løse 
konflikter på er at 
forhandle, indgå 
kompromisser og lave 
aftaler. Om konflikten i 
sig selv og hvordan der 
skal arbejdes med at løse 
den. 

Det radikale 
paradigme 

Modstridende interesser 
 
Konflikten mellem den 
besiddende kapitalistklasse 
(ledelsen) og de 
besiddelsesløse proletariat 
udspiller sig dagligt 

Modstand et udtryk for 
klassekamp. 
 
Modstand anses som 
legitim 
interessevaretagelse 
 
Individer bliver reduceret 
til små brikker uden 
selvstændig kraft 

Kompromisser og 
forhandling ikke som 
reelle løsninger på 
konflikter. 
 
Kan alene løses ved en 
total omvæltning af 
samfundet og 
organisationen 
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3.3 Teorier fremkommet på baggrund af empiri 

3.3.1 Teori C: Borgerinddragelse 

I mit det empiriske materiale inddrages forældrene på forskellig vis på de enkelte skoler. Således er 

borgerinddragelse et interessant begreb at dykke ned i. Teorien omkring borgerinddragelse og 

samskabelse, henter jeg henholdsvis hos M. d. Jong og Morten K. Foged. og hos J.Torfing25. 

Torfing arbejder med en samskabelsesstige26:  

Trin på stigen 

1: Forvaltning og fagprofessionelle understøtter borgernes mestring af deres eget liv gennem 
information, træning, og diverse hjælpemidler. Tilskynder til at bidrage til aktivt i den service de 
modtager  

2: Forskellige fagprofessionelle arbejder sammen på tværs af organisatoriske skel for at tilvejebringe 
en mere sammenhængende indsats for borgerne og som samtidig opfordres til en mere aktiv 
medvirken. 

3: Borger skaber velfærd for andre borgere som frivillige 

4: Borgere bidrag til udviklingen og realiseringen af nye og innovative løsninger  

5: Gennem delegation af kompetencer autoriseres borgere til at skabe nye strategier og løsninger 

Hos J. Torfing beskrives der, hvordan samskabelse kan deles i samproduktion og egentlig samskabelse. Her 

defineres samproduktion som: 

”de processer, hvorigennem borgere på mere eller mindre eksplicit foranledning af offentlige 

medarbejdere bidrager til produktionen af en given velfærdsydelse” 

og samskabelse som følgende: 

”som to eller flere offentlige og/eller private aktørers fælles bestræbelse på at løse en kollektiv 

opgave eller samfundsmæssigt problem gennem en konstruktiv udveksling og anvendelse af 

deres forskellige erfaringer, ressourcer, kompetencer og idéer, som både fører til løbende 

forbedringer af eksisterende indsatser og til innovative løsninger, der bryder med vante 

forestillinger og gængs praksis på området.” 

Således giver denne skelnen mellem samproduktion og samskabelse også et udtryk for niveauer, hvor 

borgerne i en samproduktion er med til at udføre den egentlige ydelse, mens borgeren i samskabelse har 

indflydelse på og i et ligeværdigt samarbejde med fx skolen kan påvirke, hvordan ydelsen leveres, og om 

den skal leveres. 

Samme skelnen mellem samproduktion og samskabelse går igen hos C. Bason27 under de engelske ord 

henholdsvis Co-producing og Co-creating. Han beskriver, at Co-creating er udviklingen (development), 

                                                           

25
 Kilde: M. d. Jong og Morten K. Fogsgaard:. ”ledelse og samskabelse i den offentlige sektor”,. Dansk psykologisk 

forlag 2018.   
26

 Kilde: J.Torfing og E. Sørensen: ”Den offentlige sektor son en arena for Sam skabelse”. I bogen: ”ledelse og 
samskabelse i den offentlige sektor”,. Dansk psykologisk forlag 2018.   Side 47 
27

 Kilde: C. Bason: ”Leading public sector innovation”, side 157 
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skabelse (creation) af nye løsninger sammen med mennesker, og at Co-producing handler om at bruge 

borgernes resurser og engagement til at styrke den service, som offentlige organisationer leverer. 

Samtidig beskriver han, at der er sket et skifte i den offentlige sektor, hvor traditionen hidtil har været, at 

det har været en ekspertdreven skabelse af løsninger og leveringen af dem, over mod en Co-creation og Co-

production28.   

I sammen tekst beskriver C. Bason tre myter om borgerinddragelse: 

- The fear or ’citizen dictators’- som beskriver frygten for at miste autoriteten til at træffe 

beslutninger. Her beskriver Bason, at beslutningsautoriteten ikke deponeres hos borgerne, men at 

borgerne indgår i at præsentere løsninger for komiteer og politiske udvalg, som tager den endelige 

beslutning29. 

- Citizen involment requires too many resources – her stiller Bason spørgsmålet: Tager det ikke for 

lang tid og er for dyrt? Her svarer han “if you think knowing your customers is expensive, how 

expensive do you think it is not to know them?” Her lægger han sig op ad tanken om at 

samskabelse, Co-creation kan være med til at skabe løsninger, der er mere effektive og rettet mod 

borgernes behov. Samt at samproduktionen kan spare det offentlige, idet man kan få borgeren til 

selv at lave hele eller en del af serviceydelsen.   

- Citizens involvement creates unrealistic expectations – Her stilles der spørgsmålet, om borgerne 

ikke forventer, at der sker noget, når de nu har budt deres viden og resurser til. Bason skriver, at 

det er et validt argument, men at der på den anden side er en almindelig forståelse hos borgere, at 

hvis en borger synes, noget er en god ide, er det ikke sikkert politikkere eller ledere synes det 

samme. Bason peger også på, at løsningen er indledningsvis at lave en forventningsafstemning.    

Baggrunden for, hvorfor man som offentlig institution skal beskæftige sig med borgerinddragelse, beskriver 

Torfing således:  

”Forskning har således for længst konkluderet, at ingen individuel offentlig eller privat 

organisation har den fornødne viden eller alle de relevante resurser, der skal til for at løse 

komplekse opgaver og problemstillinger. Målet er … at offentlige og private parter skal 

samskabe løsninger på de problemer og udfordringer … som vi definerer som fælles.” 

Altså sker der gennem involvering af borgere eller private organisationer både en forøgelse af viden og der 

tilføres også ekstra resurser. Så hovedfokus med samskabelsen er at skabe bedre og mere effektive 

offentlige løsninger, men også at det bidrager til at styrke nærdemokratiet ved at borgerne deltager aktivt, 

og i den sammenhæng skabes fora for demokratiske debatter30.  

                                                           

28
 Kilde: C. Bason: ”Leading public sector innovation”, side 157 

29
 Kilde: . Bason: ”Leading public sector innovation”, side 156 

30
 Kilde: J.Torfing og E. Sørensen: ”Den offentlige sektor son en arena for Sam skabelse”. Side 47 
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4. Analyse 

Min analyse har som forklaret i metodeafsnittet taget sit udgangspunkt i induktiv og eksplorativ tilgang til 

mit empiriske materiale, og de første skridt af analyse er allerede startet i en linje-for-linje kodning af mit 

empiriske materiale og via den udviklet kondenserede kategorier. De kondenserede kategorier har jeg 

samlet i nogle overordnede kategorier, der er fremkommet via en vekselvirkning mellem læsning af 

empirisk materiale og ude fra kommende teori. I mit metodeafsnit præsenterede jeg de overordnede 

kategorier i dette skema: 

Mine temaer Overordnede kategorier: 

Analyse del 1 Værdier At være en del af skolen 

At åbne sig for andre 

Organisation og modstand Paradigmer hos skolelederne 

At skifte paradigme 

Overordnede kategorier via eksplorativ tilgang 

Analyse del 2 Borgerinddragelse 

Magt 

Forældrebeskrivelse 

Hvad skal forældre og skole samarbejde om? 

Syn på strategi 

 

Med dette skema vil jeg vise, at jeg i ”Analyse del 1” vil arbejde med mine temaer og de overordnede 

kategorier, der er fremkommet i min eksplorative og induktive tilgang til empirien. 

I ”Analyse del 2” har jeg gennem min eksplorative og induktive tilgang udviklet nogle overordnede 

kategorier, som hver på sin måde træder frem hos skolelederne. Grundet forskellige faktorer som 

pladsmangel og tid, har jeg valgt kun at tage ”Borgerinddragelse” med i anden del af min analyse. De andre 

kategorier vil dog blive beskrevet med nogle overordnede beskrivelser. 

5. Del 1: Mine temaer 

5.1 Tema 1: Værdier 

Værdi kan som ord anvendes på flere måder. I denne sammenhæng er det forståelsen af værdi som udtryk 

for et hensyn, der skal følges, når man leverer en ydelse. Fx at ydelsen, der bliver leveret, skal leveres på et 

så professionelt grundlag som muligt, således bliver værdien professionalisme et udtryk for en værdi, et 

hensyn, der skal følges. Så her er omdrejningspunktet de hensyn, som skolelederne lægger til grund for det 

strategiske arbejde med skole-hjem-samarbejdet. 

Vejene ind i analyse kan være, at skolelederne konkret adresserer de hensyn, som de lægger til grund for 

arbejdet, men det kan også være, at skolelederne prioriterer at levere nogle ydelser, der er med til at 

producere nogle værdier. Fx at en skoleleder vælger at invitere til fællesspisninger med forældre og elever, 

eller at lederen vælger at evaluerer årets skole-hjem-samtaler med forældrene. 
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Som beskrevet i indledningen er jeg særligt interesseret i at kigge efter, hvordan den gruppe værdier, som 

hører til forholdet mellem institution og borger, træder frem i ledernes arbejde, men jeg er ikke blind for, 

at der kan være andre værdigrupper, som lederne refererer til i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet. 

5.1.1 Fund: At være en del af skolen  

Under overskriften at være en del af skolen beskriver skoleleder H følgende: 

”Der var også noget om snakken – der var også forældre, der var utilfredse – jeg oplever, at 

det, forældrene var utilfredse over, var, at de bare gerne ville snakkes med – de ville egentlig 

bare gerne være en del af skolen.” 

Skoleleder H beskriver i ovenstående, hvordan der tidligere på skolen var en kultur, hvor lærerne var bange 

for at tale med forældre, og at de kom med udtryk som: ”Ååhh, nu skal vi have skole/hjemsamtaler, ååhh 

nu skal vi have forældremøde”, samt at der var en forventning til, at forældrene ville komme og brokke sig. 

H beskriver, hvordan lærerne med en forventning om ovenstående også havde kridtet skoene og var klar til 

at kæmpe mod forældrene.  

Den italesættelse og fokus på, hvad der manglede for, at forældrene var en del af skolen, tolker jeg som et 

udtryk for en værdi, skoleleder H gerne ville have, der blev taget hensyn til, når nye tiltag blev taget. Om sin 

egen praksis og de værdier, der træder frem i skoleleder H’s organisation, fortæller han således: 

Skoleleder H: 

”To gange om året inviterer (vi) kontaktforældrene31 til evaluering af det første halvår og det 

andet halvår.” … ”Forældrene kan faktisk se, at nogle af de ting, de gerne ville have justeret på, 

har vi taget med” 

Interviewet M: 

”Hvad skal det skabe af værdi?” 

 

Skoleleder H: 

”Det skal i hvert fald skabe den følelse … set med forældreperspektiv, at man kan have 

indflydelse på, hvad der sker … når man oplever, at der er noget, der ikke virker, kan man godt 

få lavet det om” 

Hos skoleleder P er der følgende udsagn:  

Interviewer M: 

”Hvad for nogle fora er særligt vigtige for dig som leder i mødet med forældrene?” 

 

Skoleleder P: 

”Der er mange steder hvor vi møder forældrene … for det første har vi de der klassiske 

forældremøder, og der er altid ledelse med på forældremøderne … jeg var med i går på 0.-1., 

                                                           

31
 Kontaktforældre er en lille gruppe, som forældrene på forældremøde en gang om året har valgt til at repræsentere 

klassens forældre i samtaler med ledelsen og / eller nogle, der laver en særligt social indsats for klassens børn og 
forældre. 
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og i dag skal jeg med i 2. og fortæller om skole-hjem-samarbejde …. Så det fortæller ledelsen til 

alle … Sidste år var vi ude og præsentere hele vores resursekorps og sige, at hvis I hører om 

dem, så er det dem, vi samarbejder med om jeres børn.” … 

 

”Så vil vi rigtig gerne have dem over, hvis børnene har lavet noget godt, hvis der fx er 

fernisering … det der med at invitere dem ind i dagligdagen …. Og så skal vi have to 

cafearrangementer i stedet for, at man kommer over til socialt arrangement i julen og ved 

sommerferien – Så det vi ved, er, at det trækker forældre, når det er børnene, der er på …” 

I de to skolelederes tilgang til at forældrene er en del af skolen er der stor forskel og dermed er der også 

stor forskel i hvilke positioner, der dermed står åbne for forældrene, når de er en del af skolen. 

Skoleleder H har således et forhold, hvor forældrene er en del af en skole og har indflydelse i kraft af dem 

selv og ikke, fordi de er der gennem deres børn. De har en stemme og kan således indtræde i en position, 

hvor de agerer og er aktive.  

Skoleleder P beskriver her, hvordan de gerne vil have forældrene over, når børnene har lavet noget godt, 

hvor deres rolle er, at de kan se deres barn i noget, der minder om en skolehverdag. Samtidig bliver 

forældrene også inviteret til forældremøder, hvor de bliver præsenteret for skolens indsatsområder via 

PowerPoint eller film, emner kunne fx være deres resurseteam, skole-hjem-samarbejdet eller andet. 

Samtidig beskriver skolelederen, at det er vigtigt at møde forældrene, hvor der ikke er en dagsorden og 

hvor der er plads til smalltalk. 

Modsat skoleleder H har P en relation til forældrene gennem deres børn, og forældrene er på skolen i kraft 

af, at deres børn har præsteret noget. De aktiviteter, forældrene på P’s skole deltager i, er aktiviteter, hvor 

de er passive: de kan lytte til oplæg og se deres børn optræde.  

Der, hvor det kommer tættest på, at forældrene kan være aktive og have en mening, er i sessioner med 

smalltalk altså situationer, der ikke indbyder til at skulle være kritiske.  

Værdier der træder frem i at være en del af skolen 

Kigger jeg på, hvilke værdier, som træder frem i ovenstående to udgaver af at være en del af skolen, ser 

man hos P, at der er en Åbenhed. Åbenheden, som jeg ser hos P, minder om den åbenhed, som TBJ 

beskriver, at man som organisation er åben på en passiv måde, dvs. at man offentliggør, det man skal, har 

åbne postlister, svarer på spørgsmål, der bliver stillet o.l.32; altså at man laver de forældrearrangementer 

der almindeligvis forventes af en skole, kommunikerer det absolut nødvendige, om de indsatser man har 

som skole gerne uden at gå i dialog, dvs. at forsamlingerne er tilpas store eller uforpligtigende til, at man 

kan gå i dialog om, hvis man som forældre skulle mene noget andet. Denne form for åbenhed hører til 

værdigruppen forholdet mellem forvaltning og de nære omgivelser. I den gruppe er værdien lukkethed. Om 

lukkethed skriver TBJ følgende: 

                                                           

32
 Kilde: Torben Beck Jørgensen: ”På sporet af den offentlig identitet – værdier i stat, amter og kommuner”. Århus 

Universitetsforlag 2011. Kap. 2 s.46 
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”Lukkethed kan føre til stabilitet og kontinuitet (man lukker af for påvirkninger til forandringer) 

… lukkethed (kan) relateres til (værdierne) produktivitet og effektivitet, fordi lukkethed fjerner 

forstyrrelser”. 

Altså den tilgang, der er valgt – bevidst eller ubevidst, skaber en værdi om lukkethed, som fremmer andre 

værdier som stabilitet, kontinuitet, produktivitet og effektivitet. De fire værdier er alle at finde inden for 

den værdigruppe, som retter sig mod forvaltningens indre funktion og organisering. 

Kigger jeg på åbenheden hos skoleleder H, kan den kobles til to af de andre værdier, som findes i 

værdigruppen forvaltningen og de nære omgivelser, responsivitet og lytte til opinionen. TBJ skriver følgende 

om responsivitet og lytte til opinionen: 

”Siger vi responsivitet, forventer vi, at forvaltningen mere aktivt indretter sig efter 

omverdenens krav. Lytte til opinionen betyder endelig, at man indretter sig efter mere udbredte 

synspunkter” 

Skoleleder H inddrager forældrene via kontaktforældrene, der er repræsentanter for helheden, 

således at skole-hjem-samarbejdet kan indrettes og tilpasses – til dels – efter forældrenes krav.    

Kigger vi på ovenstående med værdierne fra værdigruppen forholdet mellem forvaltning og borgerne, er 

det værdier som brugerdemokrati og borgerinddragelse, som træder tydeligt frem. 

5.1.2 Fund: At åbne sig for andre 

Hos de tre skoleledere har jeg fundet et fælles træk; at åbne sig for andre. Gennem linje-for-linje-kodning 

og kondensering af temaer har jeg fundet frem til, at alle tre havde udsagn om, hvordan man åbner sig for 

andre, hvad enten det er forældre eller forvaltningen. I udsagnene er der dog forskellige tilgange til det at 

åbne sig for andre.  

Skoleleder H siger blandt andet følgende: 

”To gange om året inviterer (vi) kontaktforældrene til evaluering af det første halvår og det 

andet halvår … så får vi input tilbage, og så har vi reguleret samtalerne” 

Hos skoleleder P siges der følgende: 

Interviewer M: 

Må jeg forstyrre dig lidt? Fordi jeg tænkte … Når nu der kommer en ny idé ind - laver I sådan en 

hel procesplan? – hvordan sker det, at der kommer nye idéer ind? 

Skoleleder P: 

”Jamen, der kommer sådan set ikke nye idéer ind”  

 

Interviewer M: 

”Hvad, hvis der kommer nogen helt ude fra og siger, at nu vil vi noget helt andet …?” 

 

Skoleleder P: 

” Det kan man ikke hos mig.” 
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Interviewer M: 

”Det kan man ikke hos dig?” 

 

Skoleleder P: 

” Ej … jo man må gerne eksperimentere, men hvis du arbejder her, er du on board … altså så er 

du en børneparat skole … så møder du børn ud fra B H principper … du kan ikke have et 

børnesyn, der stikker i mod det … du kan heller ikke være her, hvis du ikke vil arbejde i teams” 

 

Interviewer M: 

”Hvad, hvis der kommer en kommunalbestyrelse, der siger, nu vil vi noget helt andet … vi vil 

rigtig gerne over i sindssyg stærk faglighed eller noget, som der ikke lige kan passes ind i det, I 

gør?” 

 

Skoleleder P: 

” Altså vi er kanonfaglige … det, der er med, det er, at vi jo vinder Microbit (kommunal 

konkurrence mellem elever), og Vi vinder FIP … så kan det godt være, at vi ligger … men vi har 

en enorm høj faglighed … hvis du går ud og tester os, så ligger vi ...de har lige målt i 

kommunen, hvor mange af dem, der er gået ud af 9.klasse for 15 mdr. siden, er i gang med en 

ungdomsuddannelse ligger vi på en anden plads i røven af (anden skole – høje karakterer osv.) 

– så vi har høj faglighed, og vi laver livsduelige børn, der kommer i gang … så de kommer ikke 

til at udfordre det i forhold til faglighed – tvært i mod … [] 

Det her er svaret på, hvordan børn bliver så dygtige, de kan og, at alle børn lykkes, og at alle 

børn får et mindset og en tro på sig selv i, at de kan lykkes. Det er der ingen, der kommer til at 

udfordre mig i, Morten – det kan jeg … det kommer jeg til at snakke enhver til hjørne”  

Skoleleder C siger også noget om det at åbne sig for andre: 

Interviewer M: 

”Hvad skal det kunne at holde forældremøderne sådan et sted?” 

Skoleleder C: 

”… jeg tænker, at det skal kunne det, at vi fjerner det fra lærerværelset … eller 

personalerummet som vi kalder det …. Ja man kan måske kalde det et neutralt rum … eller i 

hvert fald sådan et kulturrum, som ikke er … ”nu kommer I ind på vores enemærker” …  

Interviewer M: 

”Du siger det her med, at man kommer ind på lærernes enemærker – hvad ligger der i det?” 

Skoleleder C: 

”din kronologi skulle være det sidste punkt omkring magt, for der er jo magt i spil … i det her 

skole-hjem-samarbejde … og jeg siger ikke, at vi skal forsøge at udviske magtforholdet, for det 

kan pr definition ikke lade sig gøre … men … altså at skabe et magtfrit rum … men jeg tænker, 

det kan i hvert fald gøre, at vi spiller på neutral bane på en eller anden måde …”  
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Således beskriver skoleleder C, hvordan rummet kan gøre det muligt at åbne sig for andre. I det følgende 

beskriver C, hvordan lærerne kan åbne sig for andre via professionalisme:  

Skoleleder C: 

”så man kan sige, at det er min number one prioritet at spørge til, hvordan håndterer du et 

resursestærkt forældresegment – hvordan er dit forhold til et skole-hjem-samarbejde med en 

forældregruppe, der er enormt opbakkende, når det går godt, men er enormt krævende 

samtidig …. [] 

”Altså det vigtigste, jeg har brug for at høre fra mine lærere, er, at de står ved deres faglighed 

…at de står på mål for deres faglighed … og at de på trods af, at de her forældre engagerer sig 

enormt meget og nogle gange også for meget …  det kan godt være, at du interesserer dig 

enormt meget for dit barns skolegang, og det kan godt være, du har dine meninger om, hvad 

man bør, og hvad man skal i dagens folkeskole – men det er mig, der er uddannet lærer – det er 

mig, der står på min faglighed … så det er hertil og ikke længere – jeg vil enormt gerne 

samarbejde med dig, men det er min professionelle vurdering, der ligger til grund for, hvad der 

foregår her ovre … det har jeg brug for, at de kan, og at de tør” 

I ovenstående uddrag fra interviewene ser jeg, at skolelederne, hver på sin måde håndterer de værdier, der 

hører under forholdet mellem forvaltningen og borgerne, samt hvordan de hver på sin måde – og nogen i 

større grad en andre – åbner sig for andre. 

Skoleleder H som gennem en proces inviterer forældrene ind til at have en indflydelse på, hvordan skole-

hjem-samarbejdet skal forløbe det kommende år. Altså at forældrene som borgere bliver inddraget i en 

skabende proces omkring skole-hjem-samarbejdet. Hos skoleleder P ser jeg, hvordan P på spørgsmålet om, 

hvordan nye ting tages ind, bliver afvist med, at det sker ikke hos P, samt at P vil argumentere for, at det 

ikke skal ske. Skoleleder P’s udsagn kan forstås som en argumentation for, at skolen leverer de resultater, 

den skal, og gennem en professionelle tilgang har en tydelig vej til, hvordan det skal lykkes. Skoleleder C vil 

gerne have, at der bliver skabt nogle andre rammer for samarbejdet, således at det er elevernes læring, der 

er i fokus, samt at forældrene, når de inviteres ind, mødes af professionelle lærere, som står på deres 

faglighed og kan sige hertil og ikke længere, dvs. forældrene skal samarbejde omkring elevernes læring, 

men det er lærernes professionelle viden, der sætter rammen for, hvad der skal ske i skolen. 

Værdier, der træder frem i at åbne sig for andre 

Værdien at åbne sig for andre trækker på værdier fra dels hovedgrupperne forholdet mellem forvaltning og 

de nære omgivelser og dels forholdet mellem forvaltning og borgerne. Samtidig med at den trækker på 

værdier inden for hovedgruppen forvaltningens indre funktion og organisering. 

I min præsentation af teorien omkring værdier ligner de to hovedgrupper: forholdet mellem forvaltning og 

de nære omgivelser og forholdet mellem forvaltning og borgerne hinanden, da jeg sætter forældrene ind i 

stedet for de nære omgivelser og borgerne. Men værdierne, som knytter sig til hver af hovedgrupperne, er 

forskellige, i det de retter deres virke mod forskellige dele af mødet med forældrene: 

- Forholdet mellem forvaltning og de nære omgivelser beskriver de mere overordnede rammer for 

skolen; altså om skolen er åben, agerer responsivt, lytter til opinionen eller lukkethed. 



Morten Kristiansen Masterafhandling på MPG December 2019 

 26 

- Forholdet mellem forvaltning og borgerne beskriver skolens møde med de enkelte borgere og hvor 

værdier som ligestilling, retssikkerhed, fair behandling, professionalisme, dialog, responsivitet, 

brugerdemokrati, borgerinddragelse og borgerens selvudvikling træder frem. 

Hos de tre skoleledere ser vi forskellige udsagn, som beskriver nogen af ovenstående værdier. 

Som, jeg tidligere har været ind på under fundet at være en del af skolen, er der i skoleleder H’s udsagn 

værdier som åbenhed, responsivitet og lytte til opinionen. Samtidig træder også dialog frem. Således træder 

en stor del af værdierne fra de to hovedgrupper frem. I skoleleder H’s udsagn spiller det at være i dialog 

med omverdenen ind som en tydelig værdi, men hvordan håndteres værdierne som professionalisme, fair 

behandling fra ovenstående to hovedgrupper. I forhold til hovedgruppen forvaltningens indre funktion og 

organisering træder værdien tilpasningsevne frem – om den skriver TBJ følgende: tilpasningsevne relaterer 

til fleksibilitet og responsivitet. Hos skoleleder H er der nogle værdier, som ikke umiddelbart træder frem, 

og det er ligestilling, retssikkerhed, fair behandling og professionalisme. Spørgsmålet er, hvordan de 

værdier bliver virkeliggjort hos skoleleder H. 

Hos skoleleder P ser vi andre værdier, og jeg har tidligere argumenteret for, at den åbenhed, vi ser hos 

skoleleder P, er en passiv åbenhed og dermed en form for lukkethed. Hos skoleleder P træder værdien 

professionalisme frem. TBJ beskriver det således:  

”I sin meget brede betydning betyder professionalisme, at forvaltningen forholder sig til 

borgeren på en kompetent måde, dvs. at forholdet ikke er præget af tilfældigheder, personlige 

luner. I sin mere snævre betydning betyder professionalisme, at forholdet er præget af en 

specifik fagkundskab, der udøves uafhængig af ikke-faglige forhold.”33 

Skoleleder P lever op til denne værdi, da forholdet til forældrene og elevernes læring ikke er præget af 

tilfældigheder, samt en fagkundskab, som udøves uden indblanding fra ikke fagprofessionelle. 

Hos skoleleder C går værdien omkring det professionelle igen. C beskriver, hvordan forældrene skal mødes 

af lærere, som står fast på deres faglighed og kan kæmpe for den. Samtidig ønsker han at invitere 

forældrene ind på skolen, og at de kan mødes i et neutralt rum, som ikke er lærernes domæne. Og hvor de i 

øvrigt skal samarbejde om elevernes læring og trivsel. Det rummer den udfordring som værdien 

professionalisme giver. Om det skriver TBJ følgende: 

”I sin mere snævre betydning betyder professionalisme, at forholdet er præget af en specifik 

fagkundskab, der udøves uafhængig af ikke-faglige forhold. Her tænkes så på de mange 

områder, der især er præget af fagspecialister, f.eks. sundhed, uddannelse, forskning, miljø, 

kultur, mv. Modsætningsvis kan man måske argumentere for, at værdien professionalisme står 

i et vist modsætningsforhold til de participatoriske demokrativærdier ”34 

                                                           

33
 Kilde: Torben Beck Jørgensen: ”På sporet af den offentlig identitet – værdier i stat, amter og kommuner”. Århus 

Universitetsforlag 2011. Kap. 2 s.54 
34

 Kilde: Torben Beck Jørgensen: ”På sporet af den offentlig identitet – værdier i stat, amter og kommuner”. Århus 
Universitetsforlag 2011. Kap. 2 s.54 
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Altså er der i gruppen forholdet mellem forvaltning og borgerne indlejret et dilemma mellem de 

participatoriske demokrativærdier, som dialog, responsivitet, brugerdemokrati, borgerinddragelse og 

borgerens selvudvikling. Den skal man som skoleleder, fagperson og givetvis også forældre kunne håndtere. 

5.1.3 Overblik: Værdier hos skolelederne 

 

Kondenserede kategorier fra 
teksten inden for værdier 

Skoleleder H Skoleleder P 

At være en del af skolen Forældre er en del af skolen i kraft 
af dem selv. 
  
 
Åben og i dialog 
 
Responsivitet, lytte til opinionen 
 
Brugerdemokrati, 
borgerinddragelse 

Forældre er en del af skolen i kraft 
af deres børn. 
 
Åben på en passiv måde 
 
Lukkethed 
Stabilitet, kontinuitet, produktivitet 
og effektivitet 
 
 

At åbne sig for andre Åbenhed, responsivitet og lytte til 
opinionen 
 
Innovation – sammen med andre 

Professionalisme 
 
Innovation inden i organisationen 

Hvordan håndteres …? Robusthed 
Professionalisme, fair behandling 

Tilpasningsevne 
Brugerdemokrati, 
Borgerinddragelse 

 

Skemaet ovenfor består af fire kolonner, kondenserede kategorier og et blik på de værdier, som indgår hos 

de to skoleledere. Skemaet består også af tre rækker, en til hver af de kondenserede værdier fra temaet 

værdier og en sidste, der er formuleret som et spørgsmål, hvordan håndteres? Tanken med den sidste 

række er at omfavne de værdier, som ikke umiddelbart fremgår hos skolelederen. En organisations 

værdigrundlag er mere end de værdier, som den indeholder. Den er også de værdier, som er valgt fra. 

Dertil kommer, at de værdier, som ikke tydeligt fremgår hos skolelederen, potentielt rummer – i bedste fald 

– et udviklingspotentiale og – i værste fald – konflikter. For hvad sker der, når organisationen møder 

forventninger om at skulle håndtere de værdier også?  

5.2 Tema 2: Organisation og modstand 

Med denne del af analysen vil jeg kigge på, hvad skolelederne siger om, hvordan de forstår deres egen 

organisation. For at komme tættere på det ser jeg tre veje; 1) at skolelederne udtaler sig konkret om deres 

organisation, 2) at skolelederen omtaler de kendetegn, der er for de forskellige organisationer, 3) at kigge 

på skoleledernes italesættelser af de positioner, der står åben for medarbejdere, forældre, lederen selv og 

andre at træde ind i.  
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Organisationsteoretiske paradigmer hos skolelederne 

Kigger jeg på skoleleder P’s udsagn, finder jeg følgende: 

Udsagn fra skoleleder P  Kendetegn fra det unitaristiske paradigme 

”Vi har en rød tråd i gennem hele skolen, hvor alle 
årgange skal arbejde med” 
 
”Så vi er også sådan organisation der arbejder med 
at vi ikke bare skal købe 75 engangsbøger - det kan 
man ikke hos mig” 

Strømligning af organisationen  

”… Det er der ingen, der kommer til at udfordre mig 
i, Morten – det kan jeg … det kommer jeg til at 
snakke en hver til hjørne” 
 
Men hvis du arbejder her er du on board … altså så 
er du en børneparat skole … så møder du børn ud 
fra BH principper … 

Grundlæggende ens værdier, holdninger, mål og 
interesser. 

”Det kan man ikke hos mig!” Ledes af en uantastelig autoritet imod et fælles mål 

 

Undervejs i interviewet rejser P sig også op og viser den procesplan, der hænger på væggen på kontoret. 

Procesplanen er grafisk facilitering og ligner nærmest et helt maleri. Den viser en proces, som strækker sig 

over flere år. 

Hvis jeg sammenligner P’s udsagn med de kendetegn, der ligger inden for de tre organisationsteoretiske 

paradigmer, findes der mange udsagn, som passer til unitaristiske paradigme, idet den er kendetegnet ved 

en strømligning 

Kigger vi på den måde skoleleder P møder udefrakommende ønsker, taler P om, at ”det her er svaret”, altså 

at P har svaret på hvordan kerneopgaven skal løses. Samtidig siger P at udfordrere vil blive mødt med: ”det 

kommer jeg til at snakke enhver til hjørne”, altså ikke bare en argumentation og en dialog om, hvorfor det 

er løsningen, men udtrykket rummer en vis form for bekæmpelse af udfordreren. Sammenligner vi dette 

med beskrivelserne af hvordan modstand – på legitimvis – søges at blive håndteret inden for det 

unitaristiske paradigme, stemmer det overens med, at P som skoleleder skal slå hårdt ned udfordreren, 

således at den herskende orden kan genoprettes.  

I mødet med forældrene beskriver P følgende: 

”alle forældre er eksperter i deres barns liv og al forældre kommunikation uanset hvad er en 

måde at måde at kommunikere bekymring på [] … Vi møder dem altid i bekymring” 

”… jeg godt kan høre, at du er rigtig frustreret nu … det må du også rigtig gerne være, men vi 

skal prøve at tale ordentligt til hinanden nu, for alle om det her bord vil gerne det samme - så 

jeg tænker, vi tager en time out" 

Hvis jeg kigger på dette i et organisations- og modstandsperspektiv, forudsætter P, at alle omkring bordet 

vil det sammen, samt at forældrenes bekymring og frustration er en, de kan lægge væk via en time out. 

Deres bekymring og frustration er således ikke noget, der har et reelt udgangspunkt i det forældrene 
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oplever i skolen, men er alene en følelse hos forældrene. Udsagnene her passer også godt ind i det 

unitaristiske organisationsteoretiske paradigme både i forhold til, at alle opfattes at have det samme mål, 

og hvordan modstand skal håndteres. 

Vender jeg blikket mod skoleleder H, bliver udsagnene knapt så karakteristiske som hos P. Således er der 

udsagn som trækker både i retning af det unitaristiske og det pluralistiske paradigme. 

H’s udsagn: 

Udsagn fra skoleleder H Kendetegn fra det unitaristiske 
paradigme 

Kendetegn fra det pluralistiske 
paradigme 

… vi er i dialog … snakker sammen Grundlæggende ens værdier, En social enhed – med vægt 
på relationerne 

… forældreperspektiv, at man kan 
have indflydelse på hvad der sker 
… 
.. inviteret kontaktforældrene til 
evaluering… 

Så længe de er enige i holdninger, 
mål og interesser. 

Ikke nødvendigvis enig i 
holdninger, mål og interesser. 

Evaluering af samtalerne 2 gange 
om året 

 Forventer at der er forskellige 
holdninger og interesser 
 
Justeringer flere gange om 
året i forhold til skole-hjem-
samtalerne 

 

Kigger jeg på skoleleder H’s fortælling om den tid, der var før H blev ansat på skolen, er det fravær af dialog, 

kamp om, hvem der kommer bedst ud af skole-hjem-samtalerne ved, at man både som forældre forberedte 

sig til samtalen, og at lærerne også havde kridtet skoene; altså at der var lagt op til en kamp mellem de to 

”klasser”. Sammenligner jeg det med det, der bliver beskrevet i det radikale paradigme, beskrives der her, 

at konflikten særligt kommer til udtryk overenskomstforhandlinger. Kan man forestille sig, at den konflikt 

der opstår i skole-hjem-samtalen er et udtryk for en kamp mellem lærerne på den ene side af barnet og 

forældrene på den anden. Løsningen på konflikter inden for dette paradigme er en omvæltning af 

systemet, hvilket ikke lader sig gøre, da forældre og lærer ikke kan skifte plads. Om der er en anden løsning 

vender jeg tilbage til senere. 

H’s organisation, som han beskriver den, er i dag præget af et ønske om dialog, både i det daglige mellem 

lærere og forældre, og når der inviteres ind til en evaluering af skole-hjem-samtalerne. Dermed er der fokus 

på en enshed i de værdier, der ligger til grund for samarbejdet med forældrene, men både værdier og 

rammer ligger på så overordnet et plan, at der er plads til, at grupperinger kan forfølge egne målsætninger. 

At forfølge egne målsætninger opfattes som legitimt både i det pluralistiske paradigme og i H’s blik på sin 

organisation. Et eksempel herpå er evalueringen af skole-hjem-samtalerne, hvor H forventer, at forældrene 

kommer med andre ønsker end medarbejderne. H forventer, at der skal laves en form for forhandling, eller 

at der skal indgås et kompromis. Det beskriver han på følgende måde: 
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”… i det øjeblik jeg har fået inputtene, er det meget nemmere at sige. Det her kan jeg gå med, 

det her kan jeg ikke gå med … men så kan jeg også forklare dem, hvorfor jeg ikke kan gå med 

det – for så har jeg også overvejet …”  

”… der går ikke noget af mig der … så det der med at få justret nogle ting, der gør, at man ikke 

generer nogle familier…” 

Dvs. om der er to eller fire spisearrangementer, gør ikke så meget for H. Kigger vi på denne tilgang i et 

organisations- og et modstandsperspektiv, giver det et billede af en organisationsteoretisk forståelse, der 

ligger inden for det pluralistiske paradigme og på en modstandsopfattelse, som angiver modstand som en 

naturlig del af organisationen, hvad enten den sker gennem gnidninger i hverdagen, eller om det er en 

interessevaretagelse, når der skal aftales mængden af samtaler. H’s legitime måder at handle på som leder 

er via forhandling og indgå kompromisser. 

At forhandle og lave kompromisser indgår også i H’s møde med en gruppe fædre der, som H beskriver det, 

”havde skrevet en fælles mail og beklagede sig over to lærere”. Her mødtes H først med fædrene, og 

derefter blev det til et møde med de to lærere, hvor der blev talt om, hvad der var ret og rimeligt i det 

fædrene skriver. Det blev sluttet af med et fælles møde, hvor der blev forhandlet en fælles forståelse frem, 

og der blev lavet nogle konkrete aftaler. 

Skift af organisationsteoretisk paradigme 

Som oven for beskrevet var det herskende organisationsteoretiske paradigme på H’s skole, før han kom, 

det radikale paradigme. H beskriver, at det var en organisation, der være præget af konflikter, mangel på 

dialog. Skole-hjem-samtaler var en kampplads for, hvem der fik sin mening om tingenes tilstand igennem. H 

beskriver også, hvordan 80 – 90% af lærerne frygtede skole-hjem-samtalerne. Således gjorde både lærere 

og forældre sig klar til at bekæmpe hinanden. Som H beskriver det, gjorde lærerne det af frygt for, hvad 

forældrene kunne komme med, når de nu havde sparret op et år. Forældrene lavede fysiske aktioner for at 

komme til at tale med en leder. H beskriver det således:  

”Jeg havde ikke været her mere end en uge 14 dage, da jeg samlede den første forældre op fra 

gulvet. Beskeden (fra forælderen) var, at jeg ikke rejser mig fra det her gulv, før jeg har snakket 

med en leder.” 

H beskriver nu halvandet år efter, at arbejdsmoralen er steget, antallet af konflikter er faldet og lærerne 

giver udtryk for ”at når man mødes ofte, får man jo skabt en relation”. H oplever ikke, at personalet vender 

om på gangen, når de møder en forældre, som de gjorde før, og H har ikke forældre, der laver ”sitdowns” 

på kontoret. 

Spørgsmålet til videre refleksion er, hvordan vi kan forstå denne forandring inden for den teoriramme, min 

afhandling stiller til rådighed. Samt hvordan forandringen kan indgå i refleksionen om, hvordan vi inddrager 

forældre i folkeskolen. 
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Overblik: Organisation og modstandsopfattelse hos skolelederne 

 

Skoleleder Kendetegn ved 
organisationen 

Modstandsopfattelse  Ledelsesmæssige 
handlinger 

Primære 
organisationsteoretiske 
paradigme 

H En social enhed – 
med vægt på 
relationerne: 
”… vi er i dialog … 
snakker sammen” 
 
Ikke nødvendigvis 
enig i holdninger, 
mål og interesser: 
”… forældrenes 
perspektiv, at man 
kan have indflydelse 
på, hvad der sker” 
”inviteret 
kontaktforældrene 
til evaluering…” 
 
Forventer, at der er 
forskellige 
holdninger og 
interesser: 
”Evaluering af 
samtalerne 2 gange 
om året” 
 
Optaget input fra 
andre 
 
 
 

Taler ikke om 
modstand 
 
Betragter det som en 
naturlig del af 
organisationen  
 
Plads til at 
grupperinger kan 
forfølge egne 
målsætninger 
 
 

Dialog 
 
Tydelig om hvilke 
værdier, der skal 
efterleves 
 
Har ikke et svar – 
først efter en proces 
så ved jeg hvad jeg 
mener 
 
Forhandler mening  
 

Det pluralistiske 
paradigme 

P Strømligning af 
organisationen: 
”Vi har en rød tråd i 
gennem hele skolen, 
hvor alle årgange 
skal arbejde med” 
 
Grundlæggende ens 
værdier, holdninger, 
mål og interesser: 

Modstand 
bekæmpes 
  
 
 
 

Overbevise om at 
skolen har 
sandheden 
 
Bekæmper og slår 
hårdt ned på 
udfordre 
 

Det unitaristiske 
paradigme 
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”Så vi er også sådan 
organisation der 
arbejder med at vi 
ikke bare skal købe 
75 engangsbøger - 
det kan man ikke hos 
mig” 
 
Men hvis du arbejder 
her er du on board … 
altså så er du en 
børneparat skole … 
så møder du børn ud 
fra BH principper … 
 
Ledes af en 
uantastelig autoritet 
imod et fælles mål: 
”Det kan man ikke 
hos mig!” 

  

6. Del 2: Fund i teksten uden for mine temaer 

På baggrund af min eksplorative og induktive tilgang til mit empiriske materiale er der dukket følgende 

overordnede kategorier op: borgerinddragelse, magt, forældrebeskrivelse, hvad skal forældre og skole 

samarbejde om og syn på strategi. De gennemgås her under: 

Borgerinddragelse 

Skolelederne taler hver på sin måde om at inddrage forældrene, og der træder i den sammenhæng 

forskellige grader af involvering frem. Til at beskrive dette har jeg brugt teorien omkring 

samskabelsesstigen. Samtidig dukker yderligere fund op under den overordnede kategori: Hvorfor skal man 

som offentlig institution beskæftige sig med borgerinddragelse, samt hvilke konflikter og udfordringer der 

dukker op, når borgerinddragelse møder skolerne? 

Magt 

I min interviewguide var et af temaerne magt. Hensigt med temaet var et få skolelederne til at forholde sig 

til magtbegrebet, for at se om der kunne ligge nogle uopdagede temaer. Samtidig var jeg klar over, at skulle 

magt være et tema, der skulle indgå i min analyse, skulle jeg også lede andre steder i interviewet end under 

spørgsmålene om magt. Baggrunden for denne tilgang er, at jeg læner min forståelse af magt op af den 

moderne magt hos Foucault35. Foucaults magtbegreb er en skabende magt, idet den virker ved at gøre 

individer til bestemte subjekter. En anden del af Foucault magtbegrebet er handling på handling: Det 

                                                           

35
 Kilde: Villadsen, K. og Mik-Meyer, N.: Magtens former, sociologisk perspektiver på statens møde med borgeren. 

Hans Reitzels Forlag 2007. Side 17  
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betyder lederens strategiske handlinger sætter rammer for lærere og forældres fremtidige handlinger36. 

Foucault beskriver også, at magt på en gang er både individualiserende og totaliserende, idet den både 

forholder sig til de enkelte individer og til folket som et samlet folk. Således er magten skabende over for 

den enkelte forælder og for gruppen. Foucault beskriver også en pastoral magt, som er rettet mod 

individet, og hvor det er afgørende, at individet bringes til selv at fremsige sandheden om sig selv, således 

at en kan blive underlagt styring. Kigger vi med denne optik på skoleleder H’s indsats i forhold til at invitere 

kontaktforældrene ind, bliver de bragt i en situation, hvor se skal sige sandheden om dem selv for, at det 

kan underlægges styring. Mødet mellem ledelsen og kontaktforældrene bliver derfor til en magtteknik, der 

virker i forhold til at gøre kontaktforældrene til subjekter.  

I min problemformulering indgår værdier, organisationer og skolelederens strategiske arbejde. De bliver i 

en magtsammenhæng til styring, som skaber subjekter. Det vil sige en type af syn på værdier eller 

organisation, der skaber en type af subjekt positioner, som forældre, medarbejdere og lederen selv kan 

vælge at træde ind i.  

Forældrebeskrivelse:  

I skoleledernes præsentation af skolen fremgår skolens elevsammensætning, og om det er resursestærke 

eller -svage familier, der hører til skolen. Hvilken betydning kan det have for måden at møde forældrene på, 

at de bliver karakteriseret som resursestærke eller -svage? 

Hvad skal forældre og skole samarbejde om? 

Hos hver enkelt skoleleder nævnes, at skole og hjem skal samarbejde om elevernes læring og trivsel. 

Syn på strategi 

Under denne overskrift er det tilhørende tema, som dukker op, hvordan man som skoleleder betragter 

forandringer. Er de episodiske med en tydelig start og slutning, eller er forandringerne kontinuerlige, 

således at de springer ud af en hverdag, og som sådan ikke har en tydelig start.  

Teoretisk er episodiske forandringer forankret hos bl.a. Kotter, som gennem sine 8 trin til succesfulde 

forandringer beskriver tydelige trin, og nærmest er en tjekliste for forandringer37.   

Kontinuerlige forandringer er forankret teoretisk hos bl.a. Weick, som via sin teori om meningsskabelse og 

løst koblede organisationer beskriver, at løst koblede organisationer er dynamiske i deres natur, og at det 

derfor kan være lidt omsonst at tale om forandringer i systemer, der konstant er under forandring38.  

Sammenligner vi løst koblede organisationer med de organisationsteoretiske paradigmer, har det mange 

fællestræk med det pluralistiske paradigme, og spørgsmålet er, om man ved en nærmere analyse vil finde 

fællestræk mellem det syn, der er på organisationer hos Kotter.  

                                                           

36
 Kilde: Knudsen, H: ”Har vi en aftale? – magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie”. Nyt fra 

Samfundsvidenskaberne (2010) s. 47 
37

 Kilde: Kotter, J. P. (1997). I spidsen for forandringer. Industriens forlag. Kapitel 2, side 21  
38 Kilde: Hammer, S. & Høpner, J. (2014). Meningsskabelse, organisering og ledelse: En introduktion til Weicks 
univers. Samfundslitteratur.  Side 79  
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I interviewet med skoleleder P stiller jeg spørgsmålet ”Hvordan tager I ude fra kommende strømninger 

ind?” P stiller sig herefter op til en planche, som er ca. 75 x 150 cm, og som viser en grafisk faciliterings 

procesplan, som mest af alt minder om et maleri, men som beskriver en proces, som forløber over flere år. 

Samtidig forklarer P, hvordan de har flere inddragende processer med medarbejderne, der er beskrevet i 

procesplanen.   

Kigger jeg samtidig på skoleleder H’s arbejde med kontaktforældrene, kan jeg se, at de mødes to gange om 

året, og at det skal give den værdi, at forældrene oplever sig som en del af skolen.  

Sammenligner jeg de to tilgange til, hvordan en forandring gribes an, kan man via H´s udtalelser omkring 

processen se, at den tilnærmelsesvis har et begyndelsestidspunkt, men at den ikke som sådan har et 

sluttidspunkt. Derved trækker det i retning af at forstå forandringer som kontinuerlige. Hos P er der klart 

defineret en proces med et start- og et sluttidspunkt, om den er grebet an ud fra Kotters 8 trin, skal jeg ikke 

kunne sige, men i hvert fald har den træk i retning af episodiske forandringer 

6.1 Borgerinddragelse  

Den overordnede kategori, borgerinddragelse har jeg allerede beskæftiget mig med i analysen af et af mine 

temaer, værdier. Dette fund, borgerinddragelse har et lidt andet sigte end TBJ´s arbejde med værdien 

borgerinddragelse, da fundet beskæftiger sig med forskellige grader af borgerinddragelse, som findes hos 

skolelederne. Samtidig beskæftiger denne overordnede kategori sig med samskabelse og den værdi, som 

søges via den. Så under den overordnede kategori, borgerindddragelse er der følgende fund: Graden af 

borgerinddragelse, hvorfor borgerinddragelse, offentlig værdiskabelse, samt udfordringer og konflikter.  

6.1.1 Fund: Graden af borgerinddragelse: 

Under det overordnede tema borgerinddragelse træder der et underliggende tema frem, som drejer sig 

om, i hvilken grad borgerne skal inddrages. Kobler jeg dette fund med teorien omkring samskabelsesstigen, 

giver det nogle perspektiver på, at der er forskellige niveauer af borgerinddragelse. Sammenligner vi de to 

skolelederes handlinger i forhold til borgerinddragelse, ser det ud på følgende måde: 

Trin på stigen Skoleleder P Skoleleder H 

1: Forvaltning og fagprofessionelle 
understøtter borgernes mestring af 
deres eget liv gennem information, 
træning, og diverse hjælpemidler. 
Tilskynder til at bidrage aktivt i den 
service, de modtager  

Information på forældremøder 
om nye tiltag og strategier. 
 
Træning af deres børn til at 
være robuste, gennem at stå i 
kø, slå dem i Ludo, lade dem 
brænde sig på brændenælder   

 

Gennem skole-hjem-samtalerne 
arbejdes der med hvad 
forældrene kan bidrage med. 
 
Løbende dialog om udfordringer 
og med samtaler om, hvad 
forældrene kan gøre.   

2: Forskellige fagprofessionelle 
arbejder sammen på tværs af 
organisatoriske skel for at 
tilvejebringe en mere 
sammenhængende indsats for 
borgerne og som samtidig opfordres 
til en mere aktiv medvirken. 

Der arbejdes sammen med 
kommunens andre centre for 
at få eleverne til at lykkes fx i 
fritiden.  

Ikke viden om 

3: Borger skaber velfærd for andre 
borgere som frivillige 

Ikke viden om Gennem frivillige kontaktforældre 
arbejder du for andre forældre. 
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4: Borgere bidrag til udviklingen og 
realiseringen af nye og innovative 
løsninger  

Ikke viden om Kontaktforældrene arbejder med 
at kvalificerer og udvikle skole-
hjem-samtalerne. 

5: Gennem delegation af 
kompetencer autoriseres borgere til 
at skabe nye strategier og løsninger 

Ikke viden om Ikke viden om 

 

På trin 1 beskriver P, hvordan forældrene, når det er sommerferie, skal finde den længste iskø, gå ud i 

skoven og lad dem brænde sig på nogle brændenælder, osv. Hvis forældrene tager sig af det, skal skolen 

nok tage sig af det andet. I P´s udsagn kan der stilles spørgsmål ved, om der her ligger en inddragelse af 

borgerne, det vil jeg dog vurdere, at der gør, da skolens opgave er det hele barn, således er det 

kompetencer skolen ellers skulle træne, hvis ikke forældrene gjorde det. 

Kigger jeg på ovenstående skema, kan jeg se, at skoleleder P har fået udfyldt 2 af de fem trin af mig, og at H 

har fået udfyldt 3. Det giver mig anledning til at konkludere, at H er kommet længere op ad 

samskabelsesstigen, men at der som sådan ikke er en værdisætning af, hvor langt man er på stigen, og om 

målet er alle 5 trin. 

6.1.2 Fund: Hvorfor borgerinddragelse? 

Kigger jeg på teorien omkring samskabelse skelnes der mellem samproduktion (co-production) og 

samskabelse (co-creation)39. De to udgaver åbner for forskellige gevinster ved at inddrage forældrene: 

Samproduktion henviser til, at den enkelte borger er medskaber af sin egen offentlige service. Mens 

samskabelse handler om, som M. Kusk Fogsgaard og M.d. Jong beskriver det, at samskabelse handler om 

plus-sum og nytænkning, der ikke er mulig uden alle parters deltagelse - I et plus-sums spil er det muligt at 

skabe værdi og vækst for alle parter40.  Kigger jeg på de handlinger og indsatser, de to skoleledere laver, ser 

jeg, at P laver handlinger og indsatser, der retter sig mod de enkelte forældre og disses mulighed for at 

være medskaber af egen offentlige service, altså en samproduktion. Hos skoleleder H iværksættes der 

initiativer, hvor kontaktforældrene, der er frivillige, kan bidrage til en øget værdiskabelse for alle parter 

gennem arbejdet med rammerne for skole-hjem-samarbejdet.  

Kigger vi hos de to skoleledere, er de enige om, at det giver værdi at inddrage, herunder også at inddrage 

forældre. De angiver dog lidt forskellige perspektiver på, hvilken værdi det giver: 

Skoleleder P siger følgende: ”hvis alle ikke har været inddraget i det, får de ikke ejerskab og føler sig 

forpligtet til at efterleve det”… ”at de kan finde det meningsskabende i det”, samtidig angiver P også, at det 

letter den kommunikative opgave efterfølgende. 

Skoleleder H siger følgende: ”forældrene skal opleve, at de er en større del af en skole, og de skal føle sig 

som en del af det fællesskab, vi er”, ”De skal opleve at blive inddraget i deres barns skolegang, læring og 

                                                           

39
 Kilde: M. Kusk Fogsgaard og M.d. Jong: Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor.  Dansk psykologisk forlag 

2018.  s.30 
40

 Kilde: M. Kusk Fogsgaard og M.d. Jong: Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor.  Dansk psykologisk forlag 
2018.  s.12 
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trivsel.” og ”vi skal tale sammen om elevernes læring og trivsel”. H uddyber med, at dialogen med forældre 

skal give H mulighed, og indhold til refleksionen om beslutningen. 

Sammenligner jeg de to skoleledere, ser jeg hos H, at inddragelsen skal give en værdiskabelse på flere 

fronter, end hvis jeg kigger hos P. Kigger jeg på Tortings beskrivelse af, hvorfor offentlige organisationer 

skal beskæftige sig med samskabelse, er der mange punkter i den, H lever op til. Derved kommer H langt 

omkring i samskabelsen.  

6.1.3 Fund: Offentlig værdiskabelse 

Et af de fund, som træder særligt frem hos den ene skoleleder, er det bevidste arbejde med offentlig 

værdiskabelse. Skoleleder H beskriver, hvordan H tidligt i sin ansættelse som skoleleder på skolen 

opfattede et ønske fra forældrene om at være en del af skolen. Samtidig beskriver H, hvordan der blev sat 

en proces i gang for at skabe denne værdi. Kigger man på H’s tilgang til arbejdet med denne værdiskabelse, 

minder den meget om Mark Moores strategiske triangel41. 

 

Af ovenstående figur ses, hvordan Moores har opstillet tre pejlemærker, som han mener, offentlige ledere 

skal forholde sig til i deres praksis. De tre pejlemærker er defineret på følgende måde: 1) Value (Offentlig 

værdi): Lederen blik skal her være på, hvad det er, der berettiger organisationen dens eksistens. 2) 

Legitimacy and support (Legitimitet og opbakning): Lederens opgave er her at være opmærksom på, hvor 

legitimiteten og opbakning til at forfølge værdien skal komme fra. 3) Operational capacity (Operationel 

kapacitet): Lederens opgave er her at sikre, at organisationen har den nødvendige viden og kapacitet til at 

opnå det ønskede resultat.  

Skoleleder H’s arbejde med offentlig værdiskabelse: 

Mark Moores pejlemærker Skoleleder H’s arbejde med offentlig værdiskabelse 

1) Value (Offentlig værdi): Lederen blik skal her 
være på, hvad det er, der berettiger organisationen 
til dens eksistens. 

Ønsker at skabe værdien: 
”forældrene skal opleve, at de er en større del af en 
skole, og de skal føle sig som en del af det 

                                                           

41
 Kilde: Moore, M. H. (2000). Managing for Value. Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit and Governmental 

Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 29 side 198 
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fællesskab, vi er” 

2) Legitimacy and support (Legitimitet og 
opbakning): Lederens opgave er her at være 
opmærksom på, hvor legitimiteten og opbakning til 
at forfølge værdien skal komme fra. 

Skoleledelsen tilstede på samtaleaftenerne, hvor de 
er i dialog med forældre, elever og medarbejdere 
 
Ryder barriererne væk for, at det kan lade sig gøre, 
ved fx at anskueliggøre tidsforbruget og indkøbe 
telefoner til medarbejderne 

3) Operational capacity (Operationel kapacitet): 
Lederens opgave er her at sikre, at organisationen 
har den nødvendige viden og kapacitet til at opnå 
det ønskede resultat. 

Indkøb af telefoner 
 
4 skole-hjem-samtaler om året 
 
Møde med kontaktforældre 2 gange om året 

 

6.1.4 Fund: Udfordringer og konflikter 

Teorien omkring samskabelse indeholder også et fokus på nogle udfordringer og potentielle konflikter. 

I forbindelse med mit tema værdi, beskrev jeg, hvordan Torben Beck Jørgensen så en konflikt mellem 

værdien professionalisme og de participatoriske demokrativærdier, som dialog, responsivitet, 

brugerdemokrati, borgerinddragelse; altså at der er en konflikt på værdiniveau. I C. Basons myter om 

borgerinddragelse går konflikten mellem borger og beslutningstager igen, i det han kalder The fear or 

’citizen dictators’42, dvs. frygten for at miste autoriteten i forhold til at træffe beslutninger. Den 

borgerinddragelse Bason beskriver her, er den som sker via §17.4-udvalg, hvor borgerne giver anbefalinger 

til beslutningstagere. Hans forklaring på, hvorfor det ikke sker i de udvalg, er netop, at borgerne indgår i at 

præsentere løsninger for beslutningstagerne.  

I tillæg til før nævnte konflikt mellem værdien professionalisme og de participatoriske værdier har jeg hos 

R. christensen fundet følgende teoretiske input, ”Selvledende medarbejdere skal fokusere på prioritering og 

ikke på planlægning af arbejdsopgaver for at lede sig selv strategisk. For at kunne det skal de være i stand 

til og villige til at kunne omfortolke opgaven i forhold til de input og kommentarer, som de modtager fra 

dem, som opgave udføres for, og som opgaven skal skabe værdi for”43. Med dette input findes en del af 

svaret på, hvordan fagprofessionelle kan fungere i en organisation med høj grad af borgerinddragelse – de 

skal bruge de input, de får, til at prioritere i deres opgaver. Kobler vi det til skoleleder H kunne det være; at 

forældrene tydeligt mærkede, at der kun var brug for tre samtaler i løbet af året, eller at indholdet af 

samtalerne ikke var en elevplan, men alene en fælles refleksion over børnenes læring som ikke krævede 

samme forberedelse som en elevplan. Det ville give lærerne mulighed for at prioritere deres opgaver 

anderledes.     

En anden af Basons myter om borgerinddragelse er ”Citizen involment requires too many resources”. Den 

forholder H sig til på denne måde ”… jeg har brugt en time på det …”, dvs. H har brugt en time på at få valid 

viden om, hvad forældrene helst vil have og så bliver det nemmere at træffe en beslutning, som H siger: 

”du skal træffe en beslutning, og der er en retning, men du skal jo heller ikke gøre vejen sværere for dig selv 

                                                           

42
 Kilde: C. Bason: ”Leading public sector innovation”, side 157 

43 Kilde: Kristensen, A. R. & Pedersen, M. ”Strategisk selvledelse” . (2013) København: Gyldendal. Side 60 



Morten Kristiansen Masterafhandling på MPG December 2019 

 38 

…”. H bakkes om af Bason, som siger “if you think knowing your customers is expensive, how expensive do 

you think it is not to know them?”.   

7. Opsamling på analysens to dele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diskussion & konklusion 

Det store spørgsmål er, hvordan der er sammenhæng mellem værdier, organisationsteoretiske paradigmer 

og modstand - og hvilke positioner står på den baggrund åbne for ledere, lærere og forældre?  

8.1.1 Sammenhæng mellem værdier, organisationsteoretiske paradigmer og modstand 

Organisationsteoretiske paradigmer og modstand 

Hos Bohni har jeg været inde på, at der til hvert organisationsteoretisk paradigme hører en opfattelse af 

modstand. Hvilket betyder, at bevæger en skoleleder sig inden for et af de organisatoriske paradigmer vil 

vedkommende typisk møde modstand på den måde, som er kendetegnende for paradigmet. Vi har set, 

hvordan skoleleder P på mine spørgsmål om, hvad der vil ske, hvis der kom nogen ude fra, som vil noget 

helt andet, svarede, at det kan man ikke hos mig, samt hvordan P vil reagere ved at argumentere og snakke 

en hver til hjørne, hvis fx kommunalbestyrelsen ville have, der skal ske noget andet for at styrke 

fagligheden. P bekæmpe modstand. Er det så en legitim måde at håndtere modstand på? 

Bilag 3: Opsamling på analyse – Bilag nederst i opgaven. 

vedlavet 
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Vi har set, hvordan H søger dialogen og borgerinddragelsen for at finde ud af, hvor mange skole-hjem-

samtaler skolen skal have. Er det en legitim måde at håndtere en given modstand på? 

Ledelseshandlinger i håndtering af modstand 

Selvom de to ovenstående måder at håndtere modstand på er forskellige, er de legitime – men for hvem er 

de legitime? Sagen er, at de er legitime for alle de, som er i det samme organisationsteoretiske paradigme 

og dermed deler opfattelse af, hvordan modstand skal håndteres.  

Ud fra ovenstående og fra teorien kan vi se, at der er en tæt kobling mellem det enkelte 

organisationsteoretiske paradigme, og hvordan man forstår modstand. 

Værdier og organisationer 

I bilag 3: Opsamling på analyse kobles det pluralistiske paradigme med værdierne forældre er en del af 

skolen i kraft af dem selv, åben og i dialog, responsivitet, lytte til opinionen, brugerdemokrati, 

borgerinddragelse. Organisationens kendetegn, opfattelsen af modstand og ledelsesmæssige handlinger, 

som hører til det pluralistiske paradigme, kobles med ovenstående værdier.    

Ud fra skemaet kan vi sige, at der er en tydelig sammenhæng mellem det, TBJ kalder de participatoriske 

demokrativærdier, som dialog, responsivitet, brugerdemokrati, borgerinddragelse, som vi ser hos 

skoleleder H – men er et altid sådan, hvad hvis vi bytter lidt rundt? Således at de værdier, der kendetegner 

P’s organisation, bliver sat sammen med det andet organisatoriske paradigme og det sammen med 

skoleleder H’s: 

Organisatoriske paradigmer Værdier hos skolelederne i mødet med borgerne 
(modsat) 

Det unitaristiske paradigmes kendetegn: 
strømlignet harmonisk enhed med et fælles mål og 
med individer der har ens værdier, holdninger, mål 
og interesser 
 
Modstandsopfattelse: 
Konflikter, alternative værdier, holdninger og 
interesser ses som afvigelse, misforståelse, 
sygelighed eller ond vilje. Modstanden placeres hos 
dem der afviger. Afvigere har en svag karakter eller 
fejlbehæftet temperament 
 
Ledelsesmæssige handlinger i forhold til modstand: 
Forventes at den ledende autoritet slår hårdt ned på 
konflikter, Opretholde orden, tvang anses som et 
legitimt magtmiddel, anvendelse af magt er positivt 
 

De participatoriske demokrativærdier, altså kan 
værdier som dialog, responsivitet, brugerdemokrati, 
borgerinddragelse 

Det pluralistiske paradigmes kendetegn: 
social enhed, består af formelle eller uformelle 
grupperinger ikke er et fælles mål. grupperingerne 
forfølger egne målsætninger, konstant spænding 
mellem grupper 
 

Forældre er en del af skolen i kraft af deres børn, 
åben på en passiv måde, lukkethed, stabilitet, 
kontinuitet, produktivitet og effektivitet 
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Modstandsopfattelse: 
Anvender stort set ikke ordet modstand, i stedet 
gnidninger, interessekampe, en legitim 
interessevaretagelse og naturlig del af 
organisationen, modstandsfænomenet 
afindividualiseres og placeres i dynamikken mellem 
sociale aktører, individerne er et rationelt 
interessevaretagende individ, et forhandlende 
individ 
 
Ledelsesmæssige handlinger i forhold til modstand 
Legitime måder at løse konflikter på er at forhandle, 
indgå kompromisser og lave aftaler. Om konflikten i 
sig selv og hvordan der skal arbejdes med at løse 
den. 
 

 

Det unitariske paradigme og de participatoriske demokrativærdier? 

Hvordan hænger det sammen, når en organisation bevæger sig inden for det unitariske paradigme og 

baserer sit forhold til borgerne på de participatoriske demokrativærdier; altså kan værdier som dialog, 

responsivitet, brugerdemokrati, borgerinddragelse være værdier, der kendetegner en organisation, som er 

strømlignet harmonisk enhed med et fælles mål og med individer, der har ens værdier, holdninger, mål og 

interesser, møde med borgerne – Sagen er den, at det kan de godt! Dvs. de ens værdier og holdninger osv. 

bliver de participatoriske demokrativærdier. 

Hvordan når vi bevæger os videre til modstandsopfattelsen? Her kan man også sagtens se, at modstanden 

bliver placeret hos dem, der i organisationen afviger, og at andre kan være af den overbevisning, at de har 

en svag karakter eller en ond vilje. 

Inden for ledelseshandlinger, der er legitime i forhold til at håndtere modstanden, kan jeg sagtens forestille 

mig, at den ledende autoritet slår hårdt ned på konflikter og kræver dialog, evt. via dialogværktøjer og 

lignende. For at forstå det, kan vi vende blikket mod Foucaults begreb, pastoral magt. Dvs. at 

organisationen anvender magtteknologier til at tvinge borgerne til dialog eller i sidste ende anvender 

incitamenter44 for at skabe dialog. 

Konklusionen her må være, at det også godt kan lykkes. 

Det pluralistiske paradigme og værdier som lukkethed, stabilitet, kontinuitet, produktivitet og effektivitet 

Hvordan ser det ud, når man bevæger sig inden for det pluralistiske paradigme med en organisation, der er 

kendetegnet ved social enhed, består af formelle eller uformelle grupperinger ikke er et fælles mål. 

grupperingerne forfølger egne målsætninger, konstant spænding mellem grupper, og som har følgende 

                                                           

44 Kilde: Grøn, C.H., Hansen, H.F. & Kristiansen, M., red. (2014): Offentlig styring: Forandringer i krisetider. Hans 

Reitzels Forlag. Side 123 
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værdier i mødet med borgerne: forældre er en del af skolen i kraft af deres børn, åben på en passiv måde, 

lukkethed, stabilitet, kontinuitet, produktivitet og effektivitet 

8.1.2 Hvilke positioner står på den baggrund åbne for ledere, lærere og forældre? 

Med de organisationsteoretiske paradigmer koblet til værdierne, skabes der positioner, som står åbne for 

ledere, lærer og forældre, men hvilke? 

 Organisations teoretiske paradigmer Værdi, der træder frem hos skolelederne 

1 Det unitaristiske paradigme 
(grundsammenhæng) 
 

Forældre er en del af skolen i kraft af deres børn, 
åben på en passiv måde, lukkethed, stabilitet, 
kontinuitet, produktivitet og effektivitet 

2 Det unitaristiske paradigme 
 

De participatoriske demokrativærdier, altså kan 
værdier som dialog, responsivitet, 
brugerdemokrati, borgerinddragelse 

3 Det pluralistiske paradigme (grundsammenhæng) 
 

De participatoriske demokrativærdier, altså kan 
værdier som dialog, responsivitet, 
brugerdemokrati, borgerinddragelse 

4 Det pluralistiske paradigme 
 

Forældre er en del af skolen i kraft af deres børn, 
åben på en passiv måde, lukkethed, stabilitet, 
kontinuitet, produktivitet og effektivitet 

 

I fundet omkring magt beskrives Foucaults magtbegreb, som en skabende magt, der skaber 

subjektpositioner og som handling på handling; altså at skolelederens strategiske handlinger sætter 

rammer for læreres og forældres fremtidig handlinger. I ovenstående skema er de organisationsteoretiske 

paradigmer koblet til værdierne. Værdierne og de handlinger, der følger med, er skoleledernes første 

handling i det strategiske arbejde. Derved skabes følgende subjekt positioner i relationen mellem 

skoleleder og forældre, som primært er præget af værdierne: 

1: Subjekt position: Forældrene kan deltage passivt (se og lytte) og være til stede på skolen gennem deres 

barn. Eventuelle spørgsmål til skolens kan stilles gennem de formelle fora og ellers ikke, da modstanden så 

vil blive bekæmpet. 

2: Subjekt position: Determinerende participatoriske demokrativærdier. Forældrene kan indgå i dialogen og 

borgerinddragelsen, men kan ikke lade være. Ikke at deltage i værdierne vil der blive slået hårdt ned på. 

3: Subjekt position: Forældrene kan deltage aktivt og har indflydelse. Konflikter og gnidninger bliver 

opfattet som en naturlig del af skole-hjem-samarbejdet. Konflikterne forhandles der en løsning på. 

4: Subjekt position: Forældrene kan deltage passivt (se og lytte) og være tilstede på skolen gennem deres 

barn. Konflikter og gnidninger bliver opfattet, som en naturlig del af skole-hjem-samarbejdet. Konflikterne 

forhandles der en løsning på. 

Hvor stiller det lærerne? 

De forskellige værdimæssige tilgange og organisatoriske paradigmer, samt kombinationen af dem skaber 

forskellige positioner for lærerne at træde ind i. Lærernes position – i forhold til forældresamarbejdet – er 

skabt gennem en strategisk handling fra ledelsen og en handling her på fra forældrene. Hvis lærere 
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generelt set vægter værdien (fag-)professionalisme giver det, at der er nogen positioner, der er lettere at 

træde ind i end andre.  De to skoleledere H og P står på hver side af, hvad der er lige for at træde ind i som 

lærer. 

Skoleleder P skaber gennem sin organisationsteoretiske forståelse og de værdier, P vægter, en position som 

bliver til på følgende måde: Forældrene kan deltage passivt og være til stede på skolen gennem deres barn. 

Eventuelle spørgsmål til skolens kan stilles gennem de formelle fora og ellers ikke, da modstanden så vil 

blive bekæmpet. Det giver plads til, at lærerne kan være til stede i deres professionalisme og ikke forholde 

sig til, hvad borgerne mener, da de, som skoleleder P formulerer det, har sandheden. 

Vender vi tilbage til det modsætningsforhold, der er mellem værdien professionalisme og de 

participatoriske demokrativærdier, kan vi se en langt mere dilemmafyldt og rodet position, som står åben 

for lærere at træde ind i. Positionen er skabt gennem, at forældrene kan deltage aktivt og har indflydelse. 

Konflikter og gnidninger bliver opfattet som en naturlig del af skole-hjem-samarbejdet. Derved skal 

lærernes forhandle sig frem til, hvad der er godt at gøre, og de kan ikke alene forlade sig på deres 

professionalisme.   

8.2 Konklusion 

Hensigten med min masterafhandling er at give et relevant input til refleksionen om den måde, hvorpå vi 

som skoleledere inddrager forældre og andre interessenter i skolen. Derfor tog jeg udgangspunkt i følgende 

problemstilling: 

Hvordan påvirker skolelederens syn på værdier og organisationer det strategiske arbejde i forbindelse med 

skole-hjem-samarbejdet?  

Hvilke positioner åbner det strategiske arbejde for forældre, lærere og ledere at træde ind i? 

Gennem min eksplorative og induktive tilgang til min undersøgelse har jeg gjort fund, som peger på 

hvordan skoleledernes syn på værdier og deres forståelser af organisationer påvirker det strategisk arbejde 

med skole-hjem-samarbejdet. Fundene er gennem min analyse og diskussion blevet bearbejdet. 

Derigennem er der peget på en række mulige og umulige positioner, som via skoleledernes strategiske 

arbejde står åbne forældre og medarbejdere at træde ind i. 

Det kan konkluderes, at ikke alene påvirker skoleledernes værdier skole-hjem-samarbejdet, men også 

skoleledernes syn på, hvordan de arbejder med værdier, påvirker de positioner, der står åbne for forældre 

og lærere at træde ind i. 

Sammenfattende viser analysen, at der er værdier som fremmer forældrenes handlemuligheder og 

positioner i skole-hjem-samarbejdet. Værdierne er kendetegnet ved at være en del af gruppen de 

participatoriske demokrativærdier. Selvsamme værdier udfordrer dog de fagprofessionelle læreres arbejde. 

Analysen viser også, at værdier er den faktor i min analyse, der betyder mest for forældrenes mulighed for 

at være en del af skolen. De organisatoriske paradigmer har ikke den store betydning for selve skole-hjem-

samarbejdet. Paradigmerne og den indlejrede modstandsopfattelse træder frem, når skolen bliver mødt 

med modstand, konflikter, gnidninger eller bare spørgsmål fra forældre.  

Så når Hanne Knudsen siger, at ”relationen mellem skole og hjem har altid været potentielt konfliktfyldt” 

kan man kun give hende ret, men der følger også et stort MEN med i betragtningen – vi bliver som 
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skoleledere nødt til at være bevidste om de positioner og handlemuligheder, vi skaber via vores handlinger; 

her i blandt vores tilgang til værdier, organisationsopfattelser og den måde, vi håndtere modstand på. 

Vores handlinger har en betydning for forældre, medarbejdere og elever, samt i sidste ende den offentlige 

værdiskabelse, der finder sted i den danske folkeskole.  

9. Perspektivering: Masterafhandlingens indvirkning på praksis 

Hensigten med min masterafhandling var at bidrage med et relevant input til refleksionen om den måde, 

hvorpå vi inddrager forældre og andre interessenter i skolen og generelt i offentlige organisationer. På den 

baggrund har jeg skabt fire spørgsmål, som ledelsesteam og andre kan gøre brug af for at skabe et mere 

værdifuldt samarbejde med interessenter. Spørgsmålene har rod i det teoretiske univers min afhandling 

har bevæget sig i og er fremkommet på baggrund af analyse og diskussion af mit empiriske materiale 

9.1.1 Spørgsmål til refleksion i ledelsesteam 

På baggrund af arbejdet med min analyse og diskussion er her fire spørgsmål, som kan indgå i refleksionen 

og debatten i ledelsesteam 

1. Hvilke(n) offentlig værdi(er) ønsker vi at skabe? 

2. Hvad er de vigtigste værdier for os som ledelse i mødet med borgerne? - Hvordan håndtere vi evt. 

konkurrerende værdier? 

3. Hvad kendetegner en organisation, som leverer højt på kerneopgaven? 

4. Hvordan stemmer spørgsmål to og tre sammen med vores ledelsesgrundlag? 

10. min plan, mit indhold, mit lederskab  

10.1 Refleksioner over egen ledelsesmæssig udvikling gennem masteruddannelsen 

Siden jeg i 2013 startede på masteruddannelsen har jeg haft fire lederstillinger, hvoraf nogen af dem var 

mere eller mindre beviste skift. Da jeg startede havde jeg været leder i fire år, dog uden det store 

personaleansvar. Jeg havde før læst et par moduler på diplomuddannelsen i ledelse og taget en 

coachuddannelse – men jeg manglede noget. For mig var skoleledelse ikke bare ledelse af en skole – det var 

også offentlig ledelse og et fag, jeg på nogle områder skulle lære. 

Uddannelsen har givet mig indsigt i, hvem jeg er som leder, og hvad jeg tror på – samtidig har den været 

med til at udvikle mig som menneske. Her har de faglige input og de mennesker, jeg har mødt, spillet en 

stor rolle - At jeg fra første dag mødte nogle mennesker, som jeg fulgtes med gennem uddannelsen og 

havde en afsluttende middag med, da de blev færdige.     

Samtidig har uddannelsen været min støttet igennem de kritiske perioder i min ledelsesudvikling og 

ansættelser. Uddannelsens tilrettelæggelse og min interaktion med den har gjort, at jeg taget de enkelte 

moduler med mig og både brugt dem som refleksions- og udviklingsrum, samt et helle fra hverdagen. 

Masterafhandlingen og processen med at skrive den har sammenkogt alt det, jeg har skullet lære som leder 

og menneske i en proces på 4 måneder. Læringspointerne er her følgende: 

- At kunne gennemføre en proces, hvor der var en tydelig deadline. 
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- At kunne sætte grænser for min egen refleksion og nysgerrighed ind i selve opgaven. 

- At kunne arbejde med den tid, jeg har til rådighed og sætte tydelige krav til min omverden. 

Samtidig har det ledelsesfaglige udbytte af masterafhandlingen givet mig nye vinkler til at se min 

organisation på. Jeg har også tilegnet mig begreber og forståelser, som gør, at jeg kan tale med andre om 

vores organisation. Konkret har afhandlingen udmøntet sig i et ledelsesgrundlag, hvor teorierne, jeg har 

arbejdet med, har fundet sit indpas. 

Således har mit forløb på Master of Public Governance givet mit lederskab erfaringer og viden, som jeg 

tager med mig i fremtiden.   

I praksis betyder det, at jeg er mere bevidst om, hvad jeg vil med organisationen, og hvad den kræver af 

mig. Jeg arbejder på et langt højere analytisk niveau og formår at binde det sammen til handlinger. 
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Bilag 3: Opsamling på analyse 


