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Summary 

In this dissertation writing process I’ve focused in the fact, that the Danish public 

schoolsystem is in a need of future principals. As head of school and education in 

municipality Hvidovre, it’s my responsibility that our schoolsystem develops in the right 

way and therefore I’ve tried to uncover, analyze and conclude on three problematized 

issues. 

 

First of all I’ve explored history that covers the reason of why there haven’t been brought 

attention on prognoses that predicted national future lack of principals. To uncover this 

issue, I’ve involved theory about public governance. In this subject It’s been relevant to 

look at the transfer from NPM to post-NPM in a way of how it’s possible to bring the 

schoolsystem in a common direction. The attention brought to daylight is about how to 

make changes in time of crises and also how it’s possible to use interaction as a control 

tool. 

 

The second issue is about how to create commitment in the group of principals. In this 

case I’ve used the description of good school management to lead the principals into 

accountability. To support this theoretically I’ve used course, coordination and 

commitment. Also I’ve involved the concepts forming, storming, norming and performing to 

describe the interaction and development between the principals and there middle leaders. 

 

In the third issue I’ve focused on action learning processes, cocreation governance and 

different kind of leader characters to create a talentcourse with a view to develop principal 

skills. In connection with the talentcourse and through the general dissertation process I’ve 

used observations and interviews to create knowledge and empiri. Finally this has been 

summarized with the theory, that I’ve described above and all together that have been the 

foundation for my analyze and conclusion in the dissertation. 
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Indledning 

”Folkeskolerne mangler kritisk mange skoleledere” (DR-nyheder:2015). Sådan er 

overskriften fra DR-nyheder i en artikel, som er udgivet helt tilbage i august 2015. Artiklens 

indhold er baseret på data udarbejdet af Skolelederforeningen, og i artiklen er der 

udtalelser fra både en forskningsleder, Skolelederforeningens formand samt 

Lærerforeningens formand. De konstaterer alle tre, at skolelederfunktionen er blevet mere 

kompleks og kompetencekrævende, samt at fremtidsudsigterne beskrives som værende 

problematiske. Trods dette er der ingen af de tre, som forholder sig til, hvordan der kan 

arbejdes med udfordringen, og det i sig selv er meget sigende for problemstillingen i 

denne masterafhandling. 

 

Manglende fokus på systematisk udvikling af den offentlige ledelses- og 

embedsmandskæde er med alt sandsynlighed ikke blot en problemstilling, der er 

forbeholdt det kommunale skoleområde, men også øvrige velfærdsområder såsom 

dagtilbudsområdet, ældreområdet, sundhedsområdet, psykiatrien, handicapområdet og 

det socialfaglige område. Foruden kommunerne kan det tænkes, at også regionerne og de 

statsorganiserede enheder har et ubehandlet behov iht. udviklingen af deres 

lederniveauer. 

 

Med udgangspunkt i rammerne for masterafhandlingens omfang så vil denne opgave dog 

udelukkende gå i dybden med et udsnit af ovennævnte problemfelt og særligt indenfor en 

kommunal kontekst i Hvidovre. I baggrundsafsnittet, senere i opgaven, vil der være en 

uddybning og tydeliggørelse af ledelses- og embedsmandsorganiseringen i Hvidovre 

Kommune, men trods dette så beskrives det allerede her i indledningen, at det specifikke 

fokus i denne afhandling omhandler ledelsesniveauerne faglig leder og skoleleder, som i 

en Hvidovrekontekst er de to ledelsesniveauer, der er gældende på kommunens ni almene 

folkeskoler. Fokuseringen på de to ledelsesniveauer skal forstås på den måde, at jeg i 

denne afhandling vil være undersøgende iht. at arbejde med en systematisk udvikling af 

det faglige lederniveau. Dette er særligt mhp. at kunne opnå en naturlig udvikling og 

overgang til skolelederniveauet. 
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Som beskrevet indledningsvist så bliver der, på baggrund af data, antaget en fremtidig 

udfordring iht. mangel på skoleledere og selv om denne forudsigelse bliver understøttet af 

en række faglige repræsentanter, så bliver der ikke umiddelbart udtrykt medansvar og 

oplæg til handling. Artiklen fra DR-nyheder beskriver et nationalt problem, men tegner 

samtidig også billedet af situationen i Hvidovre Kommune, både for fem år siden og nu. 

Heller ikke i Hvidovre Kommune opleves der at have været fokus på problemstillingen 

vedrørende manglende skoleledere, trods de udmeldte data, og ej heller i Hvidovre 

opleves den lokale skolelederforening, centerchefen på skoleområdet eller Direktionen at 

have været proaktive iht. tendensen. 

 

Hvad årsagen er til det manglende fokus og den fraværende proaktivitet, er noget af det 

som denne afhandling gerne skal understøtte afdækningen samt analysen af. I arbejdet 

med teorier samt metoder er det målet, dels at blive klogere på forudgående barrierer for 

det manglende udviklingsfokus, men også at se på hvordan situationen bør gribes an nu 

og fremadrettet. Hvordan der kan arbejdes med en stimuleret motivation samt udvikling af 

et naturligt medansvar og fælles commitment i skoleledergruppen, er bl.a. det der vil blive 

analyseret på ud fra en sammenføring af teoretisk- samt empirisk grundlag. Selve 

metodeafsnittet vil beskrive rammesætningen for de handlinger, der har til hensigt at 

afdække bagudrettet viden og ligeledes forholde sig til den fremadrettede udvikling. Et kig 

tilbage i tiden vil være nødvendigt for at opnå kendskab til en vidensproblematik, som vil 

afstedkomme erfaringer, der kan anvendes og omsættes i en fremadrettet kontekst. Det 

fremadrettede perspektiv behandles igennem konkrete ledelsesproblemstillinger, der på et 

organisatorisk niveau sætter fokus på hvorledes der kan arbejdes rettidigt med den 

oprindelige problemstilling vedrørende en tendens til mangel på skoleledere. 

 

Handlinger på et organisatorisk niveau hænger i høj grad sammen med måden hvorpå der 

arbejdes med offentlig styring. I relief til artiklen fra DR-nyheder om fremtidig mangel på 

skoleledere så er en af de fremhævede pointer, at skolelederfunktionen og dens 

kompleksitet med tiden har ændret sig. Dette må forventes at stille nye samt skærpede 

krav til skolelederens kompetencer, og med andre ord må der derved være et behov for at 

iværksætte konkrete samt praksisnære handlinger, som understøtter en proaktiv og 

fremtidsorienteret udvikling. Herved er en relevant opmærksomhed at se nærmere på, 
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hvorledes der kan arbejdes systematisk med at dyrke og skabe morgendagens 

skoleledere. Med udgangspunkt i en gruppe af 28 faglige ledere, fordelt på 9 almene 

folkeskoler, må det formodes, at der i Hvidovre Kommunes skolevæsen er et tilstrækkeligt 

grundlag for at kunne udvikle et struktureret koncept omkring overgangen fra faglig leder til 

skoleleder. Konceptet kan med fordel opbygges ud fra tanken om et talentudviklingsforløb 

mellem lederniveauerne som skoleleder og faglig leder, hvor intentionen er, gennem reelle 

skolelederprojekter og prøvehandlinger at bringe de faglige ledere i en form for 

midlertidige skolelederfunktioner. Dette har til hensigt at stimulere lederpotentialet og den 

indre motivation hos den faglige leder i en både afklarende og udviklende proces. 

 

Den grundlæggende målsætning med denne afhandling er, gennem afdækning og 

analyse, at blive bevidst om fortidens handlinger eller mangel på samme. Bevidstgørelsen 

om fortiden skal efterfølgende analyseres sammen med relevant teori og flerperspektiveret 

empiri. På baggrund af analyse og diskussion er ambitionen, at der kan drages 

konklusioner mhp. at opnå en fremtidig fælles kultur, som er kendetegnet ved gode 

samarbejdsrelationer samt praksisnære aktioner og iht. udviklingen af skoleledere. 

 

Problemformulering 

Hvad er det for dynamikker og barrierer, der er årsagen til, at der trods tidligere års 

dataunderstøttede antagelser om mangel på kvalificerede skoleledere ikke har været 

fokus på dette i Hvidovre Kommunes skolevæsen? 

 

Hvordan kan der i skoleledergruppen skabes fælles mening og commitment om 

udfordringen? 

 

Hvordan kan der gennem aktionslæringsforløb arbejdes med udvikling af 

skolelederkompetencer hos de faglige ledere? 
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Baggrund 

For 9 år siden tiltrådte jeg i min første stilling som offentlig leder og nærmere betegnet i 

funktionen som afdelingsleder på en folkeskole i Hvidovre Kommune. I perioden frem til nu 

har jeg praktiseret ledelse på fire forskellige ledelsesniveauer inden for Hvidovre 

Kommunes skolevæsen, og har fungeret som hhv. afdelingsleder, viceskoleleder, 

skoleleder og seneste centerchef for det samlede skole og uddannelsesområde, hvilket 

ligeledes er den funktion, jeg fortsat varetager i dag. Afdelingsleder- og 

viceskolelederniveauet har i dag ændret titler, og dækkes nu af én samlet betegnelse som 

faglig leder. Min personlige udvikling og mine skift mellem de forskellige ledelsesniveauer 

har i flere tilfælde været præget af løbende konstitueringer. Dette har betydet, at 

overordnede ledere, chefer og direktører har udvist mig tillid og bedt mig indtræde i 

midlertidige højere funktioner, end dem jeg oprindeligt var ansat i. Fordelen ved at have 

været konstitueret i midlertidigt højere funktioner har været, at sådanne perioder både har 

været anvendt som afklarings- og udviklingsfaser. Foruden at perioderne har været 

afklarende for mig selv, så har konstitueringsperioderne også fungeret som afklarende for 

de ledere, chefer og direktører som havde indsat mig i de midlertidige funktioner, og som 

på den måde fik en mulighed for at vurdere mine ledelsesfaglige kompetencer iht. nye og 

mere udfordrende ledelsesopgaver. På det personlige plan har jeg i alle tilfælde oplevet 

mine konstitueringsperioder som et privilegie, eftersom de har budt på ledelsesopgaver 

samt ansvar udover det sædvanlige, og som dermed har været stærkt medvirkende til at 

rykke mig i udviklingen af mit personlige lederskab. 

 

Udover min personlige praksiserfaring fra flere ledelsesniveauer inden for skoleområdet, 

så har jeg foruden min grundlæggende læreruddannelse, også læst lederuddannelser 

sideløbende med min praksis. Jeg har med undtagelse af et par år løbende været i gang 

med teoretiske kompetenceoverbygninger i form af en diplomuddannelse i ledelse og 

senest en Master of Public Governance. Masteruddannelsen forventes afsluttet med 

denne masterafhandling. Med udgangspunkt i egne erfaringer så er min personlige 

antagelse at de løbende konstituerede praksisudfordringer, kombineret med en 

sideløbende teoretisk udvikling, har været afgørende for min samlede ledelsesfaglige 

udvikling.  
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Hvidovre kommune er en mellemstor Vestegnskommune, der grænser op til Københavns 

Kommune og er generelt en kommune i vækst grundet dens geografiske placering og 

mangfoldige sammensætning af indbyggere.  

 

Hvidovre Kommune                 Center for Skole og uddannelse 

Indbyggertal: 53.416 

Borgmester: Helle Adelborg (A) 

Antal kommunalt ansatte: 3.898 

Samlet budget: 3.940 mio. kr. 

 

Antal folkeskoler: 9 

Antal ledere på skolerne: 37 

Antal ansatte i centret: 1.068 (alle enheder) 

Antal elever: 5.916 

Samlet budget: 650 mio. kr.  

 

Den samlede ledelse af Hvidovre Kommune er organiseret i to søjler, den politiske og den 

embedsfaglige (figur 1). Min funktion som centerchef er en integreret position i den 

embedsfaglige søjle, som i Hvidovre er organiseret ud fra en klassisk og hierarkisk 

forvaltningsforståelse (Grøn. Hansen & Kristiansen 2014:90). Som det fremgår af figur 1, 

så består min opgave som centerchef grundlæggende i at praktisere ledelse vertikalt 

indenfor den embedsfaglige søjle, men i høj grad også horisontalt iht. de politiske organer i 

den politiske søjle. De øvrige embedsmandsfunktioner i søjlen har ligeledes både vertikale 

samt horisontale samarbejdsflader i den samlede organisation. I min funktion refererer jeg 

til velfærdsdirektøren, og er ansvarlig for et samlet Center for Skole og Uddannelse, der 

både ift. antal ansatte samt samlede budget, er Hvidovre Kommunes største center ud af i 

alt 11 centre. Foruden de ni almene folkeskoler så rummer Center for Skole og 

Uddannelse ligeledes en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Musikskole, 

Ungdomsskole, skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber, en specialskole, 

gruppeordninger, en naturfagstjeneste og en central administration.  
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Figur 1 

 

Ét incitament for at arbejde med ovennævnte problemformulering er erfaringerne med min 

egen ledelsesfaglige udvikling såvel i praksis som teoretisk. Med andre ord så er 

motivationen afspejlet fra de oplevelser og erfaringer, som jeg har gjort mig i mine 9 år 

som en del af et samlet skolevæsen. Jeg har på nærmeste hold oplevet, hvad inkompetent 

og dårlig ledelse kan betyde for en organisation, uanset om det er på skoleniveau eller om 

det omhandler utilstrækkelig ledelse og styring af et samlet skolevæsen. I løbet af meget 

kort tid kan inkompetent ledelse, uagtet ledelsesniveauet, afstedkomme fatale 

konsekvenser for en samlet organisation, herunder medarbejderne og kerneopgaven, som 

indenfor skoleområdet er eleverne og deres læring samt trivsel. Omvendt har jeg også 

erfaret det modsatte og oplevet, hvorledes kompetente samt dygtige ledere kan drive 

udviklingen i den rigtige retning. Selvfølgelig ikke på egen hånd i alle udførerled men ved 

at sætte en tydelig kurs, skabe en koordineret tryghed og sikre commitment gennem 

følgeskab.  
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Med udgangspunkt i den tidligere beskrevet problemstilling om mangel på kvalificerede 

skoleledere samt ovenstående personlige baggrund er jeg inspireret til at undersøge og 

afdække, hvorledes dyrkelsen af det gode lederskab og den kompetente skoleleder kan 

sættes systematisk i spil til at understøtte udviklingen af Hvidovre Kommunes samlede 

ledelseskvalitet på skoleområdet. 

 

Teori 

I indledningen beskrives den dataunderstøttede forudsigelse om mangel på skoleledere, 

som i dag vel ret beset kan karakteriseres som en krise for det danske skolesystem og 

dermed også for Hvidovre Kommunes skolevæsen. I en afdækning af årsagerne til denne 

udvikling, vil det være nærliggende at se nærmere på udviklingen af den offentlige styring. 

Den generelle offentlige sektor, herunder Hvidovre Kommune, har i mange år redet på 

new public managementbølgen1, hvilket bl.a. har medført en decentraliseret tilgang i form 

af økonomisk kontaktstyring med dertilhørende kvalitetsrapporter, præstationsmål, 

resultatsamtaler m.m. På godt og ondt lægger NPM op til incitamentsstyring baseret på 

værdi- og dialogbaseret ledelse for den enkelte enhed. Denne incitamentsstyring vil jeg 

analysere nærmere på i relief til antagelsen om, at både skoler samt skolelederopgaven i 

dag er blevet mere komplekse og omfattende. 

 

Iht. til beskrivelsen af mangel på skoleledere som værende en krise, så vil jeg tage 

udgangspunkt i Grøn, Hansen og Kristiansen’s styringsteori om forandringer i krisetider. 

En krise kan have katastrofale konsekvenser, og kan medføre deciderede sammenbrud af 

et samfund, en organisation eller et fagområde som eks. skoleledelse. At overvinde en 

krise kræver utroligt meget, ikke mindst ud fra et ledelsesperspektiv, da en krisesituation 

som oftest kalder på ekstra ressourcer i en periode, hvor netop ressourcerne må formodes 

at være presset. Foruden ressourcebehovet så kræver en kriseomvæltning også, at der i 

et eller andet omfang ændres praksis. Det vil sjældent være muligt at komme ud af en 

krise ved at gøre det samme, som man også gjorde på vej ind i krisen. Kort sagt så er der 

behov for forandring, hvis krisen skal overvindes, og dette taler ganske passende ind i 

problemstillingen vedrørende mangel på kvalificerede skoleledere. Mulighederne kan med 

andre ord fremkomme ved at omsætte krisens udfordrende elementer i en form for fælles 

                                                 
1 New public management forkortes i afhandlingen som NPM  
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forståelse og dermed også en tydeliggørelse af et behov for ændring. Det kræver uden 

tvivl stærkt lederskab at omvende en krise til nye og bedre forandringer, men samtidig så 

er det også netop dette rum, der kan fremhæve den dygtige leder også i Hvidovres 

skolevæsen. 

 

I en del af problemformuleringen antager jeg, at der i Hvidovre Kommunes skolevæsen 

ikke har været en fælles og koordineret styring som modsvar til forudsigelsen af mangel på 

kvalificerede skoleledere. Som beskrevet ovenfor så kræver en kriseafværgelse en 

ændring af adfærd og ligeledes hævdes det, ud fra et teoretisk perspektiv, at ændret 

adfærd sker gennem social påvirkning (Grøn. Hansen & Kristiansen 2014:67). Om det er 

en autonom NPM-adfærd, og dermed en manglende social påvirkning, der har været en 

barriere for udviklingen i Hvidovre vides endnu ikke. Denne teoretiske vinkel vil jeg 

sammenfatte med relevant empiri og herefter inddrage i forbindelse med analyseafsnittet. 

 

En anden vinkel på styring gennem social påvirkning kan være i et mere fremadrettet 

perspektiv og bl.a. iht. den del af problemformuleringen, der omhandler en fælles 

meningsskabelse og commitment. I den forbindelse vil jeg se nærmere på, hvorledes der 

kan arbejdes strategisk med interaktion som styringsværktøj. Caroline Howard Grøn og 

Hanne Foss Hansen beskriver i deres teori om offentlig styring en række 

styringsværktøjer, og her er jeg særligt blevet optaget af interaktionsbegrebet iht. at opnå 

legitimitet. Interaktionsperspektivet er relevant at bringe i sammenhæng med det tidligere 

nævnte begreb commitment. Logikken ved interaktion som styringsværktøj er jævnfør 

Grøn og Hansen netop, at lederne inddrages og demokratisk forpligter sig på den 

interaktive styring. Dette teoretiske perspektiv vil jeg knytte nærmere op på det tema i 

problemformuleringen, der omhandler den fælles meningsskabelse. Foruden referencen til 

begrebet interaktion, så vil commitment ligeledes kunne sammenkædes med teorien bag 

accountability, som indbefatter det ”at stå til ansvar for sine handlinger” (Grøn. Hansen & 

Kristiansen 2014:78). Endeligt vil det ud fra mit personlige ledelsesperspektiv og fortsat 

med interaktion in mente være interessant at arbejde med fokus på det teoretiske begreb 

referent power, der beskrives som ”den mest potente magtform en leder kan besidde” 

(Grøn. Hansen & Kristiansen 2014:69). Referent power beskriver grundlæggende en 

tilstand, hvor man som leder opnår en legitimeret positionen som rollemodel, over for dem 
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man leder. Grøn; Hansen og Kristiansen’s ovenstående styringsteorier er med andre ord 

rammesættende for, hvordan der kan arbejdes med sociale påvirkninger og mhp. at skabe 

direkte eller indirekte ændring af adfærd. 

 

Iht. de tidligere beskrivelser af hhv. Hvidovre Kommunes organisering samt den 

grundlæggende NPM-forståelse, så kan begge dele kobles sammen med den 

vidensproblematik, der rejses i problemformuleringen. For at kunne lave et skifte fra det 

bagudrettede perspektiv og hen imod den fremadrettede ledelsesproblemstilling vil jeg 

søge teoretisk inspiration i post-new public managementforståelsen2 (Grøn. Hansen & 

Kristiansen 2014:40-42). Et perspektiv der vægter værdien af en tværgående, 

involverende og deltagende forståelse mellem lederne, og hvor løsningerne er baseret på 

pragmatiske samarbejder. Lederne skal, ud fra en post-NPM-logik, have en bred 

kompetenceflade, som gør dem i stand til at kunne tænke i mere helhedsorienterede 

resultater, der appellerer til kollektivets målsætninger frem for egne. I Mads Bøge 

Kristiansen’s beskrivelse af reformer af den offentlige forvaltning beskrives forskellen på 

NPM og post-NPM således: ”Hovedidéen i post-NPM synes at være: bring the system 

back together again. Hvor NPM fokuserede på opsplitning i små driftsenheder, fokuserer 

post-NPM på samarbejde og koordinering” (Grøn. Hansen & Berg-Sørensen 2016:272). 

Denne kortfattede fortolkning beskriver ganske udmærket forskellen på de to 

styringsforståelser, som grundlæggende har stor betydning for essensen i min tidligere 

beskrevne problemformulering. Den nuværende organisering af Hvidovre Kommunes 

embedsmandsystem er ganske vist organiseret i centerstrukturer, men i sig selv er det 

ikke en garanti for et stærkt tværfagligt og koordinerende samarbejde. Ligeledes er et 

samarbejde skolelederne imellem heller ikke en selvfølge, og her vil det være relevant at 

se nærmere på, hvordan der kan arbejdes med organisationsstruktur (Grøn. Hansen & 

Kristiansen 2014:80) som redskab til at kunne definere og tydeliggøre rammerne for 

skoleledernes adfærd og ledelsesrum. Iht. de ledelsesproblematikker der fremhæves i 

denne afhandling, så appellerer post-NPM-forståelsen i hvert fald til en proaktiv 

tankegang, bredspektret ledelseskompetencer, og dermed evnerne til at kunne navigere i 

et mangfoldigt og komplekst ledelsesrum.  

 

                                                 
2 Post-New public management forkortes i afhandlingen som post-NPM 
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God skoleledelse 

Foruden den videnskabsbaserede teori der anvendes i denne opgave, så vil jeg ligeledes 

inddrage det materiale der i Hvidovre Kommunes skolevæsen, også kaldet Center for 

Skole og Uddannelse, omhandler definitionen af God Skoleledelse (bilag 1). Materialet er 

udviklet i indeværende år i et samarbejdet mellem jeg selv, som centerchef og 

repræsentant for administrationen, samt de ni skoleledere i Kommunen. God Skoleledelse 

er bl.a. udviklet med inspiration fra Hvidovre Kommunes centrale ledelsesgrundlag 

Hvidovrevejen, men i særdeleshed i relief til Ledelseskommissionens anbefalinger. 

Endeligt er definitionen af God Skoleledelse blevet politisk godkendt af Kommunens Børne 

og Uddannelsesudvalg, hvilket gør det til et formelt og valideret ledelsesgrundlag på 

skoleområdet. Intentionen med God Skoleledelse er først og fremmest at tydeliggøre 

visionen om, hvordan god skoleledelse egentlig forstås i Hvidovre. Definitionen er både 

rettet imod den eksterne bruger af Hvidovre Kommunes skolevæsen, men i ligeså høj grad 

også internt henvendt til leder- og medarbejderniveauet i Center for Skole og Uddannelse. 

God Skoleledelse formulerer indholdet i- samt forventningerne til hhv. funktionerne som 

skoleleder og faglig leder. Der er i materialet en rammesætning ud fra seks overordnede 

ansvarsområder, der hver især indeholder uddybende beskrivelser af både ledelsesrum 

samt ledelsesansvar: 

- God skoleledelse sætter barnet i centrum 

- God skoleledelse sætter retning 

- God skoleledelse har fokus på kommunikation 

- God skoleledelse udvikler sig 

- God skoleledelse sætter holdet 

- God skoleledelse sikrer driften 

 

Jeg har tidligere i mit masteruddannelsesforløb arbejdet analytisk med God Skoleledelse i 

forbindelse med faget offentlig styring – idéer og praksis. I den forbindelse var en del af 

målsætningen, at jeg kunne tilegne mig viden om, hvorledes God Skoleledelse kunne få 

reel understøttende betydning for et øget tværgående og forpligtende samarbejde mellem 

skolelederne. Deslige var målet at undersøge, hvordan God Skoleledelse kunne anvendes 

som samarbejds- og udviklingsværktøj mellem skolelederne og de faglige ledere. Iht. den 

tidligere beskrivelse af post-NPM samt min tilegnede viden fra føromtalte fag, så finder jeg 
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det relevant også at inddrage God Skoleledelse i analysedelen i denne afhandling. 

Interessant er det naturligvis at se nærmere på indholdet i God Skoleledelse, men 

ligeledes også den forudgående proces for udarbejdelsen, hvor jeg sammen med 

skolelederne har arbejdet med den bagvedliggende teoretiske forståelse af kurs, 

koordinering og commitment (Trillingsgaard 2015:20-26). Kursen er af Trillingsgaard 

udtrykt som værende den indledende fase for en gruppes udvikling og er bl.a. kendetegnet 

ved, at det er i denne fase, hvor der bliver skabt en fælles forståelse for den eksisterende 

situation. Ligeledes er kursen også kendetegnet ved afdækning af konkrete behov samt 

fastlæggelse af mål og planer for handling. Koordinering er den næste fase, og en 

hovedpointe i denne del af teorien er netop, at der her skal brydes mønstre og vaner for at 

en gruppe kan skabe nye dynamikker og udvikle fællesskabet. Ledermøder og vanlige 

praksis skal udfordres, ændres og tilpasses løbende førend der opnås en forandret effekt. 

Endeligt arbejder Trillingsgaard med begrebet commitment, som rummer forståelsen af 

den fase, hvor lederne går undersøgende og udfordrende til hinanden mhp., at der opnås 

succes. Teorien om commitment peger dog med alt tydelighed på vigtigheden af en 

gruppes succes først opnås, når den enkelte leder også opnår succes. 

 

For at kunne nå yderligere i dybden med den senere analyse, er jeg ligeledes inspireret af 

Hanne Dorthe Sørensen’s teori om forandret ledelsespraksis. På den ene side er det 

teoretiske perspektiv om forandret ledelsespraksis interessant ift. min egen rolle som 

centerchef og dermed mit personlige lederskab, men samtidig er forhåbningen, at teorien 

også kan være medvirkende til at afdække udviklingspotentialet i samarbejdsrummet 

mellem skolelederne og de faglige ledere. Som beskrevet i forrige afsnit så har 

skoleledergruppen været igennem en omfattende proces vedrørende definitionen af, hvad 

god skoleledelse er i Hvidovre. Tuckmans teori om forming, storming, norming og 

performing (Tuckman 1965:384-399) vil kunne bidrage til en afspejling af hvor 

skoleledergruppen, som fællesskab, er modenhedsmæssigt, men også hvor gruppen har 

været, og hvad der skal til for at den kan opnå yderligere progression. Formingstadiet er 

her, hvor der er et kendskab til hinandens kompetencer er til stede, men hvor der ellers 

bliver ageret primært på egen hånd. Fællesskabet på dette stadie vil bedst kunne blive 

betegnet som en arbejdsgruppe, hvor alt er godt så længe gruppemedlemmerne ikke 

træder ind over hinandens domæner. En bevægelse ind i det næste stadie, også kaldet 
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storming, er her hvor gruppen bevæger sig ind i hinandens ledelsesrum, og hvor der 

derved opstår holdningsudvekslinger, konfrontationer og konflikter. At agere i storming er 

typisk vanskeligt, fordi det både kræver mod, men også evnen til at udvise sårbarhed. Alle 

parter skal både kunne afgive holdninger og samtidig kunne tåle at blive udfordret, såfremt 

en reel udvikling mod en indledende teamdannelse skal ske. Det tredje stadie norming er 

til gengæld her hvor selve teamdannelsen vil ske. Norming er ud fra Tuckman’s forståelse 

her, hvor pragmatisme er nødvendig for lederne, således at der på baggrund af 

kompromiser kan skabes fælles forståelse og fælles målsætninger. Endeligt kommer 

performingfasen, hvor teammedlemmernes kompetencer i teamet bliver gensidigt 

komplementerende, og hvor alle tjener fællesskabet. Særligt i en folkeskolekontekst er et 

begreb som professionelt læringsfællesskab ofte anvendt, og grundlæggende vil jeg 

vurdere, at dette ligeledes er godt beskrevet ved Tuckman’s forståelse af performing.  

 

Et teoretisk supplement hertil vil være Albæk og Trillingsgaard’s syn på det møgbeskidte 

ledelsesteam, der beskrives som forudsættende for at kunne opnå en reel status som et 

high performance (ledelses)team. De to teoretikere mener, at der hverken er en genvej og 

ej heller en nem vej gennem forming, storming, norming og perfomingprocessen. Særligt 

har de en kritisk tilgang til teams, der undlader at arbejde i dybden med stormingfasen og 

på den måde skaber et sådan team en fælles accept af selvbedrag. Resultatet af 

manglende mod til at arbejde oprigtigt med stormingfasen vil jævnfør teorien om det 

møgbeskidte ledelsesteam komme til udtryk senere i et ledelsesteams udvikling. Devisen 

om at: ”det er bedre at gøre sig ordentlig beskidt, end at prøve at holde sig ren” 

(Trillingsgaard & Albæk 2011:101), vil være spændende at have in mente senere i 

afhandlingen, når jeg skal analysere på skoleledergruppens evne til commitment. 

 

Aktionslæring 

I den sidste del af indledningsafsnittet er der en kortfattet beskrivelse af tankerne om et 

koncept for et talentudviklingsforløb, som i mere konkret forstand lægger op til et 

afklarings- og udviklingsforløb af faglige ledere og mhp. udvikling af 

skolelederkompetencer. Rammerne og strukturen omkring forløbet vil med alt 

sandsynlighed stille krav til både mine egne- samt skoleledernes evner til at kunne indtage 

forskellige og kontekstrelaterede positioner. Når der samtidig arbejdes med en 
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ledelsesproblematik, hvor lederniveauet rent mentalt ønskes at være baseret på levende 

og emergerende netværk, så vil det være en nødvendighed, at både jeg som centerchef 

og skolelederne formår at omstille os i vores lederskab. Derfor er jeg inspireret af den 

forandringsparathed, der er forbundet med ledelsesrollerne som fyrsten, diplomaten, den 

opdagelsesrejsende, skjalden, gartneren og alkymisten (Sørensen 2015:33-142). I det 

næstkommende teoriafsnit vil jeg uddybe beskrivelsen af ledelsesrollerne, som samlet set 

underbygger post-NPM-forståelsen af, at lederkompetencerne er nødt til at være bredt 

dækkende og kompleksitetsparate.  

 

Iht. det sidste tema i problemformuleringen, der omhandler udvikling af det faglige 

lederniveau, vil jeg tage udgangspunkt i et teoretisk perspektiv omhandlende 

aktionslæring. Aktionslæring er et velegnet redskab til at skabe en systematisk struktur 

mhp. kompetenceudvikling gennem praksisøvelser og konkret træning. Målsætningen er 

gennem en undersøgende og eksperimenterende praksis at skabe en afklarende ramme 

for de faglige ledere, der indstilles til et udviklingsforløb. Afklarende forstået på den måde 

at den faglige leder og dennes skoleleder, efter aktionslæringsforløbet konkluderer om 

skolelederrollen er den rette videre karrierevej for den faglige leder. Samtidig så er 

målsætningen også, at forløbet skal fremstå som et reelt kompetenceudviklingsforløb for 

den faglige leder, hvor den faglige leder skal stå på tæerne og trænes iht. de krav og 

forventninger, der er beskrevet ved skolelederfunktionen i God Skoleledelse. 

 

Den aktionslæringsteori jeg har valgt at lade mig inspirere af er Plauborg, Bayer og Vinther 

Andersens teori om læring i- og af praksis. Teorien er primært baseret på undersøgelser, 

der er foretaget i læringsmiljøer blandt lærere og undervisere. Trods dette så tydeliggøres 

det, at aktionslæringstilgangen ikke nødvendigvis behøver at lade sig begrænse af 

undersøgelsesområdet, men ligeså vel kan anvendes som teoretisk tilgang i alternative 

kontekster. Når teorien eks. beskriver en metode omhandlende lærerens læring (Plauborg, 

Bayer & Andersen 2015:14), så omsætter jeg i stedet for dette til lederens læring, og den 

leder jeg specifikt hentyder til her, er den faglige leder. Netop derfor har jeg valgt at 

anvende aktionslæringstilgangen i den ledelseskontekst, der omhandler overgangen fra 

faglig leder til skoleleder. Konkret vil jeg i konceptudarbejdelsen tage udgangspunkt i 

aktionslæringens fem faser (Plauborg, Bayer & Andersen 2015:15-17): 
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Fase 1: Formulering af en problemstilling 

Fase 2: Iværksættelse af aktioner 

Fase 3: Observation af aktioner 

Fase 4: Den didaktiske samtale 

Fase 5: Bearbejdning af erfaringer 

 

Den første fase omhandler tydeliggørelsen af en problemstilling og eks. vil det iht. den 

overordnede ledelsesproblematik være essentielt, at både skolelederen og den faglige 

leder opnår en fælles forståelse for problemstillingen omhandlende mangel på 

skoleledere. Ligeledes skal begge ledelsesniveauer kunne se meningen med, at 

udfordringen skal løses i fællesskab, og først derved vil det være muligt at arbejde videre 

med aktionslæringsforløbet.  

 

Den anden fase er her, hvor der skal planlægges og iværksættes en proces for et særligt 

udvalgt projekt eller en konkret skolelederopgave. I denne fase skal der skabes en fælles 

bevidsthed om målsætningen for det udvalgte projekt samt en tydelig afklaring og 

afstemning af det ledelsesrum, der overleveres fra skolelederen til den faglige leder.  

 

Tredje fase af aktionslæringsforløbet er her, hvor den faglige leder skal observeres i 

praksis. Den faglige leder skal dog ikke observeres i dennes almindelige ledelsespraksis, 

hvor vaner og indlejrede handlemønstre vil være en barriere for udviklingen. Derimod skal 

observationen gennemføres i en kontekst, hvor den faglige leder udfører handlinger iht. 

tildelte skolelederprojekt. Når der i aktionslæringsteorien beskrives, at det er en 

teamkollega, der observerer praksis, så skal det i denne kontekst forstås som værende 

skolelederen der er observatøren. 

 

I fase fire gennemfører skolelederen didaktiske samtaler med den faglige leder. De 

didaktiske samtaler vil have til formål at afdække skolelederens iagttagelser, men ligeledes 

også den faglige leders egne oplevelser. Der kan eks. være afdækninger af situationer, 

hvor den faglige leder lykkedes, eller hvor der opstod uforudsete hændelser samt 

udfordringer. Samtalerne skal endvidere lede til drøftelser vedrørende fremadrettede 

handlinger og aktioner. 
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I den afsluttende femte fase skabes der rum for at sprogliggøre og bearbejde den 

tilegnede viden. Grundlæggende for aktionslæringsforløbet så vil det, som oftest, være 

således, at faserne kan have overlap med hinanden, og dermed ikke altid kan behandles 

helt adskilt.  

 

Omfanget og kompleksiteten af de udvalgte projekter eller konkrete skolelederopgaver der 

bliver tildelt til de faglige ledere i forbindelse med aktionslæringsforløbet, vil med alt 

sandsynlighed være af en temmelig omfattende karakter. Det kan medføre et behov for en 

længerevarende tidshorisont for projektets gennemførelse, hvilket ligeledes kan udtrykke 

behov for at genbesøge nogle af aktionslæringens faser undervejs i forløbet.  

 

Samskabt styring 

 

 

Figur 2 

(Bentzen 2020:109) 

 

Som supplement til mine tidligere teorier finder jeg det relevant at inddrage Tina Øllgaard 

Bentzen og hendes syn på styringsteori og samskabelse. Her skelnes der mellem 
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traditionel styring og samskabt styring men også afbureakratisering, hvilket godt kan 

kobles sammen med den tidligere skelnen mellem NPM og post-NPM. Særligt iht. det 

samskabte styringsperspektiv har Tina Øllgaard Bentzen illustreret en styringsmodel, som 

illustrerer en samskabt styringsproces (figur 2). Denne model minder på flere måder om 

den logik, der også ligger i aktionslæringsteorien. I modsætning til Plauborg, Bayer og 

Vinther Andersen’s fem faser, som fremstår meget lineære, så pointerer Bentzen, at 

særligt at hendes styringsmodel ikke skal anvendes ensrettet, men at den netop skal 

understøtte muligheden for, at processen kan bevæge sig begge veje. Dette er mhp. at 

sikre rum for en eksperimenterende tilgang og dertilhørende hurtige og fleksible 

justeringer.  

 

Ledelsesroller 

Som beskrevet i det forrige teoriafsnit, så er jeg inspireret af begrebet 

forandringsparathed. Med dette henstiller jeg til, at de middelalderinspirerede 

ledelsesroller netop er et udtryk for, at man som leder ikke forbliver i en specifik rolle, men 

at man løbende skifter perspektiv og rolle, alt efter hvilke ledelseskompetencer praksis 

kalder på. Ud fra et teoretisk perspektiv definerer jeg rollerne således: 

- Lederen indtager rollen som fyrste i de situationer, hvor der er behov for overblik og 

ageren imellem flere forskellige interessenter. Fyrsten formår at positionere sig 

strategisk ift. de omgivende aktører, således der kan opnås en tilstrækkelig 

legitimitet. Fyrsten arbejder bevidst med etik og magt iht. det sociale samspil. 

- Lederen som diplomat beskriver en rolle, hvor der er ledelsesmæssig 

opmærksomhed på at skabe tillidsbaserede relationer. Diplomaten er mægleren, 

der opfatter omgivelsernes adfærd, og som samtidig er pragmatisk og konstruktiv i 

forbindelse med konflikthåndteringer. Dette gør sig både gældende, når lederen 

selv er i en konflikt, eller når der skal skabes tillid mellem to øvrige parter. 

- Rollen som den opdagelsesrejsende beskriver udviklingslederen. Her er innovation 

og nysgerrighed nøgleord på en måde, at det både kan være lederen selv eller 

øvrige samarbejdspartnere, der får idéerne. Den opdagelsesrejsende er med andre 

ord iværksætteren der direkte eller indirekte stimulerer motivationen i nye projekter 

eller i udvikling af allerede eksisterende praksis. 
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- Skjalden er den meningsskabende leder, som implementerer og fastholdholder et 

fokus på de grundlæggende værdier i organisationen. Lederen som skjald formår at 

bruge dialog som et vigtigt redskab, og gør derved tynde fortællinger tykke. Rollen 

som skjald er afgørende at indtage, når forandringer skal implementeres, for netop 

her kan det være vigtigt at genbesøge meningen med forandringen og med tiden 

kunne ændre kulturen. 

- Lederen, som gartner, har øje for individernes samspil i eks. en medarbejdergruppe 

eller iht. samarbejdsrelationer. Den enkeltes motivation stimuleres af gartneren 

mhp. udvikling af læring og kultur. Lederen har i denne rolle et godt blik for de 

enkelte aktører samt deres kompetencer, og forstår at behandle individerne ens ved 

at arbejde med dem forskelligt. 

- Alkymisten leder med energi som redskab, både ift. sig selv og omgivelserne. 

Energi er hos alkymisten i flere former, og kan både forekomme fysisk, mental, 

følelsesmæssig og spirituel. Lederen, som alkymist, udstråler engagement samt 

passion, og denne type leder brænder for sin organisation på en sådan måde, at 

det har en afsmittende og optimerende effekt. 

 

Metode 

Som beskrevet i indledningen så vil jeg anvende forskellige metoder til at indhente 

relevant viden samt data, og derved skabe understøttende empiri, der gennem 

analysedelen skal være medvirkende til besvarelse af problemformuleringen. For at kunne 

komme mest muligt i dybden iht. min problemstilling vil jeg bl.a. anvende kvalitative 

metodeformer og primært ud fra et fænomenologisk perspektiv (Mik-Meyer & Justesen 

2010:21-26). Selvom problemformuleringen rejser spørgsmål både mhp. et 

vidensperspektiv samt et ledelsesperspektiv, så er der et grundlæggende behov for at den 

kvalitative viden der indhentes, primært er baseret på forståelsen af ”sociale fænomener 

ud fra aktørernes egne perspektiver” (Mik-Meyer & Justesen 2010:23). Foruden den 

kvalitative viden, så vil jeg også indhente kvantitative data som understøttende materiale, 

og særligt iht. den databaserede forudsigelse som Skolelederforeningen udmeldte i august 

2015. Sagt med andre ord så vil jeg kontakte Skolelederforeningen, og undersøge om de 

kan fremskaffe data på antallet af skoleledere, der er aftrådt deres stillinger i perioden efter 

år 2015 og frem til år 2020. 
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Jeg har iht. min kvalitative metodeanvendelse været bevidst om den kontekst, som jeg 

ønsker at blive klogere på, og har derfor valgt specifikt at indhente viden gennem 

interviews fra forskellige ledelsesniveauer i Hvidovre Kommune. Det har helt bestemt 

været med i mine overvejelser, om jeg skal inddrage synspunkter fra ledere udenfor 

kommunen eller fra aktører i Hvidovre Kommune, som ikke er i lederfunktioner, men som 

eks. repræsenterer et medarbejder- eller et politisk niveau. Min konklusion er dog, at 

eftersom min grundlæggende problemstilling er indsnævret fra et bredt og tværkommunalt 

fokus til et konkret fokus på udfordringen vedrørende manglende kvalificerede skoleledere, 

så vil mit optageområde for empiri også afspejle dette. Jeg agter både at arbejde med 

separate interviews af de forskellige lederniveauer og ligeledes observationer i forbindelse 

med aktionslæringsforløbene. Disse metodevalg er grundlæggende ifm. min 

empiritilegnelse, og jeg vil senere beskrive og uddybe rammerne for både interviews samt 

observationer. Ligeledes har jeg for at sikre en tydelig sammenhæng i processen 

vedrørende indsamling af viden og skabelse af empiri, udarbejdet en foreløbig procesplan 

(bilag 2). Udarbejdelsen er dog med bevidsthed om, at procesplanen er nødsaget til at 

være agil og dynamisk, således den løbende kan justeres ift. de behov, der opstår.  

 

Som tidligere beskrevet så er et konkret tiltag ift. problemformuleringen, at der skal 

planlægges, gennemføres og evalueres et aktionslæringsforløb mhp. afklaring om- samt 

udvikling af overgangen fra faglig leder til skoleleder. Målsætningen med forløbet er 

allerede beskrevet i teoriafsnittet, så i dette afsnit vil der i stedet for være fokus på de 

praktiske metoder, der anvendes før-, under- og efter forløbet. For at skabe sammenhæng 

mellem teori og metode i aktionslæringsforløbet, så vil metodegennemgangen ligeledes 

blive beskrevet i relief til aktionslæringens fem faser.  

 

Talentudviklingsforløbets fem aktionslæringsfaser 

Den første fase omhandler en tydeliggørelse samt en sikring af en fælles forståelse for 

den overordnede problemstilling. Dette agter jeg at opnå ifm. et skoleledermøde, hvor jeg i 

forvejen har samlet med de ni skoleledere. På mødet vil jeg både fremlægge 

vidensproblematikken omhandlende den manglende handling på forudsigelsen af 

manglende skoleledere og ligeledes ledelsesproblematikken, som kalder på fremadrettede 

konkrete handlinger (Mik-Meyer & Justesen 2010:32). Både videns- og 
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handlingsperspektiverne skal gerne give skolelederne en forståelse for min videre 

udmelding til dem om tankerne for aktionslæringsforløbet eller i denne kontekst rettere 

beskrevet som et koncept for et talentudviklingsforløb. Som afslutning på mit oplæg vil jeg 

orientere skolelederne om, at de senere samme dag vil modtage en uddybende og 

skriftliggjort beskrivelse af talentkonceptet, som de kan bruge til at gøre sig videre tanker 

om eks. indstilling af faglige ledere til forløbet. I den efterfølgende uge skal skolelederne 

tage kontakt til mig, såfremt de har faglige ledere, som de ønsker at indstille til 

talentforløbet. I forbindelse med dette fremlægger skolelederne de styrker samt 

udviklingsområder, de oplever hos de udvalgte faglige ledere, og dermed bliver der 

samtidig redegjort for, at den faglige leder indstilles. Efterfølgende informeres de enkelte 

faglige ledere af deres skoleledere både om den overordnede problemstilling og dermed 

også om indstillingen til talentudviklingsforløbet. De faglige ledere vælger naturligvis selv 

om de endeligt vil takke ja til at indgå i de personligt tilrettelagte aktionslærings- og 

udviklingsforløb. 

 

Iht. den anden fase vil der ske overleveringer af de projekter som skolelederne har udvalgt 

til deres faglige ledere og projekterne skal have karakter af, at være reelle 

skolelederprojekter, som normalt vil være at finde i skoleledernes egne opgaveporteføljer. 

Det vil sandsynligvis ikke være alle ni skoleledere, der indstiller faglige ledere til 

aktionslæringsforløb, eftersom det er første gang konceptet gennemføres og fordi en stor 

del af de faglige ledere i skolevæsnet er helt nyansatte. Det vil alt andet end lige kræve, at 

skolelederne har et vist kendskab til de faglige lederes kompetencer samt 

udviklingspotentialer, førend det vil være realistisk at kunne nå tilstrækkeligt i dybden med 

de faglige lederes udvikling. Selve overleveringerne vil finde sted i forbindelse med interne 

dialoger mellem skolelederne og de faglige ledere. I forbindelse med dialogerne vil også 

jeg være tilstede, og vil her lave deltagerobservationer af overleveringerne. 

Deltagerobservationsmetoden er delvist mhp. at kunne generere empiri ifm. denne 

afhandling. Samtidig er det også for at indhente viden om den type af projekter, der 

udvælges, og generelt at blive klogere på om rammen for konceptet lader til at give 

mening for skolelederne og de faglige ledere. Min umiddelbare tilgang til observationerne i 

denne kontekst vil være med udgangspunkt i en udefra-position, hvor jeg vil forsøge at 

være ikke-deltagende i forbindelse med selve overleveringerne. I min rolle som 
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deltagerobservatør vil jeg indledningsvist give en beskrivelse af temaet for min 

masterafhandling og ligeledes en orientering om at jeg observerer på helheden af 

overleveringerne og ikke udelukkende på eks. interaktionerne skolelederne og de faglige 

ledere imellem. Selve rammesætningen for overleveringerne sker ud fra en struktureret 

ramme i form af faste overleveringsskabeloner, som skolelederne vil få tilsendt, og som de 

skal udfylde og dermed have forberedt på forhånd. Mine observationer af overleveringerne 

vil finde sted på skoleledernes kontorer for at skabe så velkendte og trygge rammer som 

muligt for både skolelederne og de faglige ledere (Mik-Meyer & Justesen 2010:100-108). 

 

I tredje fase er overleveringerne af de udvalgte skolelederprojekter gennemført, og de 

faglige ledere skal herfra omsætte projekterne til målsætninger og derefter processere. 

Undervejs i denne fase har skolelederne til opgave at observere deres faglige ledere i 

konkrete sekvenser som er direkte iht. de tildelte projekter. Observationerne vil primært 

være fra en udefra-position og med mulighed for at lave overfladiske eller beskrivende 

noter (Mik-Meyer & Justesen 2010:107). Skolelederne kan eks. observere deres faglige 

ledere i forbindelse med møder eller fremlæggelser, men det kan også være relevant at 

observere på skriftligt materiale, procesplaner og informerende mails. 

 

Fase fire vil formodentligt have en række overlap med fase tre, for der vil i forbindelse med 

projekterne være flere forskellige sekvenser, som skolelederne observerer på og som de, 

jævnfør fase fire, efterfølgende har en didaktisk samtale med deres faglige ledere om. Den 

didaktiske samtale har til hensigt at lede imod fremadrettede tilpasninger, og herefter vil 

der igen være en fase tre-handling, som der observeres på og med en opfølgende 

didaktisk samtale etc. 

 

Den femte og sidste fase er her, hvor skolelederne og de faglige ledere evaluerer projektet 

samt aktionslæringsforløbet. I denne forbindelse har jeg til hensigt selv at deltage, og 

gerne i en mere struktureret og aktivt deltagende form end tilfældet var ved 

overleveringen. Intentionen er her at tilegne mig viden om erfaringerne med den praksis 

både skolelederne og de faglige ledere har været en del af igennem forløbet. Skolelederne 

og de faglige ledere indtager indefra-positionerne, som jeg til gengæld er aktivt nysgerrig 

omkring. 
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Interviews 

Særligt for mine interviews vil det være således, at uanset om jeg interviewer en 

enkeltperson eller en fokusgruppe, så vil der i alle tilfælde blive praktiseret 

semistrukturerede interviews (Mik-Meyer & Justesen 2010:55-56). Der vil for hvert 

interview blive forberedt en række åbne spørgsmål, som alle er formuleret med 

udgangspunkt i temaerne fra problemformuleringen, og som samtidig appellerer til 

eksempler samt erfaringer fra den konkrete skolelederkontekst. Nedbrydelsen af temaerne 

fra selve problemformuleringen til åbne spørgsmål er jf. Kvale og Brinkmann med til at 

understøtte et mere flydende samtalesprog i interviewene (Kvale og Brinkmann 2009:152-

153). Intentionen ved de forskellige interviews er, at det semistrukturerede netop kommer 

til udtryk ved den forberedte ramme, der bl.a. henleder til God Skoleledelse, men dog 

uden at det bør forhindre spontanitet undervejs i interviewet. Hvis et nøglebegreb, en 

besvarelse eller en interessant antagelse giver anledning til at blive uddybet eller udfordret 

yderligere, så sikrer den semistrukturerede form, at der er mulighed for dette, og det er 

bl.a. her, hvor jeg håber, at der kan være særlige kvalitative samt uforudsete pointer at 

hente. 

 

Ift. den praktiske gennemførelse af mine interviews så er det vigtigt for både indholdet og 

udbyttet, at jeg understøtter formen på det enkelte interview ved at være opmærksom på 

interviewets fase 1, 2 og 3. Ligegyldigt om det er et en-til-en interview eller et interview af 

en fokusgruppe, så er det hensigtsmæssigt, at jeg indleder i relief til fase 1 med en 

grundlæggende rammesætning for interviewet herunder formålet samt tidsrammen. Det er 

i denne fase også væsentligt at beskrive den overordnede kontekst som det faktum, at der 

er mangel på kvalificerede skoleledere, samt hvilken betydning det formodes at have for 

Hvidovre Kommunes skolevæsen. Det er endvidere relevant at give en beskrivelse af den 

samlede proces, samt hvilke handlinger og tanker der har været i processen inden 

interviewet finder sted, samt hvilke tanker der gøres om de fremadrettede handlinger i 

tiden efter interviewet. Endeligt er det, som tidligere beskrevet, essentielt at orientere om, 

at interviewet ligeledes indgår som en del af min masterafhandling. Forhåbentlig er 

masterpræmissen ikke noget, der får indflydelse på interviewets output, men derfor mener 

jeg alligevel, at der er en vis ordentlighed forbundet med denne orientering. Hvordan jeg vil 

arbejde med interviewenes fase 2, vil jeg beskrive specifikt i de konkrete 
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interviewbeskrivelser senere i afsnittet, men enslydende for denne fase, så er det vigtigt 

med en tydeliggørelse af de bagvedliggende problemstillinger også kaldet 

forskningsspørgsmål. Problemstillingerne skal efterfølgende formidles og omsættes til 

konkrete interviewspørgsmål, som interviewpersonerne kan svare mere direkte på. Iht. 

interviewenes fase 3 så praktiseres en gennemgående form, hvor jeg kort før tidsrammens 

udløb orienterer om, at interviewet nærmer sig sin afslutning og endeligt afslutter jeg 

interviewet med at beskrive den efterfølgende proces. Det er vigtigt, at de teoretiske 

begreber vedrørende interviewenes fase 1, 2 og 3 ikke forveksles med 

aktionslæringsteoriens fem faser, eftersom det er to forskellige teorier. 

 

Som udgangspunkt er det min intention at gennemføre ét en-til-en interview samt tre 

interviews med forskellige fokusgrupper (Mik-Meyer & Justesen 2010:78-79). Fælles for 

interviewpersonerne i hver af de tre fokusgrupper er det, at de har et forudgående 

kendskab til hinanden, hvilket jeg grundlæggende vurderer til at være en fordel i denne 

kontekst. Det indbyrdes kendskab kan forhåbentlig afstedkomme en forudindtaget tryghed, 

hvilket ligeledes kan understøtte interviewpersonernes indbyrdes interaktion. Foruden 

kendskabet til hinanden så har de naturligvis også en forudindtaget viden om det tema, 

der ligger til grund for interviewene, eftersom de alle har skolekonteksten tæt på i 

hverdagen, og derfor er jeg ligeledes nysgerrig på, om denne præmis også vil understøtte 

interviewpersonernes interaktion. Min rolle bliver at stille de åbne spørgsmål til 

interviewpersonerne som samlet fokusgruppe, og herfra lade dem respondere både på de 

konkrete spørgsmål og på hinandens udsagn samt holdninger. Som interviewer skal jeg 

sikre balancen i, at interviewpersonerne holder sig indenfor den tematiserede ramme, 

samtidig med, at jeg kan guide dem. Dette er i tilfælde af, at de reagerer på hinanden, eller 

hvis der pludselig opstår en interessant vinkel i dialogen. I en-til-en interviewet vil jeg selv 

skulle agere som aktiv aktør, og ligeledes bliver øvelsen at få bragt interviewpersonen i en 

vis form for selvrefleksion. Derimod forventes de interviews, jeg gennemfører med 

fokusgrupperne at bære præg af en mere selvstyrende i dialog, ligesom at 

interviewpersonerne kan udfordre hinandens synspunkter eller stille opfølgende spørgsmål 

til hinanden. På baggrund af dette vil observation også, i en vis grad, være et ekstra 

aspekt i forbindelse med mine interviews af fokusgrupperne.  
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Ens for alle fire interviews så vil der indgå noget forberedende materiale, som kan 

understøtte den dialog, der skal finde sted. I relief til den tidligere nævnte definition af God 

Skoleledelse så vil dette arbejdsgrundlag være fremlagt fysisk ved interviewet, og helt 

specifikt i form af en folder som interviewpersonerne undervejs kan lade sig inspirere af. 

Endvidere vil jeg i dagene op til interviewet sende artiklen fra DR-nyheder til 

interviewpersonerne, som de skal læse og reflektere over, inden de møder op til 

interviewet. Intentionen med dette er, at interviewpersonerne pejles ind på temaet 

omhandlende mangel på kvalificerede skoleledere. I min optik er artiklen både 

tilstrækkeligt kortfattet og samtidig konkret ift. at illustrere rammen for temaet. I artiklen 

beskrives der, som bekendt, at flere forskellige aktører forholder sig til problemstillingen. 

Den flerperspektiverede metode, som anvendes i artiklen, agter jeg at kopiere iht. mine 

egne interviews, hvilket interviewpersonerne bekendtgøres med ifm. interviewets første 

fase. Interviewpersonerne i fokusgrupperne er overordnet set differentieret i deres 

ledelsesniveauer for, at der kan indhentes viden fra forskellige perspektiver, men de vil 

internt i fokusgrupperne være opdelt således, at de repræsenterer det samme 

ledelsesperspektiv. Hensigten med dette er, at de formelle magtrelationer ikke får 

indflydelse på den indbyrdes dialog. Grundlæggende for alle fire interviews, så vil de blive 

transskriberet således interviewindholdet fremstår mere anvendeligt ift. det kommende 

analyseafsnit.  

 

Som kritisk vinkel på ovenstående metodevalg så vil jeg i min konklusion inddrage Steinar 

Kvale’s tre standardargumenter mod interviewresultater (Kvale 2005:5-7). For få 

interviewpersoner kan danne et for spinkelt grundlag for undersøgelsen, ligesom at 

ledende spørgsmål kan være en barriere for interviewpersonernes egne holdninger. 

Endeligt er der risiko for, at min egen fortolkning af interviewresultaterne kan blive for 

subjektiv. 

 

Velfærdsdirektøren 

I dette tilfælde vil der være tale om et interview med en enkeltperson, eftersom at 

velfærdsdirektøren er den eneste af sin slags i Hvidovre Kommune. En mulighed havde 

også været at interviewe den samlede direktion, men fordi problemstillingen specifikt 

omhandler ledelsesudvikling i en skolekontekst, så har jeg valgt at lave interviewet med 
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velfærdsdirektøren alene. Helt konkret så er interviewets fase 2 planlagt således at der 

primært er taget udgangspunkt i problemformuleringens første del samt tredje del. 

Problemformuleringens anden del har jeg vurderet som værende med begrænset relevans 

iht. interviewet med velfærdsdirektøren, eftersom denne del beskriver en 

ledelsesproblematik der grundlæggende omhandler skoleledernes motivation og adfærd. 

Hertil vurderer jeg, at velfærdsdirektøren med hendes mere overordnede lederperspektiv, 

vil have svært ved at bidrage med konkrete input og derfor bliver denne del af 

problemformuleringen først bragt ind i forbindelse med nogle af de øvrige interviews. 

 

Med udgangspunkt i problemformuleringens første samt tredje del har jeg formuleret to 

underspørgsmål for hver af de to dele. Derved planlægges interviewet ud fra en 

spørgeramme på i alt fire spørgsmål, således velfærdsdirektøren præsenteres for ét 

spørgsmål ad gangen. Helt praktisk gennemføres interviewet således (bilag 3): 

- Problemformuleringens første del læses op 

- Første underspørgsmål fremlægges til besvarelse 

- Andet underspørgsmål fremlægges til besvarelse 

- Problemformuleringens tredje del læses op 

- Tredje underspørgsmål fremlægges til besvarelse 

- Fjerde underspørgsmål fremlægges til besvarelse 

Interviewets fase 1 og fase 3 planlægges gennemført som tidligere beskrevet i 

metodeafsnittet. 

 

Den lokale skolelederforening 

Ligesom i den tidligere nævnte artikel fra DR-nyheder, så er intentionen med dette 

interview ligeledes at få det fagpolitiske perspektiv på problemstillingen. Fokusgruppen i 

dette interview er bestående af formanden samt næstformanden i Skolelederforeningens 

lokalafdeling. Disse to repræsentanter er foruden deres engagement i 

Skolelederforeningen ligeledes skoleledere i Hvidovre Kommune, og netop derfor vil de 

blive bedt om specifikt at anskue problemstillingen ud fra et fagpolitisk perspektiv. Ingen af 

de to skolelederforeningsrepræsentanter formodes at indstille nogle af deres faglige ledere 

til talentudviklingsforløbet, og dermed håber jeg på, at der kan fastholdes et rent fagpolitisk 

perspektiv igennem interviewet. Jeg har tidligere i min planlægning overvejet at interviewe 
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hele bestyrelsen i skolelederforeningens lokalafdeling for at højne antallet af 

interviewpersoner i fokusgruppen, men eftersom de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

primært er faglige ledere, så har jeg valgt at undlade dette, da baggrunden for 

besvarelserne ganske enkelt vil være for differentieret. Modsat velfærdsdirektøren så 

bliver skolelederforeningsrepræsentanterne forbeholdt alle tre dele af 

problemformuleringen og med to underspørgsmål for hver del. Den resterende praksis 

omkring interviewets gennemførsel vil dog være identisk med indholdet i beskrivelse af 

interviewet med velfærdsdirektøren (bilag 4). 

 

De faglige ledere i talentudviklingsforløbet 

De faglige ledere, der indstilles til et talentudviklingsforløb, vil være ansat på forskellige 

skoler, og vil derfor repræsentere skolevæsnets mangfoldighed. Det vil derfor være 

interessant, hvis det samtidig afstedkommer nogle differentierede perspektiver på 

baggrund af forskellighederne i de faglige lederes skolebaggrund. I dette interview finder 

jeg det særligt spændende med den semistrukturerede interviewform, og ikke mindst de 

åbne spørgsmål, fordi det netop er de faglige ledere, der i hverdagen har mindst grad af 

samarbejde på tværs af skolerne og dermed et begrænset kendskab til hinanden. Dermed 

kan det også være, at de forudindtaget vil have differentierede holdninger og forståelser af 

skolederopgaven.  

 

Også ved dette interview vælger jeg at se bort fra problemformuleringens anden del, 

eftersom det udelukkende omhandler det aktuelle skolelederniveau, og fordi at de faglige 

ledere, ligesom velfærdsdirektøren, derved ikke vil have mulighed for at kunne afgive 

konkrete svar, men udelukkende vil kunne udtrykke hypoteser og antagelser. De faglige 

ledere vil i forbindelse med interviewet altså udelukkende blive præsenteret for 

problemformuleringens første samt tredje del og derved også i alt fire tilhørende 

underspørgsmål. De stillede spørgsmål vil blive præsenteret i samme trinvise form som 

ved de øvrige interviews, men ordlyden vil dog være særligt nuanceret iht., at de stilles til 

netop de faglige ledere (bilag 5).  
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De indstillende skoleledere 

Denne fokusgruppe udgør de skoleledere, som hver især har indstillet én af deres faglige 

ledere til talentudviklingsforløbet. Som beskrevet ovenfor, så er også lederne i denne 

fokusgruppe på samme ledelsesniveau og særligt iht. den tidligere nævnte definition af 

God Skoleledelse, så har skolelederne tidligere på året brugt en del tid sammen med de 

øvrige skoleledere på at drøfte ledelsesrum og ledelsesansvaret i skolelederrollen. Netop 

derfor håber jeg på, at der særligt til den anden del af problemformuleringen vil blive 

bidraget med kvalitative input ved dette interview. Alene i lyset af at disse skoleledere 

allerede har indstillet faglige ledere til talentudviklingsforløbet, så kan der vel ret beset 

allerede argumenteres for, at der er udvist en grad af commitment og handlekraft ift. at 

arbejde med den grundlæggende udfordring om mangel på kvalificerede skoleledere. 

Derfor kan der også være værdifuld viden at hente, hvis det kan lykkes at få skolelederne 

til at sætte ord på deres umiddelbare motivation for at indstille faglige ledere til forløbet. 

Trods skoleledernes fælles forståelse af God Skoleledelse samt det faktum, at de alle har 

indstillet faglige ledere til forløbet, så kan der naturligvis forsat være særlige bevæggrunde 

for deres handlinger og dermed forskellige synspunkter på problemformuleringens tre 

afsnit. Fokusgruppen af indstillende skoleledere bliver præsenteret for den samme 

interviewstruktur som ved de øvrige interviews, og ligeledes bliver de ligesom 

skolelederforeningsrepræsentanterne også forlagt hele den samlede problemformulering 

og herunder i alt seks tilpassende underspørgsmål (bilag 6). 

 

Analyse 

 

Datagrundlag 

Som opfølgning på forudsigelsen fra august 2015 vedrørende fremtidig mangel på 

skoleledere, er det gennem dialog med Skolelederforeningens chefforhandler Peter Cort, 

lykkes mig at anskaffe konkrete kvantitative data for udviklingen i den efterfølgende 

periode juni 2016 til juni 2020 (bilag 7), som desværre bekræfter den antagelse, der blev 

fremlagt for fem år siden.  

 

Helt konkret så var der i juni 2016 ansat 1.347 skoleledere på et tilsvarende antal danske 

folkeskoler. Af de 1.347 skoleledere, så var blot de 785 af dem fortsat fungerende som 
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skoleledere i folkeskolen i juni 2020. Det betyder med andre ord, at der over en 4-årig 

periode har været et frafald på 41,7%, svarende til at 562 af landets folkeskoleledere ikke 

længere er fungerende i deres tidligere skolelederfunktioner. Af de frafaldne skoleledere 

så er 45,2% af disse overgået til andre typer af funktioner såsom eks. konsulent-, 

mellemleder- eller centercheffunktioner. Det er dermed forskelligt, om de frafaldne 

skoleledere er overgået til lavere-, ligestillet- eller højere ansættelsesfunktioner, og der kan 

derfor også være en antagelse om, at der er funktioner, som er overgået den modsatte vej 

altså ind i en skolelederfunktion. Sidst men ikke mindst, så er 54,8% procent af den 

frafaldne skoleledergruppe er gået på pension, hvilket svarer til 308 skoleledere over en 4-

årig periode eller i gennemsnit 77 pensionerede skoleledere om året.  

 

I Hvidovres Kommunes skolevæsen har udviklingen været endnu mere bekymrende, og 

ser man på lokale data herfra, så er der i samme 4-årige periode seks ud af de ni 

skoleledere, som er blevet skiftet ud, hvilket er svarende til 66,7%. Af de seks frafaldne 

skoleledere så er én enkelt gået på pension, to er fortsat fungerende som skoleledere 

andetsteds, og tre er overgået til andre funktioner. Fra et rekrutteringsperspektiv så er fem 

af de seks skolelederstillinger efterfølgende blevet besat af tre interne faglige ledere, to er 

kommet til fra lederstillinger fra andre kommuner og den sidste stilling er på nuværende 

tidspunkt vakant og i genopslag. Ovennævnte data bekræfter på flere måder den 

bekymrende problemstilling, både på landsplan og kommunalt i Hvidovre. Der er 

grundlæggende et stort frafald af skoleledere, og rekrutteringen sker i Hvidovre kun delvist 

fra eget faglige lederniveau. Som yderligere bekræftelse på problemmatikken så er der 

ligeledes en uhensigtsmæssig udvikling ift. antallet af ansøgere til de ledige stillinger, som 

gennem de seneste år er faldet markant, og hvilket i flere tilfælde har medført, at de 

vakante skolelederstillinger er blevet sat i genopslag. I ét tilfælde var en skolelederstilling i 

Hvidovre ude i tredje opslag, førend stillingen blev besat af en ekstern ansøger.  

 

Ovenstående data underbygger desværre antagelsen om, at det er problematisk at 

rekruttere samt fastholde kvalificerede skoleledere, og at behovet for dygtige skoleledere 

er tydeligere end nogensinde før. Denne oplevede bekymring udtrykkes ligeledes af både 

velfærdsdirektøren samt alle de tre interviewede fokusgrupper. Eks. peger 

velfærddirektøren på en udfordring i form af, at der fortsat i dag er lovmæssige rammer 
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som begrænser et potentielt ansøgerfelt ved, at det særligt kræver en 

undervisningsrelateret uddannelse samt undervisningserfaring, før end en ansøger kan 

søge en skolelederstilling. Endvidere mener direktøren også, at skolelederrollens 

legitimitet samt ledelsesrum er blevet kraftigt begrænset på grund af senere års politiske 

reformer og arbejdstidsaftaler. Grundlæggende oplever direktøren, at skolelederne 

formodentlig er den ledergruppe, der arbejder allermest, sammenlignet med øvrige 

kommunale ledere på samme lederniveau, og at de bl.a. bruger en stor del af deres 

arbejdstid på administrative opgaver (bilag 8). Iht. både omfanget og kompleksiteten af 

skolelederopgaven bliver en del af direktørens udsagn understøttet fra en af de 

indstillende skoleledere, der i interviewet med denne fokusgruppe bragte følgende citat: 

”opgaven er blevet så meget mere omfattende og mangfoldig, krævende vil jeg også sige, 

altså du skal eddermame være dygtig” (bilag 9:5).  

 

Dynamikker og barrierer 

Ovenstående datafremstilling samt udtalelser bekræfter, at den nuværende situation med 

mangel på kvalificerede skoleledere er kritisk, men trods dette er spørgsmålet i den 

oprindeligt formulerede vidensproblematik fortsat ubesvaret. Jeg vil med udgangspunkt i 

mine interviews komme nærmere omkring de barrierer og dynamikker, der ligger til grund 

for det manglende fokus i Hvidovre Kommune, og endvidere vil jeg understøtte disse 

antagelser ud fra et teoretisk perspektiv. I de senere år har der været en generel 

bevægelse i tilgangen til offentlige styring, og en bekymring hertil er, om der ud fra et 

ledelsesudviklingsperspektiv har været en tilsvarende bevægelse i Hvidovre Kommunes 

skolevæsen. 

 

En barriere som jeg mener hænger sammen med direktørens udtalelse ovenfor er 

konsekvensen af den NPM-styring som skolerne, og dermed skolelederne i Hvidovre, har 

været underlagt i efterhånden en del år. Caroline Howard Grøn’s illustration (figur 3) af den 

hierarkiske offentlige styringskæde bekræfter antagelsen om, at Hvidovre Kommune (figur 

1) ikke adskiller sig fra den klassiske ledelsesstruktur inden for NPM. Som hierarkiske 

mellemledere i individuelle kontraktstyrede enheder og med dertilhørende 

decentraliserede budgetter skal skolelederne forvalte deres økonomiske råderum indenfor 

politisk stramt styrede rammer og krav. Det politiske styringsincitament er naturligvis at 
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kunne fastholde en vis form for kontrol med skolernes udvikling, men kontraktstyringen 

medfører samtidig også en reel risiko for, at skolerne bliver administreret og ledet ud fra en 

silotænkning. Denne antagelse understøttes af Grøn, Hansen og Kristiansens kritiske 

vinkel på NPM, hvor de beskriver det således: ”siloer der blev skabt med NPM-reformer, 

ser ud til at være en forhindring i forhold til at løse tværsektorielle problemer” (Grøn. 

Hansen & Kristiansen 2014:37). Denne barriere bliver ud fra et praktisk perspektiv 

bekræftet i interviewet med skolelederforeningsrepræsentanterne, hvor der bl.a. refereres 

til, at skolerne tidligere blev ledet som ni kongedømmer (bilag 10:8). Dette vidner i ordets 

betydning om, at der historisk ikke har været et udpræget blik for at lede skolelederne 

mhp. et proaktivt samarbejde. En understøttende dynamik til den egenrådige 

skolelederopfattelse kan ligeledes hænge sammen med den type ansættelsesforhold, som 

skoleledere i Hvidovre Kommune tidligere blev ansat under. Indtil sommeren 2015 blev 

skolelederne i Hvidovre ansat som tjenestemænd, hvilket historisk har været anset som 

værende en særligt attraktiv ansættelsesform med høj grad af sikkerhed i 

ansættelsesforholdet. Dermed ikke sagt at tjenestemænd, i sig selv, ikke ønsker at 

samarbejde om fælles udfordringer, men det kan have afstedkommet udfordringer i de 

tilfælde, hvor der ikke har været enighed om en fælles kurs, og hvor en 

tjenestemandsansat skoleleder har sat sig på tværs for udviklingen. Ud fra et 

styringsperspektiv er tjenestemandsansatte skoleledere ganske enkelt meget svære at 

afsætte i tilfælde af arbejdsrelaterede uoverensstemmelser og i årene efter 2015 er 

skolelederansættelserne i Hvidovre blevet gennemført efter almindelige 

overenskomstmæssige vilkår.  
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Figur 3 

(Grøn. Hansen & Berg-Sørensen 2016:298). 

 

I interviewet med de indstillende skoleledere nævnes endnu en barriere men denne gang 

ud fra en helt anden historisk vinkel på tjenestemandsansættelser. Ansættelserne, som 

tjenestemænd, har haft en stor personlig værdi for den enkelte skoleledere, og har dermed 

også været et stærkt incitament for fastholdelse. Ud fra et statistisk synspunkt har det 

betydet, at de tidligere tjenestemandsansatte skoleledere generelt har haft 

længerevarende og dermed mere stabile ansættelsesforhold. Netop stabiliteten hos de 

tjenestemandsansatte skoleledere kan i år 2015 have afstedkommet en falsk tryghed og 

dermed en ubevidst barriere ift. et fremtidig kommunalt behov. En yderligere dynamik ift. 

denne selvopfattelse kommer til udtryk ved, at en af de indstillende skoleledere mener, at 

Hvidovre Kommunes geografiske placering tæt på København også har haft en betydning 

for den manglende ageren. Oplevelsen i Hvidovre har været, at udfordringen om mangel 

på kvalificerede skoleledere primært har været forbeholdt udkantskommunerne, og 

dermed citeres det at: ”vi har siddet her i Hvidovre og tænkt, det er ikke vores problem, så 

vi behøver ikke at gøre så meget ved det” (bilag 9:3). Som supplement hertil nævnes det 

ligeledes, at man fra politisk niveau i forbindelse med enkelte skolelederstillinger, i tidligere 

perioder, ytrede en ambition om at ansætte skoleledere fra andre kommuner. Dette var 
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netop mhp. at kunne få ny viden og kompetencer ind i skoleledergruppen, men det betød 

samtidig også, at der derved var mindre fokus på lokal udvikling af egne skoleledere. 

 

Et kritisk perspektiv på min egen problemformulering omhandler kompetenceudvikling i 

form af lederuddannelse. Et tilbageblik giver nemlig et billede af, at 

efteruddannelsesmulighederne igennem mange år har været gode for lederne på 

skoleområdet i Hvidovre, og at der i høj grad har været prioriteret midler til dette fra 

centralt niveau. Dermed lader det til, at der i et eller andet omfang har været et fokus på 

kompetenceudvikling af lederne på skoleområdet, og egentlig kan jeg også sagtens 

genkende dette fra min egen baggrundsbeskrivelse. Utilstrækkeligheden ved 

efteruddannelse kan derved komme til udtryk, når uddannelsen kommer til at stå alene, og 

ikke bliver fulgt op at en praksis, der understøtter udviklingen yderligere. Stort set samtlige 

skoleledere og faglige ledere i Hvidovre Kommunes skolevæsen har en diplomuddannelse 

i ledelse, men det har ikke nødvendigvis været nok i sig selv til at kunne være på forkant 

med den nuværende mangel på kvalificerede skoleledere. Det centrale fokus på 

efteruddannelse af lederne har formodentlig været ud fra bedste hensigt og med intention 

om at der, ud fra en post-NPM-logik, kunne sikres en tilstrækkelig bred kompetenceflade 

hos de faglige ledere, således at de fremtidige behov for rekruttering af nye skoleledere 

kunne blive imødekommet.  

 

Fælles mening og commitment 

Ovenstående tilbageblik beskriver en række barrierer for manglende proaktive handlinger, 

som muligvis kan have afstedkommet en slags skydække for en dermed skjult 

problemstilling. Uden at konkludere på perioden siden år 2015 allerede på nuværende 

tidspunkt, så leder det mig alligevel videre til den ledelsesproblematik, jeg opstiller i min 

problemformulering vedrørende skabelsen af fælles mening og commitment. Med 

udgangspunkt i teorien om forandring i krisetider, så er et argument i denne kontekst, at en 

kritisabel situation med fordel kan dyrkes bevidst, således at den også endeligt kommer til 

at fremstå som en reel krise. I udgangspunktet ønsker vi helst at undgå kriser, men i 

situationer hvor vi har behov for at kunne skabe udvikling i en organisation eller en gruppe, 

kan en krise ligefrem være hensigtsmæssig. Kriser kan være en vej til forandring (Grøn, 

Hansen & Kristiansen 2014:50), men det kræver, at krisens ansigt vendes til et udtrykt 
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behov for ændret adfærd, og den øvelse vil i de fleste tilfælde være enormt 

ressourcekrævende. Umiddelbart vil en krise først fremstå kritisabel, når den kan 

identificeres, hvilket betyder at der skal være dokumentation eller en oplevet forståelse af 

krisen. I den tidligere gennemgang af datagrundlaget fremstår det tydeligt, at frafaldet af 

skoleledere på landsplan har været markant igennem de sidste fire år, og at det også 

opleves som en udfordring i Hvidovre, bekræftes i alle fire interviews. Kort sagt så er 

krisen nu tydeligere end den har været før i Hvidovre og for at kunne analysere yderligere 

på denne problemstilling, så er jeg nødsaget til at give et analytisk tilbageblik i en 

forudgående proces med skoleledergruppen. 

 

Retroperspektiv 

I sommeren 2018 var gruppen af de ni skoleledere i en formingfase med en dertilhørende 

intern og tiltagende fælles fortælling om styrket kendskab samt relationer til hinanden, hvor 

hver skoleleder i det store hele fortsat passede sin egen skole og sit eget lederskab. I 

løbet af efteråret blev der i Hvidovre Kommune politisk vedtaget en besparelse, som betød 

en reduktion på 20% af den samlede ledelseskapacitet på skoleområdet. Besparelsen 

skabte naturligvis en massiv frustration blandt lederne, og der var ud fra en teoretisk 

kontekst tale om en krise, som samtidig fremtvang en stormingfase for skolelederne. Der 

var i skoleledergruppen tydelig konflikt og uenighed om håndteringen af- samt 

kommunikationen omkring besparelsen iht. det politiske niveau. Fire år forinden havde der 

nemlig ligeledes været varslet en politisk besparelse på skoleledelse, og dengang havde 

skoleledergruppen valgt at kommunikere gennem læserbreve i den lokale avis. Dette 

medførte at besparelsen dengang blev trukket tilbage, men at der samtidig opstod en svær 

og anstrengt relation mellem skoleledergruppen og det politiske niveau.  

 

Kort tid efter besparelsen i efteråret 2018 var blevet vedtaget, blev den daværende 

centerchef opsagt, og jeg selv blev konstitueret som Centerchef for Skole og Uddannelse. 

I et strategisk retroperspektiv er jeg nu bevidst om, at jeg på det tidspunkt tilgik 

krisesituationen i rollen som diplomat (Sørensen 2015:53-67). Ud fra et mæglerperspektiv 

var dette mhp. at få skoleledergruppen ind i normingsfasen. En konstruktiv og pragmatisk 

tilgang skulle være grundlæggende for oplevelsen af et reelt teamsamarbejde samt 

enighed og fælles målsætninger. Ud fra en kriseperspektivering havde skoleledergruppen 
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en subjektiv forståelse af, at både de og deres faglige ledere i forvejen oplevede en 

markant stigning i både arbejdstid samt kompleksitet. Dette var samtidig med, at det 

politiske niveau anså det for realistisk at bespare ledelseskapaciteten med 20%, og 

dermed måtte der altså være et eller andet sted, hvor forståelsen for skolelederopgaven, 

mellem skolelederne og politikkerne ikke stemte overens. Overfor det politiske niveau 

agerede jeg i rollen som fyrsten, hvilket set fra et egoistisk synspunkt kunne være en 

farbar vej at indtage som konstitueret Centerchef eftersom det politiske niveau samtidig 

var min direkte arbejdsgiver. Dette hindrede mig dog ikke i min ageren, og øvelsen i rollen 

som fyrste var derfor at positionere mig strategisk. På den måde forsøgte jeg at finde en 

etisk og legitimeret vej, der både beskyttede skolelederne, samtidig med at det politiske 

niveau ikke måtte føle sig udstillet ved at have truffet en beslutning på et ikke tilstrækkeligt 

oplyst grundlag. Med udgangspunkt i Folkeskolelovens §45 stk. 2, påpegede jeg, at 

besparelsen ikke kunne udmøntes i detaljen af det politiske niveau, fordi det jævnfør 

lovgivningen er skolelederne, der suverænt har udmøntningskompetencen. Derved blev 

kompromiset, at der fortsat skulle gennemføres en teknisk og økonomisk besparelse på 

skoleområdet, men at det blev skolelederne selv, der besluttede, hvordan den specifikt 

skulle udmøntes. I oplægget til den ændrede politiske beslutning opfandt jeg, ud fra rollen 

som både diplomat og opdagelsesrejsende, en kompromisskabende lovning på 

arbejdsgrundlaget og definitionen af God Skoleledelse. 

 

Når jeg vælger at referere til den bagvedliggende historik for skolelederbesparelsen, så er 

det fordi, at historikken sammenfattet med den efterfølgende proces for udvikling af God 

Skoleledelse afstedkom nogle værdifulde erfaringer for både mig og gruppen af 

skoleledere. Som beskrevet i metodeafsnittet så var det udelukkende i de to interviews 

med hhv. de indstillende skoleledere samt repræsentanterne fra Skolelederforeningen, at 

jeg stillede spørgsmål iht. den del af problemformuleringen, der omhandlede den fælles 

meningsskabelse samt commitment hos skoleledergruppen. Identisk for begge 

fokusgrupper er det, at de refererer til processen i forbindelse med udviklingen af God 

Skoleledelse som værende afgørende for skoleledergruppens modenhedsniveau ift. at 

kunne opnå oprigtig fælles commitment. Udviklingsprocessen bag God Skoleledelse 

skabte gennem interaktive handlinger og social påvirkning af skoleledergruppen netop den 

bevægelse, der flyttede styringsfokus fra NPM til post-NPM. Det blev tydeligt for 
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skolelederne, at deres commitment og accountability nu fandtes i God Skoleledelse, som 

samtidig blev til en fælles værdibeskrivelse. Den skolelederbesparelse der blev besluttet i 

efteråret 2018, gjorde det tydeligt, at funktionen som den egenrådige skoleleder og det 

dermed tidligere individualiserede NPM-fokus havde udvisket den generelle politiske viden 

om, hvad skoleledelsesopgaven egentlig indebar. Netop derfor blev der truffet en politisk 

beslutning, som stred direkte imod skoleledernes logik samt oplevede forståelse af, hvad 

deres funktioner egentlig omhandlede. 

 

Kurs, koordinering og commitment 

God Skoleledelse er et skriftliggjort produkt, der beskriver skoleledergruppens 

normingsfase eftersom definitionen netop udtrykker fælles værdier, ledelsesrum, ansvar 

og målsætninger. Det skal hertil pointeres, at God Skoleledelse udelukkende har fået den 

betydning, fordi der ligger både en forming- og en stormingfase til grund. I min nuværende 

proces med fokus på udvikling af skolelederkompetencer har udgangspunktet været et 

andet, for som det udtrykkes i ovenstående citat, så er skoleledergruppens post-NPM-

modning i dag en helt anden end den har været tidligere. Trods dette så er det iht. 

problemformuleringen i denne afhandling fortsat afgørende, at jeg fra start har fokus på at 

sætte en tydelig kurs sammen med skolelederne. Processen med udvikling af God 

Skoleledelse medførte oprigtigt ejerskab samt tværgående og involverende samarbejde 

mellem skolelederne, men samtidig var processen også, i et traditionelt styringsperspektiv, 

ydre motiveret grundet den politiske bestilling af et endeligt produkt. Modsat processen 

med udarbejdelse af God Skoleledelse så er der nu behov for en anderledes vinkel på den 

nye proces om udvikling af kvalificerede skoleledere. Her har det været nødvendigt at 

appellere til skoleledergruppens indre public service motivation. Ud fra et kurs-perspektiv 

og iht. Tina Øllgaard Bentzen’s teori om samskabt styring har det haft den betydning, at 

skoleledergruppen, gennem fælles forståelse, selv skulle være medvirkende til at sætte 

ord på den nuværende kritiske situation. Min egen rolle har primært været som skjalden, 

der gennem dialog har forsøgt at skabe mening med de kommende forandringer. 

Ligeledes har jeg også ageret som den opdagelsesrejsende ved både selv at frembringe 

idéer, men også ved at stimulere skoleledernes motivation for at bidrage til løsninger.   
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I relief til den tidligere beskrivelse af aktionslæringsforløbets første fase så valgte jeg i 

forbindelse med et skoleledermøde at orientere vedr. forudsigelsen om mangel på 

kvalificerede skoleledere. Ligeledes problematiserede jeg også det mangelfulde fokus på 

udvikling af skolelederkompetencer i Hvidovre Kommunes skolevæsen. Herefter 

fremlagde jeg konceptet for det koordinerede talentudviklingsforløb og herunder hvilke 

roller hhv. jeg selv, skolelederne samt de faglige ledere var tiltænkt i forløbet (bilag 11). 

Jeg refererede til afsnittet vedrørende, at God Skoleledelse sætter holdet (bilag 1:7), men 

som i denne kontekst skal forstås på den måde at skoleledergruppen udviser commitment 

ved at indgå i performingsfasen og i fællesskab udviser både mod og sårbarhed samt 

tager medansvar for en fremtidig sammensætning af et godt skolelederhold. Jeg lagde 

vægt på den kollektive målsætning i oplægget samt nødvendigheden af koordinerede 

målsætninger og handlinger mhp. at dække et public service behov. Ligeledes 

fremhævede jeg, i rollen som gartner, de muligheder der lå for de enkelte skoleledere 

samt deres faglige ledere i at arbejde med deres indbyrdes interaktion som 

styringsredskab i talentudviklingsforløbet. Ud fra en alkymistisk adfærd gennemgik jeg 

forventningerne til både min og skoleledernes roller i projektet. Dette engagerede den 

fælles forståelse, og som afslutning spurgte jeg ind til skoleledernes motivation og 

opbakning. Samtlige af skolelederne udtrykte motivation for konceptet, hvilket afstedkom 

en stærk kollektiv signalværdi. Senere samme dag fik skolelederne, som planlagt, tilsendt 

en uddybende beskrivelse af processen for talentudviklingsforløbet (bilag 12) og i løbet af 

den efterfølgende uge, vurderede de enkelte skoleledere, hvilke faglige ledere de ville 

indstille til et aktionslæringsforløb. 

 

Umiddelbart lyder det enkelt, at en tydeliggørelse af en fælles udfordring samt en 

rammesætning af et talentudviklingsforløb er tilstrækkeligt iht. at kunne skabe fælles 

mening og commitment i skoleledergruppen. Så enkelt vil jeg dog ikke mene, det er, og 

derfor skal det også nævnes, at jeg sideløbende med talentudviklingsforløbet har iværksat 

et fælles udviklingsforløb særligt for gruppen af de ni skoleledere. Dette forløb er tiltænkt 

som værende en naturlig opfølgning på hele den proces, der fandt sted i forbindelse med 

udarbejdelsen af God Skoleledelse, og grundlæggende er intentionen at arbejde videre 

med udviklingen af skoleledergruppens fælles identitet. Min pointe med beskrivelsen af 

dette er, at ambitionen om at få skoleledergruppen til at blive et high performanceteam, 
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ikke blot kommer af en enkelt proces. En sådan udvikling skal løbende udfordres og 

understøttes iht. de problemstillinger, der opstår. Som centerchef vægter jeg at variere, 

hvorvidt jeg er tæt på eller lidt mere på afstand af skoleledergruppen, ift. de 

udviklingsforløb vi arbejder med. I processen vedrørende God Skoleledelse var jeg meget 

tæt på og faciliterede, sammen med mine egne konsulenter, det udviklingsforløb der blev 

gennemført på det tidspunkt. Derimod har jeg, ifm. det føromtalte og nye udviklingsforløb 

for skoleledergruppen, bevidst valgt at rekvirere den eksterne konsulent Marianne Livijn fra 

Konsulenthuset UKON. Mit fokus iht. problemformuleringens anden del omhandler med 

andre ord den direkte påvirkning af skoleledergruppen, hvorimod det er anderledes med 

problemformuleringens tredje del. Her sker aktionerne sekundært mellem jeg selv, 

skolelederne og de faglige ledere, men primært i de indbyrdes interaktioner skolelederne 

og deres faglige ledere imellem. 

 

Talentudviklingsforløbet 

I alt er tre faglige ledere endeligt indstillet til talentudviklingsforløbet, hvilket jeg vurderer 

som værende et ganske passende antal set i lyset af, at det er første gang konceptet 

bliver gennemført. Hensigten for mig og iht. denne afhandling er naturligvis at kunne 

indhente god dybdegående viden fra alle de tre projekter, som skolelederne har 

overleveret til deres faglige ledere, og det vil alt andet lige være sværere for mig, hvis der 

er for mange forløb i gang på samme tid. Omfanget og antallet af forløb der kan være i 

gang på samme tid, er bl.a. noget af det, jeg vil gøre mig erfaringer med. Med det mener 

jeg at der også på sigt kan sikres talentudviklingsforløb, som kommer tilstrækkeligt i 

dybden omkring udviklingen af skolelederkompetencer hos de faglige ledere. 

 

Udgangspunktet for aktionslæringsforløbets anden fase er et sæt af forskellige skabeloner, 

som jeg tilsendte skolelederne forud for de overleveringsmøder, hvor skolelederne skulle 

rammesætte de udvalgte skolelederprojekter overfor de faglige ledere. Skabelonerne er 

illustreret ved farverne blå, grøn samt gul (bilag 13). I de blå skabeloner har skolelederne 

beskrevet de faglige lederes styrker samt udviklingspotentialer, og ligeledes har de 

udarbejdet en tydelig beskrivelse af de skolelederprojekter, som de faglige ledere fik 

overleveret. Skolelederne har endvidere forholdt sig til de faglige lederes kompetencer iht. 

definitionen af skolelederrollen i God Skoleledelse, og endeligt er der opsat mål og 
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tidshorisont for aktionslæringsforløbene. De faglige ledere har dermed ikke selv haft 

indflydelse på, hvilket skolelederprojekt de har fået tildelt, ligesom at deres styrker og 

udviklingspotentialer også udelukkende er beskrevet af skolelederne. Efter selve 

overleveringen, som beskrives yderligere nedenfor, og som indledning til 

aktionslæringsforløbets tredje fase, har de faglige ledere selv haft til opgave at udfylde de 

grønne skabeloner. I de grønne skabeloner har de faglige ledere selv beskrevet egne 

refleksioner vedr. hvorledes mål, styrker og personlige ressourcer bedst kan bringes i spil 

iht. de overleverede skolelederprojekter. De faglige ledere har bl.a. forholdt sig til både 

ydre og indre mål for forløbet. De sidste- og gule skabeloner er derimod blevet udfyldt i 

fællesskab af skolelederne og de faglige ledere. Dette har været en øvelse både iht. den 

tredje og fjerde aktionslæringsfase. Rammesætningen i de gule skabeloner lægger 

nøjagtig op til den form for overlap, som blev beskrevet tilbage i metodeafsnittet, hvor 

skolelederne sammen med de faglige ledere løbende veksler mellem de to faser. I de gule 

skabeloner fastlægges der datoer for konkrete handlinger samt sparring, ligesom at der 

også indskrives tegn på de faglige lederes læring iht. både yderside- og 

indersideperspektiverne. Senere i dette afsnit vil jeg spejle aktionslæringsforløbets tredje 

og fjerde fase iht. Tina Øllgaard Bentzen’s samskabte styringsmodel (figur 2) for at skabe 

et tydeligere billede af de faglige lederes kommende processer. 

 

Ved mine observationer af alle tre overleveringer fremgik det tydeligt, at skolelederne 

havde forberedt sig meget grundigt på beskrivelserne i de blå skabeloner herunder 

uddybningen af de faglige lederes kompetencer samt selve projektbeskrivelserne. Ens for 

alle tre overleveringer var det, at de tildelte skolelederprojekter, i relief til de beskrevne 

forventninger, var nøje udvalgt ift. de enkelte faglige lederes styrker samt 

udviklingspotentialer. Selvom de faglige ledere ikke havde haft indflydelse på udvælgelsen 

af skolelederprojekterne, så udtrykte de alle tre både mening med- samt glæde og stolthed 

ved at være indstillet til talentudviklingsforløbet. Iht. mit metodevalg så var jeg ved 

observationerne nysgerrig på om skolelederne ytrede sig specifikt ift. motivationen for at 

indstille de faglige ledere, og som eksempel på dette udtrykte den ene af skolelederne 

bl.a. at hun havde indstillet sin faglige leder fordi hun synes han er virkelig dygtig og 

ligeledes udtrykte hun: ”jeg er også spændt, på hvad det kan give i forhold til min egen 

udvikling, som din leder… og hvordan jeg bliver dygtigere til at lede mine faglige ledere” 
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(bilag 14:0.41-0.55). I min optik er dette er et godt eksempel på en leder, der ønsker at 

indtræde i rollen som alkymist, ved at der både er et fokus på at skabe energi, motivation 

og udvikling hos sin faglige leder, men også hos sig selv (Sørensen 2015:125). 

 

I mine observationer lykkedes det ganske godt for mig at forblive i positionen udefra og 

som ikke-deltagende. Interaktionen mellem skolelederne og de faglige ledere lod hurtigt til 

at blive meget nærværende samt tillidsbaseret. I relief til Hanne Dorte Sørensen’s syn på 

relationsledelse og tillid, så mener jeg i høj grad, at der udspillede sig gode eksempler for 

dette. Alene præmissen med at skolelederne skulle beskrive de faglige lederes styrker 

skabte fra begyndelsen et respektfuldt rum, og det var med til at sætte en kurs. Herefter 

var der også skabt grundlag for, at der kunne tales lige ud af posen iht. de faglige lederes 

mindre udviklede kompetencer. Til trods for dette så oplevede jeg en klar differentiering ift. 

overleveringen fra skolelederne. To af skolelederne var meget pæne ifm. overleveringen, 

hvorimod den sidste skoleleder var væsentlig mere direkte og udtrykte: ”jeg har besluttet, 

at hvis det skal give mening, så skal det også bide. Så noget af det der kommer nu, det 

bider også lidt” (bilag 15:0.36-0.43). Iht. at skolelederne og de faglige ledere parvis ville 

være afhængige af hinanden som teams igennem talentudviklingsforløbet, så var min 

oplevelse at to af skolelederne forblev sammen med deres faglige ledere i formingfasen. 

Den tredje skoleleder indledte, ligesom de to øvrige, også med en respektfuld 

anerkendende overlevering af den faglige leders styrker, men valgte i stedet for, med 

udgangspunkt i ovenstående citat, at invitere sin faglige leder med ind i stormingfasen. I 

denne sammenhæng vil jeg trække en parallel til Trillingsgaards- og Albæk’s teori om det 

møgbeskidte ledelsesteam, som netop er kendetegnet ved, at det kun er ved 

gennemsigtighed, oprigtighed og konfrontation, at der kan opnås ”ægte engagement og 

fortrolige relationer” (Trillingsgaard & Albæk 2011:106). Ovenstående er egentlig ikke et 

udtryk for, at de to af skolelederne havde gjort noget forkert i forbindelse med 

overleveringen, men jeg oplevede, at der opstod en differentiering i energien ved de tre 

overleveringer, og det kan måske få en betydning for det interne samarbejde om 

skolelederprojekterne fremadrettet. Kursen var sådan set sat for alles vedkommende, 

koordineringen blev der også lagt op til, men der var noget ved konceptet, som ikke i 

tilstrækkelig grad understøttede en reel commitment hos dem alle. 
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De tre konkrete skolelederprojekter, der blev overleveret til de faglige ledere, havde det 

tilfælles, at det både var nogle strategiske og organisatorisk betydningsfulde projekter. 

Skolelederne havde vitterligt udvalgt projekter, som i høj grad lagde op til post-NPM-

styring, forstået på den måde at der skulle skabes rum for involvering af medarbejdere 

samt tværgående pragmatiske samarbejder. I det hele taget stillede de tre projekter krav til 

et bredt sæt af kompetencer hos de faglige leder, hvilket blev konkretiseret på fornuftig vis 

ved, at skolelederne refererede direkte til de seks overordnede fokusområder i God 

Skoleledelse. God Skoleledelse dannede i det hele taget et godt udgangspunkt for at 

skabe koblingen mellem de behov, som det enkelte skolelederprojekt udtrykte og den 

enkelte faglige leders styrker samt udviklingspotentialer. Helt specifikt så omhandlede de 

tre skolelederprojekter følgende: 

- Udarbejdelse og implementering af ny vision og værdigrundlag for skolen (bilag 16) 

- Udarbejdelse og implementering af skolens kommunikationsstrategi (bilag 17) 

- Iværksættelse og implementering af et fondsprojekt omhandlende 

innovationsbaseret undervisning (bilag 18) 

 

Ud fra ovenstående projekter vil jeg absolut vurdere, at der er tale om opgaver, der typisk 

ligger placeret hos en skoleleder eller en leder på et lignede niveau i en organisation. 

Dermed vil jeg også mene, at hensigten med at skabe reelle udfordrende 

skolelederprojekter blev opnået. I projektoverleveringerne blev der talt ind i mange af de 

ledelsesroller, som er beskrevet i form af fyrsten, diplomaten, den opdagelsesrejsende, 

skjalden, gartneren og alkymisten. De faglige lederes kompetencer fremstod meget 

forskellige, og derfor må det også formodes, at de faglige ledere vil have differentieret 

udgangspunkter for at kunne udvise forandringsparathed og indtræde i deres projekter 

samt midlertidige skolelederroller. Interessant har det her været at se nærmere på de 

faglige lederes grønne skabeloner (bilag 19-20-21), hvor deres egne refleksioner er 

beskrevet iht. projektet. Som eksempel herpå beskriver den ene faglige leder sin egen 

styrke ift. rollen som fyrste ved, at han i forløbet vil have fokus på: ”lokal lobbyisme, at 

have øje for meningsdannere med henblik på alliancer til det forestående arbejde. Min 

sociale kapital og relationskompetence skal i spil i forhold til at skabe tillid og 

medinddragelse overfor de enkelte medarbejdere” (bilag 19). Samtidig vil jeg mene, at 

denne refleksion fra den faglige leder også taler ind i rollen som gartneren, eftersom jeg 
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tolker, at der vil være en løbende fokusering på at få medarbejderne til at interagere og 

samarbejde. Et entydigt udtryk i de faglige lederes skriftlige refleksioner er, at de i høj grad 

er optaget af at tage ejerskab på deres projekter, og ikke mindst påtage sig ansvaret for de 

handlinger, som de påtænker at iværksætte. Det vidner for mig om, at de faglige ledere 

udviser accountability ift. deres projekter og herunder i interaktionen både med deres 

skoleledere, men også med de medarbejdere og øvrige aktører som vil blive aktiveret i 

processerne. 

 

Både i forbindelse med skoleledernes overleveringerne af projekterne samt i de faglige 

lederes egne refleksionsark har der faktisk været et imponerende bredt perspektiv på de 

forskellige roller, som de faglige ledere skal indtage i løbet af arbejdet med 

skolelederprojekterne. At de faglige ledere hver især har forskellige styrker er ikke så 

overraskende, men særligt rollen som fyrste udtrykkes af de faglige ledere som værende 

den mest udfordrende rolle at indgå i og dette bliver bliver begrundet iht. den strukturelle 

magt. Hele talentudviklingsforløbet er baseret på et praksisorienteret træningskoncept, 

hvor de faglige ledere skal afklares og udvikles gennem de tildelte skolelederprojekter, og 

dermed situationer hvor de midlertidigt fremstår i skolelederrollen. Projekterne er 

selvfølgelig enkeltstående, forstået på den måde at det blot er i forbindelse med arbejdet 

omhandlende projekterne, at de faglige ledere har fået tildelt det formelle 

beslutningsmandat fra skolelederne. Den strukturelle magt er baseret på hierarki, og er 

derfor også den sværeste magtform at præstere i en kontekst, hvor det i virkeligheden altid 

vil være skolelederen, som formelt set er højere i hierarkiet end den faglige leder. I 

interviewet med de faglige ledere er det helt naturligt også noget af det, der er fokus på, og 

bl.a. udtrykker en af de faglige ledere det således: ”man skal både have den 

(skolelederrollen red.) og det kræver at man selv tager den, men også at man får rummet 

til at få lov til at kunne gøre det. Og det synes jeg er sindssygt svært i et træningsforløb. 

Der er jo én på vores skole der har kasketten, og det er skolelederen” (bilag 22:14). 

Opmærksomheden på udfordringen ved rollen som fyrste lægger samtidig vægt på, at de 

faglige ledere særligt skal kunne kompensere i form af et skærpet fokus på den personlige 

magt samt den diskursive magt, og i interviewet med de faglige ledere er der en bred 

enighed om vigtigheden af, at der af skolelederen ”bliver givet plads til at kunne indtage 

rollen” (bilag 22:14). De faglige ledere er med andre ord indstillet på en ambition om at 
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opnå legitimitet omkring deres lederposition i projekterne, hvilket er en ambition 

skolelederne, trods risiko, udtrykker opbakning i form af ”at lade dem (de faglige ledere 

red.) turde at lave de der fejl” (bilag 9:20). Denne holdning til at begå fejl bakkes ligeledes 

op af Tina Øllgaard Bentzen, som i sin samskabelsesteori har ladet sig inspirere af: 

”Designtænkningens fokus på en mere lærende og eksperimenterende kultur med vægt 

på at fejle” (Bentzen 2020:106).  

 

Som tidligere nævnt er intentionen med de gule skabeloner at understøtte de faglige 

ledere i aktionslæringsforløbets tredje og fjerde fase. Uagtet om der skal planlægges en 

proces for en kommunikationsstrategi, en ny vision eller implementeringen af et 

fondsprojekt, så bør der skabes en form, hvor erfaringer kan omsættes til læring, prioriteter 

og nye design. De skolelederprojekter som de faglige ledere har fået overleveret, er alle 

tre kendetegnet ved, at der skal arbejdes strategisk og kommunikativt inddragende. I alle 

projekterne vil de faglige ledere være afhængige af samarbejdet med en række aktører i 

form af eks. elever, forældre og medarbejdere. Med henvisning til Tina Øllgaard Bentzen’s 

samskabende styringsmodel (figur 2) så vil de faglige ledere kunne arbejde med deres 

projekter ud fra et samskabt styringsperspektiv, hvilket også taler sammen med den gule 

skabelon og udviklingsplan, som de løbende udfylder sammen med deres skoleledere. 

Den tredje aktionslæringsfase rummer den del af styringsmodellen, der vedrører design og 

afprøvning. Her skal der etableres konkrete planer for handlinger, og disse skal 

iværksættes i aktioner, hvor skolelederne samtidig vil observere på de faglige ledere i 

rollen som midlertidig skoleleder. Netop denne eksperimenterende fase er jævnfør Tina 

Øllgaard Bentzen helt afgørende for at opnå brugbare erfaringer, som efterfølgende kan 

skabe anledning til hurtige og effektive justeringer (Bentzen 2020:106-107). Den 

efterfølgende læring samt udforskning og prioritering vil blive nærmere drøftet i den 

indbyrdes dialog, der finder sted i forbindelse med aktionslæringsforløbets fjerde fase. På 

nuværende tidspunkt er jeg ikke bekendt med status på aktionslæringsforløbenes tredje 

og fjerde fase, men dette vil jeg spørge nærmere ind til senere i de faglige lederes 

processer. Bl.a. er jeg optaget af den opmærksomhed de faglige ledere udtrykte omkring 

den strukturelle magt, altså om det vil vise sig at være en reel bekymring, eller om det på 

anden vis er lykkedes for de faglige ledere at opnå referent power iht. de aktører, der er 

involveret i projekterne. 
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Konklusion 

I indledningen af denne afhandling beskrives ambitionen om at søge viden i den historik, 

der omhandler skolelederudviklingen i Hvidovre Kommune. Med en sammenligning af data 

vedrørende den nationale udvikling samt data i en kommunal kontekst, kan det 

konkluderes, at den udvikling som blev beskrevet i DR-nyheder i august 2015, også er 

endt med at blive en realitet. Data understøtter et billede af, at det nationalt er gået som 

forudsagt, og endda har udviklingen lokalt i Hvidovre været endnu mere fatal. Igennem 

mine kvalificerende interviews, udtrykkes der en fælles oplevelse af den 

uhensigtsmæssige udvikling, men hvorfor der ikke har været et mere proaktivt fokus, er 

der forskellige vurderinger af. I år 2015 var situationen i Hvidovre præget af stabilitet både 

iht. rekruttering og fastholdelse af skolelederne, hvilket betød at problemstillingen ikke var 

så åbenlys og at de fælles strukturerede, praksisorienterede samt proaktive handlinger 

dermed udeblev. Ift. den efterfølgende udvikling med stor udskiftning blandt skolelederne, 

udtrykkes stramme lovgivninger, ændringer i ansættelsesformer samt geografisk placering 

som plausible barrierer. I relief til Kvale’s tidligere beskrevne kritiske tilgang til 

interviewresultater, så ville der muligvis fremkomme flere eller andre barrierer, hvis jeg 

havde interviewet hele skoleledergruppen i stedet for et snævert antal 

skolelederrepræsentanter. Dog er jeg mere tilbøjelig til at konkludere på postulatet om, at 

skolelederopgaven i dag er væsentlig mere kompleks og omfattende at løfte både internt 

på skolerne og iht. omgivelserne. Som opfølgning på det synspunkt vil jeg konkludere, at 

krav og forventninger er blevet flere, og at dette sammenfattet med en historisk NPM-

styring har gjort betingelserne for at lykkes, i alle lederskabets facetter, svære for den 

enkelte skoleleder. 

 

Iht. den konkrete vidensproblemstilling samt analysen af denne så er det samtidig blevet 

tydeligt, at den svære udvikling ikke nødvendigvis er et udtryk for, at der har været et 

manglende fokus på udvikling af skolelederkompetencer i Hvidovre Kommune. Der har 

været et stærkt fokus på prioritering af midler til efteruddannelser på lederniveau, hvilket 

formodes at have medført, at stort set alle skoleledere samt faglige ledere i dag har 

færdiggjort lederuddannelser på diplomniveau. Dermed nærmer jeg mig en konklusion om, 

at antagelsen fra problemformuleringen vedr. at der ikke har været et fokus på udvikling af 

kvalificerede skoleledere, ikke er helt berettiget. Trods dette så tyder det på, at der ikke 
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har været en fælles kommunal struktur forbundet med efteruddannelsesindsatserne. De 

gange hvor skoleledere og faglige ledere har haft værdifulde oplevelser med at læse 

lederuddannelse i en fælles struktureret form, så er det udelukkende sket på eget initiativ, 

og dermed har det aldrig været organiseret fra centralt niveau.  

 

Målsætningen, med at opnå fælles mening og commitment, vil jeg vurdere hænger 

ufravigeligt sammen med et ændret styringsfokus, som i højere grad nu er kendetegnet 

ved at arbejde med skolelederne iht. en post-NPM-forståelse. Den forudgående proces 

med udarbejdelsen af definitionen på God Skoleledelse er et godt udtryk for, hvordan en 

besparelse kan omvendes fra at være en oplevet krise, med en dertilhørende stormingfase 

til at blive omsat i en performancefremkaldende, meningsfuld og samskabt styringsproces. 

Jeg skal ærligt sige, at jeg i den daværende proces ikke var bevidst om, at jeg 

tilsyneladende indtog skiftende lederroller og koblede post-NPM-teorien sammen med de 

handlinger jeg gennemførte, men i et retroperspektiv kan jeg konkludere, at det har været 

tilfældet. Derfor kan jeg også konkludere, at jeg og min skoleledergruppe faktisk har haft 

behov for en krise, som afsæt for at kunne skabe den nødvendige forandring. Den 

opnåede fælles forståelse ifm. udviklingen af God Skoleledelse har skabt et godt 

fundament, og må konkluderes at have været medvirkende til at fremme 

modningsniveauet i gruppen. Om jeg ligefrem har opnået referent power iht. mine 

skoleledere, tør jeg ikke konkludere, men jeg er dog af den klare overbevisning at 

skolelederne nok skal udvise commitment iht. udfordringen, når blot kursen bliver tydeligt 

markeret og den inddragende koordinering sikret. 

 

Med ovenstående in mente har jeg oplevet et godt udgangspunkt for at indgå i arbejdet 

med det konceptbaserede talentudviklingsforløb, hvor aktionslæring og interaktion er 

omdrejningspunkterne. Det overraskede mig positivt, hvor umiddelbar opbakningen var til 

konceptet fra skolelederne, hvilket ligeledes blev bekræftet ved indstillingen af de tre 

faglige ledere. Ud af i alt 28 faglige ledere er de 12 af dem helt nyansatte, og dermed er 

det næsten 20% af de 16 resterende og aktuelle faglige ledere, der deltager i 

talentudviklingsforløb. Foruden opbakningen fra skolelederne vil jeg også konkludere at en 

opbakning fra det faglige lederniveau generelt. De tre indstillede faglige ledere udtrykte 

ved overleveringerne glæde og stolthed over, at de var blevet indstillet, men en positiv 
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tilkendegivelse kom ligeledes fra to af de nyansatte faglige ledere i kommunen, som begge 

er kommet til fra andre kommuner. I forbindelse med en skriftlig orientering (bilag 23) til 

den samlede gruppe af faglige ledere, så udtrykte den ene af dem sig således: ”Det er 

skønt at opleve en progressiv kommune, som vægter udvikling og uddannelse af ledere så 

højt” (bilag 24).  

 

Seriøsiteten i forbindelse med selve overleveringerne har været tydelig hos både de 

faglige ledere og deres skoleledere, hvilket har givet et godt afsæt for 

aktionslæringsforløbene. Dette er forhåbentlig også et udtryk for at informationsmateriale, 

skabeloner og facilitering af både oplæg, observationer samt interviews har haft en 

understøttende og strukturel tilstrækkelig betydning. Min forberedelse til empiriindsamling 

har med andre ord fungeret efter hensigten, og selve empirien har været enormt brugbar 

iht. den senere analyse. En særlig opmærksomhed er dog, at rammen for 

overleveringerne af skolelederprojekterne godt kunne have stimuleret en mere møgbeskidt 

tilgang i skoleledernes overleveringer, og om denne mangel får en betydning for det 

endelige udviklingsoutput vil jeg være optaget af i forbindelse med 

aktionslæringsforløbenes afsluttende femte fase, hvor evalueringen finder sted. 

Perspektivering 

Umiddelbart er der ikke noget som tyder på, at manglen på skoleledere og behovet for 

brede kompetenceflader i skolelederfunktionen bliver mindre i fremtiden. Dette bekræfter 

den grundlæggende nødvendighed af et opretholdende fokus på udvikling af skoleledere, 

og samtidig er det blevet tydeligt for mig at anvende data som et middel til at nå målet. Iht. 

et nationalt perspektiv er jeg blevet orienteret af Skolelederforeningen om, at de fortsat vil 

udarbejde samt holde fokus på data og tilhørende udviklingstendenser for det samlede 

danske skolelederniveau. Ud fra et kommunalt perspektiv er jeg også selv blevet meget 

opmærksom på at udvinde egne data, og på den måde være opfølgende på om den lokale 

udvikling i mit skolevæsen går den rette vej. En målsætning for mig vil, også fremadrettet, 

være at skabe strukturer og handlinger som dels understøtter fastholdelsen af mine 

skoleledere, og ligeledes også kan sikre et styrket rekrutteringsgrundlag. Ift. rekrutteringen 

så er jeg fortsat opmærksom på, gennem efteruddannelse og praksisorienterede 

talentforløb, at dyrke mine egne skoleledere. Sideløbende med dette ønsker jeg også at 

styrke en fortælling om et attraktivt skolevæsen i en attraktiv kommune. I et rationelt 
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perspektiv, så kan det hævdes, at et fokus på rekruttering bliver sekundært, hvis blot jeg I 

højere grad lykkes med at fastholde og kompetenceudvikle mine skoleledere tilstrækkeligt. 

Iht. økonomiske incitamenter, så vil der formodentlig ikke være politisk opbakning til at 

genindføre tjenestemandsansættelser, hvilket også vil have både fordele og ulemper, men 

derimod vil jeg forsøge at medtænke det ift. sammensætning af kvalifikationsløn. Af princip 

har jeg altid ment, at medarbejdere og ledere ikke pr. automatik skulle stige i løn, blot fordi 

de havde været i den samme stilling længe, men med den nuværende udvikling så er det 

et princip, jeg nu afviger fra. Senest har den lokale Skolelederforening og jeg drøftet 

muligheden for at forhandle loyalitetstillæg til skolelederne, som gives iht. antallet af år 

skolelederstillingerne fastholdes uden udskiftning og det er udelukkende mhp. at 

anerkende de skoleledere, som er stabile i deres ansættelsesforhold. 

 

Kompetenceudvikling i form af lederuddannelse bekræftes af de interviewede ledere som 

værende en vigtig prioritering, men samtidig er der også gode erfaringer med 

uddannelsesforløb, hvor lederne har fundet sammen i makkerpar eller studiegrupper. 

Dermed mener jeg, at der i et fremadrettet perspektiv bør udmeldes en central opfordring 

vedrørende det sparrings- og netværkspotentiale, som ligger gemt i at etablere 

studiegrupper for de ledere, der sendes afsted på efteruddannelsesforløb. Når jeg ikke 

umiddelbart vælger at påkræve studiegrupper, så hænger det sammen med, at jeg netop 

her tror på en samskabt styringsform, hvor lederne bliver motiveret ved en bottom-up 

forståelse med hinanden. I relief til dette, så er der en differens ift. talentudviklingsforløbet 

som, i hvert fald indledningsvist, er mere traditionelt styret ved en top-down ramme. Med 

tiden vil det selvfølgelig være ønskværdigt, at fokus på udvikling af skoleledere ikke 

længere er noget, der har behov for min indledende indblanding, men blot er noget der 

udelukkende er drevet af indre motivation, og dermed sker helt naturligt i samarbejdet og 

interaktionen mellem skolelederne og de faglige ledere. 

 

Foruden at sikre udvikling af skolelederkompetencer hos de faglige ledere, så forventer jeg 

også, at aktionslæringsforløbene fremadrettet kan styrke interaktionerne mellem 

skolelederne og de faglige ledere, og gerne i en sådan grad at skolelederne opnår referent 

power iht. deres faglige ledere. Et simpelt middel hertil er at udvise nysgerrighed samt 

interesse i hinandens praksis og som et parallelt eksempel til dette, så har jeg som 
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centerchef udmeldt til mine skoleledere, at jeg meget gerne vil inviteres ind i processerne 

vedrørende ansættelser af faglige ledere, men dog kun hvis skolelederne finder det 

meningsfuldt. Min deltagelse er absolut ikke for at overtage ansættelsesprocessen, for den 

ejes af skolelederen, men derimod handler det om at bakke skolelederne op og signalere, 

at ansættelserne af de faglige ledere er en vigtig investering i skolevæsnets fremtid, som 

jeg i øvrigt gerne vil prioritere tid på. Betydningen af dette initiativ har jeg endnu ikke 

formelt evalueret på, men umiddelbart har reaktionerne været positive forstået på den 

måde, at jeg med dette tiltag muligvis kan opnå en tilstand af referent power iht. relationen 

til skolelederne.  

 

Afslutningsvist er jeg nået til en erkendelse af, at der også i et fremadrettet perspektiv vil 

være behov for at iværksætte og dyrke forskellige handlinger omkring lederniveauet i mit 

skolevæsen. Udviklingen af God Skoleledelse har været en grundsten i styrkelsen af mit 

ledelsesniveau i skolevæsnet, og samtidig skal jeg ud fra de forskellige middelalderroller 

hele tiden sikre, at der bygges yderligere på udviklingen, og gerne ved hjælp af de kriser 

der opstår. Udviklingsforløb for de lokale skoleledelsesteams, fælles forløb for 

skolelederne med UKON, fælles mødefora og samskabte efteruddannelsesforløb vil 

fortsætte, men om talentudviklingsforløbet også skal gentages vides endnu ikke. I 

udgangspunktet er talentudviklingsforløbet foranlediget af en krise, som tilsyneladende 

ikke har været åbenlys i Hvidovre, men som nu er afdækket og omsat til en proaktiv 

handling med fuld opbakning. Jeg vil kort før jul genbesøge skolelederne samt de faglige 

ledere for at høre nærmere om status på aktionslæringsforløbenes tredje og fjerde fase, 

og senere hen vil jeg sammen med skolelederne evaluere og vurdere, om det er et 

talentudviklingskoncept, som også bør praktiseres videre frem. Forhåbentlig det med tiden 

afstedkommer, at vi i Hvidovre Kommunes skolevæsen kan blive mere eller mindre 

selvforsynende med kvalificerede ledere, samtidig med at vi udvikler kompetenceniveauet 

hos de eksisterende skoleledere. 
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Egen læring 

”Hvis det skal give mening, så skal det også bide”. Sådan udtalte en af mine skoleledere 

sig, som tidligere beskrevet, i forbindelse med en af mine observationer. I den oprindelige 

kontekst var det ment som et udtryk for, at sandhederne skal frem, når skolelederen skal 

pege på udviklingsområder hos den faglige leder, for ellers har det alligevel ingen effekt. 

For mit eget vedkommende er udsagnet faktisk også meget rammende, eftersom det i 

dette afsnit er her, hvor jeg skal turde stille skarpt på mine egne udviklingsområder. Når 

jeg ser tilbage på de seneste måneders arbejde med denne masterafhandling, så har det 

både været svært, intenst og mest af alt lærerigt.  

 

For at kunne analysere på min egen praksis og udvikling i det forudgående forløb med 

denne afhandling, så vil jeg inddrage Daniel Goleman’s syn på følelsesmæssig intelligens. 

Goleman stiftede jeg første gang bekendtskab med på faget ledelsesfagligt grundforløb, 

og derfor har det været vedkommende at lade mig inspirere af teorien endnu engang. Når 

jeg finder det relevant at inddrage de fire perspektiver samt underliggende kompetencer 

indenfor selverkendelse, selvkontrol, social bevidsthed og håndtering af relationer, så er 

det fordi jeg på mange måder har været helt alene om både udarbejdelsen af denne 

afhandling, samt det tilhørende projekt i form af mit selvudviklede koncept for et 

talentudviklingsforløb. Jeg har naturligvis haft gode folk omkring mig, særligt i form af 

skolelederne samt de indstillede faglige ledere og ligeledes min direktør, som har fulgt mit 

projekt på sidelinjen. Men arbejdet med mig selv og min udvikling af mit personlige 

lederskab har jeg været ene om. 

 

Med et selverkende indblik på min egen læring i forbindelse med denne afhandling, så 

oplever jeg, at det har været naturligt for mig at agere intuitivt ifm. observationer samt 

interviews. Jeg har løbende forsøgt at fornemme stemninger, og har på baggrund af disse 

tilpasset mine beslutninger. Tilpasningerne har egentlig ikke udfordret mine 

grundlæggende værdier, men der hvor jeg har lært mest indenfor selverkendelsen er ift. 

kompetencen selvvurdering. Fra start har min problemformulering motiveret og engageret 

mig, men det har samtidig også medført et vist selvforskyldt pres på mig selv. Et 

indledende råd fra min vejleder var, at jeg ikke skulle slå for stort brød op og det har 

muligvis alligevel været tilfældet. Egentlig har jeg en fin oplevelse af at være nået hele 
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vejen rundt om min afhandling, men det har trods alt været omfattende med både 

interviews, observationer, transskribering samt alt der forberedende materiale i form af 

interviewspørgsmål, skabeloner og lignende. Hertil har selvfølgelig også været 

litteraturlæsning samt udarbejdelse af selve afhandlingen. 

 

Selvkontrollen har jeg ikke umiddelbart været udfordret på, og det hænger grundlæggende 

sammen med, at hele mit afhandlingsforløb samt tilhørende arbejde med 

talentudviklingsforløbet har været forholdsvist konfliktfrit. De kompetencer som jeg primært 

har gjort brug af, indenfor selvkontrol er transparens, tilpasningsevne og 

resultatorientering. Transparensen er kommet til udtryk ved, at jeg bevidst har ageret 

meget åbent og ærligt omkring de udfordringer, jeg har valgt at arbejde med, og det lader 

til at være blevet modtaget godt af de skoleledere samt faglige ledere, som har været med 

omkring forløbet. Tilpasningsevnen har kun i få tilfælde været bragt i spil ved praktiske 

ændringer, eksemplificeret ved en observation, der måtte udskydes grundet Corona, og en 

interviewdeltager der ikke kunne deltage af samme årsag. Energien til at arbejde 

resultatorienteret har været godt hjulpet på vej af motivationen for afhandlingens tema, og 

så er jeg samtidig også blevet bekræftet i min perfektionistiske tendens, som gør, at jeg 

sjældent laver noget halvt. Den svære læring ved dette er, at min resultatorienterede 

tilgang samtidig også er den, der understøtter det føromtalte store brød. 

 

Iht. min sociale bevidsthed så vil jeg vurdere, at jeg her har været hjulpet enormt godt på 

vej af min grundlæggende motivation og tro på afhandlingens generelle fokus og på 

nødvendigheden af at udvikle kvalificerede skoleledere. Med det mener jeg, at forløbets 

indhold har været i klar overensstemmelse med mine egne ledelsesmæssige værdier. 

Ligeledes er det også disse værdier, der har været gennemgående i forbindelse med 

udarbejdelsen af God Skoleledelse, og netop derfor vil jeg mene, at jeg har fremstået som 

en empatisk og resonant leder.  

 

Min motiverede tilgang til afhandlingens indhold taler ligeledes ind i den fjerde intelligens, 

som omhandler håndtering af relationer. Kompetencerne omhandlende det inspirerende 

lederskab og påvirkningsevne er lykkes godt, men det er dog også blevet tydeligt for mig, 

hvor stor en betydning den tidligere proces om udvikling af God Skoleledelse har haft. Jeg 
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mener ganske enkelt, at processen denne gang har været hjulpet på vej, fordi der allerede 

tidligere har været arbejdet i en stor samskabt styringsproces med skoleledergruppen. 

Opgaven ift. mit eget lederskab er derfor at blive stærkere på kompetencen til at udvikle 

mine skoleledere, således at de kan udvikle deres faglige ledere. Netop her oplever jeg 

ikke at være lykkedes tilstrækkeligt, og som tidligere beskrevet så var et par af 

overleveringerne i talentudviklingsforløbet alt for lidt beskidte. Dette bliver helt afgjort noget 

af det, som jeg kommer til at have fokus på i min kommende midtvejsevaluering med de 

indstillede faglige ledere. Jeg vil her være nysgerrig på, om skolelederne har formået at 

forstyrre de faglige ledere tilstrækkeligt i deres udvikling og hvis ikke, så skal jeg fokusere 

på at forstyrre skolelederne.  
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