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Summary  

This master thesis examines the understanding of the ”core task” and the sense-making in the Danish 

public school, in the context of a chaos perspective as a consequence of Covid-19. In March 2020 

Denmark got hit by the world wide pandemic Covid-19, which put the whole society in a crisis situation, 

where large parts of society was closed down. This put pressure on and forced new demands upon the 

public sector to solve the core tasks in a very special context. 

As school principals for two seperate public schools we were both involved in, how the teachers chose 

to solve the tasks with the pupils in a time where  the “line of command” was (momentarily) disengaged. 

The sense-making became a beacon for all, and everyone had to figure out by themselves how the task 

should be understood, and therefore the understanding of the core task became a central theme. 

Our problem statement is: Which existential understanding of the core task organized the teachers 

sense-making in the emergency teaching time frame, which today can present us with a more profound 

insight and an opportunity to reevaluate our leadership according to the normative core task? 

Theoretically we build on Karl E. Weick´s concept of sense-making, explained by Sverri Hammer and 

James Høpner. We have a distinct assumption that the elements in Weicks´ 7 characteristics for sense-

making were significant for the teachers´ handling of their tasks in this time frame, considering that 

organization and creation of purpose, according to Weick, are interconnected. Through creation of 

purpose the teachers organized meaning. 

The concept of “core task” is interpreted by two thesis: Peter Hasles normative approach to the core 

task, as well as Justine Pors and Niels Åkerstrøm Andersen´s perspective on the “coreless core task”. 

Furthermore we apply the three analytical perspectives of Gordon Lawrence as a frame of 

understanding; the normative core task, the existential core task and the phenomenological core task. 

Finally we employ Anders Raastrup Kristensen and Michael Pedersens thoughts on the ideal strategic 

self-management, which combined with Christian Maravelias´ definition of “freedom at work” gives an 

analytical basis to examine, to which extent the teachers were using self-management and self- 

determination/self- realization in a time of emergency legislation. 

We have chosen an analytical inductive design, inspired by Ground Theory to discover and subsequently 

analyze the considerations, which occur in our empiri consisting of six focus group interviews with 

teachers, pupils and “middle managers” at our schools. The analysis is divided into three parts; the 

teachers´ understanding of the core task, their sense-making and their understanding of management, 

and  we identified three essential discoveries: 
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1. The teachers put the pupil in the center of all their understanding. 

2. The teachers especially picked cues, which strengthened their sense-making according to 

their teacher-identity. 

3. The teachers were existentially self-managing according to their teacher-identity. 

  

These three discoveries contribute to a discussion of what we, as leadership, should be attentive to in 

our pursuit of the ideal mutual core task understanding. The culture of teachers has a strong inherent 

profession identity, which in a management-free setting transforms into existential self-management. 

The creation of purpose takes its cues from that which confirms the self-understanding and the intrinsic 

motivation. Therefore the sense-making arises from various criteria  and is created into complex 

connections of cues, where every individual teacher finds plausibility. 

Conclusively there is a general mismatch between the public school´s normative purpose clause and 

the teachers existential approach to the task regarding the school`s pupils, which in the inquiry period 

was evident, but we also assess that this is a general status in the schools. 

Consequently there is a qualified management task in supporting the teachers´ professional judgment, 

so that it becomes meaningful for them to have a stronger focus on the motivation of the pupils and a 

more relatable connection in their choice for the normative core task - the purpose clause for the public 

school - and, -  accordingly supporting the teachers in a normative and phenomenological  perspective 

on their core task. 
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1. Indledning 

I marts 2020 blev Danmark ramt af en verdensomspændende pandemi Covid-19, der satte hele 

samfundet i en krisetilstand. Store dele af samfundets blev lukket ned fra den 11. marts. Det stillede 

nye krav til den offentlige sektors evne til at løse kerneopgaven i en helt særlig kontekst. 

På skoleområdet blev omstillingerne kommunikeret på pressemøder afholdt af regering og 

myndigheder, og dette blev fulgt op af korte anbefalinger primært fra Sundhedsstyrelsen. Lokalt måtte 

ledelser oversætte disse anbefalinger til styringsdokumenter, der fungerede som lokal rammesætning 

på den enkelte skole. Dvs. ansvar og kompetence blev delegeret til skoleledelsen. 

Afsættet for denne opgave er, at vi begge, som skoleledere på hver sin skole, blev optaget af, hvordan 

lærerne herefter valgte at tilgå opgaven med eleverne i en periode, hvor styringskæden blev sat ud af 

spil. Meningsskabelse blev et pejlemærke for alle, og den enkelte måtte mere eller mindre alene 

forholde sig til hvordan opgaven kunne forstås. Kerneopgaveforståelse blev et centralt tema. 

I bruddet med styringskæden bliver vi optaget af kaosperspektivet, som ofte betegnes som et lidt 

utraditionelt styringsperspektiv. I en periode med store og løbende forandringer, kombineret med 

usikkerhed i samfundet som helhed, er kaosperspektivet interessant. Alt der handler om ‘plejer’ er sat 

ud af kraft. 

Vi oplevede tre store omstillinger/disruptions over kort tid, og genstandsfeltet for denne opgave er, 

hvordan kerneopgaven blev oplevet og udfyldt af både elever, lærere og ledere i perioden fra marts til 

juni 2020, der bestod af tre faser: 

 Fase 0: Nedlukning – hjemmeundervisning og nødpasning 

 Fase 1: Delvis genoplukning for 0.-5. årgang og virtuel nødundervisning af 6.-9. årgang 

 Fase 2: Yderligere genoplukning af skolen for 0.-9. årgang med fortsat nødundervisning 

Undervejs i perioden observerede vi en ansvarlighed og motivation blandt skolens medarbejdere for at 

lykkes i de nye rammer. Vi oplevede et stort fokus på videndeling og fælles udvikling af opgaven for at 

lykkes på en meningsfuld måde i den nye virkelighed. 

Vi er derfor optaget af to ting: 

1. Hvad oplevede ansatte og elever under perioden, som fungerede godt? 

2. Hvad betyder det for kerneopgaven, når kendte styringskæder opløses? 

Vi ser denne periode som en gylden mulighed for at undersøge lærernes eksistentielle forståelse af 

kerneopgaven, og perioden behandler vi som en samlet periode, defineret ved at der var indført 

nødlovgivning fra ministeriel side gældende for hele perioden. Vi er opmærksomme på, at 
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rammesætningen er forskellig undervejs ift. lærernes opgave med elevernes læring, men vi vil metodisk 

og analytisk tilstræbe at se perioden i sin helhed. 

Vi bliver også optaget af styring i en periode, hvor forvaltning, PPR og skolens almindelige mødefora var 

sat ud af kraft – hvordan forvaltes selvledelse af lærerne i den ramme skolens ledelse giver? 

 

1.1 Problemstilling 

Vores erkendelsesinteresse kredser om, hvordan folkeskolen kan ledes, når antagelsen om ”hvad en 

folkeskole er” blev udfordret under perioden med nødundervisning. Perioden afgrænses til tidsrummet 

fra 15. marts til 26. juni 2020, dvs. den periode hvor nødundervisningsloven var gældende. ‘Corona-

perioden’ er en interessant case, fordi den havde/indeholdt/gav mulighed for et særligt styringsrum, 

hvor den almindelig styring var suspenderet, og der blev givet plads til den innovation, man har kaldt 

på i årevis. 

Undersøgelsesperspektivet er læreres, elevers og lederes oplevelse af praksis i perioden for at 

undersøge, hvilke udfordringer og positive oplevelser perioden tager med sig med blik på skolens 

kerneopgave, samt oplevelse af mening og mulighed for et andet ledelsesrum. Den strategiske ledelse 

på alle niveauer blev udfordret, og det fik betydning for, hvordan skolens kerneopgave blev håndteret. 

Vi er nysgerrige på, hvordan elever og lærere handlede i situationen, og hvad skoleledelse i folkeskolen 

kan tage med sig af erfaring og måske ændringer i ledelse af elevers læring og trivsel. Vores blik er på, 

om vi kan arbejde med en større grad af frisættelse i kerneopgaven, hvor vi hele tiden har øje for den 

langsigtede effekt for eleven, men som i større omfang skaber mening i nuet. 

 

1.2 Problemformulering 

Vi arbejder med denne problemformulering: 

Hvilke forståelser af kerneopgaven organiserede lærernes meningsskabelse i nødundervisningsperioden, 

som kan give os en dybere indsigt i og anledning til at revurdere vores ledelse i forhold til den normative 

kerneopgave? 

Vi undersøger derfor følgende: 

 Hvilken forståelse af kerneopgave dukker op i vores empiri? 

 Hvad tilskriver lærerne mening i perioden? 

 Hvilken form for selvledelse praktiserede lærerne? 
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Vi er inspireret af Lawrences tre analytiske perspektiver på kerneopgaven, Hasles beskrivelse af 

kerneopgaven samt Pors og Andersens beskrivelse af den kerneløse kerneopgave, og heraf finder vi det 

væsentligt at analysere læreres, elevers og lederes oplevelse af arbejdet med kerneopgaven. 

Når vi siger “oplevelse” udvælges dette fra de tre valgte gruppers udtalelser, dels på baggrund af de 

forskellige respondenters valg og beskrivelser, f.eks. når en lærer udtaler: “Fordi vi oplevede, at det var 

godt for ungerne, og det var også godt for os selv.” (lærer i 2. klasse), - og dels kvalificerer vi dette ved 

hjælp af den valgte kerneopgavelitteratur og teori om meningsskabelse.  

Vi kigger grundlæggende på organisationer som meningsskabelsesprocesser. Det er et teoretisk valg, 

og vi bruger Weick til at definere, hvad meningsskabelsesprocesser er, og vi interesserer os for hvad 

henholdsvis lærere og elever oplevede som meningsfuldt i perioden. 

Vi tager desuden afsæt i et ideal om strategisk selvledelse, forstået som, at man leder sig selv med 

reference til en etableret forestilling om kerneopgaven. Vi interesserer os her for, hvordan lærerne 

praktiserede den frihed, de havde under perioden med nødundervisning, og på baggrund af dette, 

undersøger vi, om der i vores empiri er ledetråde til hvilken friheds- og opgaveforståelse lærerne var 

orienteret af. 

 

1.3 Afhandlingens struktur 

Med udgangspunkt i indledningen og problemformuleringen uddyber vi i kap. 2 baggrunden for 

problemstillingen samt konteksten for vores to skoler i Roskilde Kommune. 

I kap. 3 redegør vi for vores metodevalg, som er et analytisk induktivt design inspireret af Grounded 

Theory samt indsamlet empiri gennem seks fokusgruppeinterviews med henholdsvis lærere, elever og 

ledere fra vores to skoler. 

Kap. 4 er et teorikapitel med tre afsnit. Vi belyser først begrebet ‘kerneopgave’ via to teoretiske afsæt: 

Hasles normative tilgang til kerneopgaven, samt Pors og Andersens perspektiver på den kerneløse 

kerneopgave. Vi anvender desuden Lawrences tre analytiske perspektiver som forståelsesramme for 

kerneopgaven. Herefter redegør vi for Weicks tanker om meningsskabelse og organisering, som er en 

central teori for vores opgave. Det sidste teoriafsnit inddrager Kristensen og Pedersens tanker om 

idealet ’strategisk selvledelse’, som kombineret med Maravelias beskrivelse af ‘frihedsforståelse’ giver 

et analysegrundlag til at undersøge, i hvilken grad lærerne var selvstyrende/selvledende og 

selvbestemmende/selvrealiserende i perioden med nødlovgivning. 

 

Opgavens centrale struktur er illustreret på næste side i figur 1. 
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Figur 1. Opgavestruktur 
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I kap. 5, 6 og 7 analyserer vi empirien, hvor de to lærerinterviews udgør vores primære fokus, mens 

anden interviewrunde med elever og ledere er informeret af udsagn fra første runde. I de tre kapitler 

analyserer vi henholdsvis kerneopgaveforståelse (kap. 5), meningsskabelse (kap. 6) og selvledelse 

(kap.7). Alle tre kapitler afrundes med en delkonklusion, synoptisk oversigt og udvalgte pointer. 

I Kap. 8 afslutter vi med en diskussion af, hvad vores analyser har lært os, og hvilke ledelseshandlinger 

det kalder på, og i kap. 9 konkluderer vi på den samlede opgave og vores problemformulering. 

Opgavens sidste kapitel er individuelle beskrivelser og refleksioner over vores ledelsesudvikling 

gennem MPG-uddannelsen. 

 

2. Baggrund 

Folkeskolen udgør hjørnestenen i grunduddannelsessystemet i Danmark og nyder stor politisk 

bevågenhed. Det kommer til udtryk via reformer og lovgivning, hvor politiske ønsker og forventninger 

til skolen kommer til udtryk. I årene op til perioden med nødlovgivningen er den største reform 

folkeskolereformen fra 2013, der er en af de mest vidtgående reformer i nyere tid, inklusionsreformen 

fra 2012, hvor folkeskolen skal inkludere en bredere målgruppe af elever, og i samme periode bliver lov 

409 til, der definerer/regulerer styringsredskabet omkring lærernes arbejdstid, der blev indført efter en 

længere lockout af lærerne. 

Vi fremdrager håndteringen af disse to store reformer for at synliggøre og skabe forståelse for det 

kulturelle bagtæppe på skolerne, hvordan forskelligheden med reformerne er blevet håndteret 

styringsmæssigt. 

I forbindelse med folkeskolereformen er der både på landsplan og kommunalt sat en række initiativer 

i gang for at forbedre folkeskolen, f.eks. et brugerportalsinitiativ med digitale læringsplatforme, som 

lærerne i Roskilde skal benytte til at udarbejde årsplaner, forløbsplaner og elevplaner med fokus på 

målstyret undervisning. Generelt er lærerne tilfredse med portalens muligheder omkring års- og 

forløbsplaner, men på elevplansniveau er der store udfordringer særligt, hvis en elev ikke kan opfylde 

de påsatte mål.  Kommunalt i Roskilde er perioden præget af mange initiativer fra politikere og 

forvaltning. Inspireret af John Hatties evidens til at forbedre folkeskolen vælger skoleforvaltningen at 

alle skoler skal deltage i “Program for Læringsledelse”, et 5-årigt projekt varetaget af AAU, der 

monitorerer data på den enkelte skole, hvor analyse i forvaltningen og i programmet genererer lokale 

indsatser. Styreformen i perioden var overvejende præget af et instrumentelt mål-middel rationale, 

hvor lærere og leder blev anset for brikker i løsningen af opgaven, hvor struktur, procedurer, 

tilrettelæggelse af processer og teknologi var rammen for styringsforståelsen. Indsatserne blev designet 
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af forskere og skoleforvaltning, hvor efter skoleledelserne blev inddraget og fik som opgave at 

implementere tiltag på egen skole. Perioden er præget af mange på hinanden følgende initiativer, hvor 

der hele tiden er fokus på at tilegne sig nyt.  Et eksempel på et initiativ i perioden, der kobler sig til 

Program for Læringsledelse, er skoleforvaltningens udformning af 2020-perspektivplanen, hvor 

kerneopgaven visualiseres med eleven i centrum: Elevens læring og trivsel, som visualiseres i modellen 

herunder: 

 

Figur 2. Roskilde Kommune. 2020-perspektivplanens forståelsesramme med fokus på kerneopgaven (Kilde: 2020-perspektiver, Roskilde)  

I de seneste år er tempoet aftaget omkring nationale og kommunale initiativer, og der er kommet en 

opmærksomhed på at forankre skolens praksis med fokus på kerneopgaven og en mere aktiv 

inddragelse af lærerne på den enkelte skole. Men kerneopgaveforståelsen opleves diffus, og det er op 

til den enkelte skole at give meningsindhold og arbejde med en fælles forståelse. Det er vores oplevelse, 

at dette ikke foregår systematisk eller kvalificeret på nogen af skolerne i Roskilde Kommune. 

Udmøntningen af folkeskolereformen var en instrumentel styring af en stor forvaltning med en stærk 

konsulentopbakning, og i modsætning til denne, så blev opgaven med inklusionsreformen 

decentraliseret til den enkelte skole, med decentralisering og ansvar for både visitation, økonomi og 

opgave. I skoleforvaltningen var der ingen konsulenter, der understøttede denne opgave, men PPR, 

som er placeret i socialforvaltningen, understøtter inklusionsopgaven med rådgivning af psykologer og 

konsulenter. 

Vi ser, at lærerne oplever, at inklusionsopgaven er den største opgave folkeskolen har fået i nyere tid. 

Opgaven kræver en helt anden tilgang til klasseledelse og rammesætning af strukturer omkring 

undervisningen, for at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle elever trives og udvikler sig.  Blandt 
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lærerne er der en oplevelse af, at centrale parter; forvaltning, KL og ministeriet, interesser sig i højere 

grad for instrumentelle værktøjer som f.eks. læringsplatformen, hvor lærerne og skolen er overladt til 

sig selv, og til at finde løsninger i dagligdagen, så flere børn kan inkluderes i folkeskolen. 

Det derfor har en underliggende betydning for lærernes oplevelser i undersøgelsesperioden, og hvad 

der skaber mening i fortællingen herom. Lærerne oplevede Top Down styring omkring skolereformen, 

med evidens som grundlag for handling. Så oplevede de inklusionsreformen, som blev decentraliseret 

til den enkelte skole, og som overvejende byggede på økonomiske incitamenter samt en viden om, at 

børn i segregerede tilbud ikke klarede sig godt i uddannelsessystemet efterfølgende. 

Det er med dette afsæt at elever, lærere og ledelser ser ind i perioden med nødundervisning. 

De to skoler, der er afsættet for opgaven er Trekronerskolen og Sct. Jørgens Skole i Roskilde Kommune. 

Skolevæsnet i Roskilde består af 18 folkeskoler, der varierer i størrelse fra ca. 300 til 900 elever. 

Herudover har kommunen to specialskoler. 

Trekronerskolen er geografisk placeret i Roskilde øst, der er kendetegnet ved nybyggeri, hvor 

bofællesskaber er en udpræget boform og det lidt friskt sagt er her, den kreative klasse bor. Sct. Jørgens 

Skole ligger i Roskilde vest, der er kendetegnet ved murermestervillaer fra 50’erne og alment 

boligbyggeri med et mere blandet kulturelt segment.  De to skoler har henholdsvis 900 og 630 elever, 

60 og 50 lærere, 25 og 20 pædagoger. 

På begge skoler består ledelsen af fire ledere. På trods af variationen i antallet af medarbejdere og 

elever. Så er der et stort kontrolspænd for ledelserne på begge skoler. 

 

2.1 Nødlovgivning 

I forbindelse med nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 sker der sker så et markant skift i 

konteksten, idet styringskæden sættes ud af spil ifm. at der indføres en nødundervisningslov i takt med 

at eleverne hjemsendes og skolerne skal varetage undervisning først virtuelt. Perioden dækker over tre 

faser, hvor alle elever i starten er hjemme og efterfølgende ved henholdsvis den delvis genåbning, hvor 

eleverne fra 0.-5. klasse er tilbage i skole og 6.-9. klasse fortsat modtager virtuelundervisning og 

genåbningen, hvor alle elever er tilbage på skolen. I opgaven ser vi på perioden som en samlet periode 

vel viden, at der er stor forskel på de tre perioder, men de er alle tre kendetegnet ved, at det er 

nødlovgivningen, der sætter rammen, og at det er lærerteamet omkring årgangen, der styrer indholdet. 

Nødlovgivningen sætter den eksisterende lovgivning ud af kraft, og fokus er primært på, hvordan 

undervisning kan håndteres i en sundhedsmæssig forsvarlig ramme. Indholdet i undervisningen bliver 

lagt ud til lærerne og varetages med afsæt i deres kompetencer. 
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Skoleforvaltning og PPR er fraværende i håndteringen af opgaven med undtagelse af skolechefen, der 

kommer med overordnede fortolkninger af sundhedsstyrelsens anbefalinger i en Roskilde-kontekst 

formidlet til skolelederne. 

I perioden var begge skolers mødestrukturer sat på pause, og medarbejderne mødtes primært med de 

kolleger, de havde et årgangssamarbejde med omkring en elevgruppe, men de mødtes også i mere løst 

koblede møder, hvor de fandt hinanden i forbindelse med løsningen af et problem eller for at videndele. 

Perioden var præget af uklarhed omkring opgaven og løbende ændringer i anbefalingerne omkring den 

sundhedsmæssige håndtering af eleverne. 

 

3. Metode 

Da vores vidensambition centrerer sig om positive oplevelser fra perioden med nødundervisning, som 

vi antager er meningsgivende, tager vi afsæt i et datamateriale, som er en opsamling af seks 

fokusgruppeinterviews med udvalgte lærere, afdelingsledere og elever fra to folkeskoler i Roskilde. 

Vi har valgt et analytisk induktivt design, da vi er søgende på, hvilke positive oplevelser lærere, 

afdelingsledere og elever genkalder sig fra perioden. Vi er her inspireret af Grounded Theorys 

(Brinkmmann og Tanggaard (2020) s.309) åbne tilgang til at opdage og efterfølgende analysere de 

betragtninger, der fremkommer i vores første interviewrunde, og på baggrund af åben kodning, vil vi 

forsøge at verificere udvalgte positive oplevelser i anden interviewrunde med elever. Første 

interviewrunde er hermed central for vores empiri, og anden runde er dermed informeret af første 

interviewrunde og bruges til at nuancere de positive oplevelser, som skolens personale kan genkalde. 

Teoretisk vil vi tage afsæt i Weicks begreb om meningsskabelse som en central teori for vores opgave. 

Vi har en antagelse om at elementerne i Weicks syv karakteristika for meningsskabelse var 

betydningsfuld for lærernes håndtering af deres opgave i perioden, da organisering og meningsskabelse 

for Weick hænger sammen. Gennem meningsskabelse organiserede lærerne mening.  

Vi vælger dog også at bruge teori til at præcisere, afgrænse og åbne op for særlige iagttagelser, så vi 

vælger at stille os et sted mellem et induktivt design og et deduktivt design, hvor vi på den ene side 

bruger tilgangen fra Grounded Theory til at bibeholde en åbenhed og induktiv tilgang til at opdage 

fænomener som meningsskabelsesprocesser, og på den anden side bruger vi Karl E. Weicks 

perspektiver på meningsskabelse til at sætte fokus på særlige begreber og åbne op for Weicks indsigter.  

Centrale elementer fra Grounded Theory er centrale værdier for os i vores projekt, og de formerer 

måden, vi bruger teori på, og vi føler os informeret af Grounded Theory til at bibeholde en induktiv 

tilgang over for, at vores antagelser kan flytte sig, når vi begynder at analysere vores empiri. Vi er heller 
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ikke så låst til vores teori, at hvis der dukker noget op som Weick ikke kan forklare, så kan det ikke 

rummes, men vi bruger Weick til at sætte fokus på meningsskabelse. Men vi vælger ikke et deduktivt 

analysedesign for at teste Weicks begreber. 

Vi tager desuden et teoretisk afsæt i at værdiskabelse for borgerne, dvs. kerneopgaven/formålet, 

skabes gennem faglighed og funktion, og vi vælger at bruge Peter Hasles definition på kerneopgaven: 

“Den overordnede opgave, en organisatorisk enhed varetager og udfører for at skabe langsigtet effekter 

i form af værdi for og med borgeren.” (Sørensen m.fl., s. 30. 2016) 

Kerneopgaven er den overordnede opgave, og for at indkredse vores respondenters forståelse og 

konkretisering af kerneopgaven vil vi bruge uddybende spørgsmål som “hvorfor?” og “hvordan?” i vores 

fokusgruppeinterviews ud fra den betragtning, at “hvorfor-spørgsmål” kan bruges til at undersøge 

respondenternes forståelse af kerneopgaven i og med, at de dermed nærmer sig en beskrivelse af 

formålet med deres antagelse. Og tilsvarende at “hvordan-spørgsmål” kan bruges til at konkretisere 

mere abstrakte og overordnede udtalelser. 

 

Figur 3. Strategitrappen. Oplæg fra modul 1 på mastermodulet “Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv” 

Vi har valgt, at vores problemformulering skal tage udgangspunkt i lærernes arbejde og deres evne til 

at arbejde iflg. kerneopgaven, og i forlængelse af dette fokus trækker vi perspektiver til vores personale- 

og faglige ledelse af lærerne. Vi har i desuden fravalgt at inddrage perspektiver fra skolernes 

pædagoger, dels for at afgrænse vores afhandling, og dels fordi deres opgave var begrænset i den første 

del af perioden. 

Problemformuleringen tager udgangspunkt i hvilke positive oplevelser, der var af 

kerneopgaveforståelse, og det er en afgrænsning af, at det ikke er hvilke som helst positive oplevelser, 

vi interesserer os for, men det er ift. lærernes tilgang og valg af handlinger med eleverne, dvs. vi er 

interesseret i de aktiviteter, der bidrager til løsning af en kerneopgaveforståelse. Vi bruger teori om 



   
 

14 
 

kerneopgave og meningsskabelse til at få øje på noget på særligt i vores empiri, men det er de positive 

oplevelser, der bidrager til kerneopgaven og meningsskabelse og værdiskabelse, som vi kan lære af. 

Så vi finder det meningsfuldt at udfordre vores første rundes materiale med anden (eleverne). 

I analysedelen og den efterfølgende diskussion, vil vi inddrage Lawrences tre analytiske perspektiver på 

kerneopgaveforståelse, og vi vil i vores empiri lede efter overlap og uoverensstemmelser, og dette vil 

vi bruge til at diskutere kerneopgaveforståelsens fællesnævnere, samt anvise et fremadrettet fokus for 

os som skoleledelser i det videre arbejde med kerneopgaven. 

Vores spørgedesign er inspireret af Weicks antagelser om meningsskabelse og med baggrund heri 

informerer vi vores interviewguide, men spørgsmålene er opstillet som søgende efter respondenternes 

egne oplevelser og beslutninger, og herfra vil vi åbent og induktivt folde oplevelserne og perioden ud. 

Men vi er bevidste om ikke at spørge direkte om begreberne, men lede efter udsagn, hvor den enkelte 

fortæller om eller eksemplificerer noget, der blev forståeligt eller givtigt. Heraf vil vi udlede, at noget 

var meningsgivende, da begreber må forventes at forstås forskelligt af fokuspersoner og teoretisk. 

Desuden er vi nysgerrige på, hvor der i empirien er udsagn, som siger noget om oplevelsen af 

styringskæden, da det er et empirisk faktum, at der var nødlovgivning i perioden, som skabte en 

kontekst, hvor de forskellige led i den gængse styringskæde var dekoblet. Forvaltning, skoleledelse og 

lærere var løst-koblede netværk med uklare og skiftende mål; emergente netværk, hvor det ikke var 

muligt at forudsige eller styre retningen. En episodisk forandring som denne, hvor perspektivet er et 

kaosperspektiv (Grøn og Hansen, 2014) - en betegnelse for en situation præget af kaos og et tvetydigt 

styringssyn – er samtidig et mulighedsrum for læring, hvis vi udforsker den. Det er en situation, som 

kan frigøre innovationskraft og selvledelse, og vi interesserer os derfor for, hvilken friheds- og 

opgaveforståelse lærerne tiltog sig i denne periode, og med baggrund heri, hvilken grad af selvledelse 

der foregik blandt lærerne. 

Teoretisk anvender vi Maravelias perspektiv på begrebet frihedsforståelse, og kombinerer det med 

Kristensen og Pedersens perspektiv på opgaveforståelse. De to perspektiver kombinerer Kristensen og 

Pedersen i model, som opstiller fire positioner som indikerer graden af selvstyre og selvledelse. 

Sammenholdt med kerneopgaveforståelse peger dette mod et ideal af strategisk ledelse. 

Afslutningsvis vil vi, på baggrund af vores empiri og den udvalgte teori, diskutere, hvordan billedet af 

lærernes kerneopgaveforståelse, samt deres oplevelse af meningsskabelse kan få betydning for vores 

arbejde med kerneopgaven og dermed vores ledelse af folkeskolen fremadrettet. 
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3.1 Fokusgruppeinterviews 

Vi har valgt at indsamle data fra fokusgruppeinterviews ud fra nedenstående styrkeargumenter 

præsenteret af Halkier (Halkier, 2020): 

1. Et fokusgruppeinterview producerer data fra en social gruppes fortolkning af en oplevet 

virkelighed, men også at virkeligheden konstrueres diskursivt, og med udgangspunkt i Weicks 

antagelse om, at meningsskabelse er en social proces, vælger vi her at bekende os til et 

socialkonstruktivistisk perspektiv. 

2. Den sociale gruppeinteraktion mellem deltagerne styrker kompleksiteten i data, da deltagerne 

kobler sig på hinandens oplevelser ved at kommentere og uddybe hinandens udtalelser. 

3. Da vores interessefelt omhandler oplevelser fra en periode, der tidsmæssigt placerer sig for ½ 

år siden er feltarbejde ikke en mulighed, men vi kan via et fokusgruppeinterview på en relativ 

nem måde producere koncentreret data. 

Styrken ved fokusgruppeinterviews understøtter dermed vores vidensinteresse. 

 

3.1.1 Udvælgelsen 

Vi vil benytte fokusgruppeinterviews fra begge skoler til at indsamle information om læreres, lederes 

og elevers oplevelse af perioden. De to skoler, som både geografisk, socioøkonomisk og kulturmæssigt 

adskiller sig fra hinanden, og for lærernes vedkommende er der repræsentation fra henholdsvis 

indskoling, mellemtrin og udskoling.  Vi har desuden valgt, at de interviewede lærere er nøglepersoner, 

som har et bredere perspektiv i organisationen, idet de er teamkoordinatorer. Deltagerne i hvert 

interview kender hinanden og har en sammenlignelig position i organisationen, og det styrker den 

sociale interaktion i interviewet. Vi bevarer desuden en vis grad af heterogen gruppesammensætning, 

idet lærerne optræder fra forskellige årgange og dermed har forskellige oplevelser fra perioden. Med 

valg af repræsentanter fra to skoler får vi et bredere oplevelsesbillede, der må forventes at være mere 

nuanceret, og dette er et bevidst valg frem for at lave en komparativ analyse af de to skolers tilgang og 

oplevelse. Data mikses derved og udligner kontekstforskelle, som må forventes at være til stede 

grundet skolernes forskellige kulturer og elevgrundlag. Valget af Grounded Theory som metodetilgang 

betyder netop, at der i udgangspunktet ingen årsager og sammenhænge er, men det er måden vi 

anvender data på, som gør det interessant. Desuden håber vi også på, at vores analyse og konklusioner 

kan bruges mere generelt til det øvrige skolevæsen i Roskilde, og ikke alene tilskrives den ene eller 

anden skoles kontekst. Omvendt er ulempen, at det ikke er muligt at udpege en eller flere afgørende 

årsager til udvalgte oplevelser, samt at vores konklusioner svækkes ift. generaliseringer. 
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Skolens afdelingsledere indgår alle i det tilsvarende fokusgruppeinterview, og de er nærmeste ledere 

for de udvalgte lærere. Vi er bevidste om, at vi selv er aktører på skolerne, og dermed har vi en 

forforståelse, der metodisk har betydning for vores analyse. 

Vi valgte desuden at afholde fire separate interviews med lærere og ledere, hvor vi hver især ikke 

interviewede eget personale, da vi antager, at deltagerne dermed er mere nuancerede i deres 

fortællinger, når de forklarer sig over for en anden leder, samt at vi ønsker at reducere de indforståede 

tilgange, som der kan være mellem leder og eget personale på samme matrikel. 

Udvælgelsen af elever til fokusgruppeinterviews er valgt, så de repræsenterer samme årgange som 

lærerne. Vi har fravalgt elever fra indskolingsklasser, dels af hensyn til deres alder, og dels fordi vi 

spørger ind til en periode, der ligger 4-5 måneder tilbage, hvilket må forventes, at det 

erindringsmæssigt svækker data. 

Vi har måtte fravælge et forældreperspektiv af praktiske og tidsmæssige årsager, men i en anden 

sammenhæng ville det give god mening at inddrage dette perspektiv ift. offentlig værdiskabelse. 

Forældreperspektivet kunne i denne sammenhæng være et væsentligt bidrag, da det ville supplere 

elevperspektivet og bidrage til et mere nuanceret fænomenologisk perspektiv, samt et udefra-ind 

perspektiv som bidrag til kerneopgaveforståelsen. Mange forældre var hjemsendt i samme periode, og 

sad som tilskuere til deres børns virtuelle undervisningstilbud, og dermed ville forældreoplevelsen 

bidrage til at undersøge, hvilken legitimitet skolen fik fra den part, som til- eller fravælger folkeskolen 

for deres børn. En ulempe kan dog være, at forældrenes svar kan være svære at fortolke, da 

kontekstforståelsen kan knytte sig til egne skoleerfaringer som barn, eget barns position i 

klassekonteksten eller meningstilkendegivelser præget af egen erhvervsbaggrund eller relationelle 

præferencer til lærerne/skolen. 

Det betyder, at i denne opgave er det eleverne alene, som bidrager med udsagn og oplevelser, som 

tegner værdiskabelsen for lærernes/skolens arbejde i perioden, og det får en konsekvens for vores brug 

af det fænomenologiske perspektiv. 

3.1.2 Gennemførelse af fokusgruppeinterviews 

Hvert interview foregik på respondenternes egen skole i et neutralt mødelokale, hvor alle sad sammen 

omkring et bord. Vi skiftedes til at være interviewholder og observatør, så vi ikke interviewede egne 

medarbejdere eller elever. Alle interviews blev optaget med lyd. 

For hvert interview oplyste vi deltagerne om, hvad vores projekt interesserede sig for, og vi fik fra 

deltagerne lov til at optage og transskribere interviewet, men informerede samtidig om, at vi 
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anonymiserer den enkeltes udtalelser. I bilagene optræder derfor ikke navne på de pågældende 

deltagere, og lydfilerne vil ikke være tilgængelige for andre end os og censor. 

De fire interviews med lærere og afdelingsledere havde en varighed på ca. 45 minutter, og de fire 

interviews med lærere og elever er transskriberet i deres helhed, men for de øvrige interview med 

afdelingslederne har vi valgt at transskribere i de uddrag, som vi vurderer, kan understøtte vores 

opgaves interessefelt. Dette har vi gjort af tidsmæssige årsager. 

Interview med eleverne valgte vi at afkorte til 3 spørgsmål og max. 30 minutter. 

Undervejs i forløbet med de forskellige interviews havde vi fokus på at kvalificere rammesætning og 

genstandsfelt, og vi havde ligeledes opmærksomhed på, om vores spørgsmål skulle justeres en lille 

smule, så fokuspersonerne forstod vores hensigt med spørgsmålene. I det kommende afsnit vil vi 

gennemgå de forskellige teorielementer, som vi har valgt til at analysere vores datamateriale. 

Vi vil redegøre for tre teoriperspektiver på kerneopgaven (Hasle, Lawrence samt Pors og Andersen), 

herefter Weicks syv karakteristika til at undersøge meningsskabelse, og afslutningsvis i teoridelen vil vi 

redegøre for de styringsperspektiver, som vi finder relevante for denne afhandling (kaosperspektivet 

og strategisk selvledelse). 

 

4. Teori 

4.1 Kerneopgaven 

I den offentlige sektor er begrebet “kerneopgave” blevet en betegnelse for det centrale 

omdrejningspunkt for alle i organisationen og dermed for alle handlinger i organisationen, uanset om 

man er lærer, pædagog, sekretær, kantineleder, skoleleder, rengøringsmedarbejder, pedel, osv. 

Opgaven må være så overordnet, at alle i organisationen kan relatere til opgaven, og opgaven skal være 

mere abstrakt end den enkelte medarbejders konkrete arbejdsopgaver. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Hasles normative definition af kerneopgaven: “Den overordnede 

opgave, en organisatorisk enhed varetager og udfører for at skabe langsigtet effekter i form af værdi 

for og med borgeren.” (Sørensen m.fl., s. 30. 2016). 

I denne definition inddrager Hasle flere perspektiver som styrkemarkører for kerneopgaven: 

1. Kerneopgaven er den overordnede opgave – og dermed må den formuleres så abstrakt, at alle 

medarbejdere kan relatere deres funktion til dette pejlemærke. 

2. Kerneopgaven varetages af en organisatorisk enhed – hvilket kan betyde, at der for forskellige 

faggrupper kan være behov for at konkretisere kerneopgaven mere funktionelt. 
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3. Kerneopgaven skaber langsigtede effekter – og dermed er det ikke de daglige resultater men 

det er den samlede effekts betydning for barnet/borgeren. 

4. Kerneopgaven giver værdi for borgeren – de langsigtede effekter kobles til offentlig værdi 

(Moore. 2000), og dermed bliver kerneopgaven central ift. at skabe legitimitet. 

(ibid., s. 31-32) 

I det ovenstående defineres, at kerneopgaven indbefatter både mening og effekt. Værdiskabelsen for 

borgerne, som bl.a. omhandler den menneskelige udvikling, sammenholdt med medarbejdernes 

forståelse af faglighed og oplevelse af meningsfuldhed, møder det forretningsmæssige niveau, som er 

forbundet med ledelse og effektiv udmøntning af det lovmæssigt formulerede formål. Hasle refererer 

til Gordon Lawrence (ibid., s. 37), der foreslår tre analytiske perspektiver på kerneopgaven, som kan 

bruges til at anskue kerneopgaven: “den normative kerneopgave”, “den eksistentielle kerneopgave” og 

“den fænomenologiske kerneopgave”. 

 

Figur 4. Lawrences tre analytiske perspektiver på kerneopgaven. (Kilde: Sørensen m.fl., s. 40. 2016) 

For folkeskolen er den normative kerneopgave fastsat politisk, og det er først og fremmest formuleret 

i folkeskoleskolelovens § 1 stk. 1-3, men den kan så yderligere være udfoldet i den kommunale 

skolepolitik og måske yderligere konkretiseret af skolebestyrelsen. Det normative perspektiv er den 

formelle beskrivelse af formålet. 

Medarbejderne tillægger mening til den opgave, de udfører, og det udtrykkes gennem følelser og 

begrundelser for deres tilgang og metodevalg. Medarbejdernes eksistentielle perspektiv på 
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kerneopgaven kan vi undersøge gennem dialog, og herigennem kan vi forsøge at indfange 

medarbejdernes overbevisninger, og hvordan deres opgaveløsninger er meningsskabende. 

Det tredje perspektiv er det fænomenologiske og handler derfor om, hvad der rent faktisk foregår, og 

det kan derfor undersøges ved at betragte og analysere det, der sker i praksis. Den oplevede virkelighed 

kan komme fra flere vinkler: elever, kolleger, forældre, m.fl., men Hasle fremhæver, at “Det 

fænomenologiske perspektiv kan undersøges fra alle interessenters perspektiv, men en vigtig 

indgangsvinkel er borgernes perspektiv, da det jo er dem og samfundet, opgaveløsningen skal skabe 

værdi for.” (ibid., s. 38) 

 

De tre perspektiver på kerneopgaven vil have uoverensstemmelser men også overlap, og det er i 

sammenligningen af disse, at potentialet ligger for faglige drøftelser og meningsforståelse, og dermed 

kan disse drøftelser bibringe et konstruktivt forløb om indsigt i og udvikling af kerneopgaveforståelsen. 

Hasles normative definition trækker på en forståelse af et formål som den overordnede opgave, der 

hierarkisk kan nedbrydes i delformål og samtidig kan delmål uddelegeres i (den hierarkiske) 

organisationen. 

Men en fælles forståelse af kerneopgaven bliver væsentlig for organisationens mange forskellige 

funktioner, da de tre ovenstående perspektiver angiver både en kompleksitet og muligheden for flere 

perspektiver på, hvad kerneopgaven er. Pors og Andersen beskriver dette i deres betragtninger om den 

kerneløse kerneopgave (Pors og Andersen, 2015), hvor kerneopgaven må anskues som et tomt begreb 

for at kunne fungere som et forankringspunkt for organisationens mange fagligheder i et tværfagligt 

samarbejde. 

Hasle skriver, at når “Kerneopgaven er den overordnede opgave – [så] må den formuleres så abstrakt, 

at alle medarbejdere kan relatere deres funktion til dette pejlemærke”, og dette synspunkt tilslutter Pors 

og Andersen sig, i deres perspektiv på kerneopgavens betydning for organiseringen. De refererer til en 

kommentar fra Berlingske Debat i april 2013: “Hvis vi gør folkeskolens kerneopgave til undervisning, så 

skaber vi en skole, hvor lærerne er vigtigere end eleverne.” (Seneca, A. og Christensen, M. Folkeskolens 

kerneopgave er ikke undervisning. Berlingske Tidende, 21. april 2013). Dermed sættes eleven ikke i 

centrum, men i stedet ville det være lærernes kerneydelse: undervisning, som bliver det centrale 

omdrejningspunkt frem for effekten af undervisning og alle øvrige processer og sammenhænge, som 

eleverne indgår i. Lærerne, som funktionsgruppe, har alene monopol på undervisning, mens alle øvrige 

professioner dekobles fra opgaven, så for at kunne profitere af det tværfaglige samarbejde omkring 

elevens læring, kan undervisning ikke gøres til kerneopgaven. “Undervisning er bare ét af flere bidrag 

til kernen.”  (ibid., s. 300), hvor undervisning som begreb kan defineres som: “systematisk tilrettelagte 
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situationer der sigter mod, at eleverne erhverver sig indsigt i og kundskaber om et læreemne samt mod 

erhvervelse af færdigheder; tilrettelæggelsen kan foretages af læreren alene el. af lærer og elever i 

fællesskab” (Psykologisk-pædagogisk ordbog. Gyldendal) 

I Folkeskolelovens § 1 stk. 1-3 står der: 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 

der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige 

med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 

forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund 

for at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd 

og demokrati. 

(Kilde: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946) 

 

Her betegnes det, at det er “folkeskolen”, som har en opgave, og med “folkeskolen” må det forstås, at 

det er de mange fagligheder, der udgør folkeskolen, som sammen har en opgave, og dermed, at det 

ikke alene er lærerne, der skal løfte denne opgave med deres monofaglighed. 

Med kerneopgaven som forankringspunkt, hvor undervisning blot er én af mange understøttende 

elementer, skriver Pors og Andersen, at kerneopgaven i højere grad kan danne udgangspunkt for en 

organisering fremfor, at kerneopgaven er et overordnet formål. Og med dette organiseringsfokus bliver 

relationer og samarbejde mellem skolens faggrupper afgørende og betydende for forståelsen af 

kerneopgaven. Kerneopgaven bliver både løsningen på samarbejdet, men giver samtidig en stor grad 

af kompleksitet, da en fælles forståelse og definition må beskrives som noget, der er meningsfuldt for 

alle i organisationen. “ […] kerne handler om at definere en enhed, der samtidig tillader stærk 

differentiering og høj kompleksitet” (ibid., s. 301) 

Pors og Andersen refererer til J.H. Gittel, der i en model opstiller et organisationsnetværk omkring 

borgeren, som dels sætter borgeren i centrum af organisationen, dels i centrum af et netværk af 

professionelle og dels angiver professionelles mange relationer og koordineringer på tværs af de 

funktionelle siloer. (Teamarbejdsliv og Center for Industriel Produktion, 2014. Kerneopgaven for og med 

borgerne. Kbh: AAU KBH for fremfærd). 
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Modellen oversat til en skolekontekst med eleven i centrum, kan se sådan ud: 

 

Figur 5. Eleven i centrum. Inspireret af Gittel, der tegner en organisation bygget rundt om den enkelte borger. 

Her illustreres en organisation, der cirkulært om kernen og fra organisationens periferi bidrager til 

opgaven, og det kræver, ifølge Pors og Andersen, at kerneopgaven ikke er foruddefineret, men gives 

indhold fra det polyfone organisationsorkester, som omgiver kernen. 

Det, der er i kernen, tilhører ikke noget funktionsområde, og dermed kan alle funktionssystemerne 

mene noget om kernen, og det betyder samtidig, at da alle professioner bidrager til 

kerneopgaveforståelsen, så må de også holde sig tilbage, så de andre også kan bidrage til fylde kernen. 

Heri ligger et krav til professionalisme for alle, der omgiver kernen. 

 

Hermed har vi kort redegjort for vores valg af perspektiver på begrebet kerneopgave; dels Hasles 

normative begrebsdefinition, Lawrence’s tre analytiske perspektiver på kerneopgaven samt Pors og 

Andersens tanker om den kerneløse kerneopgave og inspiration af Gittels netværksorganisering med 

borgeren i centrum omkranset af det tilhørende netværk af fagprofessionelle. 

Hasles normative definition på kerneopgaven anvender vi som afsæt for at se, om der er forskelle til 

andre kerneopgaveforståelser i vores empiri. Lawrences tre analytiske perspektiver anvender vi til at 

kategorisere kerneopgaveforståelser, og perspektiverne fra Pors og Andersen, om at kerneopgaven skal 
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opfattes som et tomt begreb i et tværfagligt samarbejde, vil vi anvende som et afsæt for vores 

diskussion om kerneopgavebegrebet. 

I næste afsnit vil redegøre for vores anvendelse af Weick, hvor vi har valgt Weicks syv karakteristika til 

at undersøge meningsskabelse. Dette teoriperspektiv, vil vi bruge til at analysere vores empiri fra 

henholdsvis lærer- og elevinterviews. 

 

4.2 Meningsskabelse 

Vi kigger grundlæggende på organisationer som meningsskabelsesprocesser. Det er et teoretisk valg, 

og vi bruger Karl Weick til at definere, hvad meningsskabelsesprocesser er. Til at undersøge 

meningsskabelse har vi valgt at benytte Sverrig Hammer og James Høpners “Introduktion til Weicks 

univers” (Hammer og Høpner, 2014), hvori de beskriver Weick som socialkonstruktivist og pragmatiker. 

Vi er i denne opgave interesseret i at se nærmere på, hvad der opleves som meningsfuldt, når den 

kontekst vi driver skole i forandres markant. Hvad vægter medarbejdere og elever som meningsfuldt 

fra perioden? 

I ledelsens arbejde med meningsskabelse er det vigtigt at være opmærksom på, at meningsskabelse 

foregår både som sociale og individuelle aktiviteter, og at meningsskabelse sker hele tiden både bevidst 

og ubevidst. I Weicks forståelse af meningsskabelse søger individet at få de indtryk, som de møder til 

at give mening inden for eget intellekt, men altid i en social proces, der er afhængig af opgivelserne.  I 

perioden som vi fokuserer på, kompliceres det af, at verden omkring os hele tiden justeres og ændrer 

verdensbilledet, så de der var rigtigt i går, kan være forkert i dag.  Set i det lys, er det en vigtig 

ledelsesopgave at skabe eller give mening til ”situationen” (ibid., s. 91-92). 

Weick har identificeret syv karakteristika, som han peger på er væsentlige i en meningsskabelsesproces. 

Weick ser meningsskabelse som en proces, hvor de forskellige elementer, der påvirker 

meningsskabelsen, interagerer kontinuerligt. Weick forholder sig ikke til vægtningen af de syv 

elementer. 

De syv karakteristika for meningsskabelse: 

1. Social proces – mennesker skaber mening gennem samtaler og forventninger til andre 

Meningsskabelse er i udpræget grad en social proces, hvor vi skaber mening sammen med andre via 

social interaktion, og på den måde påvirker vi hinandens forestillinger og forventninger via fællessprog 

og social interaktion (ibid., s. 94). 

2. Udgangspunkt i identitet – hvordan ser vi os selv? 

Den enkelte kan ikke agere som enlig meningsskaber - identitet skabes i samspil med andre. 
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Vores opfattelse af os selv har også betydning for vores opfattelse af vores omverden og omvendt. Dvs. 

interaktionen går begge veje og skaber mulighed for, at den enkelte skaber mening via omgivelsernes 

opfattelse og reaktioner, så identiteten og måden vi ser os selv på styres i samspillet med omgivelserne 

(ibid., s. 98). 

3. Sker retrospektivt (tilbageblik) – hvordan kan jeg vide, hvad jeg tænker, før jeg ser, hvad jeg siger? 

Virkeligheden er det, vi oplever her og nu, og så skaber vi mening ved at reflektere over handlinger efter 

de er fundet sted. 

Vi søger ikke efter den ”rigtige” løsning, men efter en forklaring, som vi synes giver klarhed og opleves 

rigtig. 

Medarbejderens mening skabes ud fra deres erfaringer, så deres forforståelse bliver betydende for 

deres oplevelse af det, de møder. Dvs. hvis medarbejderne oplever, at deres arbejde omtales positivt 

af omgivelserne, så er der en stor sandsynlighed for, de forbinder perioden med noget positivt (ibid., s. 

100). 

4. Udgår fra ledetråde – vi søger ledetråde, der kan hjælpe med at konstruere meningsfulde historier 

”Meningsskabelse drejer sig om at forstørre små ledetråde” (Hammer, Sverri s. 103) 

Vi forsøger at skabe mening ud fra alle de indtryk, vi får ved at kæde dem sammen som små ledetråde 

trukket ud af en større helhed – på den måde bliver ledetrådene med til at skabe mening i vores 

oplevelser, og de danner baggrund for vores forforståelse af en given kontekst. Vi vælger selv hvilke 

ledetråde, som skiller sig ud for os, og fortolkningen af ledetråde hænger derfor også sammen med 

konteksten (ibid., s. 104). 

5. Kontinuerlig proces 

Vi er altid i gang med noget og bliver ofte kastet ud i det, som Weick i den sammenhæng benævner 

”kastethed” til at beskrive, hvordan vi kastes ud i tilværelsen f.eks. beslutninger, positive og negative 

sager mm., som også knytter meningsskabelse til vores følelser. 

Weick beskriver seks kendetegn, der ofte er til stede i dette perspektiv: 

 At vi ikke kan undgå at handle 

 Vi har ikke tid og mulighed for at overveje og reflektere over vores handlinger 

 Effekten af vores handlinger er uforudsigelige 

 Vi har ikke en stabil præsentation af begivenhederne 

 Enhver præsentation af begivenhederne er et udtryk for en fortolkning 

 Sprog og handlinger 
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Vi er nødt til at handle og søger at skabe mening i det kontinuerlige, men det er først, når vi ser på vores 

handlinger retrospektivt, at vi for alvor søger at tillægge vores handlinger mening (ibid., s. 107). 

6. Drives af plausibilitet, ikke akkuratesse – vi har brug for en forklaring og søger det, vi tror har 

betydning 

Vi søger en plausibel forklaring og ikke den præcise forklaring. Dvs. vi søger en løsning og ikke en 

(endegyldig) løsning. Vi søger efter det, som vi tror har betydning, og det er nok til at skabe mening. 

Et andet element er at akkuratesse er tidskrævende, og vi ofte er nødt til at handle hurtigt og kan derfor 

nøjes med en rimelig plausibel forklaring: Fortællinger og historier bliver i denne sammenhæng vigtige 

(ibid., s. 110). 

7. At skabe handling (enactment) – tænkning og handling er parallelle processer, hvor hurtighed i 

handling har en væsentlig betydning 

Via vores handlinger skaber vi muligheder og begrænsninger for os selv og vores omgivelser. 

Handling skal ses i en bred forståelse, hvor de handlinger, der ikke foretages, også har betydning for, 

hvordan vi opfatter handling og meningsskabelse i den sammenhæng (ibid., s. 113). 

 

Vi har nu belyst Weick og hans syv karakteristika, som kan bruges til at undersøge meningsskabelse, og 

vi anvender disse elementer i vores analyse af både lærer- og elevempiri. 

 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for styringsbegreber, som vi mener er centrale for den periode, vi 

interesserer os for. Vi præsenterer vores valg af definition på styring, og herefter redegør vi for 

kaosperspektivet, som kendetegner situationen i pågældende periode, og som Weick ligeledes har et 

perspektiv på. 

 

Herefter gennemgår vi begreberne frihedsforståelse og opgaveforståelse, som er væsentlige for vores 

videre analyse i forhold til at undersøge graden af selvledelse blandt lærerne i coronaperioden. 

 

 

4.3 Styring 

Styring forandres i krisetider, og forandringer i både organisation og styring har betydning for brugernes 

oplevelse af værdiafkastet. Historisk set medfører kriser betydelige forandringer, så kriser som 

kontekst er interessante både på den korte og den lange bane. Kriser kan både forstærke 

organisationen og innovere praksis, og under coronakrisen oplevede vi begge dele ske i praksis. Alle 

rykkede sammen med en fælles intention om, at dette skulle vi klare som et hold, men i den kontekst 
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at vi som institutioner blev overladt til selv at tolke og beslutte på baggrund af vage overordnede 

udmeldinger fra centrale myndigheder. Den situation med uklarhed blev et vilkår for styring, 

men kaldte også på en særlig form for styring. 

 

Som definition af begrebet “styring” gennem opgaven benytter vi Grøn, Hansen og Kristiansens 

definition: ”Social påvirkning af individer, organisationer og organisationsfelter, der sigter mod at 

understøtte eller ændre adfærd enten direkte eller indirekte gennem regler, viden, økonomiske 

ressourcer, interaktion, normer eller legitimitet” (Hansen 2014, s. 83). 

 

4.3.1 Kaosperspektivet 

Grøn og Hansen introducerer kaosperspektivet (Grøn og Hansen, 2014) som en vilkårsbetegnelse for 

styring og ledelse i en situation præget af kaos, lappeløsninger og udfordringer med uklarhed, 

kompleksitet, inkonsistens og foranderlighed. 

Vi har valgt at inddrage kaosperspektivet, da det netop kendetegner den situation vi som ledelse 

oplevede i perioden, og dermed også de vilkår for styring vi skulle agere i. 

Uklarhed er et centralt begreb i kaosperspektivet, hvor situationer kan tolkes på flere måder, hvilket i 

den grad var et vilkår omkring myndighedernes anbefalinger og vejledninger i undersøgelses-perioden. 

Organisationer blev dekoblet fra den gængse styringskæde og det organisatoriske fællesskab, og de 

optræder i stedet som løst koblede systemer. Organisationer vil opleve emergens med uklare og 

skiftende målsætninger, der med efterrationaliseringer søges meningsgivende i den givne kontekst. 

Når Weick taler om løst koblede organisationer, opfatter han kompleksiteten som så stor i 

organisationen, at koordination er en umulig opgave. I stedet anskuer han organisationen som et 

fællesskab, hvor enheder i organisationen kobler sig med aktører inden for og uden for organisationen. 

Det betyder, at der er en stor decentral autonomi, hvilket giver stor tilpasningsevne og kort responstid, 

da hele organisationen ikke behøver af forholde sig til forandringer omkring det enkelte team. 

Forståelsen er, at målet er uklart, og løsningen finder problemet. 

Ledelse i det perspektiv handler om at skabe platforme for forandringer, frigøre innovationskraft og 

skabe legitimitet og nødvendighed omkring forandringen. Et andet blik er at være på bagkant, dvs. Ikke 

stå i vejen for udvikling, hvor opgaven er at samle erfaringerne op, så læring skabes i organisationen, 

og at skabe rum for alternative fortolkningsmuligheder. At udnytte kaos til at skabe råderum og give 

plads til at vælge interessante opgaver og undgå at stå i vejen for udforskning, leg og fjolleri. Strategien 

bliver her at benytte muligheden for eksperimenter og læring. 
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Med kaosperspektivet, som det fremherskende styringsperspektiv i perioden, ønsker vi at inddrage 

teori, som kan hjælpe os til at belyse hvilken måder man kan lede sig selv på. 

 

4.3.2 Strategisk selvledelse 

Vi tager derfor afsæt i et ideal om strategisk selvledelse, forstået som, at man leder sig selv med 

reference til en etableret forestilling om kerneopgaven. Vi interesserer os her for, hvordan lærerne 

praktiserede den frihed, de havde under coronaperioden, og på baggrund af dette undersøger vi, om 

der i vores empiri er ledetråde til:  

 Er der relationer til folkeskoleloven/den normative kerneopgave?  

For at kunne svare på dette spørgsmål, må vi først kort redegøre for forholdet mellem begreberne 

“frihedsforståelse” og “opgaveforståelse”. 

 

Frihedsforståelse 

Begrebet frihedsforståelse giver Maravelia et perspektiv på i sit essay “Freedom at Work in the Age of 

Post-Bureaucratic Organization” (Maravelias, 2007), hvor Maravelia opridser den historiske udvikling af 

medarbejdernes frihedsforståelse fra den bureaukratiske organisation til den post-bureaukratiske 

organisation for derved at anskueliggøre den bevægelse, der har været omkring medarbejderens 

frihedsoplevelse. 

Individuel frihed er de seneste årtier blevet et værdiprincip, som står i modsætning til tidligere 

arbejdskampe mellem arbejdsgivere og –modtagere, hvor frihed for arbejdstagere tidligere blev 

anskuet som et potentielt problem og en omkostning. Nu betragtes individuel frihed ikke længere som 

et problem, men som en økonomisk ressource, til fordel for virksomhed og økonomi. Og frihed forstås 

både som mulighed for individuel autonomi, og mulighed for at realisere sig selv som medarbejder 

igennem indflydelse på egne vilkår, og dermed kunne selvrealisere eget potentiale. 

Maravelia skelner mellem to typer af medarbejdere: 

 Selvbestemmende medarbejdere, som har handlefrihed via deres faglighed og føler frihed, 

når de får lov at arbejde uforstyrret. Disse medarbejdere ønsker rammestyring og motiveres af 

faglig orientering. 

 Selvrealiserende medarbejdere, som via handlemuligheder oplever at kunne udfolde deres 

potentiale. Disse medarbejdere ønsker muligheder og guidning, og de motiveres af sagen. 

 

Opgaveforståelse 

Begrebet opgaveforståelse anskuer Kristensen og Pedersen i spændingsfeltet mellem selvstyring og 

selvledelse (Kristensen og Pedersen, 2013), hvor de skelner mellem medarbejdernes tilgang og 

opfattelse af arbejdsopgaven, dermed i hvilken grad den enkelte forpligter sig på opgaven.  
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Selvstyring handler om at lede sig selv ift. hvordan man skal arbejde med og løse en opgave, og man 

føler sig forpligtet på at lede sig selv inden for givne rammer. Denne tilgang stilles over for den 

selvledende medarbejder, som er frisat til både at kunne tilrettelægge, sætte retning og selvstændigt 

gennemføre opgaver. 

De to forskellige tilgange kalder på forskellig ledelsestilgang, hvor den selvstyrende medarbejder har 

brug for rammesætning og instruktion, og den selvledende medarbejder har brug for ledelse til at føle 

sig frisat samt sparring med ledelse som vejleder og rollemodel omkring, hvad målet er. Det er dermed 

to forskellige måder at engagere sig på i opgaven, hvor kun den selvledende medarbejder kan forpligtes 

på sine handlinger. 

Sammenfattet kan man skelne mellem to typer af medarbejdere: 

 Selvstyrende medarbejdere arbejder inden for en given ramme, der definerer opgaven, så 

medarbejderen kan tilrettelægge og udføre arbejdet efter de anviste procedurer og 

retningslinjer. Disse medarbejdere orienterer sig ift. systemet og ønsker ledelse på, hvordan de 

skal løse opgaverne 

 Selvledende medarbejdere vil have indflydelse på, hvad opgaven er, og hvordan den skal 

løses, Disse medarbejdere orienterer sig ift. faget og ønsker ledelse på, hvad opgaven er 

  

 

Figur 6. Model baseret på oplæg fra modul 3 på mastermodulet “Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv” 
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Begreberne “frihedsforståelse” og “opgaveforståelse” kan herefter kombineres i ovenstående model, 

som placerer de fire typer medarbejdere ift. til hinanden, hvor den vandrette akse indikerer 

frihedsforståelse og den lodrette akse indikerer opgaveforståelse. 

Figurens fire kvadranter angiver forskellige typer af medarbejdere, som hver for sig trives med fastere 

eller løsere rammesætning og dermed også kalder på forskellig ledelse. Kristensen og Pedersen 

fokuserer særligt på de selvledende medarbejdere som efterfølgelsesværdigt, og vi har medtaget dette 

perspektiv i opgaven, fordi lærerne i coronaperioden befandt sig i en situation, hvor de måtte være 

selvledende og havde mulighed for at være selvrealiserende. 

Vi interesserer os derfor for, hvordan muligheden for frihed og valg af retning blev udfoldet af lærerne 

i coronaperioden, hvor de var frisat, og dermed om der var relationer i deres valg til den normative 

kerneopgave, og om lærerne var strategisk selvledende? 

 

Da vi i perioden mener at kaosperspektivet er fremherskende, så bliver det centralt hvordan lærerne 

ser på friheds- og opgaveforståelse i deres tilgang til kerneopgaven og deres måde at skabe mening 

omkring deres opgaver; hvad var de drevet af? Selvledelse eller selvstyring? Vi ser strategisk selvledelse 

som idealet, da det har et klart fokus på opgaven, rammen, retningen med afsæt i faget og den sag de 

løser. 

 

Strategisk selvledelse 

Dette begreb er idealet om, at man leder sig selv som værende en del af sin organisation, og med 

organisationens kerneopgave for øje. Kristensen og Pedersen bruger betegnelsen “forretning” og 

definerer dette som: “ […] den kobling af mennesker, viden, teknologi, innovation og ledelse, der udgør 

den værdiskabende kerne i virksomheden” (Kristensen og Pedersen, s. 53). Forretningen er ikke alene 

kerneopgaven, men det indebærer også effekten af indsatsen med kerneopgaven. At være strategisk 

selvledende indebærer, at medarbejderne ikke træffer valg på individuelle behov, men de skal lede 

dem selv, så de fremmer forretningen og den organisatoriske kontekst, de er medlem af, og dermed 

prioritere til fordel for forretningen og ikke dem selv. I figuren ovenfor er det medarbejdere, der både 

er selvledende og selvrealiserende, og som har en fælles kerneopgaveforståelse med ledelsen og holder 

fokus på “forretningen”, og at ” […] medarbejderne skal finde begrundelsen for sine handlinger i 

forretningen og ikke i sig selv” (Kristensen og Pedersen, s. 51). 
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Vi står som ledere normativt på, at god selvledelse er strategisk selvledelse, og vi vil bruge tankerne om 

strategisk selvledelse til at diskutere, om og hvordan lærernes forståelse af kerneopgaven adskiller sig 

fra den normative tilgang vi som ledere står på. 

Strategitrappen (figur 3, s. 13) viser de niveauer, som en organisation skal kunne besvare i arbejdet med 

strategisk selvledelse, og niveauerne rejser tre spørgsmål: 

 Hvordan leder vi os selv? 

 Hvad refererer vi til? Meningsskabelse? 

 Har vi relationer til den normative kerneopgave? 

Lærerne spejler vores organisationer og tegner dermed et billede af en kerneopgaveforståelse, der 

styrer lærernes selvledelse. Hvor var der udfordringer, som ikke bare var strategisk selvledelse? Og på 

baggrund af dette, hvor skal vi ledelsesmæssigt have et fokus på at arbejde med strategisk selvledelse 

fremadrettet? 

 

Forståelsen af strategisk selvledelse, baseret på de to begreber frihedsforståelse og opgaveforståelse, 

vil vi bruge til at undersøge hvilken hvad lærerne var orienteret af i vores undersøgelsesperiode, og 

heraf besvare spørgsmålet om hvilken form for selvledelse lærerne praktiserede. Dette vil vi 

sammenholde med vores analyse af lærernes kerneopgaveforståelse, for derved at kunne konstatere, 

om der blev foretaget strategisk selvledelse. 

 

4.3.3 Overgang til analysen 

Vi har nu redegjort for vores tre centrale teorielementer kerneopgaven, meningsskabelse og styring, 

og vi vil herefter i tre analysedele undersøge, hvordan disse tre teorielementer fremkommer i vores 

empiri. 

Vi indleder analysen i del 1 med at være undersøgende på, hvad lærerne vægtede i løsningen af deres 

opgave i coronaperioden, for at se, om der fremkommer udsagn, som fortæller os om deres forståelse 

af kerneopgaven, og hvordan det passer med den normative kerneopgave. Herefter vil vi se på, hvad 

eleverne tillægger kvalitet i undervisningen for at finde ligheder og forskelle til lærernes tilgang. 

I del 2 vil vi med udgangspunkt i Karl Weicks meningsskabelsesprocesser først se på, hvad lærerne 

oplevede som meningsfuldt i perioden – hvad tilskriver de mening i deres arbejde? Efterfølgende vil vi 

være undersøgende overfor, hvad eleverne oplevede som meningsfuldt. 
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I del 3 undersøger vi nærmere, hvordan lærere og ledelse så på styring i perioden. Vi vil se på hvordan 

lærerne samarbejde i perioden, og hvor strategisk selvledende de arbejdede. Til det sidste perspektiv 

bruger vi de to lederinterviews for at få et fænomenologisk blik på lærernes selvledelse. 

 

5. Del 1: Analyse af kerneopgaveforståelsen 

I vores gennemgang af de seks fokusgruppeinterviews har vi søgt efter udsagn, som omhandler 

lærernes forståelse af kerneopgaven i den pågældende periode, og i vores analyse finder vi temaer, 

som nævnes flere gange. I vores induktive analysetilgang fremkommer der to temaer, som peger i 

retning af en eksistentiel forståelse af kerneopgaven, da disse temaer ikke direkte relaterer sig til den 

normative kerneopgave, som Folkeskoleloven dikterer. Det første tema omhandler oplevelser, hvor tid 

og fordybelse er en faktor, og det andet tema kredser om betydningen af fællesskab og relationer. Og 

da vi leder efter kerneopgaveforståelse, så har vi også fundet udsagn, som omhandler lærernes 

tænkning om forudsætninger for børns læring. Vi antager derfor, at disse temaer var organiserende for 

lærernes meningsskabelse i undersøgelsesperioden. 

 

5.1. Lærernes kerneopgaveforståelse 

5.1.2 Hvilke oplevelser af tid og fordybelse i arbejdet med elever dukker op? 

I arbejdet med at kode de to lærerinterviews bliver det tydeligt, at lærerne ser tid og fordybelse som 

centrale elementer i deres forståelse af arbejdet med kerneopgaven. Lærernes forståelse af fordybelse 

og tid kan knytte sig til folkeskolens formålsparagraf omkring udvikling og medinddragelse som rammen 

for et læringsmiljø i undervisningen, men det kan også være et udtryk for en mere eksistentiel forståelse 

af kerneopgaven. 

I perioden er det særligt efter at eleverne er tilbage på skolen, at læreren fremkalder eksempler på tid 

og fordybelse, men de har også enkelte eksempler fra hjemmeundervisningsperioden. 

Lærerne lægger eksempelvis vægt på at ”skoledagen blev lidt mere flydende, og der kom sådan lidt 

mere flow i det”, dvs. at tid skaber rum for flow ved at læringsaktiviteterne i løbet af dagen opleves som 

flydende pga. tid og færre skift, hvilket giver eleverne rum for fordybelse. Et eksempel fra samme lærer: 

”Der var tid til børnene, altså tid til relationerne også, også fordi, at man var med de samme 

børn en hel dag, og så synes jeg fordybelsen, at kunne lade dem arbejde med det, de var i 

gang med, uden at man hele tiden skulle sige, nå nu er der kun 10 minutter tilbage, nu skal 

I se at rydde op og få pakket sammen.” (Lærer 5. klasse) 
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” […] netop den der fordybelse, der også var i det, at man både kunne nå at få, […] en masse 

bevægelse og nogle løb, så havde vi en masse værkstedsundervisning, som gav mening”. 

(Lærer 5. klasse) 

I forhold til elevernes udvikling og læring fremhæver lærerne her, at tid og fordybelse giver rum for 

variation i undervisningen. Lærerne giver herefter et eksempel, hvor de oplever, at 

værkstedsundervisningen giver mening for eleverne: 

”Det gav ungerne også udtryk for, at det var faktisk rigtig fedt, […] der var de her, måske 

fem værksteder, I skal igennem dem alle sammen, men I bestemmer også selv, hvordan du 

vil starte det. Fordi at der så var ordentlig tid til det at gå i dybden med det, […] det var en 

metode, vi brugte en del, og det gav eleverne udtryk for, at det synes de var rigtig fedt, at 

det også fik lov til ligesom at bestemme lidt” (Lærer 5. klasse) 

Lærerne oplever det som positivt for eleverne, at dagen kunne flyde sammen og dermed give rum for 

fordybelse i læreprocessen. Det skaber en ramme, der virker motiverende for eleverne, og hvor de er 

medinddraget via indflydelse. De giver også udtryk for at tiden skaber bedre rammer for 

medinddragelse af elevernes præferencer og ønsker. Lærerne gav udtryk for, at de oplevede rammen 

for undervisningen som ”den der ro synes jeg faktisk også var rigtig rar” og ”en oplevelse lidt af det der 

sådan uendelig tid” (Lærer 2. klasse). 

 

Vi ser, at lærernes tid og fordybelse knytter sig til kerneopgaven, ved at lærerne sigter mod at skabe 

langsigtede læringseffekter, der rækker ud over dagen, og hvor der fokuseres på værdiskabelse for 

eleven ved læringssituationer, hvor der skabes mulighed for flow og dybdelæring via aktiv 

medinddragelse af eleverne i deres egne læreprocesser. 

I perioden med hjemmeundervisning oplever lærerne også rum for fordybelse: 

”Hjemmeundervisningen, det var den fordybelse, som der faktisk var en del elever, som 

efterspørger i det daglige, […] at der er brug for, at de kan tage det i deres eget tempo, at 

de får feedback på det, de har gjort, en ordentlig feedback.”  (Lærer 8. klasse) 

Her giver lærerne udtryk for, at muligheden for at eleverne kan sætte sit eget tempo giver plads til 

fordybelse for den enkelte elev, og feedbacken fra lærerne på arbejdsindsats og proces bliver ordentlig, 

dvs. de oplever, at den ændrede rammesætning giver ekstra kvalitet i forhold til den almindelige 

skoledag. 

“Jeg synes, at en god dag, […] det var kendetegnet ved sådan en langsommelighed og 

fordybelse” (Lærer 2. klasse) 
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Det er tydeligt, at lærerne oplever tid og fordybelse som en positiv faktor, som understøtter opgaven 

med undervisning og feedback, der ses som en del af skolens kerneopgave. I det videre arbejde giver 

de tydeligt udtryk for at temadage / blokdage kunne være en meningsfuld måde at organisere 

undervisningen på fremadrettet. De siger ”så kunne det være spændende at sidde og tilrettelægge, hvad 

skal vores store hovedoverskrifter være i vores temadag/blokdag. Det kunne jeg godt tænke mig, der 

kunne vi virkelig bruge nogle af de her gode erfaringer.” (Lærer 8. klasse) 

 

5.1.2 Hvilke perspektiver fremkommer omkring fællesskaber og relationer? 

Det andet tema, som fremkommer undervejs i vores fokusgruppeinterviews, er, at 

fællesskabssituationer har efterladt positive oplevelser hos lærerne. Det fremstod bl.a. tydeligt, at 

lærernes forståelse af opgaven i høj grad kredsede om at pleje elevernes fællesskab og styrke de 

relationelle bånd både mellem eleverne og mellem elever og lærere. Og at dette fokus i flere situationer 

måske fremstod som vigtigere end et fokus på faglige læringsmål. I starten af perioden drejede det sig 

for lærerne om at understøtte fællesskabet pga. det længere fravær fra skolen efter hjemsendelsen, og 

at lærerne havde fokus på, at det skulle være gode dage for eleverne: 

“Det handlede enormt meget om noget socialt, ... Og det, synes vi, var rigtigt rart, at vi 

kunne få lov til det, fordi de ikke skulle have fag. Altså vi kunne jo selv bestemme, hvordan 

dagen så ud, ikk’. Ja.” (Lærer 5. klasse) 

“ […] en god dag var, at vi ligesom havde aftalt i teamet, at vi skulle bare lege, vi skulle bare 

være sammen på alle mulige forskellige måder, for de havde siddet derhjemme foran deres 

computer i to måneder” (Lærer 8. klasse) 

“Det, som jeg så som en god dag, det var faktisk glæden ved at se elevernes sociale 

fællesskab komme i gang igen. […] Vi lagde stor vægt på at få dem tilbage i et fællesskab 

og få dem til at være sammen og var ude med dem i det omfang, det kunne lade sig gøre.” 

(Lærer 8. klasse) 

Lærerne refererede desuden til, at arbejdet med at styrke relationerne gav en følelse af at lykkes som 

lærer, hvor det meningsskabende kobles til faglig identitet og at relationelt arbejde opfattes som en del 

af professionen: 

“ […] professionelle del ved det, det var glæden ved det at komme tilbage og se, at det 

relationelle arbejde vi laver, hvor vigtigt og hvor givende det er for eleverne. Det er jo også 

for os selv selvfølgelig, fordi så føler man, at man lykkes.” (Lærer 8. klasse) 
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“Der fik man virkelig bekræftet igen, at ej, hvor er det fedt det her.” (Lærer 5. klasse) 

Glæde og bekræftelse ved opgaven og samværet med eleverne er kernen i de to citater. For lærerne 

bliver deres handlinger, og elevernes reaktioner som følge heraf, medskabende til deres egenforståelse 

af lærerjobbet og en identitetsforstærkende faktor. Weick omtaler ikke direkte, at meningsskabelse 

udspringer af samvær med andre mennesker, men Weick peger i stedet på, at meningsskabelse tager 

udgangspunkt i identitet, og at vi sammen skaber mening. 

At arbejde med relationer betegner en lærer som “en anden form for faglighed” og omtaler dette som 

en “dannelsesfaglighed”: 

“ […] der er jo en dannelsesfaglighed inde i det, som jeg mener jo halvdelen af det, vi laver, 

helst skulle være dannelse. Så på den måde er bare en anden faglighed. Men det er jo klart, 

at de lege eller spil, nu har jeg for eksempel lært hele 7. eller 8. klasse det at spille whist. 

Altså at det er et fællesskab, man kan have, som kan styrke, for du ved ikke, hvem du spiller 

sammen med, du har skiftende makker, så på den måde kan whist jo være et redskab til at 

få nogle børn til at tale sammen, der normalt ikke taler sammen. Fordi hvis man sætter fire 

børn i en gruppe, så snakker de jo to og to, men hvis man sætter dem til at spille whist, så 

er vi to måske lige pludselig tvunget til at være makkere, vi ved det ikke, men vi vælger det 

af en eller anden grund.” (Lærer 8. klasse) 

I fokusgruppeinterviewene kommer det dog også frem, at lærerne har et fag-fagligt fokus sideløbende 

med det fællesskabende, men det faglige islæt er stadig båret af vigtigheden i, at eleverne gør noget 

sammen. Som i ovenstående eksempel, hvor læreren er bevidst om, at kortspil fremmer både den 

logiske sans og kombinatorik. Et andet eksempel bliver givet af en lærer i en 5. klasse, som fortæller om 

hendes oplevelse fra en situation, hvor eleverne skulle fremlægge for hinanden, og hvor faglig feedback 

fra kammeraterne har betydning for fællesskabet: 

“ […] de glædede sig til at fremlægge nogle af deres ting, så det der med sådan at stå foran 

klassen og altså på den måde være en del af noget, altså i stedet for bare at sidde med sit 

eget, ikk’ […] så det der med at de andre i klassen sagde: Ej, hvor var det fedt, det, du lavede 

der. Nu ved jeg meget mere om ham eller ham […]. Altså den der, den sociale, men også 

noget faglig feedback fra kammeraterne, […] ja, altså den der sociale interaktion, som både 

kan være med det faglige og det andet, det var sindssygt vigtigt altså, det, tror jeg, vi skal 

holde os for øje.” (Lærer 5. klasse) 

 

Det er gennemgående i begge lærerinterviews, at fokus på fællesskabende aktiviteter er et væsentligt 

element i arbejdet med eleverne, og enkelte lærere omtaler det som “dannelsesfaglighed”, dvs. dels 
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opleves det som en kernekompetence for professionen, og dels tillægges det betydelig vægt i opgaven 

som lærer, med et længere rækkende perspektiv end både den enkelte skoledag og den samlede 

folkeskoletid. Opgaveforståelsen tolker vi som værende både af eksistentiel karakter, og at det knytter 

sig normativt til § 1 stk. 3 i folkeskoleloven om at forberede eleverne til deltagelse i et samfund. 

 

5.1.3 Hvilke pejlemærker finder vi om lærernes forståelse af arbejdet med læring? 

Et tredje opmærksomhedspunkt, som vi bliver nysgerrige på i vores fokusgruppeinterviews, er, om der 

fremkommer udsagn, der indikerer hvilken tilgang lærerne har, eller vælger, i deres arbejde for at løse 

den normative kerneopgave. Er der udsagn, som indikerer hvad der opleves som centralt i arbejdet 

med børns læring? 

Perioden indeholder fortsat to forskellige undervisningsscenarier med henholdsvis virtuel 

hjemmeundervisning og reduceret skoledag efter hjemsendelsesperioden, men for begge perioder er 

der udsagn, som indikerer, at lærerne oplevede deres undervisning som god. Umiddelbart efter 

hjemsendelsen af de ældste elever udtaler én af deres lærere følgende om læring og fællesskab: 

Vi endte jo med at få lavet noget superfed undervisning. På trods af at vi synes jo, at læring 

skal ske i fællesskab, så fik vi alligevel lavet en sådan, hvad skal man sige, en handicappet 

måde at gøre det på selvfølgelig, men vi kom igennem med det, og det gjorde bare, at da 

vi så kom tilbage, så turde jeg slippe det faglige og koncentrere mig om det sociale. (Lærer 

8. klasse) 

Situationen var naturligvis præget af, at eleverne har været hjemsendt til virtuel undervisning i to 

måneder, men fokus er at styrke det sociale i elevgruppen på bekostning af et fag-fagligt fokus, og 

læreren tør også prioritere dette i forlængelse af en længere periode alene med et fagligt fokus med 

eleverne. 

Vi har allerede beskrevet hvordan lærerne fik øje på betydningen af tid til fordybelse som en faktor ift. 

at understøtte børnenes læring, men et andet gennemgående tema, som dukker op flere steder, er 

betydningen af skoledagens længde for elevernes deltagelsesmuligheder baseret på elevernes 

motivation. Skoledagens længde er normalt et rammevilkår, som den enkelte lærer ikke kan ændre på, 

men da perioden var kendetegnet af en nødundervisningslov, så var skoledagens længde ikke defineret, 

og konsekvensen heraf blev, at elevernes krævede deltagelsestid blev reduceret - både i perioden med 

virtuel undervisning og den efterfølgende periode med fysisk tilstedeværelse - som et resultat af 

skolens og lærernes valg. I den kontekst rammesatte lærerne selv skoledagens længde og struktur, og 

særligt for perioden med hjemmeundervisning var dette i større grad opløst. Lærerne oplevede så, at 
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eleverne udtrykte, at de havde mere energi efter kl. 12, i og med at det for eleverne var mere 

overskueligt med færre timer, og at de kunne se og forholde sig til dagens længde. 

“Altså vores store elever, […] det var helt tydeligt, at de var meget mere motiverede for 

tredje modul, når de vidste, at de ikke skulle have fjerde.” (Lærer 8. klasse) 

Elevernes motivation fremhæves dermed som en betydende faktor for undervisningen, og for lærerne 

fremstår det, som et væsentligt middel til elevdeltagelse. Betydningen af, at der ikke var undervisning i 

4. modul, havde oplevelsesmæssigt en psykologisk betydning, som øgede elevernes motivation, og som 

dermed styrkede muligheden for lærernes arbejde med læring. Det blev også et spørgsmål, som 

lærerne selv blev opmærksomme på undervejs i deres samtaler med deres elever: 

“ […] og vi talte med dem om, […] fordi vi havde den her oplevelse, og den blev bare big 

time bekræftet, og de kunne italesætte det: Jamen når vi ved, vi ikke har en time mere, så 

er det altså noget nemmere at have energi efter frokost.” (Lærer 5. klasse) 

“ […] som de også syntes, var fedt, det var jo, at det var en overskuelig skoledag. De mødte 

så ind klokken ni til to, men når de mødte ind klokken ni, så vidste de, at de havde fem 

timers skoledag, og det var overskueligt for dem, kontra nu, hvor de møder ind klokken otte 

og så har fri halv fire.“ (Lærer 8. klasse) 

Det fremgår ikke af vores interviews, at lærerne bevidst valgte en kortere skoledag for at imødekomme 

elevernes motivation, men den sociale proces i oplevelsen af skoledagene og elevernes reaktion kan 

tolkes som meningsskabende for lærerne, og elever og lærere interagerer med hinanden i forløbet, og 

derved bestyrker de hinanden i at fastholde en kortere skoledag. Samme interaktion fandt også sted i 

forbindelse med skoledagens struktur, hvor fagmoduler blev forlænget og antallet af skift mellem fag 

og lærere blev minimeret, eksemplificeret ved flg. udtalelse: 

“ […] at hverdagen ikke var så atomiseret, som den kan være for dem ellers. Man tænker 

jo nogle gange, når man kommer ind i 7./ 8. lektion i en klasse, hvor mange skift de har 

haft i løbet af en dag. Og så står man der og kræver, at det skift, man lige laver med dem 

nu, det er det vigtigste. .... Og der oplevede vi lige i den periode, at vi kunne nøjes med at 

have en lidt mindre verden, så når jeg kom ind og arbejdede med dem, så var det det flow, 

der startede der kl. ni, og det sluttede så først der kl. to. … Den mulighed havde vi, og det 

gav totalt nedsænkede skuldre plus en rigtig, rigtig god kontakt, fordi det var mennesker, 

der arbejdede sammen, og så kommer det menneskelige også meget mere i fokus, end når 

vi sådan er maskiner.” (Lærer 8. klasse) 

Et lignende perspektiv fremkommer i en anden udtalelse, hvor en lærer i relationen til et barn oplever, 

at brug af humor får en positiv effekt på drengen, der er udfordret i skolekonteksten: 
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“ […] jeg har sådan en dreng, som sådan udtryksmæssigt kan han virke mut... Og jeg havde 

det sådan lidt, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme ind på ham, fordi det irriterede 

mig egentlig også lidt, den der facon […] så lavede jeg morgensang med klassen der om 

morgenen…. Nå, men han har humor, det er sådan, jeg kan nå ham. Øh, og så opstår der 

noget faglighed på baggrund af noget socialt, fordi man har set hinanden i en anden 

sammenhæng.” (Lærer 2. klasse) 

Og i et tredje eksempel understreges det, at læring er afhængig af gruppestørrelser: 

“Altså det var faktisk en superfed måde, at de fik et fællesskab, et nødfællesskab op at stå. 

Men de små grupper, det var der læringen skete.” (Lærer 8. klasse) 

De tre ovenstående udsagn er eksempler på, hvordan lærerne i en ændret rammesætning og skift af 

lærerrolle oplever, hvordan arbejdet med relationen til børn samt antallet af børn kan profitere ift. til 

arbejdet med børns læring fremadrettet. Opgaven med inklusion og læring fremmes her via nærvær og 

ved at anbringe sig i øjenhøjde med barnet, og alle tre situationer udspringer af en ændret 

rammesætning. 

Endnu et perspektiv om læring fremkommer i interviewet, hvor temaet drejer sig om rammesætningen 

og periodens frisættelse fra det normative: 

“Men jeg tror også bare, at vi er så vidt forskellige som lærere på sådan en skole, så 

lærernes praksis under de rammer bliver jo også, altså deres egen, […] præferencer og 

tanker om dannelse og om læring, fordi vi bliver en lille smule mere sat fri, kommer måske, 

bliver måske mere tydelig så.” (Lærer 8. klasse) 

 

Lærernes tilgang til læringssituationer afspejler sig i alle ovenstående udtalelser, hvor elementer som 

motivation, fællesskab, relationer, tilpasset rammesætning (eksempelvis skoledagens længde og 

indhold) og aflæsning af elevernes behov nævnes som faktorer, der alle har positiv betydning for børns 

læring. Og i sidste udtalelse nævnes det særskilt, at “fordi vi bliver en lille smule sat fri” så vil den enkelte 

lærer ud fra eget perspektiv på opgaven, vælge en mere individuel praksis, og kunne være både 

selvledende og selvrealiserende jf. Kristensen og Pedersen. Den normative kerneopgave tilsidesættes 

mere eller mindre afhængig af den enkelte lærers eksistentielle forståelse.  
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5.1.4 Opsummering af lærernes forståelse af kerneopgaven 

Tid og fordybelse, fællesskaber samt motivation, relationer og læringsmiljø er alle elementer, som for 

lærerne er væsentlige i forståelsen og arbejdet med kerneopgaven. Lærerne satte eleverne i centrum i 

perioden men med individuelle tilgange afhængig af den frisættelse, de oplevede og turde agere i. 

Lærerne oplever, at tidsparameteret omkring undervisning og samvær med eleverne har en væsentlig 

betydning for læringssituationer, både ift. elevernes øgede muligheder for deltagelse og fordybelse, og 

lærernes muligheder for nærvær og feedback til eleverne. 

Eleverne i fællesskaber, og styrkelse af disse ligger alle lærere meget på sinde, og for lærerne ses denne 

opgave som et væsentligt element i kerneopgaven, og arbejdet med dette italesættes også som en helt 

naturlig del af lærerfagligheden. 

Der er desuden, for lærerne, et fokus på både et kortsigtet perspektiv på elevernes trivsel i de daglige 

situationer, men der fremkommer også en bevidsthed om det længere perspektiv, hvor læringseffekter 

rækker ud over folkeskolen. Dannelse bliver nævnt, uden at det konkretiseres yderligere, men i en 

sammenhæng, hvor det italesættes som en forventet lærerfaglighed. 

Kerneopgaveforståelsen hos lærerne afspejler overvejende en eksistentiel tilgang til arbejdet med 

elever, og i mindre grad er der udtalelser, som peger mod den normative kerneopgave. Periodens 

frisættelse af vante rammer som skoledagens længde, de mange fag og skift i løbet af en skoledag, 

udtalte krav om faglige mål og resultater, begrænset tid til det relationelle arbejde og begrænsede 

muligheder for at give eleverne fordybelse, får lærerne til at søge disse ikke-opfyldte opgaver, da 

muligheden melder sig. Det er dermed tydeligt, at lærerne organiserede sig efter disse eksistentielle 

kerneopgaveforståelser, da det var meningsskabende i lærernes optik. 

 

I det følgende afsnit vil vi undersøge, om elevernes udtalelser bekræfter eller modsiger lærernes 

oplevelse af elevernes behov. 

 

5.2 Elevernes oplevelse af kvalitet i tilknytning til kerneopgaven 

 

5.2.1 Hvilke oplevelser af tid og fordybelse dukker op? 

I elevernes interview er der også tråde til fordybelse og tid, hvor eleverne særligt fokuserer på de 

muligheder, tid gav for at fordybe sig i arbejdet på en anden måde end det almindelige skema giver 

muligheder for. 
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Første udtalelse stammer fra perioden med hjemmeundervisning, hvor eleverne oplevede, at der var 

positive elementer, hvis den virtuelle undervisning benyttes med omtanke og i et begrænset omfang: 

“Det giver mening for mig, fordi at man får lidt ro til sig selv og til faktisk at komme gennem 

sine lektier. Fordi man får ro i hovedet, når der ikke er alt det der støj.” (Elev 8. klasse) 

Eleverne giver udtryk for, at undervisning hjemme giver koncentrations-ro ift. den normale situation 

med mange klassekammerater omkring sig, og det ser vi kobler sig til tid ved, at eleven selv kan styre 

tempo og fordybelse ved, at situationens ro hjælper eleven i sit arbejde med opgaven. 

Eleverne tillægger det også en positiv betydning, at de havde medindflydelse på organiseringen af 

dagen: 

“Der synes jeg da helt klart det der med, at vi selv kan vælge også. Hvad vi vil lave, det er 

rart. At der ikke er lagt: Vi starter med det her og så det her og så det her. Men vi selv kan 

vælge, og selv sætte pauser og hvem vi vil arbejde sammen med og sådan. Det er meget 

rart.”  (Elev 8. klasse) 

Det, at de selv var med til at vælge rækkefølgen og tempoet via pauser, giver en positiv oplevelse og 

understøtter muligheden for at fordybe sig i stoffet, der arbejdes med. Og muligheden for 

koncentration ændrer sig, idet eleverne skal tilbage til skolen: 

Jeg synes, det var nemmere, da vi var derhjemme. Der synes jeg, det var nemmere, meget 

nemmere at koncentrere sig om opgaverne.  (Elev 8. klasse) 

Efter hjemmeundervisningsperioden blev en del af undervisningen flyttet udendørs, og det gav 

eleverne en anden oplevelse, når læring blev koblet med konkrete aktiviteter i den enkelte elevs eget 

tempo. Det peger eleverne flere steder på som en af de positive oplevelser i perioden: 

 “Ja, man kom ud og ligesom havde tingene mere i hænderne og sådan. Og det var 

spændende at lave sådan nogle eksperimenter” (Elev 6. klasse) 

“Ja, det var bare det der med, at man ligesom var udenfor […], ja man kunne ligesom 

tage det i sit eget tempo.”  (Elev 7. klasse) 

Eleverne tillægger det kvalitet at kunne lave faglige eksperimenter, hvor de kunne have opgaven 

mellem hænderne og kunne tage det lidt i sit eget tempo. I forhold til tid så uddyber de det på denne 

måde: 

“Fordi så var der nogen, der var hurtige med sådan den ene time. Og så var der nogen, 

der skulle have lidt længere tid til den anden, det kunne de så lave færdig i den tid, man 

så havde ekstra fra en anden time.”  (Elev 8. klasse) 
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Eleverne fortsætter med et konkret eksempel på en undervisningssituation, som de oplevede positivt, 

og hvor tiden gav mulighed for fordybelse og læring.   

"Altså vi havde i hvert fald matematik på et tidspunkt, hvor vi så var nede i Byparken og 

lave sådan nogle […] opgaver om Byparken med sådan måle, hvad hedder det, sådan åens 

hastighed og højden af træet og sådan […] fordi man så det i virkeligheden.“ (Elev 7. klasse) 

 

De forskellige udtalelser fra eleverne omhandler alle den tidsmæssige rammes betydning for elevernes 

opgaveløsning, og de tilskriver alle positiv værdi til deres oplevelser ved, at roen styrker deres 

læringsmiljø, både i forhold til at kunne koncentrere sig og i forhold til at have mulighed for at tilgå 

opgaver konkret og eksperimenterende og ikke mindst i eget tempo og selv at kunne vælge, hvornår 

man var klar til at lave opgaverne. Disse muligheder opleves sjældent i normalundervisningen med 

mange klassekammerater omkring sig, og snævre tidsrammer styret af dagens fastsatte struktur. 

Eleverne oplever dermed tilsvarende fordele ved tidsaspekter, som lærerne også beskriver; muligheden 

for at kunne koncentrere sig i et roligt undervisningsmiljø. 

 

5.2.2 Hvilke perspektiver fremkommer omkring fællesskaber og relationer? 

Vi finder også situationer i elevernes udtalelser, hvor de forholder sig positivt til samarbejde og 

fællesskab med klassekammerater. Muligheder for at hjælpe hinanden eller få hjælp fra hinanden, var 

deres foretrukne oplevelser, og eleverne fremhæver, at samværet er vigtigt, og at det øgede fokus på 

klassefællesskabet havde en positiv effekt: 

“Det her, det sociale, det har en enormt stor værdi. Jeg tænker måske lidt det der med 

samarbejde, og at der ikke er, altså samarbejde alene med nogen, uden at der sidder nogen 

rundt om, man kan snakke med og sådan noget. Det, synes jeg, hjalp mig meget.” (Elev 8. 

klasse) 

Og så når vi […] havde gruppearbejde, […] så lavede man det sammen med nogen i stedet 

for bare at sidde der alene, det synes jeg var meget rart, sådan så man ikke sad med det 

hele selv og kunne spørge nogen, hvis der var et eller andet. (Elev 5. klasse) 

Her er det undervisningssituationer, hvor eleverne tydeligt foretrækker at samarbejde om opgaver, 

uanset om det er i en gruppe eller to og to. På spørgsmålet om, hvad de lagde vægt på for, at det skulle 

være en god dag, svarer en elev: 

 “At kunne snakke sammen med nogen om opgaverne.” (Elev 8. klasse) 
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Relationerne blev styrket i klasserne, og det blev nok forstærket af, at klasserne var adskilte i 

frikvarteret, men flere elever fremhævede det positive i, at sammenholdet bedrede sig i perioden: 

“ […] jeg ved i hvert fald, min klasse, vi blev meget bedre, der i tiden lige da vi kom tilbage, 

der måtte vi jo kun være sammen med vores klasse, ikk’, så vi lavede alt muligt i 

frikvartererne, hvor vi spillede bold og sådan noget, så jeg ved i hvert fald, min klasse, vi fik 

i hvert fald et meget bedre sammenhold i den periode.” (Elev 7. klasse) 

Men hvor lærerne i større grad fremhæver fokus på at styrke fællesskabet, så er der enkelte elever, der 

også har øje for, at det ikke må ske uden, at der også foregår undervisning, som når der eksempelvis 

blev arrangeret udeaktiviteter og ture: 

“ […]  det er en god idé det der med at være ude, men jeg synes bare, det er vigtigt, at når 

man så er ude, […] at det er en ordentlig undervisning, altså lærerigt nok, fordi jeg synes 

tit, hvis man begynder på sådan nogle ture, […] altså nogle gange kan du jo tage til 

Experimentariet […] men det er jo fint, men du ved, hvis du bare går ud og laver noget, […] 

så lærer du måske ikke så meget. […] så synes jeg hellere, man skal finde på noget, du ved 

noget fedt, hvor du stadig lærer meget […] En læretur og ikke en fritur.”  (Elev 6. klasse) 

Her er det også tydeligt, at eleverne kobler god undervisning med den variation som ture og 

udeundervisning kan give, men som skal have et læringsformål for at opleves meningsfuldt for eleverne. 

Eleverne siger samstemmende på spørgsmål om, hvad der kendetegnede en god dag i perioden, at det 

sociale har en væsentlig positiv betydning i både undervisningssituationer og fællesskabsaktiviteter, 

hvor det hjælper den enkelte til at løse opgaver ved, at man kan spørge en kammerat eller gruppen 

omkring en og på den måde sammen løse opgaverne. Der er ikke direkte udsagn, som handler om, 

hvorvidt det er faglige problematikker eller blot egen usikkerhed, der skal bekræftes, men forklaringen 

er “at det hjalp mig meget”. De udtalelser står så i modsætning til det forrige afsnit om det positive ved 

muligheden for ro og fordybelse, så det efterlader et indtryk af, at eleverne er splittet i deres behov og 

prioriteringer, eller også er det et udtryk for, at begge behov eksisterer og afhænger af konteksten. 

Men der er en enighed om, at perioden styrkede det sociale klassesammenhold, og at eleverne syntes 

godt om det. 

Den sidste udtalelse, som vi har refereret, er interessant, fordi eleven her udtaler et ønske om, at 

ekskursioner ikke bare skal være “friture”, men der skal være et læringsudbytte, hvor man lærer meget. 

Her peger en elev på at læringsudbytte ikke må negligeres af lærerne i forsøget på alene at styrke det 

relationelle eleverne imellem, og den holdning har vi ikke fra nogen af de to lærerinterviews. Dermed 

ikke sagt, at lærerne ikke også vil mene dette, men arbejdet med fællesskab og relationer må ikke stå 

alene uden et fagligt indhold, - ifølge denne elev. 
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5.2.3 Opsummering på elevernes oplevelser af positive og fremmende tiltag 

De to ovenstående afsnit, hvor vi spejler elevernes oplevelser fra perioden op mod de elementer, som 

lærernes finder væsentlige at fremhæve, bekræfter de samme opdagelser: at tidsperspektivet går igen 

i flere facetter; tid til fordybelse, ro til koncentration, at kunne bestemme eget tempo og vælge 

tidspunkt for opgaveløsning.  Skoledagenes langt færre skift hjælper eleverne i at være mere 

deltagende, hvor de i en normal situation må omstille sig mange gange fra fag til fag, og hvor de ikke 

levnes muligheder for at fordybe sig i de enkelte fag. 

Eleverne bekræfter også lærernes positive oplevelser af styrken ved de sociale sammenhænge og 

samarbejder, som både støtter elever i opgaveløsninger, men også støtter eleverne i samvær og 

klassefællesskaber. Her skal det dog bemærkes, at elever også fremhæver det positive fra situationer 

med virtuel undervisning, hvor de foretrækker at kunne arbejde uforstyrret fra klassekammerater og 

selv vælge hvornår de vil arbejde med opgaver. 

Og dette perspektiv på, at aktiviteter skal være udbytterige læringsmæssigt, det fremtrækkes også i 

forbindelse med oplevelser fra lærerarrangerede ture, som ikke må være “friture”. 

For eleverne er der både henvisninger til hvad der opleves meningsfuldt, men også en opmærksomhed 

på at aktiviteter og samvær ikke må opleves meningsløst i deres optik. Tid er både centralt og en dyrebar 

ressource. 

 

Under delanalyse 3 behandler vi perspektiver fra de to lederinterviews om lærernes 

kerneopgaveforståelse. 

 

5.3 Delkonklusion Kerneopgaven 

Vores analyse af lærernes udsagn, omhandlende deres tilgang og valg i arbejdet med eleverne, afspejler 

en overvejende eksistentiel opgaveforståelse, som organiserede lærernes arbejde under 

coronaperioden. Hovedfokus for lærerne, som repræsenterer både indskoling, mellemtrin og 

udskoling, var den enkelte elevs relationelle og sociale behov. De understøttede både den enkelte elev 

i fællesskabet, og klassefællesskabet i sig selv, hvilket blev et generelt pejlemærke, og dermed 

kendetegner det den overbevisning, som lærerne var styret af, og som har været deres tolkning af 

situationen. Relationsarbejdet havde forrang ift. et fag-fagligt fokus, som dog forløb sideløbende, men 

arbejdet efterlod en følelse af at lykkes som lærer, og relationsarbejde anses som en del af lærernes 

faglighed – en dannelsesfaglighed. 
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Lærerne oplevede også selv glæden ved at se, at deres arbejde betød noget for eleverne, og dermed 

bekræftedes lærerne i deres opgaveforståelse, og de blev overbevist i, at en vigtig del af det 

fagprofessionelle i lærerjobbet er det relationelle arbejde med eleverne. Det underbygger denne 

udtalelse bl.a.: 

“ […] den, man kan sige, professionelle del ved det, det var glæden ved det at komme 

tilbage og se, at det relationelle arbejde vi laver, hvor vigtigt og hvor givende det er for 

eleverne. Det er jo også for os selv selvfølgelig, fordi så føler man, at man lykkes.” (Lærer 

8. klasse) 

 

Vi finder også, at tid får en væsentlig betydning i alle forhold, både i forhold til muligheder for 

fordybelse, feedback eller dagens aktiviteter. Lærerne oplever, at tid skaber rum for både flow og 

fordybelse, hvilket de oplever er motiverende for eleverne. Lærerne lykkes desuden med at etablere 

en tidslomme, hvor eleverne oplever en velkommen og eftertragtet ro til både undervisningsopgaver 

og klassesamvær, og det skaber samtidig bedre rammer for medinddragelse. 

“Jeg synes, at en god dag, da vi kom tilbage i de små grupper, det var kendetegnet ved 

sådan en langsommelighed og fordybelse” (Lærer 2. klasse) 

En god dag kendetegnes ved langsommelighed og fordybelse, og begge parter fremhæver, at de ønsker 

at kunne bestemme eget tempo, og uforstyrret selv have mulighed for at vælge, hvornår man gør noget. 

Tiden opleves som en ressource, der understøtter situationen. Eleverne har dog også en 

opmærksomhed på, at skoleaktiviteter ikke bare må være “friture”, hvor det meningsfulde risikerer at 

blive til meningsløst, og tilsvarende oplever lærerne, at tid understøtter mulighed for feedback i det 

fag-faglige arbejde. 

 

Konklusionen er, at lærerne satte eleven i centrum, i kernen af opgaven, og lærerne praktiserede ud 

fra en eksistentiel kerneopgaveforståelse. Lærerne refererer ikke direkte til den normative 

kerneopgave, men læringsfokus på at kunne indgå i et fællesskab forbereder eleverne på demokratisk 

deltagelse i samfundet. 

 

Synoptisk opstilling næste side: 
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Følgende pointer fremhæver vi på baggrund af ovenstående analyse: 

 Lærerne satte eleverne i centrum og orienterer sig overvejende ift. deres eksistentielle 

kerneopgaveforståelse med fokus på tid, fordybelse, fællesskab og relationer 

 Læring skal ske i fællesskaber, hvor eleverne har en opmærksomhed på, at aktiviteter og 

samvær ikke må opleves meningsløst i deres optik. F.eks. læringsture frem for friture 

 Lærerne refererer ikke direkte til elementer i folkeskoleloven som fikspunkter ift. 

læringsaktiviteter 

 

6. Del 2: Analyse af meningsskabelse 

I det følgende analyseafsnit undersøges meningsskabelse i et lærer- og elevperspektiv. Her bliver 

undersøgt meningsskabelse i forhold til Weicks syv karakteristika. 

Meningsskabelse: 

1. Er en social proces 

2. Tager udgangspunkt i identitet 

3. Sker retrospektivt 

4. Udgår fra ledetråde 

5. Er en kontinuerlig proces 

6. Er drevet af plausibilitet 

7. Er at skabe i handling 

(Hammer og Høpner, s. 96. 2014) 
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Analysen bruges til at belyse, hvad lærere og elever vurderer som positive meningsskabende oplevelser 

i en læringskontekst, og hvilke forskelle og ligheder der er på lærernes og elevernes oplevelse af 

nødundervisningen. 

Herunder trækkes vigtige elementer ud fra interviews for at anskueliggøre lærernes og elevernes 

meningsskabelse i perioden. I processen bliver det tydeligt, at elementerne flyder sammen. Vi har 

bestræbt os på at knytte et citat til hvert element, men det vil også være muligt at knytte andre 

elementer end dem, vi har valgt. Vi har valgt at fremdrage enkelte elementer for at anskueliggøre det 

enkelte elements betydning i lærernes og elevernes meningsskabelsesproces.  I delkonklusionen 

opstilles en synopsis over de 7 karakteristika og de to målgrupper i forhold til at fremhæve de tydeligste 

positive træk for meningsskabelse. 

Afsættet for undersøgelsen er at lære mere om lærernes og elevernes positive meningsskabelse og at 

få indsigt i og forslag til hvilke styringsværktøjer, der bedst muligt understøtter lærernes arbejde med 

kerneopgaven, hvis de skal opleve kerneopgaven som meningsfuld. Vi tænker, at værdien af 

meningsskabelse ligger i, at vi som individer og grupper søger mod at gøre det, som vi oplever som 

meningsfuldt i en given situation, og at vi med større sandsynlighed fortsætter med at fastholde den 

tilgang, hvis alle tillægger opgaven og tilgangen mening. I undersøgelsen er omdrejningspunktet at 

undersøge, hvilke elementer som lærere og elever fremhæver, men også argumentere for 

sammenhængen og forskelle i elementerne for de to målgrupper. Analysen skal bruges til at 

argumentere for meningsskabelse som en nødvendighed for at lykkes med kerneopgaven, og de 

muligheder som det giver for strategisk ledelse. 

 

6.1 Lærernes oplevelse af meningsskabelse set i forhold til kerneopgaven og styring 

På baggrund af vores analyse af kerneopgaveforståelsen vil vi nu nysgerrigt søge efter, hvad lærerne 

tilskriver mening i perioden, da vi antager, at det har tilknytning til deres forståelse af kerneopgaven. 

Som vi redegjorde for via Pors og Andersen, så er kerneopgaven tom, indtil nogen fylder noget i den, 

og her ser vi lærernes meningsskabelse som et helt centralt bidrag til forståelsen af kerneopgaven. 

Undersøgelsen tager afsæt i, hvordan læreren skabte mening i deres arbejde i perioden, hvor den 

centrale styring var sat ud af kraft, og hvor det er lærernes forståelse af det, der gav mening i 

situationen, der blev centralt i deres samarbejde med kollegerne og i arbejdet med eleverne. 

Vi indleder med en analyse af lærernes udtalelser for at bruge dette til at sætte scenen for 

kerneopgaveforståelse og styring, set i et meningsskabelsesperspektiv. 
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Social proces 

Vi oplever i udpræget grad, at meningsskabelsen er en social proces i perioden, hvor lærerne skaber 

mening sammen med hinanden. Det kommer bl.a. til udtryk, når lærerne beskriver deres samarbejde 

med deres kolleger i teamet, men også kollegerne i det hele taget. Det er både det formelle 

teamsamarbejde og de uformelle samtaler, lærerne oplever som betydningsfulde i perioden. 

“Men det fortalte i hvert fald mig: Hold op, hvor er jeg afhængig af at indgå i et team og se 

mine kolleger. Ikke bare mine teamkolleger, men også alle andre og lige sidde og få den 

der uformelle sludder.”  (Lærer 3. klasse) 

Her ser vi tydeligt, at lærerne oplever den sociale interaktion som vigtig, og det tillægger vi en 

betydning, når vi ser på, hvordan lærerne påvirker hinanden i deres samtaler med kollegerne både 

formelt og uformelt. Med den sociale interaktion er lærerne med til at skabe forestillinger og 

forventninger til hinanden, og på den måde bliver den sociale interaktionen væsentlig i deres fælles 

meningsskabelse. 

“ […] fordi jeg syntes, det her, det fungerede, det her synes jeg også, de andre skulle vide 

… der er ikke nogen, der siger, det skulle være det samme. Det er bare for at snakke ind i, 

at denne her mulighed er der også […] det var mere det her med at begynde, […] at 

udnytte de ting, som den digitale undervisning kunne.” (Lærer 6. klasse) 

I dette udsagn fremgår det, hvordan lærerne i perioden arbejder med aktiv videndeling, og behovet for 

at snakke ind i en fælles forståelse af mulighederne, som de havde i perioden, og hvad de hver især 

oplever fungerer godt for eleverne. Vi ser en opmærksomhed på, at her har vi en opgave, som vi skal 

løfte sammen. Men de havde også et blik ind i, at det er den enkelte lærer, der selv vælger til og fra. Så 

afhængigheden af teamet rækker frem til at give eller få andre muligheder, som de enkelte lærere så 

selv beslutter, om man vil benytte med afsæt i den enkeltes professionelle dømmekraft. 

 

Identitet 

Vi ser fra perioden, at det er tydeligt, at lærerne finder mening i deres forståelse af at høre sammen, 

og dermed opfatter sig selv som en del af et team, der sammen har fået en udfordring, og sammen skal 

de løse opgaven. Ydermere peger følgende udtalelse ind i lærernes historik fra lockouten ifm. Lov 409, 

hvor de føler, at de tabte: 

“Vi skulle vinde, og derfor så gik vi totalt dedikeret ind i det.” (Lærer i 5. klasse) 

Her var muligheden for et positivt selvbillede, og opfattelsen af lærer-‘jeg’et i et krisescenarie blev 

meningsskabende. Samtidig havde de en fælles identitet omkring det at lykkes med at skabe god 
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undervisning for eleverne, og de forventede dedikationer fra hinanden. At “skulle vinde” signalerer en 

stærk dedikation og identitetsfølelse til opgaven, og at de som faggruppe ville vise samfundet, at de 

kan løfte opgaven under selv vanskelige forhold, på trods af vilkår med en række restriktioner og 

bekymringer for virus. Lærernes identifikation af opgaven i samarbejdet med kollegerne tegner et 

billede af, hvad lærerne forstår som deres kerneopgave, og som et billede på deres selvforståelse. 

Hvordan leverer vi god undervisning med afsæt i børnenes behov, det kan kobles til lærernes forståelse 

af kerneopgaven. 

Lærerne ser deres profession som en betydningsfuld bidragyder til, at eleverne kunne have en tryg 

hverdag, hvor der på trods af en pandemi også var plads til læring og trivsel via god undervisning. Der 

var et stærkt fokus på at se det enkelte barn i fællesskabet. At den enkelte lærer ikke agerer som enlig 

meningsskaber - identitet skabes i samspil med andre - har også betydning for den enkelte lærers 

opfattelse af omverdenen og omvendt. Lærerne identificerer sig med deres kolleger og den opgave de 

skal løse sammen. 

“ […] at når vi så havde de der møder, vi havde, altså vi havde jo også teammøder på Teams, 

altså så handlede en stor, altså det meste handlede jo om, hvordan får vi leveret god 

undervisning, hvad er vores erfaringer? Altså vi tog runder og skrev ind i det her dokument, 

hvis vi havde nogle ting, vi kunne bidrage med for hinanden […]. Altså hele tiden var vi jo i 

den der læringsproces: Okay, nårh, det kunne man også gøre. Smart. Så prøver jeg det 

næste gang.” (Lærer 7. Klasse) 

Vi ser her, at interaktionen går begge veje, og lærerne skaber mulighed for hinanden ved at dele viden 

og de erfaringer, som de oplever som meningsfulde. De enkelte lærere søger at skaber mening via 

omgivelsernes opfattelse og reaktioner, så samspillet med omgivelserne bliver en del af den enkelte 

lærers identitet, og måden de ser sig selv på styrkes i samspillet med omgivelserne. Lærerne har en 

tydelig identitet som fagprofessionelle, der skal levere god undervisning via aktiv videndeling med 

kollegerne, som de er i en fælles læreproces sammen med. 

For lærerne blev deres professionsforståelse et vigtigt pejlemærke i deres arbejde med børnene. Det 

at kunne se det enkelte barn i fællesskabet og tage afsæt i børnenes udvikling var betydningsfuldt. 

“ […] for første gang kunne man vel i virkeligheden rigtig ærligt kigge på børnene og tænke: 

Hvad er deres behov? Og så gå efter det. Og ikke være topstyret af et eller andet, som nogle 

andre synes er vigtigst.” (Lærer 3. klasse) 

At gøre det, der opleves som det rigtige i situationen for børnene, styrkede lærernes identitet og 

selvforståelse i perioden. ‘Hvem er jeg’ er spørgsmålet, de stiller sig selv, hvilket tydeligt har betydning 
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for deres selvforståelse af, hvad der er betydningsfuldt. Det at gøre en forskel for deres elever er helt 

centralt i deres forståelse af, hvad de ser som kernen i deres opgave. 

 

Retrospektivt 

Når lærerne skal genkalde sig oplevelser, så knytter de det til en række positive erfaringer fra perioden. 

Retrospektivt tilskriver lærerne perioden mening ved at reflektere og tolke på oplevelserne fra 

perioden. De fremkalder sig f.eks., at rammerne omkring opgaven gav grundlag for en meningsfuld 

opgaveløsning: 

“Men rammen var jo en anden, og det er selvfølgelig den, der er interessant at arbejde 

på. Kunne man skubbe til en ramme der, så vi kunne få den gode virkelighed tilbage? Og 

jeg er enig med dig i, at det var nogle fantastiske dage, de der. Det var 

højdepunktet.”  (Lærer 8. klasse) 

Lærernes mening skabes ud fra erfaringer, så deres forforståelse bliver betydende for deres oplevelse 

af det, de møder. Når lærerne genkalder sig nogle fantastiske dage, så har det også en betydning, at 

deres arbejde omtales positivt af det omgivende samfund. I perioden var der en yderst positiv indstilling 

fra omgivelserne til opgaven, der blev løftet på skolerne i Danmark. Det har formentligt også en 

betydning for, at perioden opleves positiv. 

I vores to interviews med lærere på de to skoler ser lærerne på deres handlinger retrospektivt, og i den 

proces søger lærerne for alvor at tillægge handlinger i perioden mening. 

 

Ledetråde 

De ledetråde vi finder, hvor lærerne får øje på noget og dermed tillægger det betydning, handler i 

udpræget grad om, at lærerne tillægger en særlig del af deres fagprofessionalisme som meningsfuldt i 

perioden. De tydeliggør betydningen af det pædagogiske relationsarbejde på lige fod med det 

didaktiske, og lærerne udvælger elevernes reaktioner og behov for sociale sammenhænge som 

ledetråde til meningsskabelse for deres opgave. 

“Det, som jeg så som en god dag, det var faktisk glæden ved at se elevernes sociale 

fællesskab komme i gang igen. Øhm, det var de gode dage.” (Lærer 8. klasse) 

Lærerne iværksætter dermed, på baggrund af mere eller mindre bevidste ledetråde, pædagogiske 

aktiviteter for at understøtte relationer på nye måder, og også med et fokus på at være meget 

nærværende og skabe rum for, at eleverne udvikler sig i perioden. 
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At se glæden hos børnene og hvor vigtigt deres arbejde er for børnene er betydningsfulde ledetråde 

for lærerne. Læreren skaber mening med afsæt i de indtryk, de får, og kæder små ledetråde sammen 

til en meningsbærende historie. 

“ … og så tillægger jeg det også stor betydning, at vi kunne se hvert eneste barn hver dag.” 

(Lærer 3. Klasse) 

At se betydningen for det enkelte barn i fællesskabet aktiverer lærerens forforståelse af relationers 

betydning for det enkelte individ, og det danner baggrund for forståelsen af opgaven i perioden. 

Konteksten har en betydning for opfattelsen af ledetråden. Eleverne har i en periode haft et socialt 

afsavn i en periode med hjemsendelse uden samvær med kammerater, og det er med til at forstærke 

lærernes oplevelse af, at deres arbejde med relationer i fællesskabet har en betydelig relationel og 

social værdi. Både for børnene og dem selv. 

“Og jeg tror også altså den, […] professionelle del ved det, der var glæden ved det at komme 

tilbage og se, at det relationelle arbejde vi laver, hvor vigtigt og hvor givende det er for 

eleverne. Det er jo også for os selv selvfølgelig, fordi så føler man, at man lykkes.” (Lærer 

3. Klasse) 

Her vælger læreren en meningsfuld ledetråd, som dermed giver følelsen af at lykkes som 

fagprofessionel relationsfokuseret lærer i coronaskolen. 

 

Kontinuerlig 

Lærerne var sat i en situation, hvor de var nødt til at handle, og de søgte at skabe mening kontinuerligt 

i perioden. Lærerne fortæller at blive kastet ud i en ukendt opgave: 

“Men det er også nogle rolige rammer, vi satte, fordi vi blev kastet ud i det uden nogen 

forberedelse, kan man sige, i hvert fald ikke noget, hvor vi rigtig havde prøvet det før, det 

var da helt sikkert.” (Lærer 6. klasse) 

Lærerne oplevede, at de blev kastet ud i en ukendt opgave, og de forbinder det med en positiv følelse 

at sætte “rolige rammer” for eleverne i en ustabil periode, som de skulle i gang med at løse. Det giver 

begrænsede muligheder for at overveje og reflektere over handlemuligheder i situationen. 

Lærernes greb, for at håndtere situationen, er at etablere et aktivt teamsamarbejde med de nærmeste 

og relevante kolleger. 

“Man var hele tiden der, hvor man selv var med, og man kontaktede de andre faglærere, 

hvis områder man skulle tage ind, i det tempo, man selv syntes, man var klar til det. Det 
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gav jo en fantastisk ro som lærer […] det faglige bliver ikke der, hvor man står sådan og 

tænker, nu skal man lige steppe op på det og det, det blev det sociale og den rent 

pædagogiske indpakning af det hele, som fik lov at fylde, og det var fedt.” (Lærer 8. klasse) 

De tillægger det stor betydning, at de selv kan sætte tempoet og tage det stof ind i undervisningen, 

som de oplever som relevant for eleverne. Det var relationen til eleverne, der blev bærende for 

undervisningen, og det lærerne kalder den pædagogiske indpakning af stoffet og rammesætningen. Det 

er tydeligt, at det sprog, de benytter om de handlinger, de gjorde i perioden, huskes som positivt – “det 

var fedt”. 

I interviewene med lærerne fremtræder deres fokus på det relationelle og den pædagogiske 

indpakning, som vi ser som den didaktiske tilgang tydeligst.  Det faglige bliver sat lidt i baggrunden. Det 

ser vi i en forståelse af, at lærerne oplever, at målstyringen og det der fagligt skal nås i faget, fylder 

meget i deres almindelige hverdag og kommer til at overskygge elevernes nærmeste udviklingszone, at 

der f.eks. er en nationalt test i et fag, hvor der bliver målt på specifikke faglige områder, som skal være 

gennemgået inden testen. 

Det er tydeligt, at lærernes oplevelse af perioden er, at de ikke kunne undgå at handle. 

“Vi kastede os jo over det der, […] skrev sammen og ringede op sammen, og lavede opkald 

på Teams både med lyd og også med billede, hvor man sammen delte ting, det var 

simpelthen som om, man lige var nyuddannet på seminariet, det var jo et fedt engagement, 

der var” (Lærer 8. klasse) 

Læreren beskriver “et fedt engagement”, hvor de kontinuerligt var i interaktion med deres kolleger, 

hvor de aktivt delte viden for at finde løsninger på opgaver, de stod med. Der var også en oplevelse af 

uforudsigelighed omkring effekten af arbejdet, som lærerne søgte at skabe overblik over ved at indgå i 

et aktivt teamsamarbejde, så viden og erfaringer kunne deles, - men oplevelsen af at være “nyuddannet 

lærer” igen, giver også et anslag af usikkerhed omkring hvad der virker og har effekt i en periode, hvor 

rammen ændres kontinuerligt, og hvor det er vanskeligt at skabe et stabilt handlerum. 

 

Plausible 

I perioden søger lærerne plausible forklaringer og løsninger på opgaven, og de søger efter det, som de 

tror har betydning for at skabe en god dag for eleverne. En god dag hvor eleverne udvikler sig og oplever 

at være en del af et socialt fællesskab. Lærerne søger efter det, som de tillægger betydning, og dermed 

skaber mening for eleverne og dem selv. 
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Lærerne beskriver, hvordan de fokuserede på dage med tid og fordybelse som ramme for 

undervisningen. 

“Det var dagen, det handlede om, og ikke lektionen” (Lærer 3. klasse) 

Med dette udsagn giver lærerne udtryk for, at et bredere fokus på opgaven og den sammenhængende 

dag som værende betydningsfuld i deres oplevelse af en god dag.  De ser bort fra akkuratessen, der 

ligger i lektionsplanlægningen “ikke lektionen” for at fokusere på helheden “det var dagen”.  Udover at 

lærerne tillægger det mening at fokusere på dagen frem for lektionen, så er perioden også præget af 

et behov for at handle hurtigt, og det giver ikke tid til akkuratesse. Så en rimelig forklaring, der er 

plausibel, er tilstrækkelig for at skabe sammenhæng, og er en fortælling, der opleves meningsfuld. 

 

Skabe handling 

Weicks begreb “enactment”, bliver centralt med behov for opgaveløsninger i en ny kontekst. 

Enactment bruges her i forhold til at skabe handling. Der var desuden brug for, at handling og tænkning 

var parallelle processer, da lærerne blev kastet ud i opgaven og med kort varsel skulle løse opgaven i 

en ny kontekst, hvor “plejer” ikke var en farbar vej. 

“Der skete meget, mange flere nye ting end normalt…. det er sgu meget spændende, så det 

prøver jeg også lige. Så jeg vil sige, jeg fik afprøvet mange ting, som egentlig funkede.” 

(Lærer 6. klasse) 

Det var tydeligt, at lærerne var indstillet på at prøve nye ting af for at få de nye rammer til at fungere, 

og det har naturligvis medført til- og fravalg. I perioden var det tydeligt, at lærerne handlede aktivt og 

hurtigt for at løse opgaven. 

“ […] et tæt teamsamarbejde beviste virkelig sit værd. Fordi man var lynhurtig nødt til at 

finde ud af det her sammen, få skabt nogle aftaler, og nogle praktiske ting skulle køres i 

stilling, og hvordan håndterer vi det her, og så opstod der ting, man aldrig havde anet 

kunne opstå, så måtte vi lynhurtigt finde sammen, og alle var ligesom indstillet på, at det 

her, det skal vi lykkes med. Det, synes jeg, fungerede”. (Lærer 6. Klasse) 

Også her blev et tæt teamsamarbejde en af de løsninger som lærerne benyttede, for meningsskabelse, 

og for at skabe det bedst mulige grundlag for at kunne skabe hurtig handling. 

“Vi var fælles om at sige, nu er vi nødt til lige at få sat os ned og få planlagt, hvad skal der 

ske i næste uge og få fordelt opgaverne.” (Lærer 7. Klasse) 
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Lærerne oplevede nødvendigheden af at skabe et rum sammen, hvor de sammen kan reflektere og 

skabe mulighed for handling sammen. Det er en del af deres selvforståelse i perioden, at de via et tæt 

teamsamarbejde skaber et godt udgangspunkt for elevernes trivsel og udvikling i fællesskabet. 

 

6.1.2 Opsummerende af meningsskabelse for lærerne i perioden 

Vi kan i vores analyse se, at vi i forbindelse med Weicks syv elementer omkring meningsskabelse kan 

finde udsagn, der knytter sig til alle syv elementer. Lærerne oplever i perioden, at de arbejder tæt 

sammen i teams med aktiv videndeling for at skabe de bedste læreprocesser for eleverne. De oplever, 

at de er dedikerede til opgaven og meget bevidste om den ramme, de sætter for både læring og trivsel. 

Nødundervisningen giver et øget behov for at handle reflekterende, hvor der er kort fra tanke til 

handling med fokus på at skabe sammenhæng i dagen for eleverne. 

Vi har nu anskueliggjort, at vi kan se elementer af Weicks syv karakteristika for lærernes 

meningsskabelse i perioden, hvilket er interessant, da det giver os indblik i, hvad lærerne vægter i en 

periode, hvor rammer og regler er givet frit og elementer af kaosperspektiver er fremherskende. 

 

Vi har nu brugt lærerne til at sætte scenen omkring meningsskabelse og sammenholdt dette med 

kerneopgaven og deres forståelse af styring i perioden. I analyse afsnit 3 kommer vi nærmere ind på 

styrringsforståelsen som selvledelse i perioden.  

Vi vil i næste afsnit undersøge, hvad eleverne tilskriver mening med et blik på deres ønsker og forståelse 

af kerneopgaven. Herefter vil vi se på, hvor lærere og elevers meningsskabelse omkring kerenopgaven 

mødes og adskiller sig fra hinanden. 

 

6.2 Elevernes oplevelse af meningsskabelse og kvalitet i undervisningen 

I vores analyse af, hvad eleverne oplever som meningsfuldt i perioden, vil vi fortsat benytte Weicks syv 

karakteristika for meningsskabelse som filter. 

Undersøgelsen tager afsæt i, hvordan eleverne skabte mening i deres skoledag i perioden med 

nødundervisning, hvor de helt eller delvist fik online undervisning, en langt større grad af 

udeundervisning, og hvor den almindelige skoledag var sat ud af kraft. Her er fokus på elevernes 

oplevelse og forståelse af det, der gav mening i situationen. Helt centralt bliver, hvilke relationer 

eleverne oplever som meningsfulde samt rammerne og identificering af god undervisning. 
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Social proces 

Samarbejde med kammeraterne tillægger eleverne betydning både i perioden hjemme og da de er 

tilbage på skolen. Det er tydeligt, at eleverne vægter sociale processer med kammeraterne som en 

vigtig del af deres oplevelse af en god undervisning. 

“ […] hele sådan næsten alle opgaverne lavede jeg sammen med nogle af mine veninder, 

og jeg synes, det var bare meget rart, at man stadig, selvom man var derhjemme, lavede 

det sammen, men hver for sig?” (Elev 7. Klasse) 

Det at løse opgaverne sammen med veninderne i perioden, hvor eleverne var hjemme, opleves som 

rart, hvilket vi ser i sammenhæng med betydningen af, at læring sker i sociale processer, hvor eleverne 

interagerer med hinanden. 

Dette underbygges af betydningen af gruppearbejde: 

“ […] for mig der var det, når vi havde gruppearbejde […], at så lavede man det sammen 

med nogen i stedet for bare at sidde der alene, det synes jeg var meget rart, sådan så man 

ikke sad med det hele selv og kunne spørge nogen, hvis der var et eller andet.”  (Elev 8. 

Klasse) 

At eleverne oplever det som rart, tillægger vi, at de oplever det positivt at have mulighed for at 

samarbejde med kammeraterne i undervisningssituationen. Det har betydning at kunne spørge nogen 

og dermed have en interaktion med andre omkring læreprocessen. Gruppearbejdet understøtter 

læring og meningsskabelse set fra elevernes synspunkt. 

“Men det der samarbejde, det var helt klart det, der sådan ligesom virkede bedst, når man 

lavede det med nogen.” (Elev 6. Klasse) 

Det er tydeligt, at eleverne oplever at det virker bedst for eleverne, når de oplever social interaktion 

med kammeraterne 

I uddybningen af elementet handling kommer eleverne med nogle konkrete eksempler på 

undervisningsaktiviteter, som de oplever positive, og her er samarbejde med kammeraterne en del af 

det, eleverne lægger vægt på. 

 

Identitet 

Hvordan ser eleverne sig selv i perioden? De identificerer sig meget tydeligt med fællesskabet i klassen 

sammen med kammeraterne. 
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“At man stadigvæk sådan kan være sammen, […] altså for eksempel den der dag med 

Byparken der, der kunne vi jo godt være sammen, øh selvom vi var udenfor sådan. Altså 

man ikke sådan måtte være sammen, så var vi stadigvæk sammen som klasse.”  (Elev 7. 

Klasse) 

Eleverne lægger vægt på at være sammen med kammeraterne i klassen, og det opleves som 

meningsfuldt og en vigtig del af deres selvforståelse. De oplevede. at det fungerede godt med 

udeundervisningen sammen med kammeraterne. 

“Øhm, det fungerede godt, fordi at vi […] havde det godt, mens vi lavede vores ting, og vi 

var sammen med vores venner imens. Og sådan kunne. Også det når man var udenfor at 

lave nogle ting, det er også meget fedt øhm sådan anderledes. Godt.”  (Elev 8. Klasse) 

De tilskriver også betydning at lave ting sammen, som i eksemplet her var matematikundervisningen i 

Byparken, som var “fedt”. Så de identificerer sig både med kammeraterne og det at være elev, som er 

ved at lære noget nyt i et fællesskab. 

Det var ikke kun det at være fysisk sammen med kammeraterne, som fremhæves som positivt for deres 

identitet. De peger også på kombinationen af fysisk fremmøde på skolen og virtuel undervisning som 

noget positivt. 

“ […] jeg er glad for, at vi er i skole, men […] de der to timer, det var egentlig meget rart lige 

at kunne komme hjem og lige få lov til at have ro i hovedet. Så jeg synes egentlig, det 

fungerer meget godt, synes jeg.” (Elev 6. Klasse) 

Eleverne har også en holdning til balancen omkring fysisk versus virtuel undervisning, hvis de skal opleve 

det meningsfuldt. 

“At man lige bare sådan to timer om ugen er hjemme og laver lektier, […] så skal vi lave 

videre på sådan en fremlæggelse, vi er i gang med nu. Så det er stadig […] ordentlig 

undervisning, […] så det ikke bare er sådan, man lige laver grammatik eller sådan noget, 

ikk’, så man […] stadig følger med i det, man laver oppe i skolen.” (Elev 7. Klasse) 

For at det giver mening, skal undervisningen være det, eleverne kalder “ordentlig undervisning”, hvor 

det, der arbejdes med hjemme, skal have en tilknytning til den fysiske undervisning på skolen. Eleverne 

kommer her ikke ind på en definition af “ordentlig undervisning”, men i EVA´s rapport (EVA 2018. 

Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen) er det tydeligt, hvad eleverne definerer som god 

undervisning: 

 at relationen til læreren er helt afgørende for, hvordan de oplever deres skoledag 

 at læreren tror på dem og har forventninger til dem 
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 at læreren er klar og tydelig i rammesætningen af undervisningen 

 at læreren instruerer med blik for deres forståelse 

 at det motiverer dem, når de udfordres på et passende fagligt niveau 

Eleverne oplever kombinationen og sammenhængen mellem relation og faglig tilgang som positivt, når 

undervisningen fortsat sker i interaktion med andre elever, og hvor der er et fagligt mål med 

undervisningen, der ligger udover simple træningsopgaver. 

“Jeg synes også, det er virkelig fedt, vi har om onsdagen nu.” (Elev 6. klasse). 

De peger også på, at rammen hjemme giver mulighed for at have en anden ro omkring sig. Det bygger 

på oplevelse af kerneopgave – den gode undervisning og muligheden for fordybelse med passende 

udfordringer, som de kan håndtere på egen hånd og i andre sammenhænge sammen, hvor relationen 

til lærere og andre elever er afgørende for meningsskabelse i et elevperspektiv. 

“Det giver mening for mig, fordi at man får lidt ro til sig selv og til faktisk at komme gennem 

sine lektier. Fordi man får ro i hovedet, når der ikke er alt det der støj.” (Elev 8. klasse) 

Eleverne ser sig som en del af fællesskabet med kammeraterne på skolen, men ser også værdien af at 

have ro omkring sig hjemme. De identificer sig både med fællesskabet med kammeraterne på skolen 

og behovet for at have ro alene.  De identificerer sig ved at være en skoleelev, der er ved at udvikle og 

lære noget nyt i en undervisningssituation. 

 

Retrospektivt 

Eleverne ser retrospektivt på udeundervisningen og perioden, både fordi interviewet foregår efter 

sommerferien om perioden før sommerferien, og fordi de helt naturligt tænker tilbage på oplevelserne 

og søger at skabe mening omkring, hvorfor undervisningen blev grebet an som den gjorde. 

“ […] at vi var ud så meget som muligt med undervisning, ikk’. Og jeg tror bare ikke, at 

Tenna, det er min klasselærer, jeg tror ikke, hun ville have gjort det, hvis du ved, at det var 

en almindelig tid […]” (Elev 8. klasse) 

Eleverne kobler lærerens motivation for at handle, som de gjorde i perioden, til sundhedssituationen, 

hvor så meget af undervisningen som muligt skulle være ude for at begrænse smittespredning. Som 

det fremgår af elementet identitet, så forbinder eleverne perioden med positive oplevelser. 
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Ledetråde 

Eleverne ligger vægt på, at det er ordentlig undervisning, og det er en vigtig ledetråd i deres 

meningsskabelse omkring perioden. 

“ […] det er en god idé det der med at være ude, men jeg synes bare, det er vigtigt, at når 

man så er ude, […] at det er en ordentlig undervisning, altså lærerigt nok” (Elev 6. klasse) 

Udeundervisning og ture ud af huset skal være bygget op omkring læring for, at de forbinder det med 

en positiv læringsoplevelse. Det bliver udtrykt helt tydeligt. 

 “En læretur og ikke en fritur.” (Elev 6. klasse) 

Eleverne lægger vægt på, at udeundervisning og ture har et læringsformål for, at de oplever dem 

positive. Elevernes ledetråd omkring skolen handler om, at undervisning skal skabe grobund for læring 

og udvikling for at det opleves meningsfuldt. Så ture skal være bygget om undervisning, hvis det skal 

give mening for eleverne. 

 

Kontinuerlig proces 

Eleverne oplevede en kontinuerlig proces, hvor de blive kastet ud i en anderledes 

undervisningssituation, og det sprog de benytter knytter sig til det, de forbinder med mange 

gentagelser, hvor det bliver nemmere at huske som noget positivt. 

“ […] vi fik så mange gentagelser, så var det også nemmere sådan at huske, så sad det 

ligesom mere fast.” (Elev 6. klasse) 

 “Altså fordi en normal skoledag, der er der jo mange, du ved, man har frikvarter, så er der 

time, og her i alt det her Corona der var det mere sådan, man tog det lidt mere stille og 

roligt og sådan. Også det der med, når man var hjemme, så var det jo også meget, man 

stod meget selv, for det man, man strukturerede?” (Elev 8. klasse) 

De knytter tiden, hvor de kunne tage det lidt mere stille og roligt med mulighed for gentagelser. 

Eleverne oplevede mere skoledagen i et flow, hvor der ikke blev skelnet mellem frikvarter og timer som 

i en almindelig skoledag. 

“Nej, men det er også det, der er godt ved at være ude, at så behøver man ikke rigtig en 

pause, fordi det er sådan lidt pause, føler man at være ude. Så har man det ikke ligesom en 

stor trang til ligesom at skulle holde en pause udenfor.” (Elev 7. klasse)  

Eleverne oplevede, at de ikke behøvede pauserne, fordi organiseringen af undervisningen ude gav den 

nødvendige “luft”. 
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“Ja, bare udenfor og lavede matematikken, fordi det kan man jo sagtens, der er borde 

udenfor det synes jeg, det var meget fedt” (Elev 8. klasse) 

Eleverne oplevede det som positivt, at undervisningen var organiseret ude og i et flow. Det er tydeligt, 

at det sprog de bruger om handlingerne i perioden forbindes med positive. 

 

Plausibel 

For eleven er det tydeligt, at en plausibel forklaring er vigtigere end akkuratesse. I undervisningen 

knytter det sig igen til tempo og tid. 

“Ja, man kunne ligesom tage det i sit eget tempo lidt (Elev 6. klasse).   

Det gav mulighed for at fokusere på processen og sit eget tempo omkring læring. 

“Fordi så var der nogen, der var hurtige med sådan den ene time. Og så var der nogen, der 

skulle have lidt længere tid til den anden, det kunne de så lave færdig i den tid, man så 

havde ekstra fra en anden time, hvis det giver mening.” (Elev 6. klasse) 

Eleverne søger efter en god læringssituation, der passer til deres tempo uden at skele til, hvad der skal 

nås. Det giver ro til fordybelse og læring. 

 

Skabe handling 

At skabe enactment/handling i undervisningen, hvor tænkning og handling er parallelle processer, 

tilskriver eleverne stor mening. 

“Altså vi havde i hvert fald matematik på et tidspunkt, hvor vi så var nede i Byparken og 

lave sådan nogle øh sådan nogle opgaver øh om Byparken med sådan måle, hvad hedder 

det, sådan åens hastighed og højden af træet og sådan noget” (Elev 7. klase) 

Eleverne har også et andet eksempel, hvor tænkning og handling kombineres i undervisningen. 

“ […] så havde vi fået sådan nogle seværdigheder rundt, sådan domkirken og, jeg havde 

om domkirken, jeg kan ikke huske de andre, og så gik vi så rundt øh her i byen, ikk’, og så 

skulle man så frem, så havde man lavet sådan en lille fremlæggelse, og så, det var, så gik 

vi ligesom rundt sammen. Og jeg synes bare, det var virkelig hyggeligt […] (Elev 8. klasse) 

Eleverne fortæller om de to eksempler i forbindelse med, hvad de oplevede som en god dag i perioden. 

“Ja. Jeg synes bare det der med, at man kommer ud og ligesom så tingene.” (Elev 7. klasse) 
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Eleverne peger på processer, hvor tænkning og handling sammenkobles i undervisningssituationen, og 

på undervisning, som de oplevede som motiverende og meningsfuldt, når de tænker tilbage på god 

undervisning i perioden før sommerferien. 

 

6.2.1 Opsummerende for positiv meningsskabelse for eleverne 

Eleverne oplever i perioden, at de både kan arbejde sammen med kammeraterne online og fysisk, og 

at fællesskabet har meget stor betydning for læringssituationen. De oplever at både online og fysisk 

undervisning har positive elementer, som er bedst i kombination. Dette gælder også for kombinationen 

mellem ude og inde-undervisning. De er meget bevidste om motivationen for udeundervisningen, og 

at den skal have et læringssigte.  De definerer god undervisning som noget, der sker i fællesskab, 

kombineret med tid til fordybelse, hvor rammerne for tid er vigtigt. De oplever, at der var en tæt 

sammenhæng mellem teori og praksis med f.eks. udeliv. 

Meningsskabelse i forhold til kerneopgaven “god undervisning “ i et elevperspektiv: 

 Læring er en social proces, som skal afspejles i varierede samarbejdsformer 

 Deres identitet som elev kan godt skabes i kombination af online/fysisk undervisning 

 I et retrospektivt lys har de fået en øget bevidsthed om lærernes muligheder og evner for at 

skabe motiverende undervisning, med afsæt i deres erfaringer med online- og udeundervisning 

 I deres oplevelse af ledetråde og kontinuerlig proces ser de en tydeligere sammenhæng mellem 

relation og faglig tilgang og har fået flere positive oplevelser af undervisning uden for 

klasserummet, men at læringsmiljøer er mangeartede 

 Eleverne er meget tydelige i det de har oplevet og har forventninger til, at der skal være en 

tydelig sammenhæng mellem læringsture, kombinationen af teori og praksis og at der tages 

afsæt i den enkelte elevs tempo og behov 

Deres forståelse af meningsskabelse og god undervisning ligger i tråd med EVA´s rapport om elevernes 

forståelse, og det stiller store krav til de fagprofessionelle i klasserummet og dermed strategiske 

skoleledelse som understøtter kerneopgave i folkeskolens formål og forståelse af god undervisning. 

 

6.3 Delkonklusion meningsskabelse 

Perioden med nødundervisning har givet nogle gode perspektiver på, hvordan både elever og lærere 

oplevede positiv meningsskabelse. For begge grupper gælder afhængigheden af, at læreprocesser sker 

i relationen med andre, at rammerne, læringsrummet er varieret og at der ikke er langt fra tanke til 

handling, fra teori til praksis, men fokus på den enkelte og gruppen. 
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I lærernes tilskrivelse af meningsskabelse ser vi træk omkring alle syv elementer. Sociale processer ser 

vi tydeligst, når lærerne beskriver deres samarbejde med deres kolleger i teamet, hvor de beskriver 

aktiv vidensdeling og en opmærksomhed på, at her har vi en opgave, som vi skal løfte sammen. Vi ser, 

at de havde en fælles identitet omkring at lykkes med at skabe god undervisning for eleverne. Når vi 

beder lærerne se tilbage på perioden, er der retrospektivt en række positive erfaringer fra perioden, 

de fremkalder sig en ramme omkring opgaven, der gav grundlag for en meningsfuld opgaveløsning. 

Ledetråde for lærerne bliver elevernes positive reaktioner ift. at være i et fællesskab, glæden hos det 

enkelte barn i fællesskabet, samt oplevelsen af at lykkes som lærer. Kontinuerlige processer og 

oplevelsen af at blive kastet ud i opgaven, hvor der kontinuerlig var behov for at handle, og hvordan 

lærerne begynder at skabe mening omkring opgaverne, som de blev kastet ud i ved at etablere et aktivt 

teamsamarbejde med kollegerne. Plausibiliteten fandtes hos lærerne, når de fokuserede på 

fællesskabet og den enkelte elevs udvikling, hvor dage med tid og fordybelse skabte en ramme om 

undervisningen, som var med til at give plads til et bredere fokus på opgaven. Det er tydeligt, at lærerne 

handlede aktivt for at løse opgaven og var indstillet på at prøve nye ting af for at få de nye rammer til 

at fungere, og her blev et tæt teamsamarbejde en af de løsninger, som læreren benyttede for at skabe 

det bedst mulige grundlag for at skabe handling, der naturligvis medført til og fravalg i løsningen af 

opgaven. 

I elevernes tilskrivelse af meningsskabelse ser vi også træk fra alle syv elementer. Sociale processer ses 

hos eleverne i samarbejde med kammeraterne omkring en fælles opgave i undervisningen, hvor det 

tilskrives stor betydning at være i en læreproces sammen med andre.  I deres forståelse af identitet ser 

de sig selv som elever i klassens fællesskab, hvor det de beskæftiger sig med, er det, de definerer som 

ordentlig undervisning. I elevernes retrospektive blik på perioden er det tydeligt, at det at lærerne pga. 

sundhedsdagsordenen og begrænsning af smittespredning var presset til at flytte undervisningen uden 

for, havde en betydning for lærernes motivation for at skabe en ramme for undervisning udenfor. I 

elevernes ledetråde er der en tydelig kobling til det, vi tidligere beskrev som god undervisning, hvor 

ture og udeundervisning skal have et læringsformål for, at eleverne opfatter den som gode og 

relevante. Ift. kontinuerlige processer peger eleverne på, at det er nemmere at holde fokus når 

undervisningen var ude, da det gav en oplevelse af flow, hvor det var nemmere at fastholde 

koncentrationen. I forhold til tempo, så oplevede eleverne at når der tid til en mere plausibel tilgang, 

hvor der var mulighed for at færdiggøre arbejdet i eget tempo uden at skele til, hvad der præcist skulle 

nås i en time eller løbet af en dag, så gav det et godt læringsfokus. At have undervisningsaktiviteter der 

knyttede sig til konkrete forløb, hvor handling og tænkning sammen kobles, det oplever eleverne som 

en stærk kvalitet i undervisningen, og det er de meget motiveret for. 
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Konklusionen er, at der er flere ligheder mellem lærere og elevers oplevelse af meningsskabelse, og at 

Weicks syv karakteristika kan kobles direkte til udsagn fra både lærere og elever. Lærerne organiserede 

sig gennem meningsskabelse, og vi fremhæver særligt det, der udsprang gennem sociale processer, 

styrket identitetsfølelse og søgen efter meningsgivende ledetråde. 

Dette skal bruges i diskussionen af sammenhæng, muligheder og udfordringer mellem kerneopgaven, 

meningsskabelse og strategisk ledelse – nemlig, hvad tager vi med fra coronaperioden til at styrke eller 

revurdere skoleledelse i folkeskolen. 

Herunder præsenterer vi en synoptisk sammenstilling af lærernes og elevernes nøgleudsagn under de 

syv elementer. Det gør vi for at tydeliggøre forskelle og ligheder. 

 

 

Med afsæt i analysen ser vi argumenterne for meningsskabelse som en nødvendighed for at lykkes med 

kerneopgaven, og de muligheder som det giver for strategisk ledelse.  Det afgørende for at kvalificere 

den fagprofessionelle identitet er at koble det til lærernes forståelse af kerneopgaven. 

 

Pointer om meningsskabelse på baggrund af ovenstående analyse 

 Lærerne skaber mening ud fra Weicks syv karakteristika. Vi ser særligt disse tre som mere 

fremtrædende end de øvrige: Sociale processer, identitet og ledetråde. En fælles 
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identitetsfølelse opnås når det lykkes at skabe god undervisning for eleverne, og lærerne 

forventer dedikering og aktiv videndeling fra hinanden. Det er tydeligt, at en grundlæggende 

ledetråd for lærerne var oplevelse af god undervisning, hvor relationer og omsorg var 

omdrejningspunktet for at udvikle børnene i fællesskabet. Lærerne finder mening i et stærkt 

fokus på relationsarbejde og undervisning, med afsæt i nærmeste udviklingszone “at gøre det 

rigtige for børnene”.  De ser tilbage på perioden med en positiv erindring - “det var gode tider”. 

 Eleverne fokuserer på læringsture og god undervisning – det må ikke være meningsløst. De 

identificerer sig som skoleelev i større grad, end lærerne identificerer sig som skolelærer ud fra 

en normativ forståelse. Eleverne peger på, at god undervisning er meningsfuld, når den 

indeholder følgende elementer: tid til fordybelse, variation og mulighed for at sætte sit eget 

tempo.  

 Vi ser et tydeligt fælles træk hos både elever og lærere omkring de sociale processer, og 

betydningen af at indgå i et fællesskab med kolleger og klassekammerater. For lærerne 

kommer det særligt til udtryk omkring aktiv videndeling, hvor de understøtter hinanden for at 

skabe den bedst mulige kvalitet omkring opgaven. For eleverne handler det på sin vis om det 

samme – det at være i en læringssituation, hvor der er klassekammerater man kan spejle sig i 

og relatere sig til. 

 

I næste afsnit undersøger vi lærernes styringsforståelse, hvor den mening læreren tilskriver deres 

forståelse af kerneopgaven også har en betydning for de styringsteknologier, som er understøttende i 

forhold til lærernes arbejde med eleverne.  

 

7. Del 3: Analyse af styring 

Analyserne af kerneopgaven og meningsskabelse afføder en analyse af styringen af processer, som 

skaber eller udfordrer forståelsen af kerneopgave og meningsskabelse, og med blik for hvilke 

perspektiver på strategisk ledelse, der kan bidrage til meningsskabelse i kerneopgaven. Med baggrund 

i det teoretiske afsnit bliver der her i analysen fokuseret på kaosperspektivet og strategisk selvledelse i 

forhold til friheds- og opgaveperspektivet. 

Forståelsen af styring ses ind i kerneopgaven og meningsskabelse, og det bruges til at fremhæve 

udfordringer og styrker i de to målgrupper: lærere og ledere. Der er lavet to fokusgruppeinterview med 

de to skoleledelser til at afdække hvilken styringsforståelse de oplevede i perioden. Ligeledes er vi 

interesseret i, hvordan lærerne praktiserede den frihed som opstod for at blive klogere på, hvordan 
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strategisk selvledelse blev praktiseret, og hvilke forandringer det kan medføre for skoleledelsen 

fremadrettet i forhold til ledelsesopgaver med kerneopgave og meningsskabelse. 

 

7.1 Lærernes oplevelse af styring af kerneopgaven for opnåelse af meningsskabelse 

Kaosperspektiv 

Interviewet med lærerne tager afsæt i deres oplevelse af situationens utydelighed med afsæt i, at 

uklarhed er et vilkår, som skaber mulighed for et andet råderum, som er mere løsrevet fra den fælles 

styringskæde og med grobund for større autonomi og mulighed for eksperimenterende læring og 

meningsskabelse. 

Organisering og rammesætning af undervisningsopgaven var i udpræget grad delegeret til lærerteamet 

omkring årgangen, hvor selvledelse i opgaveløsningen var en forudsætning for at lykkes med opgaven 

i en periode med stor uklarhed omkring rammerne for undervisningsopgaven, og hvor 

sundhedsmyndighederne løbende ændrede anbefalingerne for, hvordan eleverne fysisk skulle 

håndteres f.eks. omkring afstand mellem elever og klasser. Ledelsens og myndighedernes anvisninger 

gik hovedsageligt på det sundhedsfaglige aspekt, og ledelsen havde i mindre grad fokus på pædagogiske 

og didaktiske aspekter.  Foruden den sundhedsmæssige dagsorden havde ledelsen dog også fokus på 

den gode praksis og videndeling mellem lærerne. 

Lærerne beskriver, hvordan de benyttede råderummet til at dele og udvikle løsninger omkring 

undervisningen sammen. En lærer betegner det i interviewet “find to learn”. 

“Også de gode ideer, hvad fungerede, når vi kaldte op til de andre klasser, når vi snakkede 

sammen med matematiklærerne. Jeg har lige fundet på det her, jeg har lige læst sådan, 

det er en god ide, det prøver jeg også lige. Så der var en meget større ideudveksling i bund 

og grund end til hverdag. Masser af find to learn.” (Lærer 8. klasse)   

Det er tydeligt, at skolens kultur og fællesskab er en stærk markør for samarbejdet og de gensidige 

forventninger, der i hovedsageligt knytter sig til faget. 

I forhold til autonomien er der, som lærerne kalder det, albuerum til at strukturere selv, og en oplevelse 

af, at der var plads til at gribe dagen sammen med eleverne. 

“At vi så havde mere albuerum til at kunne strukturere det, som vi ville, […] at dagene ikke 

var ligesom sådan rammesat, eller hvad man siger, på samme måde, det var det, jeg synes, 

var fedt” 
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“ […] vi er sammen med børnene, om det, der også er kerneydelsen, […] og så give dem en 

god undervisning, der er tilpasset dem. Og det havde vi frit slag til.” (Lærer 2. klasse) 

Vi ser, at lærerne bruger det de oplever som nyvunden frihed til at gribe dagen med afsæt i de behov, 

som de oplever eleverne har. Igen kan lærernes udsagn knyttes til faget eller egen 

professionsforståelse, hvor lærerne sætter rammen omkring opgaven. 

For lærerne betyder afsættet i et kaosperspektiv, at der skabes mulighedsrum for eksperimenter, 

afprøvninger og deling af viden med større autonomi, hvor uklarhed som et vilkår giver et nyt råderum 

for den enkelte lærer og teamet. 

 

Strategisk selvledelse - Frihedsforståelse 

I perioden var der øget fokus på den faglige handlefrihed, f.eks. metodisk, didaktisk og med større frihed 

i forhold til tidsperspektivet. 

I forhold til friheden så beskriver lærerne, hvordan deres forpligtende fællesskab fastholder alles fokus 

på opgaven, de skal have løst. 

“ […] man kunne ikke tillade sig bare at læne sig tilbage og bare sige nå men, det synes jeg 

ikke lige, jeg skal, eller – ikke fordi der er nogen, der gør det, men det var sværere sådan at 

falde igennem. Og så var vi i hvert fald også gode til at sige, hov, denne her opgave skal vi 

lige have løst, hvordan gør vi det? Så jeg synes, alle var egentlig rigtig gode til at tage 

ansvar.” (Lærer 5. klasse) 

De oplevede, at alle tog ansvar, hvilket også giver større mulighed for at skabe egne handlemuligheder 

og udfolde sine potentialer. Vi ser elementer, der knytter sig til selvrealisering og fælles forventning om 

at være “dedikeret og vi skulle vinde” fra afsnittet omkring meningsskabelse, som vi også ser som 

værende betydningsfuldt for lærernes selvforståelse. 

Lærerne reflekterer også omkring friheden og det, som de kalder den løse form og struktur. 

“ […] jeg ser det ikke som en modsætning, det med strukturen og så den mere løse form. 

Fordi jeg synes i høj grad, der var struktur i det, men strukturen den lå i, at når de var i gang 

med nogle opgaver, så var de i allerhøjeste grad strukturerede.” (Lærer 7. klasse) 

Læreren beskriver her, hvordan det er opgaven, de løser omkring eleverne, der sætter strukturen. Vi 

ser det som, at det er indholdet i dagen, der styrer strukturen for dagen. Den øgede frihed gav oplevelse 

af større selvbestemmelse og realisering af potentialer for meningsskabelse i forhold til selvledelse. 
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Men selv om vi ser elementer af selvrealisering, så ser vi også en tyngde omkring selvbestemmelse, der 

knytter sig til struktur og rammer. 

 

Strategisk selvledelse - Opgaveforståelse 

I analyseafsnit 2 om kerneopgaven har vi udarbejdet en analyse af kerneopgaveforståelsen. I dette 

afsnit er det også opgaveforståelsen, vi har i fokus, men med en styringsvinkel. Vi vil undersøge, hvad 

lærerne styrede efter i perioden. 

Vi kan se, at lærerne lægger deres undervisning op ad deres årsplaner i de fag, som de fortsat underviser 

i. De holder altså fast i grundkernen i fagene i deres arbejde med opgaven. 

“ […] pejlemærket var vel egentlig, at der var jo noget undervisning, vi skulle igennem […] 

hvad skulle vi have været igennem i årsplanen […] som vi så kan få passet ind.” (Lærer 7. 

klasse) 

I perioden omlægger læreren deres arbejde i fagene fra moduler til tema / blokdage, som lærerne 

tilpasser deres årsplaner omkring.  Her ser vi igen faget som bærende omkring lærernes valg i perioden. 

“ […] så kunne det være spændende at sidde og tilrettelægge, hvad skal vores store 

hovedoverskrifter være i vores temadag/blokdag. Det kunne jeg godt tænke mig, der kunne 

vi virkelig bruge nogle af de her erfaringer.” (Lærer 6. klasse) 

De oplever det som spændende at have råderummet til selv at styre opgaven, og hvor det bliver deres 

årsplaner, der styrer retningen.  Vi ser en dekobling til den almindelige styringskæde, i forhold til at 

skemaer og fagplaner er sat ud af kraft, så det er lærernes egne fortolkninger af årsplaner og indholdet 

i fagene, der bliver styringsdominerende i perioden. Her har de særligt fokus på tid til fordybelse. I 

afsnittet om kerneopgaven kommer det til udtryk ved, at det var dagen som helhed, der var i fokus og 

ikke den enkelte lektion. Så her ser vi et element af, at lærerne tager styringen omkring faget med fokus 

på retningen i arbejdet med opgaven. 

Lærerne taler også ind i det manglende metalag i perioden og fokus på kernen i deres arbejde, som de 

oplevede stod meget klart. 

“Jeg tror at det er en meget vigtig ting, at der ikke var nogen møder. Fordi vi må nok 

erkende, er der noget, skolen bruger tid på, så er det de der metalag, Vi bruger rigtig meget 

tid på at snakke om, hvordan det gik sidst, og hvad vi så skal, og koordinere og gøre ved, 

altså metalaget. Her var det overhovedet ikke abstrakt, det var lysende konkret.” (Lærer 8. 

klasse) 
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Det er tydeligt, at lærerne oplever en stor glæde ved at have fokus på det, de oplever som kernen i 

deres opgave, hvilket de ser som god undervisning med afsæt i børnene, hvor relationer og fællesskabet 

har en central plads i hverdagen. 

Det bliver ikke tydeligt, hvad god undervisning er, og som lærerne styrer efter, men vi ser nogle tegn 

omkring tid, fordybelse, relationer og fællesskabet, som vi i konklusionen og perspektiveringen af denne 

opgave vil koble op mod elevernes oplevelse. De har nogle konkrete eksempler fra. f.eks. matematik i 

Byparken, som eleverne peger på som god undervisning, hvor både faglighed og relationer er i samspil. 

I forhold til Maravelias model omkring opgave og frihed – ser vi flest tegn i retning af selvledelse i 

perioden, men idealet omkring strategisk selvledelse fremstår ikke tydeligt.  

Vi ser elementer fra begge 

selvledelsesperspektiver, hvor lærerne 

både realiserer sig selv i forhold til sagen i 

retning af strategisk selvledelse, men at 

lærerne også fokuserer på rammen og 

faget, som står mere tydeligt, og her er det 

selvbestemmelse, der kommer i fokus. Vi 

ser nogle udfordringer omkring forståelse af 

kerneopgaven, som ikke står entydigt, så i 

lærernes pejlemærke i arbejdet med 

kerneopgaven er der brug for at folde dette 

mere ud. 

Opgaveforståelsen afspejler et øget fokus på selvledelse, hvor selvstyring på fagenes formål og metalag 

udfordres. Retningen på opgaven sættes primært ud fra lærernes oplevelse af meningsskabelse i den 

aktuelle kontekst. 

 

Friheds- og opgaveforståelse 

En foreløbig konklusion, baseret på lærernes udtalelse, er at lærernes frihedsforståelse placerer sig i 

kategorien ‘selvbestemmende’, og at lærernes opgaveforståelse placerer sig i kategorien ‘selvledende’. 

Lærerne oplever frihed i rammerne, men er ikke optaget af selvrealisering, de leder sig selv ift. hvad 

opgaven er, og ikke hvordan opgaven skal løses. Desuden argumenterer lærerne både ud fra sagen, der 

for dem er at sætte eleverne i centrum, men også med et perspektiv på deres fag. 
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I det følgende afsnit vil vi se på, hvordan ledelsesteamene på de to skoler så på styrings- og 

opgaveforståelse i perioden. 

 

7.2 Ledelsens oplevelse af styring af kerneopgaven for opnåelse af meningsskabelse 

I de to lederinterviews spørger vi ind til, hvordan afdelingslederne oplevede styring og opgaveløsningen 

i perioden. Udtalelserne viser, at afdelingslederne har været i løbende dialog med deres lærerteams, 

men at de også har været på distance af den daglige praksis med eleverne. På samme måde, som 

lærerne måtte finde en brugbar vej i periodens frisættelse, på samme måde måtte afdelingslederne 

finde en måde at understøtte lærerne, samtidig med at de skulle håndtere en sundhedsdagsorden, der 

på mange måder var styrende for deres opgaveportefølje. 

Men alligevel er der en række udsagn, som vi kan bruge til at danne os et billede af, hvordan ledelsen 

oplevede lærernes valg og prioriteringer, og dermed får vi et fænomenologisk perspektiv på lærernes 

praksis. Vi vil belyse ledelsens syn på styringsperspektivet ud fra de samme tre overskrifter, som vi 

gennemgik/anvendte ovenfor. 

 

Kaosperspektiv 

Emergent ledelse er en nødvendighed - løbende justeringer i samspil med lærere og ledelseskolleger 

og have øje for både potentialer og udfordringer. Det kræver en proaktiv tilgang, for at man i størst 

muligt omfang imødeser nye udfordringer. For at kunne agere konstruktivt i et kaosperspektiv skal 

lederen have legitimitet og være dygtig til timing af indsatser i en dekoblet styringskæde med høj grad 

af decentral autonomi. 

“Vi slap tøjlerne omkring lærernes arbejde – de blev fritstillet i forhold til indholdet, så det 

stillede krav til at de kunne agere selvledende.” (Leder) 

“Vi var på og sat fri til at løse den definerede opgave, at lave skole i den nye ramme.” 

(Leder) 

Det er tydeligt, at ledelsen arbejder med en delegeret opgave, hvor rammen var at lave skole i en ny 

ramme, der på mange måder også var ukendt. Det giver en øget kompleksitet, at rammen er så åben 

og dekoblet fra den centrale styringskæde. Ledelsens løse tilkobling til styringskæderne øger 

kompleksiteten og nedsætter muligheden for koordinering fra centralt hold (forvaltningen), men også 

for ledelsen på den enkelte skole. Kaos som et vilkår, sammenholdt med en sundhedsdagsorden, som 

opsætter restriktive rammer, og som hele tiden ændres, sætter ledelsen under pres. Vilkåret med 

løbende uklarheder fordrer, at ledelsen kan håndtere både løst koblede systemer og forsat have 
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ledelsesansvar for både elever og personale, hvor andre måder at koordinere på end vanligt må 

benyttes. 

 

Strategisk selvledelse - Frihedsforståelse 

Der var tydeligt en øget frihed til at løse opgaven, som vi også anskuer via kaosperspektivet. I ledelserne 

er det rammen omkring nødundervisningen, der sætter retningen, og da denne ramme er formuleret 

meget åben og yderst kortfattet giver det lærerne en stor frihed. 

“Lærerne arbejdede meget selvstændigt inden for rammen, som var givet af nødlovgivning 

og ledelsens rammesætning.” (Leder) 

Ledelserne ser, at lærerne omsætter frihed til at arbejde aktivt med videndeling for sammen at finde 

en retning i opgaveløsningen. 

“Lærerne arbejdede aktivt med videndeling og var meget kreative i at finde nye veje i 

opgaveløsningen – de var et stærkt fællesskab.” (Leder) 

Det er tydeligt for lederne, at lærerfællesskabet bliver et bærende element, og som også rammesætter 

samarbejdet, hvor det er fællesskabet, der udfolder indholdet i rammen med plads til at sætte en 

retning i den meget åbent formulerede ramme. Dette fremgik også af analysen af lærernes oplevelse 

af styring. 

Et eksempel på en rammesætning fra ledelsesside er en udmelding om ture og udeundervisning: 

“Vi satte en ramme om ture ud af huset, og vi oplevede, at lærerne greb det og skabte et 

fagligt fokus kombineret med relationsarbejdet.” (Leder) 

Lederens oplevelse var, at lærerne greb mulighederne og kvalificerede rammerne i perioden. Vi mener 

igen, at vi kan trække på tre centrale perspektiver på meningsskabelse i lærernes forståelse af perioden: 

sociale processer, identitet og ledetråde giver en retning på lærernes opfattelse af, hvad de oplever 

som betydningsfuldt og dermed også kan kobles til deres selvrealisering i perioden. Vi ser her et 

eksempel på, at lederne leder lærerne i en fælles etableret forståelse af opgaven med afsæt i den frie 

ramme for nødlovgivningen, hvor det er elevernes trivsel og læring, der er den bærende forståelse. 

 

Strategisk selvledelse - Opgaveforståelse 

Hvordan oplevede ledelsen, at lærerne påtog sig opgaven omkring styring eller øget selvledelse? 
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Ledelsen så tydeligt, at det daglige fokus, på det de kalder kerneydelsen, var rigtig godt på plads i 

perioden. 

“De voksne oplevede, at de ikke blev forstyrret af alt muligt andet - forældrene var barberet 

væk, man kunne ikke holde alle mulige møder, som både bidrager til kerneopgaven, men 

også forstyrrer ift. det daglige fokus på kerneydelsen.” (Leder) 

De øvrige aktiviteter, der også understøtter kerneopgaven, men befinder sig længere væk fra den 

daglige opgave med børnene var sat på pause eller minimeret, så der var tid til kerneydelsen uden 

unødige forstyrrelser. 

“Lærerne oplevede det som positivt at have mulighed for at fordybe sig sammen med 

klassen og kollegerne – og det gav en tryghed.” (Leder) 

Ledelsen så, at lærerne greb muligheden og agerede positivt på de øgede muligheder for at fordybe sig 

med klasser og kolleger, som vi beskrev i delanalyse 1 om kerneopgaven, hvor tid og fordybelse er helt 

centrale i lærernes oplevelse af perioden. 

Strukturen på dagen med færre skift, mindre hold og reduceret kompleksitet oplevede ledelsen også, 

at eleverne responderede positivt på. De faglige krav var bedre tilpasset eleverne end i en almindelig 

skoledag, og pædagogiske dyder blev trukket frem: 

“Færre valg for børnene, og at mange børn responderede positivt på mere konkrete krav 

ift. det fagfaglige. Nødundervisning blev meget mere snævret ind til, at f.eks. “Vi fordyber 

os virkelig i at skrive denne her historie.” (Leder) 

“Det at være i mindre hold var der mange, der profiterede af. Socialt at skulle være i små 

grupper – at vi havde defineret rammen for dem - ved at reducere kompleksiteten og 

indskrænkning i den selvforvaltende tilgang, gjorde at der var rigtig mange, der trives. De 

gamle pædagogiske dyder som ro, renlighed og regelmæssighed kom i spil, og der var 

noget virksomt i det. Og det var bemærkelsesvist, hvor meget det gav ro på flokken.” 

(Leder) 

I de to udtalelser fremstiller lederne, hvordan lærernes opgaveforståelse havde fokus på at reducere 

kompleksiteten for eleverne, og fortæller, hvordan lærerne lykkes med at have fokus på både det basale 

og det nødvendige i den givne situation. Lederne demonstrerer her, hvordan lærerne satte eleverne i 

centrum, underbygger dermed at lærernes opgaveforståelse var selvledende ift. både fag og sag, - og 

at lærerne ledte sig selv ift. hvad opgaven var. 
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Friheds- og opgaveforståelse 

Ledernes oplevelser af lærernes tilgange bekræfter, at lærernes opgaveforståelse kan karakteriseres 

som ‘selvledende’, idet de oplever, at lærerne træffer en række valg på egen hånd ift. hvad opgaven 

var, og at lederne bifalder den tilgang lærerne havde. Dvs. Vi kan konkludere, at der er 

overensstemmelse mellem lærere og ledere her, uden at lederne på forhånd havde defineret opgave 

og formål. 

 

7.3 Delkonklusion af styring 

Når ændringer i styringen af kerneopgaven udfordres, og opgaven forsat skal være meningsskabende, 

så er det vigtigt at forholde sig til, hvilket perspektivskifte det medfører hos målgrupperne. I analysen 

af styring har kaosperspektivet været afsættet for lærernes og ledernes måde at håndtere selvledelse. 

Kerneopgaven udfordres helt grundlæggende af, at lærerne primært har et eksistentielt syn på 

opgaven.  Hvor blikket for den normative opgave er begrænset og det eksistentielle perspektiv alene 

knytter sig til at reducere kompleksiteten for eleverne med fokus på deres trivsel. Ændringer i 

styringskæden giver et øget behov for, at lærerne kan agere strategisk selvledende og dermed øget, ift. 

figur 6 side 27, selvrealisering og selvledelse. 

Lærernes selvledelse i perioden har primært taget afsæt i deres fag med et tydeligt blik for struktur, 

der sætter en ramme omkring indholdet. Derudover benytter lærerne indholdet i fagene til at sætte 

retningen. 

Det udfordrer ligeledes ledelsesopgaven, at muligheden for styring og koordinering er begrænset. Både 

lærere og ledere skal med hver deres afsæt flytte deres styringsforståelse og samtidig fastholde og sikre 

en fælles retning med kerneopgaven og skabelse af mening for den enkelte og fællesskabet. Strategisk 

selvledelse bliver idealet, hvis lærerne skal kunne agere løst koblet som styringsforståelse. Her bliver 

selvrealisering med fokus på retning og sag helt centralt for den enkelte lærer både i fællesskabet og 

individuelt. 

I et ledelsesperspektiv stiller det krav til lederen om at skabe et råderum med realistiske 

handlemuligheder for lærerne og samtidig sikre, at alle elever oplever kvalificeret og god undervisning. 

Det kan udfordres af øget selvledelse for den enkelte lærer eller team, hvor de i højere grad selv sætter 

retning på kerneopgaven. Hvordan sikrer lederen både større selvledelse hos medarbejderne, og at 

folkeskolens formål forsat er det bærende for kerneopgaven og hermed elevernes læring og trivsel, så 

både det normative og fænomenologisk perspektiv på kerneopgaven også belyses sammen med 

lærernes naturlige blik for det eksistentielle perspektiv. 
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Konklusionen er, at lærerne havde en oplevelse af frihed inden for de givne rammer, som de brugte til 

at lede dem selv ift. en opgaveforståelse, der havde øje for og fokus på elevernes umiddelbare behov 

for sociale fællesskaber, ro og genkendelighed, og sekundært en mere normativ kerneydelse. Lærerne 

var dermed selvledende, idet de formåede at lede sig selv ift. hvad opgaven var, som de fandt mening 

med ud fra et opgaveperspektiv baseret på både fag og sag. 

Herunder er en synoptisk sammenstilling af analysen af styring, som indeholder både muligheder og 

udfordringer i forståelsen af strategisk ledelse. 

 

Pointer om styring og selvledelse på baggrund af ovenstående analyse 

 Lærerne oplever frihed inden for de givne rammer, som nødlovgivningen gav, men sætter kun 

i begrænset omfang selv retning, hvor det knytter sig til indholdet i dagen omkring faget. Da vi 

ser fag og struktur som bærende elementer hos lærerne, må vi derfor karakterisere 

selvbestemmende, som den mest udprægede frihedsforståelse i perioden 

 Lærerne leder sig selv ift. deres opgaveforståelse, som havde et tydeligt eksistentielt 

perspektiv, hvor lærerne har faget som kompas, når de sammen med kollegerne sætter 



   
 

70 
 

retningen for arbejdet. Vi ser elementer af både selvstyre og selvledelse. Lærerne argumenter 

ud fra deres funktionsforståelse, og må derfor karakteriseres som selvledende 

 Ledelsen opgave er at skabe mening, så strategisk selvledelse med blik for selvrealisering og 

selvledelse muliggøres 

 Vi kan derfor konkludere, at lærerne ikke var strategisk selvledende i vores 

undersøgelsesperiode, men vi så tydelige elementer af selvledelse, hvor ramme, fag, retning 

og tildeles sag fremtræder tydeligt 

 

Vi har nu i tre analysekapitler fremhævet en række pointer, som for hver delanalyse giver perspektiver 

på vores problemstilling. 

Vi vil i næste kapitel diskutere undersøgelsens resultater, og herefter diskutere hvad denne indsigt kan 

bidrage til i vores fremtidige ledelse af kerneopgaven. 

 

8. Diskussion - og den fremadrettede ledelsesstrategi 

8.1 Hvad har vi lært af de tre analyser? 

Vi har i de tre forrige analyseafsnit fremtrukket en række pointer fra hver analyse. Når vi koncentrerer 

dette yderligere, fremstår der tre væsentlige fund, som vi trækker frem: 

Lærerne sætter eleven i centrum; dette centrale fund skinner tydeligt igennem i alle vores interviews; 

at lærernes opgaveforståelse først og fremmest tager udgangspunkt i, hvad lærerne oplever som 

hjælper eleverne mest – både når det drejer sig om tryghed i fællesskabet, relationsopbygning til 

klassekammerater, hjælp til undervisningsopgaver eller ro og fordybelsesmuligheder generelt. Eleven 

ses som kernen i opgaveforståelsen, og lærernes individuelle og eksistentielle kerneopgaveforståelse 

skal ses i denne kontekst. 

Lærerne vælger særligt ledetråde, som styrker deres meningsskabelse ift. deres læreridentitet; dette 

andet centrale fund bliver tydeligt i vores analyse af meningsskabelse, hvor lærernes meningsskabelse 

i flere sammenhænge knyttes til deres identitetsforståelse, samt at lærerne vælger at hæfte sig ved 

ledetråde, som styrker deres professionsforståelse. Fundet skal ses i sammenhæng med, at lærerne 

identificerer sig stærkt omkring eleverne, hvor det, der for lærerne opleves som det rigtige ift. eleverne, 

har en selvforstærkende effekt ift. deres identitet og selvforståelse. 

Lærerne er eksistentielt selvledende med afsæt i deres læreridentitet; dette tredje fund fremkommer i 

vores undersøgelse af, om der eksisterede strategisk selvledelse i undersøgelsesperioden. Igen fremstår 
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den enkelte lærers eksistentielle forståelse af opgaven som central, da det ud fra dette perspektiv er 

korrekt at sige, at lærerne var selvledende på alle parametre – eksistentielt selvledende, og dette fund 

skal dermed også ses i sammenhæng med de to første fund. 

 

8.2 Hvad bidrager denne indsigt til? 

Lærerne har et tydeligt eksistentielt syn på kerneopgaven, som rummer en række gode kvaliteter, der 

kan kobles med den normative kerneopgave. Der er dog en ledelsesopgave i at nå hele vejen rundt om 

kerneopgaven, og i forhold til blikket på eleverne er dette stærkt hos lærerne, men der er en diskrepans 

til elevernes egen identitet som skole-elever, hvor forståelsen er, at i skolekonteksten er jeg elev for at 

lære noget. 

Lærerkulturens iboende stærke professionsidentitet træder frem og bliver et studie i sig selv, og indsigt 

i denne, og dens betydning for, hvad der tillægges mening, er vigtig viden for en skoleledelse i arbejdet 

med kultur og kerneopgave. Læreridentiteten - som grundkerne i den enkelte – er en styringsfaktor, og 

deres intrinsiske motivering bliver grundmotor i deres eksistentielle selvledelse. 

Kvalitet i skolen kan derfor kobles med kaos rundt om skolen, da beslutninger træffes decentralt med 

selvledende lærere. For vi konstaterer, at når styringskæden sættes ud af drift, så sætter lærerne eleven 

i centrum, og i et styringsfrit scenarie finder lærerne mening i fællesskabet, med kolleger og elevers 

reaktioner som ledetrådene i deres meningsskabelse. 

Meningsskabelse opstår derfor ud fra mange kriterier og skabes samtidig i komplekse sammenhænge 

af ledetråde, hvor hver enkelt lærer finder plausibilitet. Og på vores skoler er der et utal af koblinger 

lærere og øvrige medarbejdere imellem, som efterlader et indtryk af, at i vores stræben efter en fælles 

kerneopgaveforståelse står vi foran en opgave med mange individuelle kriterier for kvalitet. 

 

8.3 Hvilke ledelsesovervejelser giver det anledning til? 

Når kerneopgaven må opfattes som tom, er ledelsesopgaven at facilitere de fælles bidrag og det 

meningsgivende til en kollektiv og fælles kerneopgaveforståelse, og samtidig bliver ledelsesopgaven at 

sikre den normative kerneopgaves (folkeskoleloven) bidrag, så også den er indeholdt i en fælles 

forståelse. Og i denne proces understøtte de professionelle i at være åbne over for de andre 

fagligheders input til en fælles kerneopgaveforståelse. Netværksorganiseringen omkring kernen 

indeholder også de udefra-ind perspektiver, som forældre og øvrige eksterne parter tilbyder. 

Der ligger en tydelig ledelsesopgave i at understøtte lærernes professionelle dømmekraft, så det bliver 

meningsfuldt for lærerne at have et stærkere blik for elevernes motivation for læring og en tættere 
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kobling i deres valg til den normative kerneopgave - folkeskolens formål. Dvs. Ledelsen skal støtte 

lærerne i et normativt og fænomenologisk blik på deres opgave. 

Vi må desuden erkende, at vi har en organisation, som kan minde om en kaotisk fodboldbane, der giver 

god anledning til at drøfte, hvilket spil vi sammen skal spille, hvilke og hvor mange mål vi skal stille op, 

og hvor der i givet fald skal være streger, og ikke mindst, hvordan vi kan score mål. 

 

(Kilde: Hammer og Høpner, side 262. 2019) 

Billedet af den kaotiske fodboldbane viser kompleksiteten af vores organisation, hvor hvert mål har en 

betydning for en eller flere, og hvor måske et team scorer på et mål de har sat op, som potentielt set 

kan være et mål for alle øvrige. 

 

Det giver også den overvejelse, at vi som ledelse 

har en opgave med at bringe medarbejdernes 

mange kerneopgaveforståelser tættere på den 

normative kerneopgave, og dermed vil de 

fænomenologiske perspektiver også nærme sig 

et mere normativt udtryk. Men samtidig må vi 

overveje, hvordan vi kan lede op ad for at 

kvalificere den dominerende normative 

kerneopgave, så vi som samlet skole/som fagprofession medvirker til at kvalificere en fælles 

kerneopgaveforståelse i samarbejde med de formelle lag, der giver os legitimitet i normativ forstand. 

Den tomme kerneopgave må bibringes indhold fra folkeskolens ejere og brugere, da vi kan antage, at 

skellet mellem lærernes eksistentielle kerneopgaveforståelse sandsynligvis vil fortsætte med at afvige 

fra den normative forståelsesramme. 

 



   
 

73 
 

8.4 Hvilke ledelseshandlinger kalder det på, og hvilke udfordringer giver det? 

Hammer og Høpner giver et bud på at oversætte Weicks tanker til 10 centrale ledelsesanvisninger 

(Hammer og Høpner, side 214ff. 2018), og her hæfter vi os særligt ved disse fire: 

“Find ud af, hvad der er værd at tale om – men gør det aktivt”, 

“Fastfrys situationen - så der kan skabes mening i situationen”, 

“Vær strategisk – brug kulturen” (måske den vigtigste), og 

“Organisationer er løst koblet – giv slip, men hold fast”. 

Kerneopgaven er værd at tale om, og dette kan kvalificeres gennem samtale med andre, så vi dels bliver 

klogere på, hvad vi skal tale om, og dels har noget at tale om. Weick kalder dette “Talk the walk” (ibid. 

s. 215). Vores opgave er at understøtte lærernes professionelle dømmekraft, så det bliver meningsfuldt 

for lærerne at have et stærkere blik for elevernes motivation for læring og en tættere kobling i deres 

valg til den normative kerneopgave - folkeskolens formål. Derved kan ledelsen støtte lærerne i et styrket 

normativt og fænomenologisk blik på opgaven. 

Udfordringen er, at kerneopgaven enten er en tom skal eller meget overordnet formuleret, hvilket er 

vanskeligt at koble til den konkrete praksis. Det udfordrer ledelsens opgave i at konkretisere de tre 

perspektiver på kerneopgaven, så det giver en klar retning for skolens arbejde. 

 

Ledelsen skal have en stærk bevidsthed omkring lærernes meningsskabelse og deres 

professionsforståelse, så ledelsen kan møde lærerne og forstærke mening omkring et bredere blik på 

kerneopgaven. Det betyder, at ledelsen skal arbejde strategisk med brug af kulturen ved at finde ud af, 

hvad der er værd at tale om og fastfryse situationen, og bruge denne til aktivt at reflektere sammen og 

derigennem skabe mening. Både ledelse og lærere skal finde mening for at kunne forpligte sig på 

opgaven. 

Udfordringen er at skabe mening for den enkelte i fællesskabet, på en kaotisk fodboldbane og i en 

politisk styret organisation. 

 

Vi skal kunne træde et skridt tilbage, og ikke lade styring stå i vejen for innovationskraft. Lærernes evne 

til at være selvledende skal bruges konstruktivt, og vi skal skabe platforme for udforskning. Opgaven er 

at etablere et værdigrundlag, der kan fungere som kompas, som understøtter retningen for arbejdet 

på skolen. “Organisationen er løst koblet – giv slip men hold fast.” 
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Udfordringen er at acceptere dekobling og begrænsede muligheder for koordinering i en rationel 

forståelse af styring, samt håndtere evt. oplevelser af uklarhed 

 

Vores opgave er kvalificeret at understøtte lærernes eksistentielle professionsideal, og samtidigt en 

tættere kobling i deres valg til den normative kerneopgave, og dermed støtte lærerne i et normativt og 

fænomenologisk blik på deres opgave. 

 

Både “Walk the talk” og “Talk the walk”. 

 

 

9. Konklusion 

Vi har i de foregående afsnit forsøgt at indkredse, hvilke forståelser kerneopgaven har haft for elever, 

lærere og ledere i perioden med nødlovgivning, og hvilken indvirkning det har haft på oplevelse af 

mening og muligheden for strategisk ledelse. 

”Hvilke eksistentielle forståelser af kerneopgaven organiserede lærernes meningsskabelse i 

nødundervisningsperioden, som kan give os en dybere indsigt i og anledning til at revurdere vores ledelse 

i forhold til den normative kerneopgave?” 

De enkelte afsnit om kerneopgave, mening og styring kan ikke stå alene, men må ses som en 

sammenhængende undersøgelse af kerneopgaveforståelse i skolen i en specifik periode, hvilket 

betyder at ledelsesopgaven også skal inddrage alle tre perspektiver. 

Kerneopgaven er blevet iagttaget ud fra Hasles normative tilgang til, hvad kerneopgaven er, og hvor vi 

anvender Hasles definition på kerneopgaven som normativt afsæt for perspektivering. Dette har vi 

suppleret med Lawrences tre analytiske perspektiver på kerneopgaven: normativt, eksistentielt og 

fænomenologisk, og endeligt brugte vi også Pors og Andersens tanker om kerneopgaven som et tomt 

begreb samt Gittels model for organisering med borgeren i centrum. 

Meningsskabelse er blevet undersøgt ud fra Weicks teorier om meningsskabelse og organisering i vores 

analyse af de seks fokusgruppeinterviews vi gennemførte i september og oktober måned, om lærers, 

elevers og lederes oplevelser af nødundervisningsperioden fra marts til juni. 
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Sidste element er styring, hvor vi har benyttet Grøn og Hansens beskrivelse af kaosstyring, samt en 

kombination Maravelias teori om frihedsforståelse og Kristensen og Pedersens teorier om 

opgaveforståelse og strategisk selvledelse. 

På baggrund af teorielementerne og vores analyse af empirien er vi kommet frem til nedenstående tre 

konklusioner: 

 Lærerne satte eleven i centrum, i kernen af opgaven, og praktiserede ud fra en eksistentiel 

kerneopgaveforståelse. Lærerne refererer ikke direkte til den normative kerneopgave, men 

læringsfokus på at kunne indgå i et fællesskab forbereder eleverne på demokratisk deltagelse 

i samfundet. 

 Weicks syv karakteristika kan kobles direkte til udsagn fra både lærere og elever. Lærerne 

organiserede sig gennem meningsskabelse, og vi fremhæver særligt det, der udsprang gennem 

sociale processer, styrket identitetsfølelse og søgen efter meningsgivende ledetråde.  Der er 

desuden flere ligheder mellem lærere og elevers oplevelse af meningsskabelse. 

 Lærerne havde en oplevelse af frihed indenfor de givne rammer, som de brugte til at lede dem 

selv ift. en opgaveforståelse. De havde øje for og fokus på elevernes umiddelbare behov for 

sociale fællesskaber, ro og genkendelighed, og sekundært en normativ kerneydelse. Lærerne 

var dermed eksistentielt selvledende, idet de formåede at lede sig selv ift. hvad opgaven var, 

som de fandt mening med ud fra et opgaveperspektiv baseret på både fag og sag. 

Vi må samlet konkludere, at der er et misforhold mellem folkeskolens normative formålsparagraf og 

lærernes eksistentielle tilgang til opgaven med skolens elever. 

Vi vurderer, at lærernes meningsskabelse er helt central for organiseringen af arbejdet i perioden. Det 

ses i, at lærerens professionelle dømmekraft bliver styrende for indholdet i skoledagen med afsæt i 

deres vurdering af elevernes behov, som derved bliver styrende for tilrettelæggelsen af skoledagen. 

Ligeledes bliver lærerens samarbejde og videndeling med kollegerne et helt centralt element i 

udviklingen af undervisningen i perioden. Derudover ser vi, at eleverne identificerer sig stærkere som 

skoleelever, end lærerne identificerer sig som skolelærere i perioden. Det er særligt forholdet omkring 

indholdet i dagen, hvor eleverne vægter udviklende læringsaktiviteter højt for at opleve dagen 

meningsfuld, hvor lærerne i større omfang er klar til at have relationerne og det sociale samvær i fokus. 

Det kan måske ses i lyset af perioden, hvor vi alle var isoleret, og lærerne oplevede flere børn var i 

mentale udfordringer pga. ensomhed og mistrivsel. 

I vores problemfelt har det været væsentligt at undersøge, om en anden forståelse af kerneopgaven 

giver ”-anledning til at revurdere vores ledelse i forhold til den normative kerneopgave?” Det har betydet 

en analyse af, hvilke ledelsesudfordringer det giver skolen, og vi vil konkludere, at der er tre 
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ledelsesudfordringer, som giver grundlag for en revurdering af ledelse i forhold til en normativ tilgang 

til kerneopgaven: 

 Ændring af ledelsesperspektiv til at kunne rumme både det normative, eksistentielle og 

fænomenologiske i tilgangen til kerneopgaven for at opfylde folkeskolens formål  

 I større omfang kunne lede i løst koblede systemer og samtidig skabe tilknytning til fælles 

handlinger og meningsskabelse i de enkelte teams, hvor ledelsesopgaven bliver at understøtte 

og udvikle kerneopgaven som udfordres af større autonomi. 

 At sikre en fælles skole for alle, hvor lederen sætter retning på trods af et kaosperspektiv, så 

strategisk selvledelse kan udfoldelse med ligevægt mellem selvbestemmende og selvledende 

hos den enkelte, team og skole. 

 

 

10. Ledelsesudvikling og refleksion 

10.1 Flemming 

Jeg vil starte med min motivation for at starte på MPG. Jeg har arbejdet med skoleledelse i knapt 20 år 

og har gennem årene oplevet, at kompleksiteten omkring folkeskolen og skolederjobbet er vokset og 

vokset. I forbindelse med folkeskolereformen og lov 409 tilbage i 2013 tog det yderligere fart, og i 

mange kommuner inkl. Roskilde blev der fra forvaltningen igangsat mange gode projekter for at 

understøtte skolernes arbejde med folkeskolereformen. Men på trods af gode projekter og hensigt, så 

var det vanskeligt af få projekterne til at leve på skolen efter projektfasen, når konsulenter mm. forlod 

skolen igen. Det blev tydeligt, at hvis skoleudvikling skal forankres på skolen, så skal den bæres af 

ledelsen på skolen og så skal vi være på omgangshøjde med de konsulenter og eksperter, der kommer 

for at understøtte skolen. 

Det er min klare oplevelse, at min ledelsesidentitet er blevet styrket i forløbet hen over de sidste 3½ år. 

Her vil jeg særligt fremhæve fire moduler ud over mastermodulet. 

Ledelsesfagligt Grundforløb med Neo-PI-R og samtale med psykolog, der gjorde mig klogere på min 

egne præferencer og måde at se verden på. Jeg ligger højt på ekstroversion, åbenhed og 

samvittighedsfuldhed og lavere på emotionelt og venlighed. I forhold til høj ekstroversion så ser jeg det 

meget i tilknytning til mit arbejde, da jeg privat foretrækker nære relationer og nok må se det som 

tillært. I mit arbejde er jeg særligt blevet opmærksom på, hvordan to af mine præferencer kan opleves 

af mine omgivelser. Forenklet kan det siges sådan: venlighed, hvor min præference her kan opleves 
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som upersonlig og samvittighedsfuldhed hvor jeg kan opleves uspontan. Jeg har bevidst arbejdet med 

at disse to præferencers bagsider ikke skal fylde i mit ledelsesarbejde og derfor er den en god øvelse 

for mig at bruge Weicks meningsskabelse som en del af fundamentet i mit ledelsesarbejde, hvor et 

fokus på Weicks syv elementer holder disse to præferencer i balance. 

Offentlig Styring gav en bredere tilgang styringsperspektiver i analysen af en opgave. Jeg er særligt 

blevet optaget af kultur og kaosperspektivet, da jeg oplever, at de har en stor relevans i forhold til min 

arbejdsplads og folkeskolen som helhed. Der givet mig redskaber til at have blik for kulturmarkører på 

skolen og mod til at stå i ledelsesrollen med kompleksitet og uklarhed. At turde koble mig på de ideer 

og handlinger, der kan være en del af løsningen på den problemstilling, vi står med. 

Kommunikation, hvor jeg har fået blik for de narrativer i min ledelse, både mundtligt og skriftligt, at 

forstørre og forstærke den del af fortællingen, vi gerne vil have mere af med fokus på målgruppens 

forforståelse i opbygningen af fortællingen. Min erfaring med det narrative er, at det vi sætter spot på, 

er også det, vi ser mere af. 

Pædagogisk Strategisk Ledelse, hvor vi i en længere periode arbejdede i en læringsgruppe, hvor vi kom 

helt tæt på hinandens ledelsespraksis og fik skabt et fortroligt rum. Vi fik mulighed for at koble teori og 

handling sammen med sparring og refleksion. Jeg har fortsat kontakt med hovedparten af min 

læringsgruppe, og vi bruger fortsat hinanden til sparring. 

Det er min oplevelse at alle fagene på uddannelsen har været med til at hæve mit kompetenceniveau 

og skabe ny indsigt, hvor jeg særligt er blevet opmærksom på et problems karakter, at det er et 

vidensproblem og de ledelsesproblemer, som jeg står med. 

Forløbet omkring masterafhandlingen og samarbejdet med Jon. Jon og jeg kender hinanden godt fra 

skoleledergruppen i Roskilde og vores parløb gennem hele MPG-uddannelsen. Det har været en stor 

styrke med mange berigende samtaler, der har skabt basis for refleksion og til tider også udfordret mig. 

 

Min virkelighed i forbindelse med at skrive denne opgave er et fuldtidsarbejde som skoleleder i en 

fortsat pandemi, hvor der er et ekstra pres på at håndtere diverse sundhedsdagsordener kombineret 

med arbejdsmiljø for elever og lærere. I den sidste periode af denne opgaveskrivning er jeg blevet 

konstitueret Skoleleder på en anden skole i kommunen, hvor der er massive samarbejdsproblemer, så 

jeg nu er fungerende skoleleder på to skoler. 

At tage lederskab med fokus på relationer og ledetråde, der understøtter organisationens formål.  I 

arbejdet med at udarbejde et ledelsesgrundlag sammen med mit ledelsesteam, er dette blevet et 
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kompas i mit ledelsesarbejde. Ledelsesgrundlagets tre kerneværdiger har sit afsæt i mit våbenskjold fra 

det personlige lederskab. 

De tre kerneværdier: 

 Åbenhed: ”Fordi vi møder hinanden og vores omverden med positive forventninger” 

 Ordentlighed: ”Fordi vi sætter etikken forrest i måden, vi behandler hinanden på” 

 Ansvarlighed: ”Fordi alle har et ansvar for at bidrage positivt til kerneydelsen” 

 

Om fremtiden - at bruge min nyvundne viden til at styrke mit arbejde som skoleleder, så skolen kommer 

til at stå stærkt. Det kan ses ved at skolen er et attraktivt valg for forældrene til deres børn, at eleverne 

er i trivsel og udvikling, at lærere og pædagoger oplever skolen som en attraktiv arbejdsplads med fokus 

på eleverne og deres udvikling og at forvaltning og politiker kigger i vores retning når de kigger efter 

kvalitet og velfungerende løsninger der er forankret i skolens hverdag. 

 

 

10.2 Jon 

Min rejse gennem de mange moduler på masteruddannelsen har givet mig et langt stærkere teoretisk 

fundament at basere mine overvejelser og analyser af ledelsesspørgsmål, og det ledelsesgrundlag, jeg 

stod på ved opstarten af Masteruddannelsen, er hele vejen igennem blevet både skærpet og positivt 

forstyrret, så jeg har flyttet mig, fra et ledelsesblik præget af positionen som mellemleder, til i dag at 

have både et stort overblik over egen organisation, et detaljeret kendskab ned i praksis samt at have 

lyst til at flytte mig niveaumæssigt og sætte min viden i spil i en mere overordnet organisatorisk 

placering. 

 

De forskellige moduler undervejs har alle bidraget til et mere nuanceret blik på udvalgte 

ledelseselementer: 

På ledelsesfagligt grundforløb udarbejdede jeg en individuel udviklingsplan inspireret af Schnoors 

narrative organisationsudvikling, Golemans ledelsesstile og Scheins kulturmodel. Jeg var optaget af at 

sætte personlige mål om balanceret dialog med alle medarbejdere, hvor jeg samtidig kunne signalere 

en tydelig retning, med bevidsthed om, at min innovative praksis kan efterlade både medarbejdere og 

mellemledere med en usikkerhed om kursen. 
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Magt i skiftende ledelseskontekster – om min rolle i forskellige kontekster som skoleleder og TR for 

skoleledere. Med magtens trekant beskrevet af Fogsgaard og Elmholdt, og Tangskjærs beskrivelse af 

Bolman og Deals fire betragtningsperspektiver samt Yukls perspektiv på personlig magt og ledelse i 

organisationer. 

Styring af de selvstyrende team – om styringsperspektiver, herunder principal-agent-perspektivet og 

Scheins tre kulturniveauer. Jeg fokuserede her på, hvilke styringsperspektiver, der kendetegner 

ledelsen af skolens selvstyrende teams, og hvorfor jeg oplever det som en vanskelig en proces at ændre 

praksis? 

Funktionsforståelse i en forhandling – om Toulmins argumentmodel, storytelling (Fog, K. et. al., 2009) 

og Schnoors brug af narrativer. Jeg fokuserede på spørgsmålet: Hvorfor bliver funktionsforståelse til et 

problem i en forhandlingssituation om arbejdsvilkår? 

Læringsfællesskaber som markedsstrategi – med Moores model, som illustrerer kompleksiteten i det 

offentlige ledelsesrum mellem legitimitet, kapacitet og offentlig værdi. Jeg fokuserede på spørgsmålet 

om, hvordan jeg kan nå mit strategiske mål og samtidig undgå at kompromittere det, den enkelte lærer 

står for? 

Fra selvledelse til strategisk ledelse – om kerneopgave, opbygning af kapabiliteter, rutiner og vaner, 

friheds- og opgaveforståelse samt strategisk selvledelse. Jeg fokuserede på spørgsmålet om, hvordan 

jeg med udgangspunkt i en fælles forståelse af kerneopgaven kan lede min organisationen strategisk, 

så der skabes en bevægelse fra selvledende til strategisk selvledende medarbejdere? 

Jeg vil også fremhæve et længere valgmodul “Strategisk pædagogisk ledelse i skolen”, hvor jeg med 

skolefolk fra hele landet blev introduceret til Bolman og Deals fire perspektiver som 

betragtningsværktøj og Kotters 8 trin i forandringsledelse. Jeg valgte at arbejde med en udviklingsplan 

for skolens professionelle læringsfællesskabe, hvor min vision er, at alle ansatte er konstant nysgerrige 

på effekten af egen og kollegers praksis, og samtidig er systematisk eksperimenterende med henblik på 

at skabe udvikling, læring og resultater i et forpligtende teamfællesskab. Målet er at opnå positiv 

undervisningseffekt (statistisk signifikant) for alle eksamensfag ift. den socioøkonomiske reference. 

Teorier, jeg har fundet særligt inspirerende: 

 Principal agent teorien 

 Magtens trekant (Fogsgaard og Elmholdt) 

 Mark Moores strategiske trekant om legitimitet, kapacitet og offentlig værdi. 

 Ledelse af kerneopgaven – normativt, eksistentielt og fænomenologisk (Ole H. Sørensen m.fl.) 

 Kapabiliteter (Ulrich og Smallwood) 
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 Bolman og Deals fire perspektiver 

 

Denne masterafhandling afslutter på en god måde det samlede MPG-forløb, hvor Flemming og jeg har 

fulgtes ad på alle moduler, og jeg har sammen med Flemming oplevet, at vores teoretiske og analytiske 

fundament er blevet styrket væsentligt i takt med hvert gennemført modul. 

Vores fokus omkring ledelse i en skolekontekst med Covid-19, der på alle måder udfordres af en 

udefrakommende sundhedsdagsorden, har og er et ledelseslaboratorium for os begge. Hver dag siden 

marts er der dukket nye og ukendte udfordringer op for alle på skolen, og jeg må som leder af 100 

medarbejdere (og 900 børn) balancere mellem forskellige dagsordner: Sundhed, trivsel, tryghed, læring 

og legitimitet, og skråsikkert fremstå fattet og velovervejet. Her har jeg oplevet, hvordan min ballast fra 

MPG-forløbet har bibragt mig både en række analyseværktøjer men også viden om kommunikation, 

styring og magt, som har og er en fordel i det kaosperspektiv vi befinder os i. 

Denne afhandling har derfor givet mig et blik for, hvor væsentlig en fælles kerneopgaveforståelse er, 

når medarbejdere delvist overlades alene til kerneydelser, og jeg har gentagne gange i forskellige 

sammenhænge hørt mig selv italesætte skolens kerneopgave – overfor alle skolens forskellige 

fagligheder. 

Lige nu er skoleudvikling en vanskelig opgave, men jeg ser frem til, at vi i kommende kalenderår kan 

tage fat på at fylde på en fælles kerneopgaveforståelse, og ligeledes i forbindelse med 

implementeringen af ny arbejdstidsaftale for lærerne (A20) drøfte kriterier for kvalitet og prioriteringer 

med udgangspunkt i vores perspektiver på kerneopgaven. 



   
 

81 
 

11. Litteraturliste 

Boolsen, M. (2020); Grounded Theory. I: Brinkmann, S & L. Tanggaard (red).: Kvalitative metoder – en 

grundbog, 3. udgave, (s. 309-345). København: Hans Reitzels Forlag. 

EVA Danmarks Evalueringsinstitut (2018): Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen. 

Grøn, C.H., Hansen, H.F. og Kristiansen, M.B. (2014): Offentlig styring. København: Hans Reitzels 

Forlag. 

Halkier, B. (2020). Fokusgrupper. I: Brinkmann, S & L. Tanggaard (red).: Kvalitative metoder – en 

grundbog, (3. udg., s.167-184, 309-346). København: Hans Reitzels Forlag. 

Hammer, S. og Høpner, J. (2018). Meningsskabelse, organisering og ledelse. En introduktion til Weicks 

univers; Samfundslitteratur.  

Kristensen, A.R. og Pedersen, M. (2013); Strategisk selvledelse. Kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9. København: 

Gyldendal.  

Maravelias, C. (2007): Freedom at Work in the Age of Post-Bureaucratic Organization. Ephemera 7(4): 

p.555-574. 

Moore, M. H. (2000); Managing for value: Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit, and 

Governmental Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), pp. 183-204. 

Pors, J.G. og Åkerstrøm Andersen, N. (2015). Kerneløse kerneopgaver: Skolen som 

potentialiseringsmaskine. I: Vaaben, N. (red.) & Bjerg, H. (red.): At lede efter læring (s. 299-318). 

København: Samfundslitteratur. 

Sørensen, O.H., Thoft, E., Hasle, P. Hvenegaard, H. og M. Sasser (2016); Ledelse af Kerneopgaven. 

København: Akademisk Forlag.  

Voxsted, S.; Grounded Theory – et metodenotat. 

  



   
 

82 
 

12. Bilagsoversigt 

Bilag 1. Spørgeguide til fokusgruppeinterviews 

1.1  Interviewguide til lærere 

1.2   Interviewguide til elever 

1.3  Interviewguide til afdelingsledere 

 

Bilag 2. Transskribering af lærerinterviews 

2.1  Sct. Jørgens Skole 29. september 2020 

2.2  Trekronerskolen 1. oktober 2020 

 

Bilag 3. Transskribering af interviews med elever 

3.1  Sct. Jørgens Skole 5. oktober 2020 

3.2  Trekronerskolen 6. oktober 2020 

 

Bilag 4. Sammendrag af interviews med afdelingsledere 

4.1  Sct. Jørgens Skole 2. oktober 2020 

4.2  Trekronerskolen 2. oktober 2020 


