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Abstract 

This MPG master's thesis is about managerial translation of strategy. The assignment examines how leaders 

in “Distriktsskole Stenløse” where I am employed as ‘District School Leader’, translate concrete strategy of 

the fashion phenomenon "Mellemformer". “Mellemformer” are interesting to work with, because it´s a 

new concept, that has spread and landed in primary schools in order to strengthen the schools' ability to 

succeed in keeping more pupils in general classes in primary schools.  “Mellemformer” expand in a 

pedagogical environment in the zone between primary school and special school, which leads me to the 

following problem statement: 

Main question: How has the ‘Head of School’ and ‘General Managers’ in District School Stenløse translated 

the currently decided strategy of "Mellemformer" in Egedal Municipality? 

Sub-questions: How is this translation understood by the ‘Head of Schools’ and ‘General Managers’, so that 

the translation strengthens the possibility of implementation, Including: 

- How is the translation structured from the instrumental, interpretive, legitimizing and political

perspective?

- To what extent do managers copy, add / subtract or transform the strategy?

- How can the translation of “Mellemformer” be understood by Røvik's virus theory?

This assignment is based on semi-structured interviews, where I interviewed two ‘General Managers’ of 

Primary Schools in my own School District and interviewed the ‘Head of Schools’ in Egedal Municipality. The 

informants were chosen to understand the idea of “Mellemformer” of translation from political decision 

through translation via the ‘Head of Schools’ to the ‘General Managers'’ own translation. The assignment 

focuses on how managers understand and interpret translation, as well as their intended and unintended 

choices around this translation with a view to the implementation of strategy. 

The thesis includes theory on translation primary from Søren Obed Madsen (Madsen 2012) and Keld Arne 

Røvik's translation theory (Røvik 2007). 

The analysis in the thesis is based on selected theory and empirical data, where the following findings are 

described: 

There is a clarity that sensemaking in an interpretive perspective is central to translation. There is also 

agreement that strategies are important for leaders in their work in the organization. It is demonstrated 

that there are different translations of the phenomenon "Mellemformer" internal in the organization. It is 

argued that the different translations could be due to the ambiguity of the phrasing of the strategy as well 
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as the organization's lack of knowledge sharing and alignment before, during and after the implementation. 

The phenomenon of legitimacy is experienced differently by the informants, why I can´t clearly conclude in 

this theme. 

Furthermore, translation of “Mellemformer” is analyzed on the basis of Røvik's virus theory.  It´s concluded, 

that the phenomenon of “Mellemformer” has moved into the organization based on some of the 

characteristics described by the virus metaphor, such as; incubation time, immunity and mutation, which 

occur centrally in relation to the translation and implementation of the strategy of “Mellemformer”. 

The discussion describes the assignment's conclusions regarding generalizability. It is emphasized here that 

the phenomenon of fashion, spreading of ideas as well as general signs, when translating strategy is 

assessed to be generalizable to other organizations. 

The perspective describes that knowledge sharing and alignment should be investigated in more detail, but 

this master thesis do not leave place for this. 

Finally, the conclusions and perspective of the thesis are put in relation to my own management 

development through the Master's program, where I argue, that I have experienced a personal change in 

my own management understanding through the Master education and this Master thesis. 

Indledning og problemformulering 

”Alle skoler skal etablere Mellemformer pr. 1. August 2020”. Det blev politisk besluttet i foråret 2020, som 

politisk opfølgning på bestilt analyse fra konsulenthuset Rambøll omkring specialundervisning i Egedal 

Kommune. Mellemformer blev dermed politisk besluttet til at være et prioriteret indsatsområde med det 

klare formål, at skabe grundlag for, at flere elever skal lykkes i almentilbud i folkeskolerne i Egedal 

Kommune. ”Vi bruger 90 % af vores tid på 10 % af elever” er blevet en gængs sætning i skolelederkredse. 

Det henviser til det arbejde som ledere, lærere, pædagoger og chefer driver omkring, at lykkes med de 

overordnede målsætninger om, at alle børn skal have mulighed for at lykkes i almentilbud. Det indledende 

udsagn kan forstås både positivt og negativt, hvor en positiv forståelse pointerer vigtigheden af, at de børn 

der har det sværest, naturligvis også skal tilgodeses med størst opmærksomhed i uddannelsessystemet. 

Men også negativt, da der for mig personligt også ligger en frustration ift., at jeg som leder naturligvis 

ønsker at gøre en forskel for alle børn i skolen uagtet, om barnet er udfordret fagligt, socialt, personligt 

eller om det det handler om at løfte de dygtigste børn fagligt. Inklusion har stor betydning for mig som 

Skoleleder, da det er min vigtigste opgave, at alle børn får stillet rammer til rådighed, der giver dem 

optimale betingelser for at lære og trives. Mange af vores elever trives og udvikler sig som de skal i 

almenklasserne, men vi oplever i disse år et øget pres ift. at kunne justere vores skoler, da antallet af elever 



 6 

der har særlige behov er stigende. Denne tendens er underbygget af data ift. inklusion, hvor der tegner sig 

et billede af, at flere og flere elever har behov for specialiserede indsatser i almenklasserne samtidig med, 

at flere elever har behov for specialtilbud på specialskoler. På Danmarks Statistik fremgår det, at antallet af 

elever i specialtilbud er steget fra 8673 elever i 2014 til 9998 elever i 2019 i en tid hvor det samlede antal 

elever i folkeskolen er faldet (Bilag 1). Denne udvikling er vi som skoleledere meget opmærksomme på, da 

Børne- og undervisningsministeriet, kommuner og skoler arbejder med tydelige målsætninger om, at så 

mange elever som muligt skal udvikles sig og lære i almenklasser.  

 

Dette paradoks mellem den politiske målsætning om øget inklusion, som møder en virkelighed med øget 

segregering af elever til specialskoler, sætter kommunerne og skolerne under pres – dette skyldes flere 

ting. Før det første fordi, at tendensen peger i den modsatte retning af de besluttede mål på området. 

Derudover fordi tendensen har en direkte afledt effekt ift. kommunernes og skolernes økonomiske 

råderum, der bliver indirekte påvirket af inklusionsgraden, da udgifterne til et barn i specialtilbud er 

markant dyrere end i et barn i almentilbud. Denne økonomiske vinkel, kombineret med de politiske 

målsætninger, etablerer et pres på skolerne ift. at justere og handle anderledes, med henblik på at ændre 

denne udvikling, hvor flere og flere går i specialtilbud. I sidste ende, står jeg som Skoleleder med en række 

initiativer fra forskellige fronter, der alle sammen har til formål, at understøtte, at skolen i højere grad 

formår, at udvikle sig i en retning, så flere elever lykkes i almenklasser og dermed medvirker til at vende 

kurven, så færre elever skal segregeres til specialtilbud. Særligt fylder initiativet om etablering af 

”Mellemformer”, hvor vi som skoler skal udvikle tilbud i gråzonen mellem det specialiserede og almene, 

hvor elever forventes af udvikle sig, så flere elever kan fortsætte deres skolegang i almentilbud. Dette 

fænomen ”Mellemformer” vil jeg undersøge nærmere i denne opgave, da det aktuelt fylder meget i min 

arbejdsvirkelighed, samtidig med at jeg vurderer, at fænomenet er centralt i vores higen efter at lykkes 

med at skabe og videreudvikle en skole, hvor flere elever lykkes i almentilbud. Kort beskrevet kan en 

”Mellemform” f.eks. være et tilbud for en gruppe elever, som i nogle timer om dagen eller ugen deltager i 

et særligt undervisningstilbud. F.eks. kan 5 elever på en årgang gå i ”Mellemformstilbud” hver dag fra kl. 

10-12, hvor de undervises af inklusionslærere. Resten af dagen er eleverne så sammen med deres 

almindelige stamklasse. Idéen er, at eleverne fastholdes tæt på almenskolen og bibeholder deres 

tilknytning til deres klassekammerater – i modsætning til, hvis elever overgår 100 % til specialtilbud, hvor 

de skal gå på en ny skole med andre børn end de er vant til. Dette er blot et enkelt eksempel på et 

”Mellemformstilbud” der er udviklet. Men der er i virkeligheden ret frie rammer. ”Mellemformer” kan også 

være indsatser ift. enkelte elever – i klassen og uden for klassen. 

 



 7 

I et fælles ønske om, at implementere Mellemformer, opstår der et centralt spørgsmål omkring, hvad der i 

virkeligheden skal implementeres, samt en sondring omkring, på hvilke niveauer i organisationen 

beslutninger vedr. Mellemformers praksisgørelse skal besluttes. I min rolle som Distriktsskoleleder for 4 

skoler og leder af 14 skoleledere (Daglige ledere med øverste ansvar for en skoleafdeling og 

afdelingsledere), ligger mit primære interessefelt i ledernes arbejde med implementering af initiativet 

”Mellemformer”. Spændet mellem mål/vision, beslutninger og praksis, åbner for en diskussion omkring 

oversættelse af politisk vedtagne strategier til medarbejdere og interessenter. Gennem MPG studiet har 

oversættelsesfænomenet interesseret mig, da jeg i praksis oplever, at processerne omkring oversættelse 

inden for de enkelte skoler eller mellem forvaltning-distriktsskoleleder-daglige ledere kan foregå meget 

forskelligt. Jeg oplever reelt, at samme politiske vision om etablering af Mellemformer udkrystalliserer sig i 

mange forskellige outputs, hvilket efterlader et interessant felt for mig som Distriktsskoleleder, der handler 

om, hvad det er der sker i de processer, fra at idéen om Mellemformer møder organisationen, til at 

Mellemformen via en række af beslutninger og processer ender som et praktisk fænomen, med allokering 

af økonomi, opbygning af struktur, efteruddannelse af personale samt udvælgelse af elever til tilbuddet,  

som i sidste ende er vores bud på implementering af Mellemformerne. 

 

Etablering af Mellemformer, betragtet ud fra et oversættelsesperspektiv, er særligt interessant i lyset af 

flere ting. Før det første er det relevant at undersøge, hvorledes et relativt ukendt begreb som 

Mellemformer på kort tid fik fodfæste i Egedal Kommune og flere andre kommuner. Fra jeg blev 

introduceret for begrebet første gang i slutningen af 2019 til, at det i dag er et fænomen, som der er 

politisk besluttet og også accepteret som en reel opskrift og løsning på inkluderende fællesskaber, er 

interessant som modefænomen der spreder sig mellem organisationer, i organisationers higen efter at 

finde svar og løsninger på svære problemer/udfordringer (Abrahamsson s. 271). Endvidere finder jeg det 

relevant, at arbejde med en sådan idés vej ind i organisationen kommunen og dernæst ind i organisationen 

”Skolen”, hvor jeg er leder. I denne opgave, vil jeg fokusere på organisationen ”Skolen”, da det er her jeg 

arbejder med fænomenet. For det andet er det relevant, at når først idéen har bevæget sig ind i 

organisationen, møder den en række strukturer og mennesker, hvor idéen bliver genstand for en reel 

oversættelse, hvor f.eks. den beskrevne Rambøll rapport” og den lokale politiske opfølgende beslutning om 

etablering af Mellemformer møder første oversættelse fra chef, undertegnede og sidst men ikke mindst de 

lokale ledere der oversætter fænomenet ude lokalt på skolerne. Jeg vurderer oversættelsesprocessen, som 

meget afgørende i udviklingen af Mellemformer og kan se ud fra de første etablerede praktiske 

Mellemformer efter 1. August 2020, at fænomenet Mellemformer er blevet oversat og implementeret 

forskelligt. Jeg er som leder af de fire skoler meget interesseret i, at blive klogere på disse 
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oversættelsesmekanismer, da en øget viden her, vil styrke mig og mit ledelsesteams muligheder for at 

påvirke denne proces omkring implementering af Mellemformer. For at dykke ned i dette beskrevne felt, vil 

jeg tage afsæt i teoretiske bidrag ift. oversættelse, som jeg primært har mødt på fagene ”Offentlig Styring” 

og ”Strategiimplementering i praksis”, med fokus på den skandinaviske nyinstitutionelle tilgang til 

oversættelse som Keld A. Røvik repræsenterer. (Røvik 2007). Ydermere vil jeg inddrage Søren Obed 

Madsen model omkring oversættelse, der bygger på, at der er flere faktorer i spil ift. 

oversættelsesfænomenet, hvor lederen i sin oversættelse skal balance mellem det instrumentelle og 

fortolkende perspektiv samt mellem politik og det legitimerende perspektiv. (Madsen 2018 s. 23) 

Problemformulering 

Dette leder mig frem til følgende problemformulering:  

Hovedspørgsmål: Hvordan har Skolechef og Daglige ledere i Distriktsskole Stenløse oversat aktuelt besluttet 

strategi omkring etablering af ”Mellemformer” i Egedal Kommune? 

 

Underspørgsmål: Hvordan forstås denne oversættelse af chef og de enkelte ledere, således, at 

oversættelsen styrker muligheden for implementering, Herunder: 

 

o Hvordan er oversættelsen opbygget ud fra det instrumentelle, fortolkende, 

legitimerende og politiske perspektiv? 

o I hvor høj grad kopierer, lægger til/trækker fra eller forvandler lederne strategien? 

o Hvordan kan oversættelsen af mellemformer forstås ud fra Røviks virusteori? 

 

Med denne problemformulering ønsker jeg, at undersøge selve processen omkring etablering af 

Mellemformer i organisationen ”Distriktsskole Stenløse, hvormed jeg afskriver mig fra, at forholde mig til 

de processer der har været omkring den politiske beslutning om, at bestille en Rambølrapport, samt den 

efterfølgende politiske beslutning ud fra rapporten. Jeg vil i opgaven arbejde med interview af ledere og 

chef, der har arbejdet konkret med oversættelse og implementering af Mellemformer, hvorfor der i disse 

semi-strukturerede interviews kan dukke perspektiver op, der trækker ind i processer og oversættelse fra 

politikere, Direktører og Skolebestyrelse, som i denne rammesætning er en del af den større organisation 

Egedal Kommune, men ikke konkret er en del af den organisation ”Distriktsskole Stenløse, som jeg 

afdækker i opgaven. 
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Denne MPG-Masterafhandling viser, at der eksisterer nogle spændende perspektiver i processen fra 

mål/vision til implementering, hvor oversættelsesprocesser er afgørende for, hvorledes en implementeret 

praksis afspejler og bliver i stand til at indfri de vedtagne politikker/mål. Afhandlingen argumenterer for, at 

en øget bevidstgørelse af oversættelsesprocesserne med afsæt i fænomenet ”Mellemformer” kan være 

med til at styrke de lokale lederes muligheder for at håndtere implementeringsopgaven og forblive legitime 

i deres lederrolle. Masteropgaven vil derfor argumentere for, at det ledelsesmæssige arbejde og 

videndeling omkring oversættelse spiller en afgørende rolle i implementering af Mellemformer og 

endvidere at oversættelse er tæt knyttet til netop implementering, hvor påstanden bliver efterprøvet ud 

fra Søren Obed Madsen 5 dimensioner ift. implementering med fokus på oversættelsesdimensionen. 

Påstanden søges efterprøvet gennem interviews med ledere, der arbejder med implementering af 

mellemformer i Distriktsskole Stenløse, hvor jeg er ansat som Distriktsskoleleder samt interview med 

Centerchef for skolerne. Disse interviews bliver analytisk bearbejdet med afsæt i udvalgt teori, som jeg 

kommer nærmere ind på i teoriafsnittene. Teori og data fra interview vil danne grund for analyser, som 

samlet set søger at skabe svar på problemformuleringen 

 

Strukturen i opgaven er opbygget med en introduktion og afgrænsning af teori og begreber, hvor jeg 

tydeliggør, fra hvilket teoretisk perspektiv jeg undersøger problemformuleringen i dette masterprojekt. 

Dette leder over i analyse, der dels tager afsæt i 3 gennemførte semistrukturerede interviews med 2 

Daglige ledere i Distriktsskole Stenløse og Centerchef for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune, hvor dette 

datamateriale bliver genstand for analyse ud fra den valgte teori. Afslutningsvis bliver analysen genstand 

for afsluttende konklusion samt diskussion og perspektivering samt en kortere refleksion ift. egen 

ledelsesmæssige udvikling gennemstudiet i lyset af Masterafhandlingen. 

Baggrund 

Mellemformer som inkluderende fænomen i rækken af mange indsatser 

Mellemformer skal ses i lyset af, at inklusion har været et markant indsatsområde i folkeskolen i mange 

år.  

I 2012 ændres lovgivningen ift. specialundervisning, så det fra dette tidspunkt kun er elever med behov for 

12 lektioners specialundervisning eller derover om ugen der reelt ifølge lovgivningen modtager 

specialundervisning. Før vedtagelsen af denne lov, kunne man som elev godt være tildelt f.eks. 4 lektioners 

specialundervisning om ugen, som eleven fik tildelt for et skoleår ad gangen. Med denne lovændring var 

der en stor gruppe elever der ikke længere formelt skulle have specialundervisning, men i stedet skulle 
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profitere af den almindelige undervisning samt holddeling i klasserne. I forbindelse med lovgivningen blev 

96 % målsætningen besluttet, der går på, at 96 % af alle elever skal gå i almenskole, hvor begrebet 

inklusionsgrad bliver brugt både nationalt og i kommunernes sammenligning ift. inklusion. 

Begrebet inklusionsgrad dækker over hvor stor en del af eleverne der går i almenskole ift. specialskole. 

Målsætningen om 96 % i almenskole er ikke nået. Og målsætningen blev droppet af regeringen i 2016. 

Inklusionsgraden har udviklet sig på følgende måde: 

Skoleår Elever i specialtilbud Inklusionsgrad 

2015-16 27.579 95,1 % 

2016-17 28.081 95,0 % 

2017-18 29.172 94,8 % 

2018-19 30.524 94,5 % 

2019-20 30.572 94,4 % 

Kilde: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf20/aug/200820-tabelnotat---elever-i-grundskolen-

2019-20.pdf 

Siden 2012 har kommunerne arbejdet strategisk med at udvikle skolerne, så de i højere grad kan lykkes 

med at skabe inkluderende læringsmiljøer og dermed understøtte, at inklusionsgraden ikke bliver 

nedadgående. Dette sker gennem strategiske indsatser som fælles børnesyn, fælles analysemodeller samt 

en lang række andre initiativer som denne opgave ikke vil komme ind på. Siden 2012 har inklusion været 

øverst på dagsordenen i de 2 kommuner jeg har arbejdet som skoleleder i den periode.  Det er ud fra denne 

historik, at jeg tager afsæt i fænomenet Mellemformer, som netop er skabt i ”Gråzonen” mellem 

almentilbuddet i folkeskolen og specialtilbud. 

Politikerne bestilte Rambøll rapporten i 2019, da de ønskede, at afdække hvilke muligheder, der kunne 

være ift. arbejdet med ”Stærke fællesskaber” som det endte med at hedde i Egedal. 

I Rambøll rapport (Se bilag 2), hvor Rambøll rapporten anbefaler, af etablere ”Mellemformer”, som i 

september 2019 bliver politisk besluttet sammen med 6 andre initiativer. 

Herefter er ”Mellemformer” et besluttet initiativ, som vi så begynder at arbejde med at udvikle frem mod 

sommeren 2020, hvor det blev valgt, at alle skoler skulle starte Mellemformer op. Da Mellemformer er et 

relativt nyt begreb, findes der også begrænset viden om konkrete Mellemformsprojekter. KL har 

udarbejdet et site til videndeling, hvor der i dag ligger nogle få eksempler på Mellemformer. Nogle af de 

større kommuner har også inden for de sidste måneder udgivet midtvejsdokumentation ift. udviklingen af 

mellemformer – f.eks. i Århus Kommune. 

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf20/aug/200820-tabelnotat---elever-i-grundskolen-2019-20.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf20/aug/200820-tabelnotat---elever-i-grundskolen-2019-20.pdf
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Organisationen Distriktsskole Stenløse 

Organisationen jeg undersøger er egen organisation, hvor jeg er ansat som Distriktsskoleleder. 

Distriktsskolen blev etableret i august 2014, hvor Byrådet i Egedal Kommune besluttede, at samle 

kommunens skoler til 4 distriktsskoler. Distriktsskole Stenløse, hvor jeg er ansat, er kommunens største 

folkeskole og i øvrigt en af de største folkeskoler i Danmark. Skolen består af 4 forskellige skoleafdelinger, 

som indtil 2014 eksisterede som selvstændige Folkeskoler med egen Skoleleder, Skolebestyrelse, MED 

udvalg. Strukturændringen med etablering af Distriktsskoler skete i sommeren 2014 – samme sommer, 

hvor alle skoler også implementerede den omdiskuterede Folkeskolereform samt nye regler for 

planlægning af lærernes arbejdstid. Fortællingen på skolerne i Egedal Kommune omkring sommeren 2014 

er, at det var en kaotisk tid, hvor skolerne under helt ny struktur, skulle gennemføre en stor reform. Det 

kedelige resultat blev, at Distriktsskole Stenløse mistede de fleste ledere og ca. 70 % af medarbejderne fra 

2014-17. Jeg blev ansat i sommeren 2017 og blev rekrutteret til jobbet fra min tidligere stilling som 

Skoleleder på en konventionel Folkeskole med 700 elever og 100 medarbejdere. I Distriktsskole Stenløse er 

vi ca. 1800 elever og ca. 250 medarbejdere fordelt på de 4 skoleafdelinger samt en Specialklasserække og 

Læseklasserække. Elevtallet på skolerne varierer i elevtal fra ca. 200, 300, 500 til 750 elever. Historikken 

omkring etableringen af skolen, vurderer jeg er vigtig som forforståelse for denne opgave, da jeg oplevede 

at komme til en organisation i 2017, som var præget af usikkerhed og manglende tillid i organisationen. En 

Distriktsskole får tildelt en økonomisk ramme, hvor jeg som øverste leder i samspil med ledelsesteam og 

med Skolebestyrelsen er ansvarlig for skolens drift og udvikling. Når initiativer som Mellemformer bliver 

besluttet politisk, starter der typisk en kæde fra direktør til skolechef til mit niveau, hvorefter kæden 

fortsætter fra mig til mine ledere og i nogle tilfælde direkte til medarbejdere gennem pædagogiske udvalg 

og MED udvalg. I denne kæde bliver alle fænomener, herunder Mellemformer genstand for skiftlige 

dokumenter og tanker om implementering – der foregår i disse processer afvejninger omkring, hvordan 

elementer skal forstås?, Hvor stramt skal det være styret top-down? Og hvor stort råderum skal der være 

lokalt?. Herudover en række afvejninger af, hvordan vi skal følge udviklingen etc. I alle disse processer på 

de forskellige niveauer, bliver fænomenet Mellemformer genstand for oversættelse, som både kan være 

bevidste og ubevidste processer. 

Ift. etablering af Mellemformer, er det relevant viden, at vi i distriktet har et centralt ressourcecenter, hvor 

skolens inklusionslærere og inklusionspædagoger er ansat. De løser opgaver på tværs af de 4 

skoleafdelinger. Disse fagprofiler er en bærende del af personalet, der skulle stå for Mellemformer. Vi 

valgte på alle skoler i Egedal Kommune, at Mellemformerne skulle etableres på de enkelte skoleafdelinger 

med lederansvarlig på hver skoleafdeling. Der blev udarbejdet en Distriktsskole Stenløse rammebeskrivelse 
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med mål, ressourceallokering og beskrevet systematik. Men som det fremgår af bilag 2, så er der ift. 

Mellemformer få erfaringer i Danmark. Det er på ovenstående baggrund, at oversættelse er relevant, da 

der på relativt kort tid fra efteråret 2019, hvor rapporten lander, til opstart i august 2020 bliver skrevet og 

udviklet en del papirer på ledelsesniveau samt etableret forståelser og oversættelser lokalt til 

udkrystallisering af konkrete ”Mellemformsstrukturer”, som i dag arbejder på forskellige måder i distriktet. 

Der har i perioden været skiftet Skolechef, Fagchef og PPR-leder (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), 

hvilket evt. har været medvirkende til, at vi kun i lille grad har formået at videndele på tværs af 

Distriktsskolerne i Egedal kommune ift. praksisgørelsen af Mellemformer. 

Teoriafsnit 

Denne opgave handler om den oversættelse en strategi, i det her tilfælde ”Strategien om Mellemformer”, 

gennemgår i en organisation. I første omgang, er det interessant at forholde sig til det ,at idéen 

overhovedet etablerer sig som en løsning i Egedal Kommune. Dernæst er det interessant at se på, 

hvorledes idéen bevæger sig ind i organisationen, hvor ideen møder både formelle beslutningstagere og 

uformelle netværk. Dernæst er det ift. problemformuleringen centralt, at forholde sig til den oversættelse 

som der finder sted i idéens/strategiens bevægelse fra politisk niveau over Skolechef, via mig som 

Distriktsskoleleder til de Daglige ledere ude på de 4 skoleafdelinger. Jeg vil på denne baggrund ridse de 

teoretiske perspektiver op, som skal understøtte min besvarelse af problemformuleringen ift. ovenstående 

samt skabe teoretisk stilads for de interviews jeg vil gennemføre i egen organisation.  

Modefænomener  

Etableringen af begrebet ”Mellemformer”, som blev besluttet politisk i september 2019, er relativt nyt 

fænomen. Den i indledningen nævnte stigning af antallet af børn i specialtilbud har udfordret kommunerne 

– både ift. at levere på politiske mål om, at flest mulige elever skal gå i almenskole og i særdeleshed ift. 

økonomi. Mellemformer blev lanceret som en del af løsningen i Egedal kommune, ud fra den omtalte 

Rambøll rapport. I samme periode nævnte formand for KL´s undervisnings- og børneudvalg Thomas Gyldal 

Petersen, at:  

”Et andet bud på god specialpolitik er ifølge Gyldal de såkaldte Mellemformer. Det er især et tilbud, der 

er henvendt til de elever, som undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra scenen i Aalborg, 

benævnte som værende i »en gråzone«. Udgangspunktet for mellemformer-elever er, at de kan være en 

del af de almene klasser, når det giver mening og på specialskolen, når det er bedst. Hørsholm er en af de 

kommuner, der er længst med at udvikle den form for tilbud…..” (Altinget, artikel 2020).  
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Begrebet Mellemform er i det hele taget svært at ”opspore” ift. hvor det stammer fra, men alt andet lige 

bevæger begrebet sig ind i organisationen Egedal Kommune med Rambøll rapporten. Jeg antager, at når 

formand for KL´s undervisnings- og børneudvalg beskriver begrebet som en løsning, så har det inspireret 

kommunerne og konsulenthusene som servicerer kommunerne. I dag er der på KL´s hjemmeside oprettet 

forum til deling af praksiseksempler vedr. Mellemformer og inkluderende indsatser. Dags dato ligger der kun et 

enkelt praksiseksempel på hjemmesiden.  Eric Abrahamson beskriver i sin artikel ”Management Fashion” fra 

1996, at organisationer har tendens til at adoptere modefænomener ift. at løse deres opgaver. 

Abrahamson beskriver endvidere at modefænomener spreder sig mellem organisationer, hvor forskellige 

interessenter, herunder konsulenter kan være medvirkende til spredning af modefænomener i 

organisationer (Abrahamson 1996, s. 270 ).  I mit tilfælde ser jeg fænomenet ”Mellemform” som et 

modefænomen, som spreder sig mellem organisationer på kort tid, som svar på et problem som fylder 

meget i alle kommuner, omkring det øgede udgiftstryk ift. stigningen i antallet af elever i specialtilbud.  

Idéer spreder sig inde for samme branche 

I forlængelse af Abrahamsons pointe omkring modefænomener, skriver Dimaggio & Powell om 

”Institutionel isomorfisme” (Dimaggio &Powell 1983 s. 147). De opstiller nogle processer der understøtter 

isomorfismen, dvs. det fænomen, at organisationer inden for samme branche, har tendens til at efterligne 

hinanden. Det handler om de 3 isomorfismer: coertive, mimetic og normative, som kan oversættes til 

(tvangsmæssigt, efterligne og normative). Det tvangsmæssige kan være krav fra omverden om at følge med 

udviklingen og adoptere praksisser og ideer fra andre organisationer. Mimetisk isomorfisme vil være 

organisationens egen skæven til andre organisationer og deres løsninger ind i svære problemstillinger. Ved 

at læne sig op at andres initiativer tages noget af presset fra organisationen. Og sidst normativ 

isomorfisme, der henviser til, at fagligheder inden for samme branche, har tendens til at tilegne sig samme 

viden og uddannelse samt befinder sig i samme netværk på tværs af organisationer i samme branche, der 

medfører en tendens om, at det er en ens tænkning der ligger til grund for de valg der træffes i 

organisationer. Jeg tager dette teoretiske perspektiv med i denne opgave, da jeg finder perspektivet 

forklarende og meningsskabende ift. begrebet ”Mellemformers” hurtige udbredelse i KL (Kommunernes 

landsforening) og ud i en række kommuner, hvor idéen relativt hurtigt er blevet genstand for praksisgørelse 

på skolerne. 
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Strategi som felt  

Ali Bakir og Milan Todorovic har opstillet en definition om strategi som lyder: ”Strategy is a series of 

intended, partlyi nstrumental and partly interpretive, actions which is goal directed and requires ressource 

deployment” (Bahir & Todorovic 2010 s. 1051). De opstiller endvidere en model, hvor de beskriver et 

”Strategisk kontinuum”, hvor strategi balancerer mellem det instrumentelle og fortolkende perspektiv. Se 

figur 1 nedenfor. 

 

Figur 2: Bakir & Todorovic 2010, s. 1051. 

 

Det instrumentelle perspektiv 

I dette perspektiv er strategi en serie af intenderede handlinger, hvor f.eks. beslutningstagere (det kunne 

være ledere i skolen), udarbejder en handlingsanvisende strategi og allokerer midler til strategien. 
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Strategien kan så være bygget op med nogle milepæle, hvor det i dette perspektiv forventes, at strategien 

bliver udført som den er blevet beskrevet og planlagt. Dvs., at der i dette rationelle perspektiv eksisterer en 

tro på, at man kan identificere problem og udfordringer, hvorefter der lægges en rationel plan med tydelige 

anvisninger, der så i sidste ende bliver implementeret og skaber den ønskede forandring (Bahir & Todorovic 

2010, s. 1051).  Charles H. Noble supplerer med både strukturelle perspektiver og interpersonelle 

perspektiver. Ift. strukturelle perspektiver beskrives at strategi implementeres som ændring af 

organisationsstrukturer og ved at opbygge kontrolmekanismer (Noble 1999, s. 120). 

 

Det fortolkende perspektiv 

I det fortolkende perspektiv kan man ikke som i det instrumentelle perspektiv forudse, hvordan strategien 

vil blive implementeret. I dette perspektiv vil der være subjektive fortolkninger af strategien. Bahir og 

Todorovic beskriver det som et ”interagerende miljø”, hvor der løbende sker meningsskabelse og 

fortolkninger af strategien. I dette perspektiv vil strategien også blive skabt undervejs, hvor man også vil 

handle sig ind i meningsskabelsen af strategien. Ikke før, at der er skabt mening ift. en strategi, kan man 

tale om, at en given strategi er implementeret.  Clegg & Kornberger skriver om de 7 fejlslutninger ved 

strategiimplementering, hvor der typisk vil ske fejlslutninger i det instrumentelle perspektiv, hvor ledelsen 

fejlagtigt tror, at de kan forudse fremtiden og planlægge de nødvendige forandringer fremadrettet. De 

byder i stedet ind med deres ”Strategy as practice” tænkning, som er en del af Bakir/Todorovic fortolkende 

perspektiv. Dette perspektiv er beskrevet som ”Strategy as practice” af (Clegg og Kornberger 2004).  Noble 

beskriver nogle interpersonelle processer i det fortolkende perspektiv ift. implementering af strategi, som 

handler om strategisk konsensus, autonom strategisk adfærd, diffusion (spredning), lederstile og 

implementeringsstile – dette er input fra Noble ift. det fortolkende perspektiv (Noble 1999, s. 121-122). 

Søren Obed Madsen har opstillet en model med fem dimensioner ift. implementering af strategi. De før 

beskrevne dimensioner (Det instrumentelle) og (Det fortolkende) udgør den lodrette akse i modellen – 

(Politik) og (Legitimitet) udgør den vandrette akse i modellen, som jeg kort vil ridse op, da denne model vil 

blive genstand for den senere analyse med fokus på modellens 5 dimension som er oversættelse. (Madsen 

2018, side 23). Jeg synes, at modellen er værdifuld ift. min problemformulering, da Mellemformer 

udspringer af en politisk beslutning og dermed stiller krav ned gennem organisationen. Herudover oplever 

jeg selv og i mine dialoger med egne ledere, at netop begrebet legitimitet fylder meget – både ift. at lykkes 

med opgaven på skolerne, men også i høj grad ift. at trives som leder med mange krav – både koordinerede 

krav og modsatrettede krav fra forskelige positioner. 
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Figur 2. Implementeringens fem dimensioner (Madsen 2018, s. 23) 

 

Den legitimerende dimension 

Denne dimension handler om, at ledere og medarbejdere sættes over for mange forskelligartede krav i 

deres arbejde. Det kan handle om mængden af krav der stilles fra både nationalt og kommunalt politisk 

niveau kombineret med krav som sættes af f.eks. Skolechef og Skolebestyrelse. I processen mod, at indfri 

disse krav og samtidig forsøge at tilgodese de mange interessenters forventninger ift. forskellige krav, mål 

og strategier, kan ledere blive udfordret ift. deres legitimitet. Brunsson beskriver det som ”Organisatorisk 

hykleri” (Madsen 2018, s. 26), når ledere er nødt til at prioritere og udvælge hvor energien lægges, samtidig 

med, at de udadtil er nødt til at stå på mål for, at der arbejdes med alle iværksatte og besluttede indsatser. 

Søren Obed Madsen bruger metaforen ”Skuespil” for denne proces, hvor der er dele af eller hele strategier 

der ikke bliver arbejdet med, samtidig med, at der italesættes at der arbejdes med det hele – dette 

udfordrer samlet set legitimiteten. 

 

Den politiske dimension 

Denne dimension handler om magt ift. implementeringen . Denne kamp om magten vil f.eks. opstå, når 

initiativet og strategien om ”Mellemformer” lander ude hos lederne, som så skal arbejde videre med det 
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med deres medarbejdere. Her vil der ift. denne dimension opstå et magtspil ift. at få lov til at udfolde sig 

både om betydningen af strategien og om ressourcetildelingen og udvælgelsen af personale der skal udføre 

opgaven (Madsen 2018, s. 27-28) Denne dimension beskriver også det aspekt ved strategi og 

implementering, at nogle strategier bevidst formuleres i upræcise og flyvske vendinger, for at det 

overhovedet kan blive besluttet. I dette perspektiv vil alle interessenter forsøge at få så meget indflydelse 

på implementeringen af strategien som muligt.  

 

Oversættelse 

Søren Obed Madsens model afsluttes med den sidste dimension, som er oversættelse. Ifølge Søren Obed 

Madsen, vil oversættelse være et bud på en dimension, der kan forene de fire beskrevne dimension 

(Instrumentel, Fortolkende, Politiske og Legitimerende) (Madsen 2018, side 29). Jeg bruger Søren Obed 

Madsens model, da jeg synes, at den giver et overskueligt blik på dimensioner ift. implementering. Ift. 

oversættelse vælger jeg at arbejde videre med Røviks forståelse af oversættelse, som er sociologisk 

baseret, hvilket afviger fra Søren Obed Madsens litteraturvidenskabelige tilgang til oversættelse. Ift. min 

problemformulering vurderer jeg, at Røviks (som jeg vender tilbage til senere), har et vigtigt fokus på de 

handlinger og valg en leder gennemfører ift. den reelle oversættelse, som er meget interessante for mig at 

udfordre. Især i min case, hvor det skriftlige oplæg i strategien har været meget begrænset, hvorfor selve 

processen med at oversætte teksten er rigtig svær, hvilket efterlader meget plads til de processer der ligger 

i ledelsen i samspil med medarbejderne ift. oversættelsen ud fra et Røvik perspektiv. 

Oversættelsesbegrebet uddybet ud fra Keld Arne Røvik 

Keld Arne Røvik præsenterer sin teori om oversættelse i bogen ”Trender og translationer”, hvor han 

forholder sig både til modefænomener og spredningen af idéer mellem organisationer og mekanismer ift. 

oversættelse. Røvik pointerer, at oversættelse kan foregå både intenderet og uintenderet.  

 

Intenderet oversættelse 

1. Oversættelse som en bevidst og rationel handling med henblik på at opnå det bedste lokale 

resultat. 

2. Oversættelse med modstridende interesser. Her oversættes idéen så den passer ind i de lokale 

rammer og systematikker, så den i mindre grad udfordrer praksis. 

3. Ren oversættelse af idéer og koncepter for at styrke organisationens anseelse og omdømme ved at 

være progressiv og følge tendenser  
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Uintenderet oversættelse 

1. Oversættelser hvor man ikke er bevidst om hensigten med oversættelsen. Det kan være en 

ubevidst oversættelse som er præget af den kultur man er en del af. (Røvik 2007, s. 256-67) 

Røvik opstiller fire oversættelsesregler, som jeg tager med i denne teoretiske gennemgang, da jeg finder 

dem brugbare ift. undersøge egen organisation og de valg som lederne lokalt har arbejdet med i deres 

oversættelse af ”Mellemform” initiativet. De fire oversættelsesregler er kopiering, addering, fratrækning og 

omvandling. (Røvik 2007, s. 308-318) 

 

Det reproducerende modus – Kopiering 

Her tages en idé/strategi i den oprindelige form og sættes direkte ind i den nye organisation med stort set 

ingen ændringen. Dvs. at strategien i praksis oversættes direkte til medarbejdere og omgivelser – ingen 

eller meget lille lokal tilpasning i oversættelsen. 

 

Det modificerende modus – addering/fratrækning 

Røvik skriver: ”Dette er en pragmatisk posisjon der man forsøger å balancere hensynet til at være ”tro mot 

det opprinnelige” for eksempel mot en praksis og dens idémæssige representasjon, med hensynet til at 

dette skal inn i og deermed må tilpasses – en ny organisatorisk kontekst” (Røvik 2007 s. 311). Addering 

handler om, at der i oversættelsen lægges noget til den oprindelige version. Og fratrækning betyder 

omvendt, når der fjernes noget (trækkes noget fra) i oversættelsen af den oprindelige version. Addering og 

fratrækning bruges mest bevidst ift. at tilpasse den lokale kontekst og til at oversætte på en sådan måde, at 

man øger sandsynligheden for, at strategien vil blive implementeret ligesom det kan bruges mere defensivt 

i en form, så oversættelsen medfører en ”Mildere version” end originalen med henblik på at mindske 

ressourcetrækket ved en given strategi. Addering og fratrækning kan også forekomme i uintenderede 

versioner, hvor ledere ikke har en bestemt dagsorden bag oversættelsen, men ubevidst lægger til og 

trækker fra. (Røvik 2007 s. 314). 

 

Den radikale modus – omvandling  

Her bevæger oversætteren sig markant væk fra den originale idé/strategi og forvandler idéen til en meget 

anderledes idé, hvor man bevæger sig væk fra det originale – både i form og indhold. Denne forvandling 

kan forekomme, når man som oversætter ikke er strengt bundet op på den originale idé/strategi. (Røvik 

2007 s. 315) 

Dette begrebsapparat med uintenderet og intenderes oversættelse som kopiering, addering/fratrækning 

og forvandling vil danne grundlag for de interviews jeg vil gennemføre med ledere ud fra implementeringen 
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af ”Mellemformer”, da jeg her gerne vil blive kogere på de overvejelser bevidste/ubevidste hos lederne der 

har været på spil i virkeligheden. 

 

Virusteori 

Røvik har endvidere udvikles metaforen Virus ift. idéers vej ind i organisationer. Virusteorien handler om, at 

idéers vej ind i organisationer kan beskrives med metaforen virus. Røvik beskriver 6 kendetegn ved virus. 

1. En virus kan være smittefarlig 

2. En virus kan opnå immunitet 

3. En virus kan have inkubationstid 

4. En virus kan gå fra smitte til symptomer 

5. En virus kan mutere 

6. En virus kan være aktiv og inaktiv 

(Røvik 2007 s. 338-362) 

Jeg medtager Røviks virusteori, da jeg synes, at den tegner et godt billede, af de uforudsigelig der ligger i 

oversættelse og idéers vej ind i organisationer, hvor jeg især vil undersøge nærmere i opgaven ift. faktorer 

”Immunitet”, ”inkubationstid”, ”Mutation”, da jeg har en tese om, at idéen/strategien vedr. 

”Mellemformer” har gennemlevet nogle af disse karakteristiske i deres vej ind i organisationen. Jeg tolker 

her, at strategier kan opfattes som idéer i denne sammenhæng. Virusteorien har nogle implikationer for 

ledelse, da der en markant uforudsigelighed beskrevet i virusmetaforen, hvor Røvik beskriver fænomenet 

”Tålmodig oversættelse” i relation til virusmetaforen, hvilket i sidste ende har implikationer for lederes 

oversættelse af idéer/strategi (Røvik 2007, s. 332). 

Opsamling teori 

Jeg har i teoriafsnittet forsøgt at opbygge en teoretisk ramme, som skal hjælpe mig med at svare på min 

problemformulering, hvor de gennemgåede teorier og modeller vil være styrende for mit design af 

interviews samt gennemførelse af analyse. Ift. min case om implementering af strategien om 

Mellemformer har jeg i teoriafsnittene bygget en vej med afsæt i organisationsidéer som modefænomener 

(Abrahamson 1996) over til institutionel isomorfisme der omhandler organisationers tendens til at 

efterligne hinanden (Dimaggio & Powell 1983). Dette er tænkt som indflyvning til teorier der reelt 

omhandler opgavens kerne omkring strategi og oversættelse af strategi til implementering. Her har jeg 

taget afsæt i det ”Strategiske kontinuum” (Bakir & Todorovic 2010) som danner den ene akse i Søren Obed 

Madsens model med implementeringens 5 dimensioner (Søren Obed Madsen 2018), hvor 

oversættelsesbegrebet vægtes som det fænomen der binder de fire dimensioner (instrumentelle, 
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fortolkende, politiske og legitimerende) sammen. Dette fører over i en udvælgelse af Keld Arne Røviks 

arbejde med oversættelse og idéers vej ind i organisationer, hvorfra jeg har udvalgt dele af hans bog 

”Trender og translasjoner) (Røvik 2007) med vægt på, (kopiering, addering/fratrækning, omvandling og 

afslutningsvis Røviks virus metafor. Disse valg er truffet ud fra, at lige dette felt er jeg særligt interesseret i 

at blive klogere på – altså er teorien her med til at styre mine interviews og dermed forhåbentligt åbne op 

for dialoger med informanter om deres refleksion ift. oversættelse af fænomenet ”Mellemformer”. 

Ovenstående skaber et teoretisk udgangspunkt, hvor jeg vurderer, at implementering og oversættelse af 

fænomenet ”Mellemformer” kan blive undersøgt vel vidende, at der kunne have være valgt mange andre 

nedslag.  Den valgte teori skaber for mig som undersøger en ramme, hvorpå jeg får mulighed for at stille 

spørgsmål i mine interviews og for at styre en analyse. Jeg har gennem mit MPG studie haft glæde af de 

teorier, der har formået at stille modsætninger og paradokser tydeligt op. Sørens Obed Madsen model med 

implementeringens 5 dimensioner synes jeg er meningsgivende ift. det felt hvor jeg arbejder, hvor der er 

mange interessenter og krydspres. Ligeledes er jeg inspireret af K.A Røviks pragmatiske institutionalisme, 

der vægter at indtage en position mellem det modernistiske/rationelle og socialkonstruktivismen, hvor 

Røvik vægter, at begge paradigmer er relevante at forholde sig til, da der ift. oversættelse og ideers vej ind i 

organisationer er behov for at tage højde for begge paradigmer, da det er ”En posijon som bl.a. preges af 

blikk og begreper for tvetydighed og en klar empirisk orientering”. (Røvik 2007 s. 48-53). Det er netop 

denne tvetydighed mellem paradigmerne, hvor jeg synes, at der ligger en relevant spændingsfelt ift. min 

problemformulering, hvor en fokusering på et enkelt paradigme kun ville åbne for den del af virkeligheden. 

Metode 

Metodiske refleksioner 

Jeg antager, at idéer og strategier forandrer sig, når de møder en organisation, og når de møder forskellige 

mennesker i organisationen. Jeg er optaget af, at undersøge og forstå bevæggrunden for de tolkninger og 

handlinger, som udvalgte informanter her i egen organisation. Jeg vil ud fra data i analysen samt opgavens 

teoretiske grundlag gå ind og fortolke på udsagn. Dette vil jeg gøre ud fra et fortolkningsvidenskabeligt 

paradigme, hvor fokus er på ”..at det er menneskers egne opfattelser af, hvad de gør, som giver deres 

handlinger, oplevede begivenheder og aktiviteter mening” (Launsø 2017, side 65). Jeg er opmærksom på, at 

det her kan være svært at finde en balance i tolkninger, således, at der tolkes inden for dette paradigme, 

hvor informanten også skal kunne se sig ind i det fortolkede. Dette afsæt, hvor jeg i Launsø terminologi 

tager afsæt i den ”Forstående forskertype”, hvor de interviewedes subjektivitet, meninger og meninger i 

den konkrete kontekst er i fokus. (Launsø 2017 side 28). Dvs. at jeg forsker i egen organisation med henblik 
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på, at skabe viden og forståelse om mekanismer vedr. oversættelse konkret med afsæt i tre informanter. 

Men jeg forventer og håber på, at der også findes nogle generaliserbare træk, som kan danne grundlag for 

refleksioner ift. mit eget videre virke som leder i organisationen. Generaliserbarheden, er et af de områder 

som Flyvbjerg beskriver som vigtigt opmærksomhedspunkt i casestudiet – at man rent faktisk godt kan 

generalisere i nogle tilfælde (Flyvbjerg 2013, side 465) 

Interviews i egen organisation 

Med henblik på at tilegne mig viden og data til at kunne svare på min problemformulering, vil jeg 

gennemføre interviews med to Daglige ledere i egen organisation samt med Centerchefen for området. Jeg 

har valgt at arbejde i egen organisation, da jeg grundlæggende er interesseret i at få viden og øget indsigt 

ift. de processer, der foregår og som er vigtige ift. min egen opgaveløsning, men i høj grad også fordi jeg 

gennem MPG studiet har benyttet mig af observationer fra egen organisation og har erfaret, at der ligger 

værdifuld læring i dette felt, da jeg løbende kan perspektivere denne etablerede viden til egen 

lederopgaver og egne ledelsesdilemmaer. ”Intervieweren som rejsende” er en metafor (Kvale & Brinkmann 

2009 s. 66), som beskriver, at intervieweren går på opdagelse i et felt og via samtaler/dialog indgår i 

dialoger med mennesker med henblik på, at tilegne sig viden og erfaringer i disse samtaler. Denne form 

leder over til mit valg ift. at gennemføre semistrukturerede interviews, hvor jeg vil indhente viden fra 

informanternes livsverden. Dette vil fordre, at jeg forbereder at styre samtalen hen på de specifikke 

områder, som jeg vil afdække ift. min problemformulering, men også kræve, at interviewet bliver 

gennemført på en sådan måde, at informantens livsverden får plads og rum til at blive fortalt, hvor jeg som 

interviewer vil udarbejde interviewguide, men også skal være i stand til at afvige fra guiden, for et 

respektere og acceptere de enkelte informanters livsverden og egne forståelser af hvad der er vigtigt og 

betydningsfuldt. (Kvale & Brinkmann 2009 s. 45).  

Jeg gennemfører dermed et casestudie i egen organisation, hvor jeg tager afsæt i Flyvbjergs forståelse af 

casestudiet som en konstruktion der er velegnet til studier af kontekstafhængig viden, som mit felt er 

(Flyvbjerg 2013, s. 466). 

Etiske overvejelser 

Jeg vil i forbindelse med gennemførelse af interviews, bede om samtykke til at viderebringe informanternes 

udsagn i MPG opgaven, som jeg ønsker skal være offentlig tilgængelig. Jeg beder derfor mine informanter 

om samtykke til at transskribere deres udsagn og efterfølgende benytte dem direkte som citater i opgaven. 

Jeg vil endvidere tilbyde, at informanterne kan få mulighed for at læse deres udsagn igennem inden de 
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benyttes i opgaven. Jeg vil viderebringe informanternes navne og stilling efter at have indhentet samtykke. 

Jeg mener, at opgaver på MPG så vidt muligt skal være offentligt tilgængelige. Men jeg er opmærksom på, 

at denne offentliggørelse kan påvirke informanternes vægtning af udtalelser. 

I selve interviewsituationen med daglige ledere, vil jeg interviewe ledere, der i organisationens hierarki 

referer til mig. Dette betyder, at der i de gennemførte interview vil være en magtrelation, hvor det er 

relevant at forholde sig til, at nogle af udsagnene hos informanterne kan være præget af dette 

magtforhold, ligesom min adfærd som interviewer og efterfølgende behandling af data fra disse interviews 

bevidst eller ubevidst kan være påvirket af denne magtrelation. Dette gælder i virkeligheden både op og 

ned i magtkæden, da jeg også vil interviewe min egen chef, hvor magten jo så er på spil med omvendt 

fortegn. Dette forhold er jeg bevidst om og vil også have magtforholdet med ift. i hvor høj grad jeg kan 

tillade mig at tolke og konkludere på udsagn udtalt i dette rum hvor der er magt til stede. (Brinkmann og 

Kvale 2009 s. 80-81). 

Valg af informanter 

Til at belyse min problemformulering vil jeg gennemføre 3 semistrukturerede interviews med informanter 

der har ledelsesopgaver. To af informanterne vil være øverste ledere på to af de skoleafdelinger, hvor jeg er 

overordnet Distriktsskoleleder. Og et enkelt interview med Skolechefen i Egedal kommune, som jeg referer 

til. De tre informanter er valgt ud fra følgende overvejelser. Jeg vælger at indsamle data fra to forskelige 

skolematrikler for at undersøge hvorledes kontekstuelle forhold og individuelle oversættelsesstrategier 

intenderede og uintenderede har påvirket implementeringen af ”mellemformer”. Jeg vælger at 

gennemføre interview ift. ledere på ”Daglig leder” niveau, da de er ledere der har primært ansvar for en hel 

skoleafdeling. Lige netop deres oversættelse og refleksioner ift. dette er relevant ift. 

problemformuleringen. Selve oversættelsesbegrebet kunne godt være udforsket i mange kontekster i 

organisationen f.eks. fra medarbejderperspektiv, fra Skolebestyrelsesperspektiv eller fra 

afdelingslederperspektiv. Denne bredde åbner denne opgaves volumen ikke op for, hvorfor jeg vælger at 

prioritere på overordnet ledelse med foks på oversættelse. Dette valg stiller så også mig selv relativt 

centralt i den kontekst jeg undersøger, da jeg selv har været med til at oversætte fra politisk beslutning via 

egen Skolechef til mine daglige ledere. De to ledere jeg har valgt, har begge været ansat i ca. 2 år og har 

været tæt på implementeringen af Mellemformer, da de selv har været lokale ledelsesmæssige tovholdere 

på Mellemformsprojektet. 
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Interviewguide 

Der er udviklet en interviewguide til de tre semistrukturerede interviews. Interviewguiden er opbygget med 

henblik på, at introducere informanten til kriterier for interviewet samt til at styre det semistrukturerede 

interview på en måde, så jeg sikrer, at jeg får drejet samtalen ind på relevante områder ift. min 

problemformulering og den valgte teori. Se bilag 3. 

Bearbejdning af data – herunder behandling af modstridende data 

Alle interviews vil blive transskriberet og vedlægges som bilag. Jeg benytter Google Docs, som automatisk 

vil transskribere de gennemførte interviews. Jeg kører sideløbende optagelse via telefon, så jeg både har 

det autogenererede Google Docs dokument og lydfiler. Herefter gennemskrives alle interviews.  

De transskriberede interviews vil gennemgå et forarbejdningsproces, hvor jeg vil forsøge at kategorisere ud 

fra en tilgang med lukket kodning, informanternes udsagn inden for nogle kategorier, som er opbygget med 

afsæt i den valgte teori. Jeg vil dog være åben overfor felter, som fylder i informanternes livsverden, hvilket 

i virkeligheden kan resultere i en kodning, hvor teorierne er styrende for kategoriseringen, men med en 

åbning ift. centrale områder der dukker op, som jeg ikke har kunnet forudse. De valgte kategorier er 

følgende: 

- Generelt om lederens forståelse af strategipapiret om mellemformer 

- Strategiers betydning for ledelsesopgaven 

- Strategier som lukkede kontra som åbne med stort råderum (Ift. instrumentelt og fortolkende)  

- Instrumentel og fortolkende perspektiver på oversættelse af mellemformer 

- Lederens legitimitet i arbejdet med strategi om mellemformer  

- Når strategier passer ind i org. Ift. timing og ledelsesopmærksomhed (Politisk magt og lederens 

præferencer) 

- Er der justeret i strategien lokalt? (Ud fra Røvik – kopiere, lægge til, trække fra) 

- Centrale faser før, under og efter strategiimplementering (Oversættelse) 

Det er ud fra disse kategorier ,at jeg vil udvælge citater til analysedelen. Jeg er bevidst om at denne 

kategorisering indebærer en risiko for overstyring ud fra teorien, ligesom Røvik også selv beskriver, at 

Virusteorien kan indebære den risiko, at den som analyseredskab kan komme til at ”Tage kommandoen” 

(Røvik 2007, s. 340). 
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Analyse  

Analysen er bygget op med afsæt i den valgte teori og den indsamlede empiri. Analysen er bygget op 

omkring følgende grundstruktur, som følger teorivalgene og er opdelt i to delanalyser, som hver 

opsummeres i delkonklusion 

Del 1: 

-  ”Det instrumentelle og fortolkende perspektiv” 

- ”Det politiske og legitimerende perspektiv” 

- ”Oversættelse” 

- Delkonklusion del 1 

Del 2: 

- ”Oversættelse af ”mellemformer” ud fra Røviks fire oversættelsesregler” 

- ”Mellemformer som strategi med afsæt i Virusmetaforen” 

- Delkonklusion del 2 

Det instrumentelle og fortolkende perspektiv 

Informanterne var alle inde og udtrykke sig ift. at arbejde ledelsesmæssigt i det kontinuum der er mellem 

det instrumentelle og fortolkende perspektiv ift. oversættelse og implementering. Det bliver meget 

relevant at arbejde med informanternes udtryk ift. dette, da det beskriver deres blik på, hvordan de har 

oplevet strategien om mellemformer og de valg der er truffet ift. oversættelse og implementering. Og 

dermed også, om deres vilkår for at lykkes med oversættelsesopgaven har været stærke i processen eller 

om jeg/vi kunne have justeret processen anderledes med henblik på, at understøtte en bedre oversættelse 

og dermed også øge mulighederne for implementering af strategien om mellemformer. 

På den ene side siger Centerchef Lone Kvist følgende:  

” Jeg kan godt lide strategier, fordi der også er noget jeg kan følge op på – få en status på. I den 

bedste af alle verdener så er strategipapir jo noget som man løbende tager stilling til - hvor langt er 

de kommet i forhold til den strategi vi har lagt?.  Man sætter sig nogle mål – i år skal vi nå hertil – 

næste år skal vi nå hertil...” (Centerchef Lone Kvist) 

Og på den anden side: 

” Virkeligheden er jo virkelig svær at styre, men jeg tror på, at de bedste løsninger, de spirer i sådan 

en større frisættelse og så kan vi jo sagtens have sat en masse dots på, hvor vi gerne vil hen,  men de 
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vil også justeres undervejs. Så vi kan se, at strategien har forskellige mål - de er gode nogle steder, 

men der er også nogle afledte mål, som vi kan aflæse og skal tage hånd om. Så derfor kan jeg godt 

lide, at vi siger, at vi har noget håndgribeligt og så sætte det frit. Det følger vi op på – får en status på 

– og justerer undervejs. ”(Centerchef Lone Kvist) 

Jeg ser, at Lone Kvist her forholder sig til den dobbelthed der ligger i implementering. Når hun på den ene 

side siger, at vi er nødt til at have strategier med mål og opfølgning, hvor der også kan køres en løbende 

kontrol, så ligger der her et instrumentelt udgangspunkt for implementering af strategi. Når hun så 

omvendt betoner ord som ”Frisættelse” og ”Justerer undervejs”, så ligger det mere over i det fortolkende, 

hvor vi også er i stand til at tilpasse og justere i praksisgørelsen af en strategi – så samlet set synes jeg, at 

Lone Kvist her udtrykker et syn på implementering af strategi der ligger på det beskrevne kontinuum 

mellem det instrumentelle og fortolkende perspektiv. 

I forhold til de to informanter der er Daglige ledere udtrykker de følgende: 

”Men strategi i forhold til Mellemformer. Jeg synes, at der jo ikke har ligget nogen fuldstændig klar 

strategi…. Der har været nogle overordnede tanker – og så har der ligget et taktisk niveau og så skulle 

vi oversætte hele det her ned til det operationelle niveau. Men vi var lidt på gyngende grund,  fordi 

der ikke er nogen der har løst, kan man sige, den opgave som er meget kompleks i forhold til børn, 

som har det svært i den danske folkeskole.” (Kenneth Rosfort – Daglig leder) 

Jeg vurderer, at Kenneth her udtrykker, at Mellemformer, har haft sit udspring i det fortolkende perspektiv. 

I virkeligheden oplever jeg, Kenneth Rosfort her efterlyser at større balanceforskydning mod det 

instrumentelle perspektiv, da han siger, at han ikke rigtig har opfattet det som en reel strategi, men mere 

nogle overordnede tanker – og at de var på gyngende grund. Bettina Brandt uddyber med: 

”Ingen vidste, hvad mellemformer var. Man skulle dykke ned i Rambøll-rapporten for at forstå konteksten 

– altså dels, at man både gerne ville spare penge, og dels at man gerne ville forbedre inklusionsindsatsen 

– og gøre det lokalt. Og oversættelsesarbejdet er altid en forudsætning for, om man har forstået 

opgaven. Og medarbejderne -  her tænker jeg på inklusions- og lærerteams. De har også haft svært ved at 

forstå, hvad mellemformer var i starten, for vi skulle jo selv give det mening, det er jo i vid udstrækning 

lokalt forankret. Og det synes jeg er mega positivt, men jeg kan også godt se nogle udfordringer i, at man 

måske skulle have gået mere sammen - altså du og jeg eller Daglige ledere lidt mere, end vi var omkring 

det.” (Daglig leder Bettina Brandt). 

Bettina Brandt giver her udtryk for, at det har været meget lokalt forankret – og jeg tolker dette i en retning 

af, at hun oplever, at der har været stort lokalt frirum til at implementere en lokal model i praksis. Videre 
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påpeger Bettina, at oversættelsesarbejdet er centralt i processen omkring overhovedet at forstå en given 

opgave. Bettina siger endvidere at: 

”Jeg er helt klart en, der tænder på at være med til at udvikle ting. Jeg vil gerne skabe retning og stort 

råderum” (Daglig leder Bettina Brandt) 

Dette citat understøtter netop den balance, der ligger i det kontinuum mellem det instrumentelle og 

fortolkende. Jeg tolker at ordet ”Retning” kan have et instrumentelt afsæt, da retning kan være vision, 

mission, mål, ressourcer, tidsplan, opsamling. Men samtidig ønsker hun ”Stort råderum” 

Jeg vurderer, at ovenstående bekræfter ideen om, at implementering af strategi balancerer på et 

kontinuum mellem det instrumentelle og fortolkende. Der er ikke nogen entydig delkonklusion inden for 

dette felt, dog bemærker jeg, at begge Daglige ledere beskriver en utydelighed og manglende 

rammesætning omkring strategien- og jeg ser også, at de beskriver en måske lige lovlig stor frisættelse, der 

ikke nødvendigvis har styrket oversættelsesmulighederne her. Endvidere bemærker jeg, at Kenneth Rosfort 

matcher denne utydelighed med selve strategiens kerne, hvor vi med en ret stor frisættelse sætter 

processerne fri lokalt ift. nogle af de største problemer i skolen vedr. ressourcer og inklusion. 

Jeg registrerer endvidere en forskellighed i de to Daglige lederes opfattelse af balancen. Kenneth siger: 

”Ved større forandringer tænker jeg, at det er vigtigt med et område i strategien som ikke er til 

diskussion - altså der er en eller andet ramme, som vi er nødt til at forholde os til. Så er der 

selvfølgelig et råderum, hvor spørgsmålet er hvor stort det skal være. Når vi taler mellemformer, så 

tror jeg ikke…..så ville jeg ikke gå med det største råderum, fordi når vi arbejder med mellemformer, 

så kommer vi også ind i et område som er ret svært for den enkelte lærer og den enkelte pædagog om 

at stå med børn som på en eller anden måde at udfordrer den måde, vi laver skole på. Når så vi skal 

begynde at lave noget om, så tror jeg det rigtig rigtig vigtigt, at det er stramt styret.. til at starte med 

hvert fald. Så råderummet i starten ikke er så stort…”(Daglig leder Kenneth Rosfort) 

Og Betina Brandt udtrykker det: 

”Altså igen det med oversættelse. Jeg har valgt måske at nedtone den meget tørre tekst, der ligger i det 

her for at få commitment på min egen skole - så man kan sige, jeg har selv taget ejerskab til det og har 

sagt, ja, det er en strategi, der er lagt ud nu, men vi skal implementere det, og vi får lov til selv at forme 

det. Så ret hurtigt kom vi jo væk fra det her papir og tog ejerskabet ind i det. Og det tror jeg også er noget 

af det, der er afgørende for at vi lykkedes - at man oplever, at det er blevet gjort til vores eget – det er 
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ikke et eksternt papir fra Egedal Kommune, der siger, nu skal vi gøre sådan og sådan. (Daglig leder 

Bettina Brandt) 

Forskelligheden består i, at Kenneth på den ene side efterlyser en meget stram styring, som jeg tolker ligger 

inden for det instrumentelle perspektiv og Bettina i højere grad taler ud fra, at det er den lokale tilpasning 

der giver ejerskab og øger chancerne for ”At det lykkes” og dermed taler ind i den lokale meningsskabelse 

og lokale ejerskab (som hun beskriver med ordet commitment) 

Via arbejdet med datagrundlagt i de 3 interviews, træder fænomenet ”Netværk” frem flere gange. Kenneth 

Rosfort beskriver bl.a. vigtigheden af, at skabe rum på tværs af hierarkier:  

”Men kunne man have gjort det anderledes? Kunne man måske have haft en anden tilgang til det 

stedet for bare at putte det ned over alle..Sådan store projekter kræver at man får sat sig sammen og 

kigget på papiret og sagt: Hvordan får vi oversat det her superfede initiativ til at komme ud og gå i 

virkeligheden. Altså hvor er forbindelseslinjen mellem en forvaltning, noget skrivebordsarbejde og en 

vej gennem distrikterne ned til den enkelte matrikel hvor jeg sidder.” (Daglig leder Kenneth Rosfort) 

Denne ide om netværk, som Centerchef Lone Kvist også taler ind i, er en faktor som er placeret under det 

fortolkende perspektiv. 

”Vi har brug for nogle flere faste fællesledermøder, fordi den fælles oversættelser de fælles spørgsmål 

der kan opstå i forskellige distrikter – det er vigtigt for mig at, alle hører disse spørgsmål. ……… men 

jeg tror rigtig meget på, at jo mere vi mødes oftere og hører hinanden jo større meningsskabelse 

fælles er der for den retning der er sat, og for de strategier der er peget ud og jo mindre oversættelser 

skal der til, fordi alle i virkeligheden har hørt det samme fra start.” (Centerchef Lone Kvist) 

Opsamlende så vurderer jeg, at respondenternes udsagn om man så og sige ”Passer ind” i Søren Obed 

Madsen balance mellem det instrumentelle og fortolkende perspektiv ift. oversættelse. Herudover finder 

jeg en vigtig opmærksomhed, at der mellem de to daglige ledere registreres en forskellighed i deres 

vurderinger af, i vor høj en grad strategien om mellemformer bør udspringe af et instrumentelt eller 

fortolkende perspektiv.  

Det politiske og legitimerende perspektiv 

Som et af citaterne i sidste afsnit beskrev, så er Mellemformer et af de strategiske greb på en af 

Folkeskolens store udfordringer pt. med at håndtere inklusionsopgaven på skolerne. Dvs., at vi ift. 

mellemformer kigger på en af de indsatser der skal løse dette og som derfor også har stor bevågenhed 
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både i leder og chef regi men også politisk, da folkeskolen prioriteres højt og at der i disse år er stort fokus 

på at lykkes med inklusion og det at skabe skoler, hvor så mange elever som muligt trives og lærer i. Det har 

derfor også været naturligt interessant for mig i denne opgave vedr. oversættelse, at skabe et analytisk 

grundlag for denne dimension med afsæt i teori og datagrundlag. Denne del af analysen vil forsøge at 

indkredse lederens forhold til disse dimensioner ift. implementering og oversættelse. 

Centerchef Lone Kvist siger om legitimitetsbegrebet følgende: 

” Altså legitimitetsbegrebet er meget interessant. Der arbejder jeg jo på forskellige måder. Man kan 

jo sige, at ok – jeg kan jo hele tiden legitimere ved at fremvise hardcore kvantitative data og hele 

tiden lave opfølgning med udvalgene og sige – nu er vi kommet hertil.  Men man kan jo også arbejde 

med de kvalitative tilgange, hvor man f.eks. inviterer Distriktsskolelederne ind på 

skoleudvalgsmøderne, hvor nogle kan fortælle om, hvad vi arbejder med – eller man kan invitere 

udvalgene ud og vise skolerne og se hvad vi arbejder med……… Der tænker jeg, at vi er sammen om – 

med vores forskellige stemmer, at få talt ind i, at vi fortsat skal gøre det vi gør. (Centerchef Lone 

Kvist) 

I ovenstående forstår jeg Lone Kvist således, at legitimiteten fra hendes position både skal sikres via 

leverancer af data til det politiske niveau, hvor de bliver orienteret om fremdrift og resultater, der 

understøtter, at de valgte initiativer medfører de ændringer som de er sat i verden for. På den anden side 

påpeger hun også, at ord og fortællinger i forskellige kontekster er medvirkende til at skabe legitimitet ift. 

politiske niveau – f.eks. nævner hun et Skoleudvalgsmøde, hvor vi Distriktsskoleledere skulle fortælle om 

nogle initiativer på en måde, som var ud fra hverdagssprog og vurderinger, holdninger og ikke så meget 

kvantitative data. Men overordnet set centralt at legitimitet er en størrelse, der skal arbejdes på ud fra 

mange forskellige vinkler fra hendes position. Og jeg tolker også, at der i grebet med, at sætte politikere og 

Distriktsskoleledere direkte sammen også ligger en antagelse om, der i denne manøvre også vil blive en 

styrket anledning at styrke oversættelsen fra de politiske initiativer til den praktiske udformning på 

skolerne. 

På det Daglige lederniveau taler de to informanter ind i dette område på forskellige måder. Daglig leder 

Bettina Brandt siger følgende ift. om det kan være en udfordring at være legitim ift. arbejdet med 

oversættelse og implementering af strategi. 

”Nej, der tror jeg simpelthen, jeg er for erfaren. Jeg har arbejdet i undervisningsministeriet, hvor man ved, 

”Det her er opdraget – kan du finde ud af, at få det omformet, så det giver mening i den kontekst, man er 

i” Så jeg er bare en, der prøver at oversætte og omforme det til noget, der giver mening. Jeg er optaget 
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af, om det der med mening. For hvis ikke det giver mening, så er øvelsen at få det til at give mening. 

Altså, så må man jo finde ud af, hvordan kan jeg gøde nogle vande for at få noget til at give mening, for 

det er jo ikke alting, der umiddelbart giver mening, og det er det jo heller ikke for mig selv. (Daglig leder 

Bettina Brandt) 

 

Bettina vægter her en tydelig holdning til, at hun ikke føler sig udfordret ift. legitimitet, men at der er en 

naturlig udfordring ift. at skabe mening lokalt ift. politiske initiativer. Meningsskabelse træder meget 

tydeligt frem her ift. legitimitet. Herudover vægter hun ”Erfaring” som noget vigtigt ift. legitimitet. 

Kenneth Rosfort udtaler om legitimitet: 

Nogle gange er det jo svært – for man vil gerne være loyal ift. de ting som kommer og jeg kan også 

godt se meningen med mange af de ting der kommer. Det jeg synes kan være rigtig svært er, at man 

mange gange skal sætte nogle ting i gang fordi det er man forpligtet på – og hvor man på den anden 

side har en medarbejdergruppe som synes puha, der er mange ting. …... Man finder sin legitimitet i at 

sige, sådan skal det være, fordi der er nogle der har bestemt det.  Det er da fint – så er man fri for at 

diskutere – så er det ikke mig der kommer med det. Så er det noget der kommer udefra og det er 

sådan det er. Vi arbejder i en politisk styret organisation, så det er sådan set fint, at man kan finde 

legitimiteten i det nogle gange... (Daglig leder Kenneth Rosfort). 

Kenneth siger endvidere: 

”Jeg synes desværre, at der sådan bliver spredt lidt meget…der kommer mange forskellige bud på 

hvordan løsningen kunne være for nogle problematikker og så kan man godt have en oplevelse af, at 

det måske nogle gange bliver lidt topstyret i forhold til, hvad er det så vi skal bruge for nogle 

værktøjer for at komme i mål……. Så nogle gange kan jeg godt blive lidt fortvivlet…ligesom lidt åhhh, 

nu kommer der noget nyt man skal bruge energi på….det vil man jo gerne gøre, fordi man er loyal, 

men på den anden side ved man også godt, at det måske ikke lykkes, fordi det nogen gange slet ikke 

peger derind hvor vi har udfordringerne.” (Daglig leder Kenneth Rosfort) 

Omvendt siger Kenneth 

” Og der er det jo rigtig vigtigt, at vi har samme forståelse og samme intension, for ellers bliver det 

bare oversat ind i deres kontekst, således, at det giver mening for dem der skal udføre det – så når 

det går fra kommunalt niveau – til distriktsplan – til daglige ledere til dem der skal udføre opgaven – 

hele den bevægelse. Den går igennem forskellige mennesker med forskellige filtre, som læser ind i 
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egen kontekst. Jeg er sikker på, at der er rigtig meget af strategipapiret der bliver sorteret fra det 

bliver skrevet ned med en intention til det havner nede og bliver udført i dagligdagen. ”(Daglig Leder 

Kenneth Rosfort) 

Jeg tolker her, at Kenneth udtrykker, at han finder sin legitimitet både via det tydelige politiske mandat, 

hvor politikerne med deres magt beslutter en indsats, hvor Kenneth Rosfort beskriver, at ”Det skal vi fordi 

vi skal”. Omvendt beskriver han i sidste citat, at meningsskabelsen er central også ift. det at være legitim. 

Når han beskriver, at et sådan papir går gennem mange filtre og at det skal give mening for dem der 

udfører det, så kan der her opstå konflikter ift. at finde sin legitimitet ift. at læne sig op ad det politiske og 

give rum til lokal tilpasning – spørgsmålet her må være, hvor der gyldne grænse går mellem at være loyal 

overfor politikere, tydelig overfor medarbejdere og give medarbejderne rum for fortolkning, hvor der sker 

en lokal meningsskabelse. Kenneth belyser også det, at der kan opstå en uligevægt mellem de politiske 

intentioner og den praktiske virkelighed i skolen. Når Kenneth Rosfort beskriver, at han oplever fortvivlelse 

og frustration ift. initiativer der skal implementeres hvor det er udfordrende eller ikke passer ind i 

organisationen. Så tolker jeg det i retning af, at dette både kan handle om volumen af indsatser, 

indsatsernes detaljegrad, timing og i den sammenhæng i sidste ende også en udfordring ift. legitimitet, da 

alt ikke kan løses i organisationen og noget sorteres fra, som Kenneth Rosfort også udtrykker i citatet. Jeg 

vurderer også, at det her ligger en frustration hos informanten, der kan forklares ud fra Brunssons tanker 

om organisatoriske hykleri (Madsen 2018, s. 26). Kenneth Rosfort beskriver, at der også kommer initiativer 

der ikke passer ind i organisationen – hvor der er en ubalance mellem initiativet og der hvor organisationen 

er – og hvor der så afledt kan komme frustration og udfordringer, da lederen har bliver presset ud mellem 

den politiske magt og den praktiske virkelighed, hvor oversættelse dermed udfordres.  

Oversættelse af Mellemformer 

Lone kvist beskrev i tidligere citat vigtigheden af en fælles retning kombineret med lokalt rum til 

implementering, bygget op omkring fællesmøder, hvor den fælles retning blev tydelig. 

Jeg vurderer, at Lone Kvist taler ind i, at der er behov for en tydelig oversættelse fra forvaltning til ledelser, 

hvor der ikke kun oversættes til mig som Distriktsleder, men også skabes anledninger til, at skoleledelser 

mødes med Centrechef og hører den fælles oversættelse og får mulighed for tilbageløb med gode 

eksempler og også luft til at dele ting der ikke fungerer. Og så bemærker jeg afslutningen i citatet, hvor 

Lone Kvist betoner vigtigheden af, at den fælles oversættelse skal ske i starten af 

implementeringsprocesserne – dette er en vinkel som Kenneth Rosfort også var inde over først ift., at 
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idéerne ændrer sig markant igennem processen, hvis der ikke er tydelighed omkring opgaven fælles fra 

starten. 

De to daglige ledere siger endvidere konkret om oversættelsesopgaven: 

” Så jeg vil sige, at jeg har brugt rigtig meget energi på at oversætte for hele skolens personale - Hvad 

er Kompasset? Så har det selvfølgelig været nemt for dem, der arbejder i ressource- og læringsteamet 

– Yes, det lyder godt. Men der har været lidt modstand fra øvrige, fordi man oplever, at timerne går 

fra fællesressourcerne i klasserne, hvor man får færre timer, fordi nogle af timerne bliver ædt i 

Kompasset, og den tanke skal vi jo væk fra - det er jo et helhedssyn, jeg godt vil have – det her er jo til 

alle børns bedste. Læringsfællesskaber, det er jo for alle børn – det er ikke kun for nogle børn. På den 

måde er der jo den store fortælling ind i det.” (Daglig Leder Bettina Brandt) 

 

Bettina Brandt taler her ind i både den lille oversættelse ift. det konkrete initiativ, men også om den store 

fortælling, som initiativet er en del af. Dette aspekt med at oversætte strategi ind i noget eksisterende, er 

noget der er dukket op flere steder i datamaterialet som en vigtig præmis for at en oversættelse har effekt. 

Lone Kvist beskriver det som: 

”Men den her strategi for at styrke arbejdet med mellemformer og som bliver en del af en 

inklusionsopgave, den er en del af et større strategisk arbejde omkring, hvad er det for nogle skoler vi 

ser i Egedal, så som sådan er det ikke bare en strategi der hedder, at nu gør vi sådan med 

mellemformer, men det er et større for strategisk indsats omkring skoleudvikling og styrke eleverne 

tæt på almen så vidt mulig.”(Centerchef Lone Kvist) 

Her tolker jeg også vigtigheden af, at oversættelsen helst skal kunne indgå i en større fortælling – både for 

at kompleksitetsformindske, men også for at skabe mening og følgeskab ind i kerneopgaven – så 

initiativerne og oversættelsen bliver en tilføjelse eller justering til noget eksisterende og dermed ikke et 

isoleret spor i organisationen. 

 

Delkonklusion 1 – oversættelse af mellemformer ud fra Søren Obed Madsens model  

Jeg vil i nedenstående model ridse centrale fund op ift. De 5 dimensioner – instrumentelle-fortolkende-

legitimerende-politiske-oversættelse, med henblik på, at overskueliggøre de observationer og fund jeg har 

beskrevet i denne første analysedel. 
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 Fund Opmærksomhedspunkter 

Instrumentel 

og fortolkende 

perspektiv 

Tydelige strategier hilses velkommen af chef og ledere 

Ledere er forskellige ift. deres syn på, hvorledes strategi 

og implementering skal tage sit udspring med afsæt i 

instrumentelle kontra fortolkende perspektiv. 

Behov for fælles meningsskabelse og oversættelse og 

konkretisering fra forvaltning til skole. 

Meningsskabelse går igen som centralt begreb fra det 

fortolkende perspektiv vedr. oversættelse og 

implementering samt forankring. 

Det har værdi, at der 

arbejdes med strategier. 

Strategier bliver som 

udgangspunkt opfattet 

positivt og støtter lederens 

mulighed for at lykkes med 

forandring. 

Legitimerende 

og politiske 

perspektiv 

Legitimering på chefniveau er centreret omkring 

legitimitet ift. politisk niveau samt vigtigheden af, at samle 

professionelle på tværs og skabe fælles fortællinger der 

styrker legitimitet 

De to Daglige ledere ser forskelligt på legitimitet. Det kan 

både være legitimerende, at man handler ud fra tydelig 

politisk mandat – og det kan være legitimerende via lokal 

meningsskabelse, råderum og oversættelse. 

Der opstår elementer af organisatorisk hykleri, når 

strategierne ikke passer ind i organisationen, hvor der 

opstår ubalance ift. antallet af initiativer, timing og 

skolens egne indsatser. Lederens personlige præferencer 

tilskrives betydning. 

Ledernes forskellighed er 

interessant. Konteksten 

bliver derfor afgørende i 

dette perspektiv. 

Oversættelse Den ”lille fortælling” om det konkrete initiativ/strategi 

lykkes bedst, hvis den kædes sammen i den store 

fortælling om skolens opgave. 

Oversættelsen er forskellig alt efter modtageren ude på 

skolerne. 

Oversættelse skal 

modelleres ift. modtageren 

og leve sammen med de 

store fortællinger om 

skolens opgave. 
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Centralt at oversættelsen ikke kun fore hierarkisk, men at 

der også skabes rum på tværs af hierarkier, hvor 

fænomenet drøftes og tilskrives mening. 

Opstartsfasen tilskrives stor betydning ift. den tidlige 

oversættelse.  

 

Oversættelse af ”mellemformer” ud fra Røviks fire oversættelsesregler 

Det reproducerende modus – Kopiering 

Kenneth Rosfort beskriver følgende ift. Kopiering. 

”Man finder sin legitimitet i at sige, sådan skal det være, fordi der er nogle der har bestemt det.  Det 

er da fint – så er man fri for at diskutere – så er det ikke mig der kommer med det. Så er det noget der 

kommer udefra og det er sådan det er. Vi arbejder i en politisk styret organisation, så det er sådan set 

fint, at man kan finde legitimiteten i det nogle gange.” (Daglig Leder Kenneth Rosfort) 

Jeg tolker her, at der er situationer, hvor dette også sker i den organisation, hvor jeg arbejder. Men ift. 

strategien om mellemformer, som ikke fremstår særlig operationel, så har oversættelsen her ikke båret 

præg af kopiering, da strategien ikke har fastlagt bestemte initiativer på mikroniveau på den enkelte skoler, 

men i stedet givet meget plads til lokal tilpasning. 

Det modificerende modus – addering/fratrækning 

Der er flere stedet i datamaterialet, at informanterne peger på situationer, hvor de selv som ledere har 

tilpasses strategien og har givet strategien egne navne. Disse situationer er hændelser som ligger under 

Røviks begreber addering/fratrækning, som jeg ser det. Lone Kvist betoner den løbende allokering af 

opmærksomhed som en vigtig faktor, hvor den løbende forhandling om, hvad der er vigtigt er i fokus: 

”Og det er jo i løbende forhandling ift. jer ledere, direktion og politikere omkring. Hvor er vores fokus 

lige nu og hvad skal vi fokusere allermest på? – så der er jo alt muligt på spil hele tiden – det er det 

jeg prøver at navigere i. (Centerchef Lone Kvist) 

De daglige ledere taler mere direkte ind i implementeringen af Mellemformer og betoner den løbende 

tilpasning på forskellig vis. Betina Brandt betoner vigtigheden af tillid mellem medarbejdere og ledelse og 

den løbende tilpasning/justering som helt relevant: 
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”Der er så meget udvikling i selve teamet omkring i forhold til, hvordan vi skal gribe det an. Hvordan skal 

vi justere? Altså, at der er alignment i teamet gør, at de nogle gange har sagt: ”Nu skal vi gøre noget 

andet” …. Så de har faktisk i det her år justeret flere gange undervejs, og bruger mig meget til 

sparring.  Vi har en rigtig god dialog om de her ting. Og der er stor tillid og opbakning, siger de, at de 

oplever fra mig. Det er fuldstændigt tydeligt, at der er en stor tillid i leder/medarbejdere forholdet, og det 

tror jeg igen er noget, jeg lykkes rigtig godt med - så det er også en faktor i sig selv, at der noget opdrift… 

(Daglig leder Bettina Brandt) 

 

Her fremgår det, at der også gives plads i selve implementeringen, til at medarbejderne selv kan justere 

strategierne og indsatser i tæt parløb med ledelsen. Lidt det samme argument som Lone Kvist 

præsenterede under analysen om oversættelse tidlige i analysen, hvor hun belyser, at det er vigtigt med 

den fælles rammesætning og fælles retning, men, at der derefter må ske en lokal tilpasning til lokale 

forhold og udfordringer:  

Bettina Brandt uddyber endvidere: 

”Så ret hurtigt kom vi jo væk fra det her papir  og tog ejerskabet ind i det. Og det tror jeg også er 

noget af det, der er afgørende for at vi lykkedes - at man oplever, at de er blevet gjort til vores eget – 

det er ikke et eksternt papir fra Egedal Kommune der siger , nu skal vi gøre sådan og sådan” (Daglig 

Leder Bettina Brandt).  

Denne udlægning handler om den lokal tilpasning, men er også formuleret på en måde, så den også kan 

tolkes til at skulle kategoriseres under Røviks omvandling nedenfor. 

Daglig leder Kenneth Rosfort beskriver det som en ”Grovsortering”, hvor nogle strategier får mere 

opmærksom end andre og sondrer mellem KAN og SKAL strategier. Dvs., at der allerede her sker en 

oversættelse og en første bearbejdning hos Kenneth inden de ryger videre i organisationen. 

”Altså nogle gange… hvis jeg ikke har overskud, så kan jeg godt sådan kaste det lidt væk. Så kan jeg 

godt kigge på det og give det direkte videre til en sekretær eller medarbejder – fordi jeg har sådan en 

hurtig idé om ”Hvor hører det hjemme”. …….Dvs., at jeg grovsorterer. (Daglig leder Kenneth Rosfort) 

Kenneth Rosfort beskriver endvidere, at idéers og strategiers vej gennem organisationen fra tanke til 

handling gennemgår forandringer, hvor han beskriver det som en central opgave, at der er sammenhæng 

mellem idéens påtænkte forandring og den reelle forandring. 
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”Ser vi det samme? Og hvordan får jeg det så ned i organisationen? Hvordan får jeg bragt budskabet 

videre, således at der på det operationelle plan, faktisk bliver gjort sådan som strategien peger på. 

Eller ift. til det der er påtænkt i strategien – det er ikke sikkert det bliver sådan, men der tænker jeg, at 

eksekvere betyder, at få lavet noget handling….Dvs. at dokumentet kommer ud og gå i 

organisationen. Altså få strategidokumentet til at blive til virkelighed” (Daglig leder Kenneth Rosfort). 

Opsummerende, så er der flere nedslag i datamaterialet, der peger på, at der sker en lokal 

addering/fratrækning i udviklingen af praksis ud fra strategien og dermed i implementeringen. Denne 

”kultur” ift. lokal tilpasning flugter med Lone Kvists udmelding om, at strategi skal tilpasses lokale 

udfordringer. Der er her en vigtig pointe omkring, at dette utvivlsomt vil medføre, at eksekveringen af 

strategien om mellemformer kommer til at se ret forskellig ud i virkeligheden. Denne forskellighed kan 

både ses som en styrke og en svaghed – noget af det som informanterne kommer ind på i denne 

sammenhæng er vigtigheden af videndeling i dette landskab af forskellighed lokalt, som jeg vil forsøge at 

behandle nedenfor 

Behovet for øget videndeling på tværs, når der laves addering/fratrækning lokalt 

Bettina siger ift. videndeling omkring implementering af mellemformer: 

”Ja, det manglede der. Jeg tror bare, at der skulle have været flere formøder omkring… altså vi har 

arbejdet meget på hver vores satellit. Vi kunne med fordel have haft lidt flere indledende drøftelser, som 

gjorde at vi måske også ville have profiteret lidt mere af hinandens erfaringer - så lige nu sidder vi fortsat 

meget med vores egne gode ideer… men det kan også være, det giver mere mening i konteksten - men 

der har ikke været en stor videndeling” (Daglig Leder Bettina Brandt) 

Kenneths Rosfort beskriver behovet på denne måde, hvor han både forholder sig til fasen omkring 

ledelsesmæssig forståelse og vægtning samt den efterfølgende refleksion og evaluering samt videndeling. 

”Jeg var måske ikke helt klar over hvad opgaven egentlig gik ud på….. Altså, jeg tror det er vigtigt, at 

du som Distriktsskoleleder og os som daglige ledere var blevet lukket ind i et rum, hvor vi fik snakket 

igennem omkring…. Og få lavet nogle øvelser i forhold til: Hvad tolker du i det her strategipapir?....... 

Kunne godt tænke mig, at det havde været lidt mere firkantet skåret ud og sagt ”Det er sådan her det 

foregår” Vi gør det ud fra den forståelse vi alle sammen har skabt en mening omkring det 

strategipapir alle sammen, så det ikke er mig der sidder alene og har tolket på det. Men at vi 

allesammen havde tolket på det og så lavet en fælles forståelse, for så tror jeg det ville være 

nemmere dels at kunne sparre og så også have nogle feedback Loop….. ” (Kenneth Rosfort) 
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Kenneth uddyber endvidere med vigtigheden af refleksion når der arbejdes så forskelligt lokalt med 

implementering og oversættelse. 

”Så store forandringsprojekter tænker jeg, har brug for – og man skylder også medarbejdere og 

børnene i denne her sammenhæng – at der er nogen der får reflekterer over f.eks. det 

strategidokument der skal ud og leve i en organisation..” (Daglig leder Kenneth Rosfort) 

Ovenstående citater er vigtige i forståelsen af addering/fratrækning, da lokal tilpasning øger behovet for 

videndeling på tværs af enheder. Det fremgår synes jeg, ret tydeligt, at der både opstår dette behov før, 

under og efter implementering og oversættelse af en strategi. Og at netop oversættelsen styrkes ved, at 

arbejde mere målbevidst med netværk og videndeling på tværs især ved implementering af disse, ikke så 

operationelt beskrevne strategier. Især før-fasen bliver tydelig som en fase der er vigtig ift. fælles 

forståelse, fælles retning og fælles oversættelse. Og det fremgår tydeligt, at der i ift. Mellemformer 

processen har været et for tyndt setup på tværs af  skoler i denne før-fase. Dette fremgår som 

forklaringsfaktor omkring, hvorfor der er opstået så stor forskellighed ligesom Kenneth Rosfort udtrykker, 

at det har haft en negativ afledt effekt omkring, at han så også har stået meget alene lokalt med 

oversættelsen, hvilket i sidste ende kan have en påvirkning ift. lederens legitimitet. 

Den radikale modus – omvandling 

Som udgangspunkt er det svært i mit datamateriale at skelne mellem, hvornår en oversættelse gennemgår 

en markant addering eller en direkte forvandling. Jeg har registreret, at informanterne har talt ind i, at 

oversættelsen af strategien, medfører en stor lokal tilpasning. Omvendt, så understøtter Centerchef Lone 

Kvist udsagn, at arbejdet med ”Fællesmøder”, hvor retningen defineres, sikrer, at der er en fælles 

forståelse for indsatsen og dermed også en fælles præmis for oversættelsen. Jeg vurderer, at Bettinas 

Brandt syn på, at de på hendes skole hurtigt kom væk fra Kommunens Mellemformspapir tenderer en reel 

”Omvandling”, da skolen, hvor Bettina Brandt er leder for, har valgt at droppe begreber ”Mellemform” og 

give det deres eget navn. Herudover vægtes det også, at papiret er gjort til skolens eget.  

Jeg tolker klart ovenstående som en meget engageret tilgang til oversættelse og lokal forankring og 

meningsskabelse – men der er en indlejret risiko ift. strategiens intension i implementeringen, hvis disse 

lokale tilpasninger ikke løbende bliver drøftet på f.eks. fællesmøder som Lone Kvist nævner eller i 

ledernetværk i eget Distrikt, som Kenneth Rosfort argumenterer for. 
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Mellemformer som strategi med afsæt i Virusmetaforen 

Form, indhold og oprindelse 

I ovenstående har der været fokus på oversættelse af idéer/strategier. I denne del vil dette blive suppleret 

med Røviks virusmetafor, da der her ligger nogle faktorer der er interessante at spejle op mod 

datamaterialet. Virusteorien er taget med i denne opgave, da jeg synes, at den sætter ord på nogle af de 

mekanismer jeg registrerer selv og som også informanterne udtrykker. Dette vil blive et kortere blik på 

denne vinkel fra Røviks bog. Røvik indleder med, at skrive om selve metaforen virus, som mefator for idéers 

vej ind i organisationer, hvor han bl.a. beskriver at modefænomener, som jeg beskrev i teoriafsnittet, har 

tendens til at sprede sig via tekster (strategier/idéer), hvor der nogle gange kan opstå en ubalance mellem 

det skrevne i strategien som noget universel og den lokale virkelighed. Røvik beskriver endvidere at 

virusmetaforen er god ift. idéers spredning, da det kan være svært at se, idéernes oprindelse. (Røvik 2007, 

side 342-344). Herudover beskriver Røvik 6 kendetegn ved virus, som jeg nedenfor vil forholde mig til med 

afsæt i datamaterialet. 

Smittefarlig: En virus er beskrevet som ”Smittefarlig”, da den så og sige lander i en organisation med nogle 

mennesker. Når først at strategien bliver ført ind i organisationen og bearbejdet på møder eller i udvalg vil 

den på en eller anden måde ”smitte” de ansatte.  

Immunitet: Beskriver organisationens og medarbejdernes naturlige modstandskraft, når den vante praksis 

udfordres af nye strategier og ideer.  Denne modstand opfattes som organisationens positive beskyttelse af 

det eksisterende. Kenneth Rosfort har udtrykt det løbende arbejde med at strategier bliver vurderet i 

ledelsen – om det er en KAN eller SKAL opgave. Lone Kvist har også været inde på, at der er mange 

strategier der skal oversættes hele tiden. Og at der også på hendes niveau sker en løbende forhandling og 

udvælgelse ift. hvad der er vigtigt lige nu. Når vi taler om immunitet og madstand, så finder jeg det 

interessant at Bettina nævner følgende: 

”Men der har været lidt modstand fra øvrige, fordi man oplever, at timerne går fra menigpuljen i 

klasserne, hvor man får færre timer, fordi nogle af timerne bliver ædt i kompasset og den tanke skal vi jo 

lidt væk fra, for det er jo et helhedssyn jeg godt vil have – det her er jo til alle børns bedste. 

Læringsfællesskaber det er jo for alle børn – det er ikke kun nogle børn. På den måde er der jo den store 

fortælling ind i det.” (Daglig leder Bettina Brandt). 

 

Her tolker jeg at Bettina registrerer en delvis modstand – altså hvor nogle i organisationen udviser 

modstand – i dette tilfælde ift. ressourceallokering til det nye. Omvendt har hun tidligere beskrevet at 
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samme idé/strategi blev taget imod med stor glæde for det team der skulle udmønte det (som også fik 

ressourcer til det). Bettina beskriver dermed modstand og i Røviks verden immunitet som noget individuelt 

og subkulturelt der foregår nogle steder i organisationen. 

Kenneth Rosfort siger endvidere ift. modstand: 

” Ja det er  svært - altså grundlæggende så tror jeg, at det handler om den lærer og den pædagog 

som står ude i klassen. ……Der er nogle som er eminente til det her, som kan få hvilken som helst 

klasse til at køre gnidningsfrit – og så er der nogle lærere og pædagoger som ikke skulle være her i 

forhold til den måde at håndtere tingene på – fordi det er for svært for dem.  Ikke fordi de er dårlige 

mennesker - ikke fordi at de uduelige. Det kan være de er knaldhamrende dygtige fagligt, men de 

formår bare ikke, at rumme hele elevgruppen..….Jeg tror, at det er den modstand der kommer, fordi 

de mennesker som ikke evner at håndtere det her – de vil blive ved med at skubbe den anden vej, 

fordi det er ikke noget de kan være i. …” (Daglig leder Kenneth Rosfort). 

Her tolker jeg ligeledes, at Kenneth Rosfort taler ind i den forskellighed der er mellem medarbejdere på en 

skole. Hvor Kenneth her også belyser et kompetencegab som en udfordring og en generator for modstand 

mod nye strategier, der skal ændre praksis. Men igen at det ikke kan betegnes som en organisatorisk 

modstand, men mere som en modstand iboende den enkelte medarbejder. Dette kan med en vis volumen 

jo så udvikle sig til en modstand i subkulturer eller i hele organisationen. 

Inkubationstid: Ift. fænomenet Inkubationstid”, synes jeg, at jeg i den forrige analyse flere steder kom ind 

på, at idéer og strategier vej ind i organisationer er påvirket af mange ting, herunder som Lone Kvist 

beskriver, den løbende udvælgelse, og som Kenneth beskriver omkring den lokale vurdering af KAN og SKAL 

opgaver. Denne løbende forhandling på flere niveauer vurderer jeg, giver også rum til at idéer, om jeg så 

må sige får lov til at bevæge sig ind i organisationen i forskellig tempo. Det som Bettina og Kenneth 

beskriver i ovenstående, synes jeg harmonerer med Røviks forklaring af inkubationstid, som også noget 

individuelt betinget (med reference til sygdomsforløb). (Røvik 2007, side 349-50). Inkubationstid ift. 

mellemformer generelt, er svært at identificere konkret ift. mellemformer, men der er nogle mere 

generelle udtalelser fra informanterne, der beskriver dette fænomen, hvor nogle strategier får 

opmærksomhed og andre ikke. 

En virus kan gå fra smitte til symptomer 

Her beskrives, at det typisk er ledelsen der bringer nye begreber og idéer ind i organisationen. Endvidere 

beskriver Røvik, at nogle af disse idéer kun vil lægge sig på overfladen, mens andre vil trænge ind og smitte. 

(Røvik 2007, side 352). Dette synes, jeg lægger sig op af de udsagn der er nævnt tidligere omkring KAN og 
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SKAL opgaver, samt de mekanismer hvor lederne beskriver, at idéer spredes og oversættes lokalt med 

tilpasninger, hvor der sker en gradvis smitte i organisationen. I de tidligere citater er ligeledes 

meningsskabelse og lokal frisættelse talt frem som motorer for, at idéer kan etablere sig som reelle nye 

praksisser på skolerne. 

 

Mutation: Jeg sammenholder mutationsmetaforen med Røviks addering/fratrækning, hvor der løbende 

sker en forandring i oversættelsen og idéerne når de møder organisationerne på flere niveauer. Det der 

dog er særegent ved mutationen i denne forståelse (i modsætning til addering/fratrækning), er at det er en 

ukontrolleret proces. Røvik beskriver bl.a. at en mutation f.eks. kan ses ved, at en organisation vælger at 

skifte navn på en ide/strategi, som vi kunne se var sket på skolen, hvor Bettina Brandt er leder. Her oplever 

jeg, at der opstår et paradoks, da jeg egentlig oplever, at det at give et initiativ et eget navn, kan være en 

styrke og opbygge medarbejderskabet lokalt – men her i Røviks terminologi bliver det beskrevet som en 

mere ukontrolleret proces. (Røvik 2007, side 355). Kenneth Rosfort beskriver endvidere det at skabe 

kobling mellem idé og praksisgørelse, hvor han nævner videndeling og refleksion som centrale elementer. 

Jeg tolker dette i retning af, at idéer muterer, men det kan på en måde styres og håndteres ved løbende 

netværk og dialog på skolen og på tværs af skoler. 

Aktivering/inaktivering: Røvik beskriver at virus kan være aktiv og ikke aktiv. Lone Kvist udtrykker: 

”Du har fuldstændig ret i, at man ikke kan navigere i at have 20 forskellige strategier kørende inde i 

hovedet hver gang man skal træffe en beslutning..……….. Og så er der jo også strategier som jeg ikke 

har kendskab til ……så der er automatisk strategier der udfases og så løber man  afsted med nogle 

andre ting. Så er der andre strategier som jeg selv er en del af, som jeg jo har for øje. På den måde 

sker der en løbende udvælgelse…Og det er jo i løbende forhandling ift. jer ledere, direktion og 

politikere omkring ”Hvor er vores fokus lige nu og hvad skal via fokusere allermest på – så der er jo alt 

muligt på spil hele tiden – det er det jeg prøver at navigere i” (Centerchef Lone Kvist) 

Dette synes jeg giver et fint billede på den virkelighed, hvor idéer er genstand for aktivering og deaktivering 

– og at dette både er styret af bevidste valg, men også nogle tilfældigheder og dagsordener fra forskellige 

niveauer. 

Opsummerende, vurderer jeg, at virusteorien åbner for nogle nye vikler ift. oversættelse og idéspredning i 

organisationer ift. arbejdet med mellemformer. Især fænomenerne immunitet, mutation og 

aktivering/inaktivering vurderer jeg er relevante ift. forståelsen af fænomenet Mellemformers vej ind i 

organisationen og oversættelsen deraf. 
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Delkonklusion 2 – oversættelse af ”Mellemformer” ud fra K.A. Røviks teori om oversættelse 

Jeg vil i nedenstående model forsøge at ridse centrale fund op ift. Røviks fire oversættelsesformer samt 

virusteorien med henblik på, at overskueliggøre de observationer og fund jeg har beskrevet i denne anden 

analysedel. 

 Fund  Opmærksomhedspunkter 

Kopiering Opstår i mindre grad ift. 

implementering af Mellemformer. 

Strategien er ikke tydelig på det 

operationelle plan og åbner dermed 

for lokal tilpasning, hvilket 

vanskeliggør kopiering 

 

Addering/fratrækning 

- Herunder 

behovet for 

videndeling 

Markant tydelighed omkring, at der 

ift. Mellemformer sker 

addering/fratrækning lokalt. 

 

Der italesættes et tydeligt behov for, 

at denne lokale frihed til 

addering/fratrækning understøttes 

af netværksdannelse, hvor der 

videndeles  før, under og efter 

implementering. Dette vil styrke 

oversættelsen lokalt og dermed 

styrke chancen for at de 

intenderede visioner og mål 

fastholdes i de lokale oversættelser. 

Omvandling Det lokale frirum åbner i nogle 

udsagn for reel omvandling. F.eks. 

når strategi gives nyt navn bliver det 

defineret som omvandling. 

Skillelinjen mellem lokalt 

råderum/frisættelse med rum til 

addering/fratrækning til reel 

forvandling er svær at skelne 

præcist imellem. 

Strategien om 

mellemformer i lyset af 

virusteori 

Kendetegnene ved virus; 

inkubationstid, immunitet og 

mutation forekommer centralt ift. 

oversættelsen og implementeringen 

Virusteorien vægter det 

uforudsigelige højt. Og det 

giver os derfor en forståelse 

for hvorfor det kan være så 
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af strategien om mellemformer. Især 

mutationsfænomenet fremtræder 

tydeligt i de udsagn, som 

informanterne nævner. 

Inkubationstid nævnes mest i 

reference til andre idéers vej ind i 

organisationer. 

- Central pointe omkring at 

modstand i 

organisationer kan være 

et sundhedstegn. Vigtig 

pointe, at 

modstand(immunitet) ud 

fra informanterne ses 

som noget individuelt, 

hvor der er stor forskel 

på, hvorledes enkelte er 

immune overfor idéen. 

Lokal skabelse af mening 

er her relevant. 

forskelligt ift. hvornår 

strategier bliver til virkelige 

praksisændringer eller 

vedbliver som idéer der ikke 

spredes som påtænkt. 

 

Diskussion  

Et udsnit af virkeligheden 

Jeg har i analysen taget afsæt i et relativt begrænset empirisk grundlag. Jeg har fokuseret på lederes 

egenforståelse og tolkning af oversættelse af Mellemformer med afsæt i den ”Forstående forskertyper” 

(Launsø 2017 side 28). Jeg har ikke inddraget f.eks. medarbejdere, forældre eller andre interessenter i min 

opgave. Ved at udvide det empiriske grundlag, ville jeg højst sandsynligt få mere varieret data til at belyse 

oversættelsesfænomenet og dermed et forventeligt andet billede af virkeligheden. Dette har opgaven ikke 

efterladt plads til, men jeg er igennem opgaven blevet interesseret i, hvordan denne oversættelse egentlig 

udfolder sig i praksis. Dette kunne være en åbning mod, at man f.eks. kunne have udvidet denne opgave 
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med et observationsstudie, hvor lærermøder eller lederes møder med deres Mellemforms teams kunne 

have været genstand for dataindsamling. Det kunne også have været interessant, at gennemføre en 

spørgeskemaundersøgelse med henblik på at indsamle data omkring hvorledes medarbejderne kan 

genkende nogle af de centrale oversættelser, som informanterne gerne ville eksekvere. En 

spørgeskemaundersøgelse ville dog kræve, at jeg skulle undersøge egen organisation ud fra en 

”Beskrivende forskertyper” (Launsø 2017, side 17), hvor forskeren i højere grad distancerer sig fra det 

undersøgte og ikke er i direkte dialog med informanterne. Kvaliteten her kunne måske være, at jeg måske 

kunne få nogle indikationer på f.eks. (Har du hørt om Mellemformer?), (Ved du, hvordan dine elever evt. 

kan drage nytte af at blive en del af Mellemformer?”), (Kender du målsætningen bag Mellemformer?). 

Dette ville evt. give mig et tydeligere billede på modtagersiden af oversættelsen i organisationen.  

I det hele taget er der for mig en stor opmærksom omkring modtagesiden ift. Idéers vej ind i 

organisationen. Jeg har i opgaven beskæftiget mig med den mere ”Hierarkiske oversettelseskjeden” som 

Røvik beskriver (Røvik 2016, side 294), med mit empiriske fokus på Chef og Daglige ledere. Ved at 

balanceforskyde det empiriske grundlag til at fokusere på medarbejdere, ville jeg gerne gå længere ned i 

hierarkiet mod praktikkerne og deres forståelse og praksisgørelse af idéerne. Her kunne interview med de 

ansvarlige lærere og pædagoger for mellemformer have været interessant at belyse. 

Ligeledes kunne problemformuleringen også have været undersøgt ud fra andre teoretiske positioner. Det 

kunne f.eks. have været en mulighed at betragte oversættelse af Mellemformer ud fra offentlig 

værdiskabelse og værdi for borgeren – evt. med afsæt i Mark Moores strategiske trekant. Det ville naturligt 

skabe nye vinkler på problemformuleringen, men nok også kræve at hele empiriudvælgelsen blev justeret, 

som jeg har nævnt ovenfor. 

Analysens konklusioners generaliserbarhed  

Denne opgaves præmis har været at undersøge oversættelse på Leder/Chefniveau. I analysens 

delkonklusioner, er der ridset nogle centrale fund op. Umiddelbart er det svært at sige, hvor meget af det, 

jeg er kommet frem til, som er generaliserbart og kan overføres til andre sektorer. Jeg vurderer, at en øget 

bevidstgørelse ift., hvordan man balancerer ift. det instrumentelle og fortolkende perspektiv, samt de fund 

der er ift. legitimitet og oversættelse kan være generaliserbare. Den subjektive tolkning og 

meningsskabelse træder frem i konklusion som centralt ift. forskelligartet oversættelse og implementering. 

Det er mit bud, at disse karakteristika vil gælde andre brancher også. Det fund der er beskrevet omkring, at 

der med mine bare 3 informanter er stor forskellighed ift. flere af de elementer jeg undersøger, tænker jeg 

er generaliserbart ift. oversættelse af organisationsidéer generelt og dermed også generaliserbart ift. 

implementering af strategi . Denne viden er relevant ift., fremtidig strategiplanlægning og 
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procesplanlægning, hvor behovet for før, under og efter videndeling og meningsskabelse på tværs er 

central. 

Modefænomener, spredning og den ledelsesmæssige opmærksomhed 

Jeg finder det relevant, at inddrage et perspektiv ift. opgavens opbygning omkring modefænomener, som 

efterfølges kopieres af organisationer med hjælp fra konsulenter til kommunale strategier og lokale 

implementeringer. Jeg har i opgaven vægtet vigtigheden af, at vi som ledelse formår at stoppe op 

tænke/reflektere/vurdere nye idéer, inden vi indoptager nye dem i organisationen og begynder at 

implementere. Der ligger en læring her ift. lederes roller og ansvar, når fremtidige modefænomener lander 

i organisationen som løsning på svære problemstillinger, hvor det skal sikres, at der prioriteres tid og rum til 

drøftelse, videndeling, oprettelse af videndelingsnetværk samt efterfølgende refleksion. Heri ligger også et 

generelt opmærksomhedspunkt omkring ledernes ansvar for at analysere egen organisations 

”Udviklingskapacitet” og dermed også forholde sig kritisk til, om organisationen kan bære flere nye idéer. 

Eller om ikke andet, som Lone Kvist kommer ind på – lederens ansvar ift. at få passet nye idéer ind i 

eksisterende udviklingsspor i organisationen. Alternativet kan ellers være enten ”Overophedning” af 

organisationen med for mange idéer der skal implementeres eller ”Organisatorisk hykleri” som Brunsson 

beskriver. (Madsen 2018, side 26). Ydermere er det relevant at betone vigtigheden af dialog mellem 

hierarkier. Det, at jeg interviewede ledere fra egen organisation, fik jeg meget positiv respons på. 

Informanterne har efterfølgende fortalt mig, at det virkelig var rart og meningsfuldt, at blive sat i et rum og 

tale om ledelse, dilemmaer, ønsker og erfaringer ift. strategi, oversættelse og implementering. Dette har 

været en vigtig erkendelse for mig i hele processen – vigtigheden af fremadrette af skabe disse rum, hvor 

der etableres en ro og gensidig opmærksomhed omkring ledelse af forandring. Og dermed også skabe rum 

til at snakke om det der er svært og også åbne op disse ledelsesmæssige dilemmaer der opstår, når idéer 

møder organisationer. 

Konklusion 

Jeg har i denne opgave arbejdet med besvarelse af spørgsmålet omkring, hvordan de enkelte Daglige ledere 

og Chef har oversat strategien om Mellemformer. 

Konklusionen i opgaven bygger på to opsummerede delkonklusioner fra analyseafsnittet, hvor de 

centrale fund er beskrevet. Nedenfor opridser jeg disse fund ift. problemformuleringen. 

Delkonklusion 1 

- Strategier og nye idéer der politisk besluttet bliver som udgangspunkt oplevet positiv. 
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- Strategier med tydelige mål og retning, er vigtige for oversættelsen, men ledere er forskellige i 

deres præferencer ift. balancen mellem det instrumentelle og fortolkende perspektiv vedr. 

implementering af mellemformer, hvor den ene informant ønsker stort frirum og den anden i 

højere grad ønsker strategier der har et mere instrument design. 

- Opstartsfasen er særlig vigtig ift. oversættelse. Især betones vigtigheden af, at der prioriteres 

tid til den ledelsesmæssige oversættelse af idéer inden de møder skolernes medarbejdere. 

- Meningsskabelsen fremstår som en central faktor i lederens arbejde med oversættelse og 

implementering. Den fælles meningsskabelse på kommuneniveau på tværs af skoler med 

behov for etablering af netværk, italesættes som central for oversættelsen i samspil med den 

lokale meningsskabelse på de lokale skoler. 

- Der er ikke registreret entydighed ift. legitimitet ift. oversættelse. På chefniveau beskrives 

vigtigheden af, at fremstå legitim overfor politikere. På lederniveau er der  forskel på de to 

ledere ift. forståelse af legitimitet, hvor den ene informant ikke oplever at blive udfordret ift. 

egen legitimitet, mens den anden beskriver træk der tenderer organisatorisk hykleri. Dog er der 

er et fælles træk ift. at lederen opbygger legitimitet gennem lokal meningsskabelse med 

inddragelse og uddelegering.  

- Den ”lille” fortælling om mellemformer fungerer bedst sammen med den ”store” fortælling om 

skolens opgave, hvilket betragtes som centralt ift. oversættelse. Dvs. at strategier reelt bliver 

koblet på eksisterende udviklingsspor i organisationen. 

Delkonklusion 2 

- Der forekommer ikke direkte kopiering i oversættelsen af Mellemformer 

- Der sker i højere grad addering/fratrækning lokalt ift. oversættelse af strategi om 

Mellemformer – så der opstår forskellighed i praktisk implementering. Denne forskellighed 

fordrer en efterspørgsel efter at opprioritere netværk på tværs med videndeling mellem ledere 

før, under og efter implementering.  

- Der beskrives et stort frirum i strategien om Mellemformer, hvilket åbner for reel omvandling 

af det fælles strategipapir til lokal oversættelse og implementering. Dette kan positivt skabe 

ejerskab og forandring –omvendt er der risiko for, at det implementerede bevæger sig for langt 

væk fra det intenderede i strategipapiret. 

- Med afsæt i Virusteori beskrives generelt en ”Uforudsigelighed” ift. idéers vej ind i 

organisationer, oversættelse og praktisk implementering. Ift. Mellemformer fremgår det, at 

idéen så at sige muterer lokalt og forandrer sig – dette styrkes med graden af frisættelse lokalt. 
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- Idéen om Mellemformer møder også modstand i organisationen der fremtræder med 

immunitet med Røviks begreb. Denne modstand er positiv i Røviks forståelse. I datamaterialet 

fremgår det dog, at modstand også nogle gange ikke er positivt, da det kan udspringe af f.eks. 

mangel på kompetencer ift. det nye der skal implementeres. Herudover er den lokale 

meningsskabelse skrevet frem som central ift. arbejdet med oversættelse og modstand. 

 

Samlet set, vurderer jeg, at jeg har fået nogle relevante svar og indikationer på min problemformulering. 

Jeg vurderer, at jeg i opgaven med det teoretiske skelet, kombineret med datamaterialet og de beskrevne 

analyser, er kommet tættere på en forståelse af de mekanismer, der er tilstedeværende ift. oversættelse af 

strategi af Mellemformer set fra et ledelsesperspektiv. Jeg har gennem de første faser af opgaven, forsøgt 

at skabe et teoretisk afsæt for Mellemform som idé, som møder organisationen som modefænomen via 

konsulentrapport over til egen organisation og oversættelse og implementering.  

Jeg kan konkludere, at der på nogle områder er en fælles holdning, hvor konklusionen fremstår stærk, som 

f.eks. omhandler vigtigheden af den fælles ledelsesmæssige forberedelse og oversættelse samt behovet for 

netværk og løbende videndeling omkring oversættelsen. Jeg vurderer ligeledes, at Virusmetaforen, med 

dens uforudsigelighed, er velegnet til at beskrive oversættelse af Mellemformer, der udkrystalliserer sig i så 

forskellig form, som analysen beskriver. Så er der også andre områder der fremstår mere uklare, som f.eks. 

spørgsmålet om legitimitetens betydning for oversættelsen, hvor datagrundlaget ikke entydigt peger i 

nogen retning. Jeg vurderer, at især opmærksomheden omkring det kontinuum mellem det instrumentelle 

og fortolkende, giver en god ramme for at drøfte og forstå oversættelse, hvilket jeg vurderer, kan styrke 

den fremtidige oversættelse og implementering.  

Perspektivering 

Implikationer for egen ledelsesopgave og egen organisation  

Denne opgave har åbnet flere spor, som jeg synes er relevante ift. min egen videre ledelsesgerning. Jeg har 

undersøgt egen organisation, hvilket også medfører, at jeg også selv har kunne læse mig selv ind i nogle af 

de udsagn der er kommet frem samt i analysen. Tydeligt fremstår behovet for, at jeg også er medvirkende 

til, at der skabes øget fokus på fælles oversættelse og stærkere fælles rammesætning i arbejdet med 

oversættelse og implementering af strategi. Dette gælder både før, under og efter implementering. Det er 

skrevet frem i opgaven som behov for øget netværksdannelse med videndeling. Dette vurderer jeg også 

skaber grubund for, at det til stadighed vil være fordelagtigt at fastholde en åbenhed i oversættelserne, der 

giver den nødvendige plads og rum til lokal forankring og justering – og dermed også medinddragelse og 
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meningsskabelse. Opgavens størrelse har ikke efterladt plads og tid til at dykke mere ned i det felt omkring 

øget og bedre videndeling. Men det er et spændende område, hvor bl.a. Peter Holdt Christensen i bogen 

”Bedre videndeling” beskæftiger sig med dette felt, som jeg under MPG studiet kort har berørt på et 

valgfag. Bogen præsenterer nogle karakteristika ved videndeling som er interessante, f.eks. at videndeling 

også har været et modefænomen, der fik fremdrift i 1990erne (Christensen 2016, side 20-21) samt at 

videndeling ofte vil være et felt, som ledere taler meget positivt om, som noget organisationer skal gøre 

mere af, men samtidig har meget svært ved at implementere og skabe reelle bærende værdiskabende 

strukturer for (Christensen 2016, side 64). Sjovt nok bruger Christensen også ”Inkubations” begrebet 

(Christensen 2016, side 78), så der ligger her et felt, hvor nogle af de samme mekanismer og begreber som 

jeg bruger i min opgave er til stede, som kunne danne grundlag for en helt selvstændig – og spændende 

opgave. 

Området omkring den fælles ledelsesmæssige oversættelse ift. arbejdet med Mellemformer, vurderer jeg 

som et af de områder, der er generaliserbare til andre projekter med implementering af strategier, hvor 

oversættelse spiller en central rolle. Dette mener jeg, kan være medvirkende til, hvis det lykkes, at vi skaber 

bedre fundament og udgangspunkt for fremtidige oversættelser og dermed også øger chancerne for reel 

implementering med afsæt i en mere fælles forståelse/tolkning. 

Overvejelser egen ledelsesmæssige udvikling 

Jeg ender med at have været en del af CBS´ masterprogram i 4,5 år. Det har været en spændende proces, 

hvor min opstart på studiet indtræf omkring samme tidspunkt, hvor jeg skiftede til nuværende stilling, 

hvorfor den transition der lå i dette skift har været et omdrejningspunkt i uddannelsen. På PUF i starten af 

uddannelsen skrev jeg bl.a. følgende 2 citater, som jeg oplever som ret sigende ift. det fokus jeg har forsøgt 

at holde gennem uddannelsen. 

”Et gennemgående tema har været, at jeg i min ledelse har udtrykt en ledelsesstil som har været ret 

styrende og ikke i tilstrækkelig grad inddragende. Jeg har en egenforståelse af dette som bygger  på, 

at jeg har kunnet registrere en kobling mellem denne  kontrollerende tilgang og en organisation, hvor 

en markant del af personalet udviklede passivitet og manglende ejerskab” (Fra egen MPG PUF 

opgave) 

”Min egenrefleksion efter eksamen på LFG har gået på, at jeg min ledelsesstil i for høj grad 

opgavebelastede mig selv som leder, da jeg har haft tendens til at tage styring på for mange 

projekter og dermed også har haft tendens til at fritage for mange personer for at opnå ejerskab i 

processerne. Censor på LFG påpegede at det ville være tvingende nødvendigt for mig at udvikle en 
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øget evne til delegering og skabelse af frirum i organisationen med henblik på, at på den ene side 

beskytte mig selv som leder og ikke tage hele organisationens liv ”På mig” og på den anden side via 

denne ”indre side” adfærdsændring” skabe ændringer i organisationen og i sidste ende skabe bedre 

vilkår for opnåelse af organisationens målsætninger. Denne opgave med at ”Hvile mere” i ”Mindre 

kontrol” er et centralt aspekt ift. min ledelsesudvikling og har været en drivkraft gennem  PUF 

forløbet.” (Fra egen MPG PUF opgave) 

Jeg har gennem fag som f.eks. ”Kommunikation”, ”HRM”, ”Strategiimplementering  i praksis” forsøgt at 

arbejde med netop det, at lede på andre måder end via mikroledelse, hvor jeg har arbejdet med f.eks. at 

arbejde mere med værdier og formål, med uddelegering samt ledelse gennem ledere. Netop 

transitionen, da jeg for snart 4 år siden skiftede fra alm. Skoleleder med en del direkte ledelse af 

medarbejdere til leder af 14 ledere i nuværende funktion, har i den grad krævet, at jeg formåede at 

ændre min tilgang til ledelse, hvilket for mig har handlet rigtig meget om, at arbejde med reel 

uddelegering af ansvar til ledergruppen og en generel frisættelse af medarbejdere i organisationen. Jeg 

har de sidste 3 år arbejdet med et større projekt som omhandler Distriktsskolens ”Formål” og ”Værdier” 

samt de enkelte fire skolers egenfortælling (Kernefortælling). Denne proces har været genstand for en 

del opgaver på studiet, hvor jeg oplever, at jeg har rykket mig (og har været nødt til at rykke mig) 

ledelsesmæssigt fra en ret styrende position til en mere frisættende tilgang til organisationen. Og det er 

i den intension om at balanceforskyde eget ledelsesudtryk, at implementering af strategi og 

oversættelse har været meget spændende for mig, da jeg derigennem fik et teoriapperat til at 

synliggøre og begrebsliggøre de overvejelser der er i ledelsesrummet, når jeg balancerer mellem det 

instrumentelle og fortolkende perspektiv ift. oversættelse og i sidste ende implementering og 

forandring. Jeg mener, at jeg har rykket mig, hvilket jeg også har drøftet med min chef i forbindelse med 

udviklingen af denne masteropgave samt løbende i de 1:1 samtaler vi har hver måned. Disse 1:1 

samtaler er meget værdifulde for mig, hvilket også er et redskab som jeg selv benytter mig af med egne 

ledere. Samtalerne er med til at sikre retning og afstemthed i organisationen – og endvidere er de med 

til at jeg opnår tryghed ift. egne valg samt tryghed og vished ift. egne ledere, når dette større frirum og 

uddelegering skal understøttes, så jeg kan have en fornemmelse og tryghed i, at alle i organisationen har 

forståelse for retningen og at vi arbejder efter samme kerneopgave. 
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Bilag 

Bilag 1: Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter status 
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Bilag 2: Mellemformer fra Rambøll rapport 

 

Kilde:  Findes som bilag til referatet til skoleudvalgsmøde. 

https://www.egedalkommune.dk/politik/politiske-udvalg/skoleudvalget/dagsordener-og-

referater-fra-skoleudvalget/#/1924 
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Bilag 3:  Interviewguide 

 

Introduktion: Jeg vil gennemføre et interview med dig, hvor jeg stiler nogle spørgsmål ift. dit arbejde med 

implementering af strategien/initiativet med Mellemformer, som skolen har arbejdet med siden den 

politiske beslutning i efteråret 2019. 

Jeg vil gerne finde ud af, hvordan du har arbejdet med implementering af strategi ud fra arbejdet med 

”Mellemformer” fra din position som leder/chef. Jeg vil i mine spørgsmål orientere mig mod de muligheder 

og det råderum der ligger i denne implementering, hvor jeg er nysgerrig på, hvordan og på hvilken måde du 

skaber en fortælling om mellemformer og hvordan du har oplevet implementeringen som ”En fast 

skabelon” der skulle implementeres eller om der i stedet har været meget plads til lokal påvirkning og 

justering af den praktiske opbygning af mellemformer.  

Jeg har forberedt nogle spørgsmål, som indleder dialogen mellem os, hvorefter der er rum og plads til, at 

du bringer det ind i samtalen som du synes er særligt vigtigt. Jeg vil evt. afbryde og bede om uddybning 

eller springe til næste spørgsmål. 

Jeg vil gerne bede om samtykke til, at benytte dine udsagn i en efterfølgende transskribering, hvor dele af 

og citater vil indgå i opgaven, hvor du betegnes som informant på daglig leder niveau eller chefniveau og 

får du mulighed for at læse dine udsagn igennem inden opgaven afleveres. Opgaven vil efterfølgende være 

offentlig tilgængelig. 

Tema 1: Din rolle ift. implementering af strategi 

1. Beskriv kort din funktion i Egedal Kommune 

2. Beskriv kort din rolle/opgave som leder/chef ift. implementering af strategier? 

3. Fortæl om dine overvejelser ift. hvordan du overordnet arbejder med at skabe mening og følgeskab 

når strategier skal implementeres?  

4. Hvad kendetegner for dig en god strategi? 

5. Har du været involveret i strategien vedr. ”Mellemformer” – Beskriv kort hvordan. 

6. Hvad er en hhv. god og dårlig strategi for dig? 

7. Hvad betyder mål, visioner og strategi for dit arbejde som leder? 

 

Tema 2: Mellemform som strategi 

1. Kan du fortælle hvordan du forstår strategien om ”Mellemformer”? 

2. Mener du, at etableringen af ”mellemformer” er en god strategi ift. skolens opgave? 

3. Har du været i tvivl om indholdet i strategien? 

4. Hvad har du gjort, hvis du har været i tvivl om strategiens indhold? 

5. Synes du, at der har været plads og tid til at drøfte implementering af mellemformer? 

6. Har du og dine ledelseskolleger samt medarbejdere samme opfattelse af, hvad strategien handler 

om og hvordan den skal implementeres? 

Tema 3: Beskrivelse af implementeringsprocessen 
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1. Hvordan har du arbejdet med strategien vedr. ”Mellemformer”?  

2. Oplever du, at der har været noget i den lokale implementering, hvor du har vægtet noget højere 

end noget andet – så det har en fået en toning som skyldes dine valg? 

3. Har du iværksat praksis, som I selv har fundet på, som ikke står direkte beskrevet i strategien – 

begrund bevæggrunde herfor? 

4. Synes du det er vigtigt ift. implementering, at medarbejderne kan se, at du har været tæt inde over 

tolkninger og retninger indenfor strategien 

5. Har du været støttet tilstrækkeligt fra skolecenter og distriktsskoleleder ift. at implementere 

mellemformer lokalt? 

6. Har du oplevet at have misforstået noget i strategien? 

7. Har du justeret i strategien? 

8. Hvordan synes du det går med implementering af strategien? 

9. Hvilken effekt synes du strategien har på hverdagen og skolens kerneopgave? 

10. Synes du, at strategien passer ind i skolens opgaveportefølje? 

Tema 4: Ledelsesmæssige dilemmaer 

1. Har du oplevet det udfordrende at finde en balance mellem på den ene side at instruere og diktere 

implementeringen og på den anden side sætte udviklingen fri og skabe rum til at medarbejderne 

kunne få råderum i implementeringen? 

2. Har du oplevet, at du som leder bliver udfordret ift. din legitimitet i implementeringen af 

mellemformer? Har du f.eks. oplevet modsatrettede krav? 

3.  Synes du, at der har været et tydeligt mandat fra politisk side ift. strategien om mellemformer? 

4. Er der ift. den ressourcemæssige allokering til mellemformer opstået andre problemer ift. skolens 

opgaveløsning? 

5. Oplever du mellemformer mest som fælles Egedal projekt, Distriktsskole projekt eller lokalt projekt 

– begrund? 

Jeg har ikke flere spørgsmål – er der noget som du har behov for at vi afslutningsvis drøfter? 
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Bilag 4: Transskriberede interviews 

 

Interview Daglig Leder Bettina Brandt  

Transskriberet d. 17. Marts 2021  

Jakob: Jeg skal høre dig om jeg må bruge dine citater i en offentlig tilgængelig opgave og om du vil læse 

dine citater igennem først. Og om du må nævnes med navn og stilling i opgaven 

Informant: Jeg vil gerne gennemlæse det inden det bliver brugt i opgaven.  

Jakob: Din funktion i Egedal Kommune  - kan du beskrive den? 

Informant: Ja - jeg daglig leder her på Bækkegårdsskolen og det er en skole med ca. 530 elever og jeg er den 

øverste leder her på skolen og jeg har været i 2 år. 

Jakob: Kan du uddybe din lederopgave? 

Informant: ja men altså vi er struktureret på den måde at der er to afdelingsledere her. Der er en 

afdelingsleder for udskoling og så er der en SFO afdelingsleder som også er leder for indskoling sammen 

med mig. Men jeg er overordnet leder for det hele - det vil sige at jeg faktisk gør meget ud af at jeg er  

ansigtet ud af til os i forhold til at kommunikationen og forældre…. 

Jakob: Det her kommer til at handle om strategi og implementering. Kan du starte med at sige:  Hvad 

forstår du ved det strategi: 

Informant: For mig er det at have en god plan for hvad der skal ske, og at man kan faktisk har forberedt 

nogle ting – hvis man vil have det ud og leve. Og være strategisk ift. hvad man vil og lave en rettesnor for 

det. 

Jakob: Så det at have sin egen strategi ift. strategi er vigtigt? 

Informant: Altså jeg tænker at ma er nødt til at være commitet på det og være meget forberedt. Når man 

laver strategier er det jo fordi, at man tænker at der er nogle planer der skal udføres. Så jeg tænker at den 

forberedelse der ligger i at arbejde strategisk den er nærmest undervurderet og det er ikke altid at man 

måske kommer lige præcis derhen  - men lige præcis i mellemformer har vi fået ret frie hænder til at 

udforme det. 

Jakob: Hvad er for dig en god strategi? 

Informant: Jeg er helt klart en der tænder på at være med til at udvikle ting. Jeg vil gere have retning og 

stort råderum 

Jakob: Hvad har det af betydning for dig som leder, at der er strategier og at du arbejde med strategier?  

Informant: Jamen det har stor betydning fordi jeg tænker, at det er på  og kan realisere ting på – jeg er selv 

ret optaget af at lave strategier hvis man vil have noget ud over rampen, så tænker jeg at det er det er en 
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god måde at få ting til at ske på – så det er det handlingsorienterede jeg synes er interessant – hvor skarpt 

kan det blive – og også i det hele taget – hvor realistisk kan man blive omkring det. En ting er, at man sidder 

hjemme og har en drøm om noget. Men det skal også ud og gå på to ben – så realismen ind i at lave en 

strategi synes jeg er spændende. 

Jakob: Når du siger at du ønsker et stort rum selv ift. udmøntning af strategi – hvordan arbejder du så med 

at give medarbejderne rum i deres implementering? 

Informant: Jeg er klart en der er god til at uddelegere og mellemformer har for mig måske i særlig grad 

været en måde hvor jeg kunne lave meget mere delegeret ledelse fordi jeg har eksperter her på skolen, som 

ved så meget om inklusion og hvordan både konteksten er her på stedet og elevgruppen – så jeg vil sige i 

den her sammenhæng har benyttet mig fuldstændig af delegeret ledelse ind i det. 

Jakob: VI har jo den politiske beslutning om mellemformer som vi har suppleret med vores eget arbejdspapir 

ift. mellemformer. Synes du det har været en god strategi og få som opgave? 

Informant: Altså jeg ikke at der i tilstrækkelig grad har været en. Altså: ingen vidste hvad mellemformer var. 

Man skulle dykke ned i Rambøll rapporten for at forstå konteksten – altså dels at man både gerne ville spare 

penge og at man dels gerne ville forbedre inklusionsindsatsen – og gøre det lokalt. Og 

oversættelsesarbejdet er bare altid en forudsætning for, om man har forstået opgaven. Og medarbejderne -  

her tænker jeg på inklusions- og lærerteams. De har også haft svært ved det i starten, så jeg har det svært 

at sige …her har det jo i vid udstrækning været lokalt forankret. Og det synes jeg sådan set er mega positiv, 

men jeg kan også godt se nogle udfordringer i, at man måske skulle have gået mere sammen - altså du og 

jeg eller Daglige ledere lidt mere end vi var omkring det. 

Jakob: Når du siger oversættelse mener du så ledelsesmæssig oversættelse?  

Informant: Jeg tænker det,  at man i Egedal kommunen har besluttet sig for dels at lave den her strategiplan 

fra Rambøll - og hvordan går vi så ud i marken med? Der kunne godt tænke mig, at der havde været flere 

indledende møde omkring det. Det synes jeg ikke var godt nok forberedt. Altså en ting er, at der bliver lagt 

nogle dessiner ud på noget, men det var meget fluffy. Altså det var overhovedet ikke tydeligt hvad opgaven 

var, før man som selv begyndte og operere på det. Så vil jeg sige at det er en opgave, som jeg selv har haft 

meget energi i, fordi jeg synes det er så spændende – og det har jeg egentlig altid syntes omkring hvor gode 

kan vi blive til at inkludere børn i fællesskaber. Og det har jeg jo savnet i Egedal kommune, fra jeg startede 

på Toftehøjskolen. Jeg kæmpede som en hest – i hvert fald var jeg frontløber på, at jeg gerne vil have noget 

der hed dengang ”Fællesskabsklassen” og nu kom det så endelig igen i en anden udformning, men det har 

mangler, så for mig var det her et super initiativ 

Jakob: Så du siger, at der er en vigtig før-fase for dig ift. implementering af strategi, hvor der har været 

nogle dybere drøftelser og videndeling på tværs inden man skyder strategien i gang? 

Informant: Ja, det manglede der. Jeg tror bare, at der skulle have været flere formøder omkring… altså vi 

har arbejdet meget på hver vores satellit. Vi kunne med fordel have haft lidt flere indledende drøftelser, som 

gjorde at vi måske også ville have profiteret lidt mere på hinandens erfaringer - så lige nu sidder vi fortsat 

meget af vores egne gode ideer… men det kan også være det giver mere mening i konteksten - men der har 

ikke været en stor videndeling? 
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Jakob: Hvad betyder det i virkeligheden at oversætte, som du nævner: 

Informant: Jamen det betyder alt, fordi at oversætte som leder, det er at få medarbejderne til at forstå 

opgaven – altså hvad er det egentlig for en mission vi har? Hvordan skal vi arbejde ind i? Hvordan kan det 

her blive tydeligt for forældrene, at man kan få sit barn i ”Kompasset” som vi kalder. Har man forstået, hvad 

det her skal bibringe andet end skrivebordsarbejde? Hvad er målet med det her?? Så for mig har det været 

ret afgørende at sige, hvad er det for et mål vi har for Kompasses? Hvordan kan der blive ejerskab til hele 

det her foretagende og det kan der jo kun ved de her engagerede medarbejdere vi har. Så derfor har jeg 

også valgt at lade dem være med til at udforme det tilbud med et nyt navn, fordi vi synes simpelthen 

mellemformer lød for skørt. Derfor hedder det kompasset – det kan man relatere sig til som medarbejder til 

en indsats. Det kan man, hvis man selv får lov til at drive det og forstå, hvad det er man har at gøre med – 

og det kunne Tine og Pernille tydeligt – det har været dem der har været frontløbere. 

Jakob: Du kender dine fronløbermeddarbejdere godt. Hvordan har du arbejdet med medarbejdere der ikke 

på samme måde har uddannelse og erfaring som dem der koordinerer indsatsen ift. at se og forstå 

oversættelsen og opgaven? 

Informant: Det er klart, at det professionelle sprog – det har Tine og Pernille og dem har jeg  jo delt rigtig 

meget  med, omkring hvordan vi skulle programsætte det – hvordan vi skrive til forældrene? Hvordan skulle 

vi gøre tilbuddet tydeligt? Hvad sker der i kompasset? Hvad foregår der? Hvad er det for nogle aktiviteter? 

Hele det professionelle sprog for det, det skabt med Tine og Pernille,  fordi de har deres gode uddannelse ind 

i. Så har vi nogle dygtige medarbejdere, som er meget mere hands-on og som er udførere på det, men som 

ikke er inde i den mere pædagogisk-didaktiske målsættelse af det.  

Jakob. Du fortæller, at du har været meget engageret i denne strategi – kan du sige lidt om hvilken 

betydning det har, at man som leder har særlig interesse ift. strategier har ift. det ledelsesmæssige arbejde 

med dem. Har du gjort ekstra meget ved mellemformer som strategi? 

Informant: Ja, det må jeg sige ja til og det er af gode grunde, fordi vi arbejder jo med inklusion på hele 

skolen, hvor vi har etableret det der hedder ressourcelærerteamet og hvor kompasset bliver en del ind i det - 

Altså fordi det er også en måde at få optimeret ressourcer og få talt om, hvad det egentlig er for et 

børnesyn, der er afgørende for, om man lykkes med at komme i mål med den her strategi, om at inkludere 

flere børn i læringsfællesskab. Så jeg vil sige, at jeg har brugt rigtig meget energi på at oversætte for hele 

skolens personale -  Hvad er kompasset ? Så har det været nem selvfølgelig for dem der arbejder i 

ressource/lærinrgsteam – yes, det lyder godt. Men der har været lidt modstand fra øvrige, fordi man 

oplever, at timerne går fra menigpuljen i klasserne, hvor man får færre timer, fordi nogle af timerne bliver 

ædt i kompasset og den tanke skal vi jo lidt væk fra, for det er jo et helhedssyn jeg godt vil have – det her er 

jo til alle børns bedste. Læringsfællesskaber det er jo for alle børn – det er ikke kun nogle børn. På den måde 

er der jo den store fortælling ind i det.  

Jakob: Er det så rigtigt forstået, at der rent faktisk var noget i mellemformer, der passede ind i hvor skolen 

er og hvor du er som leder og sat mellemformer derfor passede ind i organisationen 

Informant: Ja, personligt har jeg altid drømt om det her tilbud. Så jeg tror, det er sådan en blanding af, at 

jeg selv altid har  brændt meget for at der skulle være et sted for børn der har udfordringer har udfordringer 

og så samtidig så kan man sige, at så kommer der den her strategiske indsats som et styringstiltag – så det 
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har bare passet fint, så var der bare ledelsesopbakning til det – altså once in a lifetime – tidligere da jeg 

startede på Toftehøj - der skulle man virkelig ikke have det. Der fik jeg at vide at det ville være en stat i 

staten – uha, det var meget farligt ik.. Hvor i mod nu, hvor der er fuld opbakning  - så det betyder jo alt for 

implementeringen og energien ind i det. At du også tænker: ”Yes, nu kører de bare med det”. 

Jakob: Hvad betyder det egentlig for implementeringen af du sætter dig for borgenden med masser af drive 

og engagement – kontra når du tænker på strategier der modsat ikke timingsmæssigt passer i skolens 

udvikling og de andre indsatser på skolen? 

Informant: Det er klart at det er ret afgørende – det er jo commitment ind i det der er vigtigt. At man føler 

at det gør en forskel og at man  - og at det er med til at forbedre opgaveløsningen. Altså det er det lange lys 

man kan få på. Det er igen det med om man har en god vision for ting de ting, så er det meget nemmere 

hvis man kan se lys og det kan jeg med det her projekt - så kan du andre ting man tænker ahh, så er der i 

hvert fald nogle der skal være med til at sætte Spotlight på det, hvis jeg skal synes det er spændende 

opgave.  

Jakob: Synes du, at du har justeret i strategien eller har du modelleret den og gjort noget ved den, så den 

har fået sit eget lokal præg? 

Informant: det må jeg sige ja til. Der er så meget udvikling i selve teamet omkring, hvordan Skal vi gribe det 

an? Hvordan skal justere? Altså det der alignment de har haft i teamet gør, at de nogle gange har sagt: ”Nu 

skal vi gøre noget andet” Eller der er brug for at vi går mere ud – eller de der handleplaner skal vi lidt mere 

ind over. Så de har faktisk i det her år justeret flere gange undervejs og bruger mig rigtig meget til sparring.  

Vi har jo en rigtig god dialog om de her ting. Og der er stor tillid og opbakning siger de, at de oplever fra 

mig. Det er fuldstændigt tydeligt, at der er en stor tillid i leder/medarbejdere forholdet og det tror jeg igen 

er noget jeg lykkes rigtig godt med - så det er også en faktor i sig selv, at der noget opdrift. Modstanden har 

ikke været der overhovedet bortset fra, som jeg sagde før om nogle lærere der synes at ressourcerne bliver 

taget fra dem 

Jakob: Kan du sige noget omkring denne her implementeringsværdi ind i skolens kerneopgave – du nævnte 

tidligere skolens børnesyn. Hvordan passer strategien ind ift. skolens kerneopgave? 

Informant: Jamen det passer rigtig godt. Vi taler om børn i læringsfællesskaber og inklusion som nogle 

rigtige luft i ord og nu får de jo gang på jorden, altså i forhold til at der bliver skabt en handling ind i det.  Så 

jeg vil sige, at det der med at lykkes - Hvornår er det et barn har lys i øjnene - det tænker jeg er noget vi er 

kommet bare lidt tættere på -  at der bliver nogle gode fortællinger, så børnesynet egentlig bliver meget 

klart, med eksempler på, hvordan man kan se anderledes på det. Det er jo simpelthen nye briller. Det er en 

måde hvor børnesynet bliver reflekteret – stillet til skue. Der er jo en åbenhed i det team der er der ovre, 

omkring, hvornår er det man med fejler og gør dumme ting og kommer til at sige noget man ikke skulle 

have sagt. Det kan man lidt bedre gøre i det team derovre, fordi der er tillid til at…. De har jo mange 

udadreagerende børn f.eks., som gør at man nogle gange måske kommer til at reagere i affekt eller 

tilfældigt eller måske ikke altid er lige reflekteret. Så alle fejler og det er okay. Så foregår der også nogle 

refleksioner ude i klassen,  hvor det her læringsteam nogle ser noget, hvor de tænker… Ahhh, det her 

børnesyn det er ikke godt. Og det bliver jo tydeligt når der kommer nogle andre briller eller refleksioner ind 

over i forhold til: Hvad skete der egentlig lige der? så det, at det bliver spejlet, gør at man faktisk får nogle 
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drøftelser omkring: Hvad er det for et børnesyn vi har her på skolen og kan det være rigtigt at sådan og 

sådan. 

Jakob: Har der været udfordrende faser, hvor du skulle gå meget ind og være den instruerende i teamet 

kontra at få dem til at finde nye løsninger 

Informant: Jeg synes det har været et samarbejde De har nogle gange haft brug for mig til at skrive nogle 

formål med kompasset og hvad laver vi i kompasset – de har indledende ting hvor de egentlig har givet mig 

en opgave – også trukket på mig i forbindelse med nogle udfordringer der har været. Men det er meget 

gensidig – Altså, det at lave delegeret Ledelse Igen,  altså det er jo egentlig at lade dem løbe med det og så 

sker det forunderlige, at jeg nærmest naturlig bliver inviteret ind. F.eks. på onsdag vil de gerne have mig 

med igen fordi de er i gang med at planlægge det kommende skoleår og vil snakke lidt om, hvordan kan vi 

måske gøre noget andet der. Så den ping pong der opstår naturligt nu, hvor der nærmest… Ja, der sker en 

udvikling af sig selv i det som handler rigtig meget om ejerskab. Men det handler også om følgeskab, for i 

virkeligheden er det mig der har givet dem en opgave, hvor de oplever den tillid 

Jakob: Så når du giver kommer luft, så gør det faktisk, at de begynder at invitere dig ind i processen? 

Informant: Jamen de er simpelthen så stolte af det. De starter tit med at sige ”Du gav os opgaven Bettina - 

tak for det – du troede på os” og du synes at vi var de bedste til det”. Altså tillid er fuldstændig afgørende 

for det her projekt.  

Jakob: ville der have været nogen forskel om initiativet om mellemformer kom fra dig eller fra 

skoleudvalget? 

Informant: altså igen det med oversættelse. Jeg har valgt måske at nedtone den meget tørre tekst der ligger 

i det her for at få commitment på min egen skole, så man kan sige, jeg har selv taget ejerskab til det og har 

sagt, ja, det er en strategi der er lagt ud nu, men vi skal implementere det og vi får lov til selv at forme det. 

Så ret hurtigt kom vi jo væk fra det her papir  og tog ejerskabet ind i det. Og det tror jeg også er noget af 

det, der er afgørende for at vi lykkedes - at man oplever, at de er blevet gjort til vores eget – det er ikke et 

eksternt papir fra Egedal Kommune der siger , nu skal vi gøre sådan og sådan 

Jakob: Hvad tænker du så, når der lige om lidt sikkert kommer nogle og spørger – hvad er effekter af det I 

har sat i værk ift. mellemformer? 

Informant: Jamen det er så det jeg også præsenterede på ledermøde: ”Hvordan kan man måle på om en 

elev har lys i øjnene?” Evaluering af det her projekt er jo rigtig interessant. Enten kan det være kroner og 

ører – at vi visiterer færre børn - og så er der samtidig den formative del af det også – og det er det jeg er 

ret optaget af -  at de har børn får nogle flere færdigheder og indgår lidt bedre i fællesskaber og der er 

svært at måle på, men jeg tror godt man bare kan spørge en elev og sige: Hvordan er det at gå i 

kompasset? Har du nogen venner? altså prøve at mærke om det her er en forbedring i forhold til hvordan 

det var at være i klassen tidligere, hvor du var skærmet eller måske sad i et hjørne eller var uden for døren 

eller noget andet. 

Jakob: Du har sagt på et tidspunkt, at du har det her stærke team – og så har du haft nogle medarbejderes 

og nogle andre subkulturer der har mistet nogle ressourcer i klasserne. Du vil have et noget træk fra det 
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politiske niveau ift. hvor mange elever lykkes vi med. Oplever du nogle gange at kunne blive spændt ud i 

forhold til dit eget ståsted omkring de her krav der fer fra forskellige sider i organisationen omkring en 

sådan strategi Altså du skal oversætte overfor forældre, medarbejdere, team, mig og andre. 

Informant: Nej, der tror jeg simpelthen jer er for erfaren. Jeg har arbejdet i undervisningsministeriet, hvor 

man ved, ”Det her er opdraget – kan du finde ud af at få det omformet så det giver mening i den kontekst 

man er i” Så jeg er bare en der prøver at oversætte og omforme det til noget der giver mening. Jeg er 

optaget af det der med mening. For hvis ikke det giver mening, så er øvelsen at få det til at give mening. 

Altså så må man jo finde ud af, hvordan kan jeg gøre nogle vande, for at få noget til at give mening, fordi 

det er ikke alting der umiddelbart giver mening og det er det jo heller ikke for mig selv. Men jeg tror bare, at 

jeg er jeg god til at finde ind til en måde at gribe det an på og få en strategi for, Hvordan vil jeg så bide det 

over – ja arbejde med det som step by step. 

Jakob: Så det er rigtigt forstået, at du handler dig ind i det og ud af det? 

Informant: ja, det gør jeg. Jeg analyserer det og kigger på det strategisk. Hvordan kan jeg både forstå og 

komme i mål med den her opgave. Og du har ret - det var ikke alting man synes er lige sjovt, men den her 

opgave er rigtig sjov. Så der er naturligvis nogle ring der er mere interessante end andre.  

Jakob: Oplever du i dag Mellemformer som et Egedal, Distrikts eller skoleprojekt? 

Informant: Jeg ved jo, at dette r et Egedal og Distriktsprojekt – men frem for alt er det simpelthen vores 

projekt – det kan jeg simpelthen sige med stolthed Det er et projekt som er blevet forankret. Men jeg skal 

nok også være lidt ydmyg, for en ting er, at det ser læringsteamet og det ser Forældrene også til dem der 

har børn i kompasset - altså mange har udtrykt kæmpe stor glæde og sagt ”Aj, hvor er det dejligt – vi bliver 

set og hørt”, men træerne vokser ikke ind i himlen for selvfølgelig er der også noget at bokse med. Her 

tænker jeg mere strukturelt -  der er noget I fagfordelingen, som gør det også svært at få ressourcer ind i det 

og at få det udviklet, så vi også kommer op på mellemtrin og jeg har faktisk lige siddet og  kigget 

fagfordeling og hvor svært det er – jeg vil gerne have flere ressourcer for at gøre det på mellemtrinnet og 

udskoling,  fordi jeg synes det giver så god mening. Det skal være en anden form, men det er en måde og at 

se på inklusion på en anden måde. Give det en anden farve simpelthen, fremfor, at vi i virkeligheden bare 

har talt om inklusion. 

Jakob: Du har nævnt mening nogle gange. Man kan jo både tale om andre om mening eller handle og så 

skabe mening løbende – hvad har været vigtigst i implementeringen i dette tilfælde? 

Informant: Det var vigtigt i starten at forstå hvad mellemformer var – altså sætte ord på: Hvad er det vi skal 

og hvordan skal vi indsluse og udsluse børn of hvordan skal man lave handleplaner på dem. Så i starten var 

det meget at forstå opgaven – og så sidenhen er det blevet mere dagligdag og det at jeg går over og møder 

børnene i kompasset og klassen. SÅ jeg vil sige, nu er det jo blevet implementeret Så derfor er det jo ikke 

mere et stykke papir som man skal forstå – det er simpelthen en måde at være elev på Bækkegårdsskolen, 

at man kan være en del af noget der hedder kompasset, hvor nogle lærere går ud og ind af klasserne. 

Hvordan Er responderer de andre lærere så på det? Det er jo, fordi nogle kan jo måske godt have det lidt 

svært med at der kommer sådan en ekspert ind i klasse og spejler noget helt andet – et helt andet børnesyn 

end der muligvis er hos den lærer Og det bliver jo konfronterende,  men så sker der bare nogle nye 

udviklinger og meningsudvekslinger. Og jeg tror faktisk, at det her det gør at ,den ekspertise der er i 
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læringsteamet -  når de kommer ud helt naturligt - så sker der noget. De kan jo se, at de gør det på en 

anden måde og får noget andet. 

Jakob: Men er det i virkeligheden ikke det du sagde i starten omkring distribueret ledelse – eller delegeret 

ledelse, hvor du lige pludselig oplever at der sker en udvikling, hvor du ikke direkte er involveret, men hvor 

dit syn på skole og børn skinner igennem.  

Informant: Helt sikkert -  altså jeg kan se, at når vi har netværksmøder hvor der sidder en med fra 

kompasses, så bliver snakken bare helt anderledes nu - fordi nu bliver det flere nuancerede syn på, hvordan 

man forstår det her – nu er det ikke den her evindelige stadfæstelse af, at han er sådan og sådan. Nu 

kommer der en mere professionel måde og tale om de her børn på, så der er ingen tvivl, om at det breder 

sig som ringe på den gode måde i vores organisation og man sal bare passe på, at det ikke kun bliver 

eksperterne -  altså vi skulle gerne have mange flere med. Vores børnesyn er jo ikke entydigt. Vi har nogle 

medarbejdere der super dygtige og har, synes jeg, det rigtige børnesyn, men vi har også nogle der er 

fuldstændig bag om dansen ift. det, hvor vi tænker, at de skal  udvikles. Der er bare noget der er bedre end 

noget andet. Det bliver jo tydeligt, når man så høre nogle kvalificere det. 

Jakob: Spændende. Du sagde før, at du syntes det var implementeret – det er jo en meget god sætning på, 

at her er der noget der er lykkedes til en politisk tanke og et frirum der er givet, hvor du udmønter det og det 

bliver til noget frirum udmeldt af det og det bliver til noget. Vi skal snart til at runde af. Er der noget du har 

brug for at sige afslutningsvis? 

Informant: Jamen, jeg tænker at forankringen er ongoing – og derfor er jeg ret spændt på mit næste møde 

med teamet. Ift. hvad skal der så ske fremadrettet – så udviklingsdelen af det synes jeg er rigtig vigtig. Men 

man skal også være lidt ydmyg – vi har kun arbejdet med det et år. Nu har vi en barsel. Det bliver jo for 

skrøbeligt, hvis sådanne udviklinger ligger på få medarbejdere.  

 

Interview Daglig Leder Kenneth Rosfort 

Transskriberet d. 16 marts 2021  

 

Jakob: Indledningsvis skal jeg vide, om det er ok, at bruge citater fra interviewet i opgaven med navns 

nævnelse, da opgaven bliver offentlig tilgængelig? 

Informant: Det er helt ok, at bruge citater med navns nævnelse 

Jakob: Beskriv kort din funktion i Egedal Kommune 

Informant: Jeg har været i Egedal kommune i to år til maj måned, hvor jeg er Daglig leder på 

Stengårdsskolen. Stengårdskolen er en skole med ca. 300 børn og ca. 50 pædagoger og lærere. Der er en 

enkelt afdelingsleder nu, hvor der i starten var to. Så vi sidder t i ledelsesteamet. 

Jakob: Hvad er din opgavefunktion ift. strategi? 
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Informant: VI har jo en distriktsskolestruktur, som betyder, at der ligger et lag mere for skolen op mod 

forvaltningen – så min opgave rent strategisk er selvfølgelig, at få eksekveret på de ting der kommer 

oppefra fra forvaltningsniveau, men også ift. de ting der kommer fra en samlet skole fra distriktet. Så er der 

et lokalt råderum, hvor vi har nogle beføjelser inden for forskellige områder f.eks. ift. hvordan vi vil 

organisere skolen med f.eks. 0-5 og 6-9 i stedet for indskoling, mellemtrin og udskoling – ja, så har vi den 

mulighed. Det er der jeg kan komme ind med egne strategiske overvejelser ift. hvad vi gerne vil opnå med 

den elevgruppe vi har – hvad der giver mening. Så de strategiske overvejelser er en kombination af det som 

bliver besluttet længere oppe i systemet, men i og med at jeg er daglig leder er jeg også en del af en 

ledergruppe, hvor jeg sammen med dig som Distriktsskoleleder og med de andre daglige ledere, hvor vi 

tager nogle beslutninger og får eksekveret noget ift. den strategi, som er lagt for dagen. 

Jakob: Du nævner eksekvering… Hvad betyder det ord for dig? 

Informant: Eksekvere er jo noget med at få noget til at ske – der skal ligesom ske en handling fra et sted til 

et andet sted. Så det er min opgave at forsøge at forstå strategien og få samme forståelse af 

strategipapiret. Så har jeg en idé om, at vi selvfølgelig er mennesker som læser ind i nogle papirer – og dem 

læser vi med vores egne filtre på, så opgaven bliver virkelig, hvis vi skal eksekvere på det konkrete, at være 

meget skarp på, hvad de har strategipapirer betyder for mig. Ser vi det samme? Og hvordan får jeg det så 

ned i organisationen? Hvordan får jeg bragt budskabt videre, således at der på det operationelle plan, 

faktisk bliver gjort sådan som strategien peger på. Eller ift. til det der er påtænkt i strategien – det er ikke 

sikkert det bliver sådan, men der tænker jeg at eksekverer betyder, at få lavet noget handling….Dvs. at 

dokumentet kommer ud og gå i organisationen. Altså få strategidokumentet til at blive til virkelighed.  

Jakob: Så du siger, at alle kigger på et sådan srategipapir med et personligt filter – og du taler også om 

forskellige niveauer ift. strategi – rådhus, distrikt, lokal skole. Kender du altid hvilken intension der er med 

de strategier du arbejder med? 

Informant: Jeg tror ikke jeg ved hvad intensionen er altid – man kan læse noget på skrift, men så handler det 

jo rigtig meget om, hvordan jeg tolker på det. Hvis jeg ikke får spurgt ind til ”Hvad mener I med det?” altså 

hvis vi ikke får oversat det til min forståelse af virkeligheden, så sker der allerede en dekobling mellem 

strategipapiret og min opfattelse af den strategi som jeg tænker skal eksekveres – som skal ned og være 

operationel. Og i og med, at jeg har en forestilling om, at det er sådan her det er, så i min forståelse, så skal 

jeg ud og overlevere til nogle på det operationelle plan – og der er det jo rigtig vigtigt at vi har samme 

forståelse og samme intension, for ellers bliver det bare oversat ind i deres kontekst, således, at det giver 

mening for dem der skal udføre det – så når det går fra kommunalt niveau – til distriktsplan – til daglige 

ledere til dem der skal udføre opgaven – hele den bevægelse. Den går igennem forskellige mennesker med 

forskellige filtre, som læser ind i egen kontekst. Jeg er sikker på, at der er rigtig meget af strategipapiret der 

bliver sorteret fra det bliver skrevet ned med en intention til det havner nede og bliver udført i dagligdagen. 

Jakob: Er det en god ting eller en fare ift. implementering? 

Informant: Altså det tænker jeg helt klart er en ulempe…jeg tror, at mennesket på en eller anden måde 

kommer til at ligge sig op af noget der kendt - Altså det vil sige, at det her med at man skubber til dem, de 

virkelighed og den hverdag der er nede i maskinrummet - når man skubber til måde man oplever sig selv på 

- at være lærer eller pædagog, så tror jeg at mennesket hurtig kommer til at lægge sig op af noget kendt. 
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Hvis og såfremt at hele strategien handler om, at der skal ske en væsentlig forandring i forhold til et eller 

andet, så mener jeg, at det dårligt. Så skal man gøre meget mere ud af oversættelsen fra distriktsplan til 

daglig leder plan for daglig leder plan ned til formand for afdelingerne altså afdelingsformand eller helt ned 

til den enkelte medarbejder som skal udføre opgaven. Oversættelsen er ekstremt vigtig, fordi ellers så 

kommer du ud og gøre det som du plejer at gøre - og så kommer meldingen tilbage ”Det virker ikke”. Andre 

gange er oversættelsesarbejdet så godt lavet at det går godt.  

Jakob: Hvordan placerer du dig ift. at arbejde med meget åbne strategier med stort råderum ift. mere 

lukkede strategier, hvor der ikke er efterladt meget lokalt rim for påvirkning? 

Informant: Ved større forandringer tænker jeg at det er vigtigt med et område i strategien som ikke er til 

diskussion - altså der er en eller andet ramme som vi er nødt til at forholde os til. Så er der selvfølgelig et 

råderum, hvor spørgsmålet er hvor stort det skal være. Når vi taler mellemformer, så tror jeg ikke…..så ville 

jeg ikke gå med det største råderum, fordi når vi arbejder med mellemformer, så kommer vi også ind i et 

område som er ret svært for den enkelte lærer og den enkelte pædagog om at stå med børn som på en eller 

anden måde at udfordrer den måde, vi laver skole på når så vi skal begynde at lave noget om, så tror jeg det 

rigtig vigtigt, at det er stramt styret.. til at starte med hvert fald. Så råderummet i starten ikke er så stort. 

Jeg ville ikke gå helt ned og planlægge i lærerens og pædagogens timer. Men jeg synes, det er vigtigt at gå 

helt ned i rammen og sige. Det er her vi har mellemformerne,  det er her der er en skabelon i forhold til 

handleplan om det her at samarbejdskravet ligger mellem mellemformer og den enkelte klasse…og så 

måske yderligere gå lidt længere ind og sige, ja men det der er vigtigt, at det er et struktureret forløb for de 

børn som har det svært, for de har brug for den struktur og så har man råderum inden for det. 

Jakob: OK – sådan helt overordnet. Kan du så beskrive hvordan du forstår strategien om mellemformer i 

Egedal? 

Informant: Ja altså jo altså det er jo proces der har været ligesom der er gået fra at sige Vi står her med en 

gruppe børn som på en anden måde vi ikke formår at skabe de rette rammer for i den danske folkeskolen. 

Hvordan løser vi den udfordring, fordi at den ene side så vi forpligtet på, at så mange børn skal være i 

fællesskabet som overhovedet muligt, men samtidig er forpligtet på,  kan man sige, at være sikker på, at 

børn har det godt og at de ikke lider overlast i det miljø vi nu engang er i. Så hvordan skaber vi et eller andet 

rum til, at de her elever her kan blive, kan man sige, at blive inkluderet i skolen inden for skolens rammer, 

fordi når man snakker mellemformer, så det ikke bare at man bliver taget ud af fællesskabet…jo man bliver 

taget ud af fællesskabet, men så har man et nyt fællesskab og så arbejder man med eksklusion, således at 

man kan inkludere bagefter. Men strategi i forhold til mellemformer. Jeg synes, at der jo ikke har ligget 

nogen fuldstændig klar strategi…. Der har været nogle overordnede tanker – og så har der ligget et taktisk 

niveau og så skulle vi oversæt hele det her ned til det operationelle niveau. Men vi var lidt på gyngende 

grund,  fordi der ikke er nogen der har løst, kan man sige, den opgave som er meget kompleks i forhold til 

børn som har det svært i den danske folkeskole. Altså vi havde en idé om at vi vil gerne på den her vej og det 

er selvfølgelig en strategi, men det er ikke noget vi umiddelbar havde de store erfaringer med. Der har 

været nogle enkelte steder hvor man blandt andet har lavet nogle NEST klasser og andre ting og det er 

ligesom blevet taget noget for nogle forskellige måder at gøre det på, det gamle pusterum, hvor det måske 

blev til opbevaring i stedet for, at det faktisk blev til ny viden og nye handlingsmønstre for de her børn og 

også personalet selv. Så mellemformer var en forholdsvis ny tanke i forhold til den måde vi har valgt at 

organisere os på. Vi har nogle mennesker i læringsteam samtidig med vi havde nogle interne ressourcer. 
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Hvordan skaber vi stillads, således, at vi hvert fald i indskoling – hvordan kan det understøtte børnene behov 

– så selve strategien, den har måske været lidt utydelig for mig, men kan man sige,  hensigten eller ideen 

omkring det synes jeg, har været tydelig nok, men selve strategien har været en smule utydelig. Men så 

synes jeg på det taktisk, hvordan vi sådan helt præcist gør det nu synes jeg faktisk har været mere tydeligt – 

altså, at vi har x-antal ressourcer, vi har nogle mennesker og vi har en afdelings vi begynder at arbejde med 

- det har været rimelig tydeligt og så kan man sige, at hele det operationelle plan har været rigtig meget at 

prøve sig frem- sætte nogle ting i værk som er nyt,  men samtidig selvfølgelig har det noget….Hvad kan man 

sige.. Det har noget islæt af noget kendt alligevel, mellemformer er jo ikke fuldstændig nyt, men det har 

noget, af nogle forskellige måder an har arbejdet på før.  

Jakob: Hvordan ville du have oplevet det ift. at skabe mening og implementering, hvor der var kommet en 

mere lukket strategi uden meget plads til lokal påvirkning – f.eks. en opgave om at opbygge en NEST klasse 

med en særlig pædagogik, ressource og strategiplan? 

Informant: Nej det tror jeg ikke. Noget af det der er rigtig vigtigt er…  man kan sidde og lave strategiplaner 

og faktisk også det taktiske, men der hvor det bliver rigtig rigtig svært oversættelsesarbejdet, det er fra 

papiret af og så ned til de mennesker som skal udføre det og det lige meget om de heder NEST eller 

mellemformer.  Fordi jeg tror, at vi ikke dygtige nok, og det er inklusiv mig selv – vi er ikke dygtige nok til os 

oversætte det til medarbejdergruppen som faktisk skal udføre det. Jeg tror, at de har en oplevelse af det er 

det samme – Vi står stadigvæk en situation, hvor vi har brug for at få fikset eleven eller få fjernet eleven fra 

et fællesskab, fordi han/hun ødelægger fællesskab osv.,  så der er noget helt grundlæggende ved 

oversættelsesarbejde der ligger ,så jeg tror ikke det vil være nemmere hvis det var NEST eller mellemformer. 

Jakob: Har du savnet at vi gjorde mere kommunalt eller i distriktet ift. at klæde hinanden på ift. at gå ud og 

fortælle den historie her om det initiativ. 

Informant: Jeg kunne måske godt have tænkt mig en lidt mere overordnet procesplan, forstået på den måde 

at….jeg måske ikke helt klar over hvad opgaven egentlig gik ud på, fordi vi var rundt og afsøge nogle 

forskellige områder. Vi snakkede også mm det noget vi har kørt før, som hedder ”Tidlig indsats” og hvordan 

vil det passe ind i mellemformer. Det blev meget en snak om, hvor ressourcerne skulle komme fra. Selve 

mellemformer som begreb - som pædagogisk værktøj, tror jeg rigtig meget på.  Vores udfordringer ligger i,  

at vi har ikke nok power til det. Vi mangler nogle kompetencer. Men hvis vi skal prøve at trække den 

længere op igen i forhold til… Altså jeg tror det er vigtigt, at dig som distriktsskoleleder og os som daglige 

leder var blevet lukket ind i et rum, hvor vi fik snakket igennem omkring: Hvordan får vi det videre til den 

næste step? Hvordan får vi gjort os overvejelser om hvordan kommer man fra det step ned til 

medarbejdergruppen, så vi havde fået hjulpen hinanden med at få kigget på nogle faldgruber. Og få lavet 

nogle øvelser i forhold til: Hvad tolker du i det her strategipapir? Hvad er din opgave når du læser det? Og 

det tror jeg vi har haft meget forskellige opgaver. Der er også nogle der har sin at begynde med måske 

former det lidt lokalt og laver sin egen versionsenere lidt…  det tror jeg ikke noget galt i som sådan. Men 

hvis vi I det tidlige stadie. Jeg kunne godt tænke mig, at det havde været lidt mere firkantet skåret ud og 

sagt ”Det er sådan her det foregår” Vi gør det ud fra den forståelse vi alle sammen har skabt en mening 

omkring det strategipapir alle sammen, så det ikke er mig der sidder alene og har tolket på det. Men at vi 

allesammen havde tolke på det og så lavet en fælles forståelse, for så tror jeg det ville være nemmere dels 

at kunne sparre og så også have nogle feedback Loop. Altså hvor vi mødes i gruppen igen og finder ud af: 

ok, sætte noget tid af til det. Hvordan er det gået med det her har? Har vi faktisk fået det ud at gå som vi 
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havde tanker om helt fra starten af. Der kan jeg være … - der synes jeg måske ikke rigtigt vi er. Det der 

tilbageloop. Meget af diskussionen gik på om vi skulle lave tilbud i distriktet eller lokalt – så det blev meget 

af organisatorisk karakter uden at det blev decideret oversættelsesarbejde på det pædagogiske plan. Og det 

tror jeg nogle gange bliver en fælde for os, fordi vi hurtigt går i løsningsmode i stedet for at få reflekteret 

over… Hvad er det nogle fælder og udfordringer vi kan møde på vejen. 

Jakob:  Kan du prøve at sige den lille smule om at stå i det spændingsfelt der kan være i arbejdet med at 

arbejde med strategi omkring nogle svære problemstillinger. Hvor du står som leder med politisk 

forventning og vision og en medarbejdergruppe, hvis du skal skabe mening og følgeskab.  

Informant: Nogle gange er det jo svært – for man vil gerne være loyal ift. de ting som kommer og jeg kan 

også godt se meningen med mange af de ting der kommer. Det jeg synes kan være rigtig svært er, at man 

mange gange skal sætte nogle ting i gang fordi det er man forpligtet på – og hvor man på den anden side 

har en medarbejdergruppe som synes puha, der er mange ting. Fordi hensigten er jo god, fordi alle vil jo 

gerne hjælpe med de udfordringer der er på skolerne og i sidste ende hjælpe børnene. Man finder sin 

legitimitet i at sige, sådan skal det være fordi der er nogle der har bestemt det.  Det er da fint – så er man fri 

for at diskutere – så er det ikke mig der kommer med det. Så er det noget der kommer udefra og det er 

sådan det er. Vi arbejder i en politisk styret organisation, så det er sådan set fint, at man kan finde 

legitimiteten i det nogle gange. Jeg synes desværre, at der sådan bliver spredt lidt meget…der kommer 

mange forskellige bud på hvordan løsningen kunne være for nogle problematikker og så kan man godt have 

en oplevelse af, at det måske nogle gange bliver lidt topstyret i forhold til, hvad er det så vi skal bruge for 

nogle værktøjer for at komme i mål. Måske kunne man i stedet vende det lidt på hovedet og spørge skolen – 

hvad tænker I i forhold til det der nu er i gang? Hvordan ser I, at i at kunne supplere eller gøre noget andet 

eller noget mere – eller skal I  bruge mere tid på nogle af de projekter i faktisk har i gang. Spå nogle gange 

kan jeg godt blive lidt fortvivlet…ligesom lidt åhhh, nu kommer der noget nyt man skal bruge energi på….det 

vil man jo gerne gøre fordi man er loyal, men på den anden side ved man også godt, at det måske ikke 

lykkes fordi det nogen gange slet ikke peger derind hvor vi har udfordringerne. Jo det gør det måske nok på 

papiret,  men i det praktiske løsning.. der kan ikke lade sig gøre, fordi vi er bundet op af noget andet eller 

fordi vi har en anden struktur eller fordi ressourcerne er fordelt anderledes.. der kan være mange ting, 

hvorfor det kan være svært at udføre en højere oppe besluttet strategiplan eller indsatsområde i forhold til 

at afhjælpe de problemer vi har i skolen, så fortvivlelse og frustration nogle gange – men andre gange også 

glæde. Gode initiativer bliver også hilst velkommen, fx ”Skak” med at øge børns koncentration og øge deres 

forarbejdningshastighed… det er jo et smaddergodt projekt. Super spændende og medarbejderne er super 

glade for det. Så kan man sige sådan noget som co-teaching. På papiret er det rigtig godt…. Men kunne 

man have gjort det anderledes? Kunne man måske have  haft en anden tilgang til det stedet for bare at 

putte det ned over alle..Sådan store projekter kræver at man får sat sig sammen og kigget på papiret og 

sagt: Hvordan får vi oversat det her superfede initiativ til at komme ud og gå i virkeligheden. Altså hvor er 

forbindelseslinjen mellem en forvaltning, noget skrivebordsarbejde og en vej gennem distrikterne ned til den 

enkelte matrikel hvor jeg sidder.  

Jakob: Kan du prøve at sige lidt omkring. Give et konkret eksempel på, hvordan du oversætter og skaber 

mening med tingene som du talte om før i en tid med mange interesser og mange initiativer/strategier? 

Informant: Altså nogle gange… hvis jeg ikke har overskud, så kan jeg godt sådan kaste det lidt væk. Så kan 

jeg godt kigge på det og give det direkte videre til en sekretær eller medarbejder – fordi jeg har sådan en 
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hurtig idé om ”Hvor hører det hjemme”. Jeg havde en konsulent jeg kender som ringede for noget tid siden 

ift., om vi ikke skule drikke en kop kaffe. Jeg sagde, Det har jeg faktisk ikke brug for i øjeblikket – jeg har ikke 

overskud til samarbejde eksternt lige nu…Dvs., at jeg grovsorterer. Ja, jeg synes jeg er god til at sortere og 

se, om det er noget jeg SKAL tage mig af eller om jeg KAN tage mig af det. Men det er klart – noget jeg SKAL 

fra dig, undervisningsministeriet eller Lone (red. Skolechef), så tager jeg det naturligvis alvorligt og kigger på 

det. Men jeg er god til at grovsortere i det. Fordi det er jo vigtigt for afsenderen at jeg ser det – men det er 

ikke sikkert, at det er vigtigt for mig. Eller helt konkret, så bliver noget lagt i bunke og tages frem senere. 

Jakob: Så du har en eller anden form for sorteringsmekanisme for at kunne bibeholde et overblik og en 

prioritering. 

Informant: Ja, jeg arbejder konstant med en sorteringsmekanisme. 

Jakob: Har du også mødt initiativer der passer så godt ind i organisationen, at du booster det. 

Informant: Helt sikkert. Lige præcis omkring ”Skak”, der fik vi jo en ramme ud fælles. …Der lavede vi hurtigt 

en forbindelse ned til klubben og vores SF, så vi fik helheden med ind i det og vi købte faktisk for vores egne 

penge skakspil så alle klasser har deres eget skakspil inde i klassen. Men der synes jeg, at  vi opgraderede 

det, fordi der var en god energi, fordi jeg kunne se et formål med det og det gav mening – så havde jeg også 

noget erfaring med det som gjorde at jeg tænkte.. Det her det griber vi. Vi puttede selv noget I det. Hvor 

andre ting der kommer ned - der gør vi det der er nødvendig. 

Jakob: Er det noget du oplever som relativt bevidste processer? 

Informant: Ja, men det handler jo også om, hvad jeg som person synes er interessant – så for mig er der ting 

der har større værdi end andre. I mit værdihierarki, der ligger jo nogle ting – og det rykker jo hele tiden op 

og ned ift. hvor er man henne i sit liv. Men der er nogle grundlæggende ting som du reagerer på som 

menneske tror jeg. Så når der er noget der ligesom matcher det.. det kan være mening! Det kan være det 

kan være energi Det kan være formålet i forhold til den måde man har lagt en strategi på eller andet!.. Når 

det kommer op, så er det der jeg eksekverer på det og  siger Okay - nu skal der ske noget. Hvor andre ting 

kan være værdimæssigt længere nede i kæden for mig, så det bliver rødt flag i Outlook. 

Jakob:  Hvor stor en betydning har det så ift. eksekvering, at der er en overensstemmelse mellem det du står 

for som menneske og det du skal implementere med afsæt i det du siger omkring det personlig værdisæt du 

leder ud fra? 

Informant: Det tror jeg har rigtig stor betydning. Jeg tror, at når jeg som person skal…. Når der er noget der 

på en eller anden måde stemmer overens….ligesom første gang man slår golfbolden lige bagi og det siger 

bouin…her er der en oplevelse af, at her er der noget som passer ind i mig. Så jeg tror der en stor betydning 

af ift. hvem er man som menneske og ledelsesteam – og hvad man lykkes med i organisationen. Jeg tror i 

meget høj grad det handler om som leder at finde sin egen motivation og sin egen meningsskabelse inden 

man kan begynde at lave meningsskabelse for andre - og så er det, at det bliver komplekst, fordi det er jo 

ikke sikkert at min meningsskabelse er det samme som medarbejdernes meningsskabelse – og 

medarbejderne også forskelige ift. alder og køn og alt muligt andet. Så hvad giver mening for dem?  For 

nogen skal man også bare erkende, at der er nogen der bare går på arbejde for at tjene nogle penge og så 

gå hjem igen – de er der også. Så hvordan skaber jeg mening for dem? 
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Jakob: Men det er jo spændende, at hvis der er en ubalance mellem det man står for og det man skal gøre – 

hvad har det så af betydning for eksekveringen og den reelle forandring i sidste ende. Og kan du egentlig 

godt stille dig op i dette felt og være legitim – hvor du måske ikke er enig, men samtidig skabe følgeskab på 

en strategi, når den ubalance opstår til tider? 

Informant: Så vil jeg nok sige at det er en ”skal” opgave og sådan er det livet -  der er nogle ”skal” opgaver 

og nogle ”kan” opgaver og det er tit ”kan” opgaverne der giver energi. Men det er en arbejdsplads, så vi er 

sat ind i forskellige positioner og nogle mennesker som har tillid til, at man kan varebare den position, så 

derfor synes jeg også man skal være loyal overfor de positioner, men man kan sagtens sige at det er en 

”skal” opgave. Og sådan er det. Det er f.eks. ikke fedt at skulle ud og finde besparelser på 500.000 eller en 

million – men det skal vi – sådan er det. Som ansat må jeg være forpligtet over på min arbejdsgiver sige ”det 

er det vi gør” – jeg synes ikke det er det fedeste – men det er det vi gør.  

Jakob: Jeg synes, at du har været rigtig godt omkring. Er der noget du sidder og brænder inde med ift. det vi 

talt om? 

Informant: Altså jeg synes måske at noget af det som jeg prøver at praktisere selv men ikke altid husker 

eller har tid. Det er det her med at huske at få reflekteret over tingene. Altså at man kan sagtens selv skabe 

mening omkring især det man selv har skrevet – det giver rigtig god mening -  men det her med at man 

faktisk får noget feedback på noget og får reflekteret over den feedback – det tror jeg man bliver et bedre 

menneske af, men bliver også en bedre leder. Altså nogle gange give det lidt tid, inden man bare får sat det 

i verden. Jeg tror det er, ligesom dengang man arbejdede meget med standardiserede systemer – altså der 

er altid tid til at lave tingene om. Så når ma laver noget lort, så gør jeg det måske hast, men det er sjovt 

nok. Vi finder altid tid til at lave om for kunden skal have det. Så kvalitet koster ikke noget på den lange 

bane. Så store forandringsprojekter tænker jeg, har brug for – og man skylder også medarbejdere og 

børnene i denne her sammenhæng – at der er nogen der får reflekterer over f.eks. det strategidokument der 

skal ud og leve i en organisation. Hvordan får vi det her papir til at komme ud til slutbrugeren og give 

mening. Der er rigtig rigtig mange projekter som går i søen. Jeg kan ikke huske hvor mange procent er som 

faktisk ikke lykkes – jeg tror man er oppe over  70%. Der er mange projekter som ikke fungerer og måske 

heller aldrig bliver fulgt til dørs. Der tror jeg det handler rigtig meget om det oversættelsesarbejde der 

ligger. 

Jakob: Det er jo et rigtig spændende felt vi får åbnet her til sidst. For hvad er egentlig kriteriet for at noget 

lykkes. Du nævnte tidligere det med, at alle har filtre ift. at forstå og læse noget og at vi opfatter ting 

forskelligt. Og når vi taler om at lykkes, så er det jo relevant at dvæle ved, hvorledes strategidokumentet 

skal være meget åbent eller meget lukket. Og hvis der er åbent med stort frirum – så vil det jo kræve at vi 

decentralt er endnu skarpere til at fortælle og begrunde vores valg overfor omverdenen. 

Informant: Altså, lige nu har vi en mellemform der kører og hvem siger at det er den rigtige. Så det her med 

at man går ud og laver nogle små projekter -  altså lidt ligesom vi gjorde dengang vi skulle ud og lave 

observation i undervisningen, hvor vi lavede en feedback fra lærerne til os. Hvad fungerer og hvad fungerer 

ikke? Vi fik den der refleksion over det. Jeg tror ikke der er nogle der reflekterer over mellemformer lige nu – 

det er bare en ting der er der lige pludselig. Og jeg tror at der mange der ikke helt er klar over hvad det 

handler om. 
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Jakob: Så der er måske nogle der sådan opfatter mellemformer som en butik i butikken 

Informant: Ja, sådan er der nogle der opfatter det – også fordi vi kører det meget omkring en klasse – så der 

er rigtig meget oversættelsesarbejde som ikke er gjort. Og som helt klart ikke er lykkedes for os hele vejen 

ned gennem kæden på en eller anden måde, fordi der er noget helt grundlæggende om at forstå, hvad der 

egentlig står i Rambøll rapporten, som ligesom har startet hele den her bølge. Og jeg ved, at vi snakket om 

det her i personalegruppen. Jeg ved at jeg har præsenteret det, men har jeg været dygtig nok til at ramme 

deres.. – er mit budskab trængt ind og ned – eller har det bare lagt sig som et eller andet støj et eller andet 

sted hos modtageren eller hvad.  

Jakob: Jeg tænker faktisk at tænke med at dvæle ved dette område. Jeg synes, at der noget interessant ved 

det at forholde sig til organisationens modstand mod det nye, som du beskriver lidt her. Jeg tænker jo, at 

der ligger noget naturligt sundt i at en organisation udviser naturlig modstand, når praksis forstyrres – men 

omvendt har vi også brug for forandring for at løse vores opgave. Hvor oplever du at agere ledere i dette 

spænd? 

Informant: Ja det er sgu svært - altså grundlæggende så tror jeg, at det handler om den lærer og den 

pædagog som står ude i klassen. Jeg tror ikke det handler så meget om systemer  - vi kan putte alverdens 

systemer ned over mellemformer, NEST klasser og Pusterummet og alt muligt andet. Når alt kommer til alt, 

så handler det om den tænkning den enkelte lærer og pædagog har og den lærer/pædagogs syn på børnene 

eller lærerens/pædagogens rumlighed og empati. Der er nogle som er eminente til det her som kan få 

hvilken som helst klasse til at køre gnidningsfrit – og så er der nogle lærere og pædagoger som ikke skulle 

være her i forhold til den måde at håndtere tingene på – fordi det er for svært for dem.  Ikke fordi de er 

dårlige mennesker - ikke fordi at de uduelige. Det kan være de er knaldhamrende dygtige fagligt, men de 

formår bare ikke, at rumme hele elevgruppen. Så jeg er meget mere tilhænger af, at man arbejder med den 

enkelte medarbejdere i forhold til selve opgaven Jeg tror, at det er den modstand der kommer, fordi de 

mennesker som ikke evner at håndtere det her – de vil blive ved med at skubbe den anden vej, fordi det er 

ikke noget de kan være i. De mennesker som faktisk er gode til det her, de tager med kyshånd i mod sådan 

nogle ting. Så bliver det systematiseret – der bliver sat nogle rammer som de kan være i. …Det er måske 

meget interessant det der med, hvor er det henne at… Hvor er det især hovedet på sømmet er ..altså hvor 

skal vi sætte ind. Fordi vi kan blive ved med at gøre alt muligt udefra men hvis vi skal angribe det, så skal vi 

måske prøve at tænke anderledes. Vi skal måske tænke ind i, at det skal komme fra personerne af. Det er 

ligesom, hvis man snakker med en eller anden. Jamen så mødte jeg en lærer i 7. klasse som bare forstod mig 

og ellers har jeg haft Fru Jørgensen, som skældte mig ud fra dag 1 fordi jeg kom for sent – fordi jeg ikke fik 

lavet mine ting Altså at man hele tiden bliver skældt ud og trykket ned, hvor man ikke føler at man hører til 

og elsket som menneske. Men så mødte jeg lige pludselig Frederikke som tog mig under armen og som 

forstod mig. Altså, det er der det rykker 

Jakob: men det siger jo så rigtig meget om dit ledelsessyn og vel også det du taler om ift. at skabe mening 

og forandring – alt hvad der kommer af strategier og papirer – det kræver at du i sidste ende møder 

medarbejdere der hvor de er. 

Informant: Ja, og udvikle den enkelte medarbejder. Jeg synes, det er fint at der kommer både strukturer og 

nye ting nedover, for det kan hjælpe os med at få sat en ramme. Det er der ingen tvivl om, for hvis det kun 

var, at vi rendte rundt og følte så bliver det også for abstrakt.  Vi bliver nødt til at have noget og forholde os 
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til, men jeg tror at handler rigtig meget om at det svageste led.. Det er den enkelte lærer og den enkelte 

pædagog – og den enkelte leder i forhold til hvad det er for et menneskesyn og hvad man i det hele taget 

selv har med i bagagen. Kan man det her eller kan man ikke det her. Det er ligesom du ved ”Der er nogle 

bagere der laver godt morgenbrød ik”  

Jakob: Lad det være det sidste ord…   

 

Interview Centerchef Lone Kvist 

Transskriberet d.  16 marts 2021   

Jakob: Jeg kommer til at stille nogle spørgsmål omkring implementering af strategi omkring mellemformer 

eller papir omkring mellemformer eller det arbejde vi har omkring implementering af mellemformer som  en 

del af Rambøll rapporten.  Jeg vil gerne vide om jeg bruge dine citater det med navn stilling og om du som 

du lyst til at læse citaterne igennem inden de kommer i opgaven, da det bliver en offentlig tilgængelig 

opgave. Jeg har brug for samtykke ift. at offentliggøre dine citater 

Informant: Ja, jeg vil gerne læse citaterne igennem og godkende citaterne inden de bruges. 

Jakob: jeg kommer til at spørge dig lidt i forhold til din overordnede rolle og så dit syn på det det er at skabe 

forandringer og lidt omkring din blik ind ift. implementering og din rolle ift. implementering – og måske 

også dine overvejelser ift. din position, min position og andres lederes position ift. implementering. Opgaven 

kommer i bund og grund til at handle om, hvad jeg kan gøre for at skabe forandring med afsæt med fokus 

på bergebet oversættelse. 

Informant: Har du taget højde for Covid situationen i det, da implementering af mellemformer jo er blevet 

kuppet af en særlig samfundssituation? 

Jakob: det har jeg ikke taget højde for, men det kan jo være en del af snakken og der kan du jo sige, hvis der 

har været noget specielt ift. covid ift. implementering. 

Jakob: Kan du kort beskrive din funktion i dag i Egedal Kommune. 

Informant: Jeg er centerchef for skoler og daginstitutioner og dvs. hele centret har det overordnede ansvar – 

både ift. drift og ift. udvikling. 

Jakob: Kan du sige kort omkring din opgave og rolle i forhold til implementering af strategi ? 

Informant: Ja, Altså jeg skal sikre at det er som politisk besluttet, at det bliver skabt en brobygning til 

daginstitutioner og skoler – i det her tilfælde skoler, men jeg skal jo også sikre en løbende opfølgning,  

forankring og implementering i….. det kan man jo definere hvad de forskellige ting er.. i organisationen og 

give en tilbagemelding politisk set -  hvor er vi henne ift. de ting vi har søsat. Så det er min opgave at lede 

opad, udad og nedad. 

Jakob: Super.. Kan du sige noget omkring. Hvad kendetegner en god strategi – ift. hvor nemt det er for dig 

at arbejde med den? 
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Informant: Ja, strategipapirer, det faktisk noget jeg synes er rigtig vigtigt i forhold til gennemsigtighed 

omkring - Hvor er det vi på vej hen som organisation. Der har jo været fokus i Egedal på at have vi havde for 

meget strategipapirer som var svært anvendelig i praksis, så derfor er der det sidste stykke tid - halvandet 

år,  forsøgt at skralde de papirer væk som man ikke synes var brugbare eller som er for gammel. Men den 

her strategi for at styrke arbejdet med mellemformer og som bliver en del af en inklusionsopgave, den er en 

del af et større strategisk arbejde omkring, hvad er det for nogle skoler vi ser i Egedal, så som sådan er det 

ikke bare en strategi der hedder, at nu gør vi sådan med mellemformer, men det er et større for strategisk 

indsats omkring skoleudvikling og styrke eleverne tæt på almen så vidt mulig. 

Jakob: Er en god strategi dermed noget der er en del af en helhedstænkning? 

Informant: Ja, sammenhæng og helhedstænkning. Jeg tror, at hvis man ikke som leder eller som 

medarbejder kan se det meningsfulde i det og sammenhængen i det, så er rigtig svært at  få en indsats ud 

og gå.  

Jakob: Så er det også er det ok tolkning at sige, en god strategi er noget der kobler ind i noget der er som at 

forstå som centrale spor. 

Informant: Ja, som giver en forståelse ift. den retning man har sat.  

Jakob: Hvis man sætter flueben ved det, at strategien er en del af centrale spor, hvad er så derudover 

kendetegnende ved en god strategi 

Informant: Det er, at der er kendskab til den. Den får jo aldrig nogensinde gang på jord, hvis det er en 

strategi der ligger i en skuffe. Så kan det se nok så fint ud. Politikerne har besluttet det og så er det den vej 

vi går. Lige nu har vi også læsestrategi vi skal have implementeret, så det vigtige er jo, at når jeg får at vide 

at den her strategi – denne her indsats vi skal i gang med, så skal det omsættes til, hvordan vi får strategisk 

arbejdet med, at det så også er noget lederne for området får kendskab til og det var derfor jeg besluttede, 

efter budgetaftalen blev gennemført for 21, at vi har allerede på det fællesledermøde vi havde juni 2020, 

sagde, nu skal I høre – det er det her vi kommer til at have fokus på -  invitererede nogen ind som havde 

arbejdet med det i praksis, hvor jeg kunne se, at det faktisk havde været virkningsfuldt. Fordi jeg tror rigtig 

meget på, at man som skoleleder også have noget at spejle opad, så det bliver mere konkret, så et 

strategipapir sammen med noget man kan spejle sig op ad eller nogen der kan konkretisere det ud med den 

virkelighed man  - det tror jeg simpelthen giver en større gennemsigtighed og større forståelse. 

Jakob: Du har været lidt inde på det, men hvad betyder det for dig som leder at have de her strategier 

omkring dig? 

Informant: Jeg kan godt lide strategier fordi der også er noget jeg kan følge op på – få en status på. I den 

bedste af alle verdener så er strategipapir jo noget som man løbende tager stilling - hvor langt er de 

kommet i forhold til den strategi vi har lagt. Man sætter sig nogle mål – i år skal vi nå hertil – næste år skal 

vi nå hertil.. Så for mig er det en måde at navigere på ift. om vi når derhen hvor vi gerne vil hen. Så jeg 

synes, at det er rigtig vigtigt at arbejde med strategi.  

Jakob: Kan du sige en lille smule omkring hvordan du har været involveret omkring strategien i forhold til 

mellemformer og den Rambøll Rapport? 



 69 

Informant: Ja det kan jeg godt, men jeg har skiftet stilling i processen undervejs, så min funktion har også 

været forskellig. Der er ingen tvivl om, at med den her rapport og den fagchefstilling jeg havde, da var jeg jo 

med til at understøtte Rambøll i,  hvad er det for retning vi arbejder med?, Hvad er det for en faglig 

udvikling vi står med?, hvad er det for nogle forskningsresultater vi kan se? -  så der var jeg jo meget mere 

som fagchef nede i nogle materier og havde nogle snakke omkring det. Snakke med skoleledere og 

konsulenter - hvor er det vi kunne se, at noget skulle udvikle sig videre. Og så min opgave nu som Centerchef 

har jo mere været at hæve mig lidt mere op at sige samlet for hele Centret -  Hvad gør den her strategi så 

for skoleområdet og hvad betyder det for daginstitutionsområdet og hvordan får vi i Klubberne spil. Så der 

tænker jeg min opgave har været  noget andet. Og virkeligheden så ville den også have set anderledes ud, 

hvis verden havde anderledes, fordi min intention var efter det skoleledermøde i juni - skulle vi løbende lave 

opfølgning og vi skulle ud og lave nogle praksisafprøvninger - og vi skulle også lave sådan nogle job swop 

eller praksisafprøvning, så man også som skoleleder kunne komme ud og se hinandens virkeligheder og deri 

også se: Hvordan arbejder vi med inklusion og mellemformer, men det gjorde Corona jo, at det ikke kunne 

lade sig gøre. 

Jakob: Kan du sige lidt om balancen mellem at sætte strategi fri og give stort råderum for dem der skal 

udvikle det og på den anden side at styre meget top down med konkretisering og hurtige opfølgning – kan 

du sige lidt om dit syn på den balance? 

Informant: Virkeligheden er jo virkelig svær at styre, men jeg tror på, at de bedste løsninger de spirer i sådan 

en større frisættelse og så kan vi jo sagtens have sat en masse dots på, hvor vi gerne vil hen,  men de også 

justeres undervejs. Så vi kan se, at strategien forskellige mål - de er gode nogle steder, men der er også 

nogle afledte mål som vi kan aflæse og skal tage hånd om. Så derfor kan jeg godt lide at vi siger, at vi har 

noget håndgribeligt og så sætte det frit. Det følger vi op på – får en status på – og justerer undervejs.  

Jakob: Jeg har lige et tillægsspørgsmål:  Du sagde tidlige, at det var vigtigt for dig, at skabe mening,  så kan 

du sige noget om dine observationer i forhold til at skabe mening. Ift. det vi talte om før med den åbne 

tilgang, hvor man sætter meget fri og den mere lukkede, hvor vi designer og bestemmer meget præcist 

hvad der skal ske i praksis.  

Informant: Det jeg kan se nu længere man går ned i kæden, jo mere kan kæden hoppe af undervejs – og det 

er derfor jeg har forsøgt, efter jeg blev centerchef, at sige: Vi har brug for nogle flere faste 

fællesledermøder, fordi den fælles oversættelser de fælles spørgsmål der kan opstå i forskellige distrikter – 

det er  vigtigt for mig at alle hører disse spørgsmål. Og så har jeg fuldstændig tiltro til, at de lokale 

distriktsskoleleder går tilbage og arbejder inden for deres lokale ramme med deres ”Take” på det ud fra de 

lokale udfordringer der kan være men jeg tror rigtig meget på, at jo mere vi mødes oftere og hører hinanden 

jo større meningsskabelse fælles er der for den retning der er sat og for de strategier der er peget ud og jo 

mindre oversættelser skal der til, fordi alle i virkeligheden har hørt det samme fra start. 

Jakob: Så prøver du her at bryde hierarkier op ved denne form? 

Informant: Jeg ved ikke om det er hierarkier jeg bryder op, men jeg prøver at samle, hvor der stadig er 

hierarki, med er er en større gennemsigtighed og tempo i, hvor er det vi er på vej hen. 
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Jakob Så er det rigtig forstået at, hvis du ikke gjorde det og betragtede organisationen som helt klassisk, 

hvor du kontakter mig, jeg kontakter daglig leder osv. – at så mister vi noget mening og måske også noget 

information. 

Informant: Det tror jeg ja. For mig handler det også om fællesskab – vi er fælles om den her opgave – vi er 

ikke kun fælles i en afdeling eller i et distrikt – vi er faktisk fælles som kommune som skolevæsen – og det er 

en del af det at skabe meningsfuldhed – så det handler mere om, at skabe fælles følelse end at opbryde 

hierarkier. Så måske værdiledelse i virkeligheden 

Jakob: Hvad er det du oplever på disse møder. Får du energi?, får du data eller andre input du kan bruge 

videre ift. rolle. 

Informant: Jeg oplevede faktisk at det møde i juni det gav….hmm. jeg synes, at jeg har flere eksempler på, 

at man har  ser sig som et samlet hele, det er i hvert fald de tilbagemeldinger jeg har fået fra deltagerne – 

både når vi har haft fællesledermøder på tværs på skole, daginstitution og klub, hvor fok siger ”Vi gør det 

her sammen – vi er aldrig blevet spurgt om det her før – nu er der pludselig nogle der spørger os om det” Så 

der bliver brudt nogle siloer op og man føler at man er sammen om det. Det kan jeg faktisk se. Og det 

fællesledermøde vi havde i juni – der oplevede jeg også at, den der åbenhed overfor hinanden ift. om ”Må 

jeg godt ringe til hende der derovre for at få hjælp” – altså det her med, at man for øje på hinanden og kan 

se, at vi er på vej det samme sted hen og at det er den samme opgave vi har – og måske er der en der kan 

hjælpe mig lidt på vej………Det er den værdi jeg tager ud af det. Så det er ikke sådan at jeg oplever at jeg får 

en masse data ind, men jeg kan se en sammenhængskraft. 

Jakob: Er det så en form for vigtighed af netværk på tværs du taler ind i? Hvor der måske bliver skabt 

relationer som giver værdi – også for strategi. Spændende..har du haft nogen tid som er i tvivl om, hvad er 

det her for en størrelsee ift. mellemformer som strategi? 

Informant: altså.. den opstår jo… - mellemformer er jo noget der opstår undervejs – i mine snakke med 

distriktsskoleledere – så taler det ind i hvad vi har erfaringer om. Også bliver der beskrevet noget der er 

mellemformer uden at det bliver kaldt mellemformer . Så har det haft forskellige navne som ”Oasen” – og 

så er det først under vejs i vores udviklingsopgave hvor vi jo skal se på specialområdet – hvad kan vi gøre 

her inden for den ramme vi har, økonomisk og med de kompetencer vi har – at mellemformer så springer 

ud. Og så har vi  Rambøll som sideløbende som er optaget af mellemformer, for det noget med nationalt 

har blik for, da rapporten ligger og den bliver politisk behandlet og der sker noget med budgetaftalen, har vi 

jo ikke nogen anelse om, at det ville pege så tydeligt ind i, hvad vi skulle gøre, og så sker der alt mulig andet 

med at jeg er det tidspunkt har tre stillinger så der er nogle unormale omstændigheder og Covid, som gør, 

at det har ikke været sammen strategipapir som man normalt ville kunne søsætte eller rammesætte – så 

den har jo boblet, som sådan noget vi ikke rigtigt kunne få hånd om  - og så er det undervejs i forløbet vi har 

udviklet sammen med distriktsskolelederne om, hvordan kunne de her mellemformer at se ud og så har man 

lokalt skolerne arbejdet videre med det… Er det en form der er imellem speciel og almen? eller er det ift. 

specialpædagogisk bistand at man lægger noget ind. Så jeg synes, at mellemformer er et meget vidt begreb 

og jeg tror først vi er ved at få greb om det og jeg faktisk heller ikke at vi nogensinde får helt greb om hvad 

mellemform er? 

Jakob Så er det okay, at vi som ledere og chef er i tvivl? 
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Informant: Ja, for jeg tror, at det er her at der skabes refleksion  - det er i hvert fald det jeg oplever selv – at 

når jeg har haft de her forskellig snakke med distriktsskolelederne eller daglige ledere og spurgte ind ift. , 

hvilke indsatser har I på skolen generelt. Og så når man nævner de her forskellige sjove navnemellemformer 

kan have, så finder jeg ud af. Jamen I har jo mellemform – I har haft mellemform i 7 år uden egentlig at 

være bevidst om at det er en mellemform. Men det interessante ved mellemformer er ikke så meget, at man 

har noget, men at det lykkedes i forhold ift. opgaven. 

Jakob: Så er det et tegn på sådan en egentlig eksekvering. 

Informant: Der er jo forskellige måder at måle på. Vi har jo nogle data, hvor vi siger, at hvis vi skal se vi 

lykkes, så er der en statusrapport, hvor man kan  lede efter data. Men så har jeg jo også nogle indikatorer i 

forhold til forældrehenvendelser og i forhold til vores opfølgning generelt på fuld skolevægring. Så der er jo 

forskellige måder at se, om vi er på vej derhen hvor børnene trives – og trivsel er jo også et bredt begreb. 

Men ift. skolevægring, der kan man jo se om der er nogen er på vej ind i en skole eller på vej ud. Og der 

tænker jeg vi skal være meget  skarpere på at kigge ind i ift. mellemformer, som en indikator på, at vi faktisk 

er ved at lykkes. 

Jakob: Spædende.. Er der så opstået noget – f.eks. på det fællesmøde du taler om. Er der så opstået noget 

hvor du tænker. Det er fint, men det er faktisk ikke det vi havde planlagt skulle ske? 

Informant: Ja, det synes jeg der – pludselig bliver den her strategi/indsats jo koblet med andre indsatser. Så 

man pludselig kan se, at så har vi arbejdet med en mellemform her og i den mellemform arbejder vi også 

med  dansk skoleskak eller vi har arbejdet med noget læseindsats og pludselig så er det også noget vi får 

kanaliseret i en mellemform der ligger mellem almen og specialpædagogisk bistand, så der sker jo nogle 

lokale udviklinger af mellemformer som begreb – og jeg synes det er vildt fedt at se, når det kobles med 

noget andet vi også har snakket om. Altså hvordan kan f.eks. arbejde med åben skole, hvor mellemformer 

lige pludselig bliver en del af, så mellemformer ikke bare bliver en indsats man skal have sat hak ved, men at 

den faktisk bliver en del af skoleudviklingen.  

Jakob: Jeg kunne godt tænke mig at høre om dine overvejelser omkring på den ene side at have det behov 

for at være tydelig og synlig på ”Hvad gør vi” for at leve op til en målsætning og måden anden side siger du 

at du sætter det ret meget frit. Og du skal levere til skoleudvalg og andre i systemet – kan du sige lidt om, at 

forblive legitim i de her processer og valg ift. implementering. Altså hvordan taler du ind i de her forskellige 

verdener, hvor du et eller andet sted er med til at oversætte nogle ting. 

Informant: Altså legitimitetsbegrebet er meget interessant. Der arbejder jeg jo på forskellige måder. Man 

kan jo sige, at ok – jeg kan jo hele tiden legitimere ved at fremvise hardcore kvantitative data og hele tiden 

lave opfølgning med udvalgene og sige – nu er vi kommet hertil.  Mn man kan jo også arbejde med de 

kvalitative tilgange, hvor man f.eks. inviterer distriktsskolelederne ind på skoleudvalgsmøderne, hvor nogle 

kan fortælle om, hvad vi arbejder med – eller man kan invitere udvalgene ud og vise skolerne og se hvad vi 

arbejder med. F.eks. da vi invitere udvalget ud og se din skole, hvor vi har udbygget lokaltion, så de bedre 

kan rumme mellemformer f.eks. Så man kan prøve at skabe legitimitet på flere forskellige måder. Og 

legitimitet er jo også ift. forældre og medarbejdere – der er jo rigtig mange der er interesseret i hvad vi gør. 

Der tænker jeg, at vi er sammen om – med vores forskellige stemmer, at få talt ind i, at vi fortsat skal gøre 

det vi gør. Og så skal vi nok allesammen være bedre til at tale de gode historier frem.  
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Jakob: Så i princippet, så er din tilgang til legitimitet også at nedbryde barriererne og ikke stå som ene 

menneske spændt ud mellem fortællinger, men rent faktisk sætte nogle af de mennesker sammen. 

Jakob: Du møder rigtig mange strategier i dit arbejdsliv. Og uden at lægge ordene i munden på dig, så kan 

jeg godt forestille mig, at der nogle gange er lidt ift. om alle strategier nu også passer ind i organisationen – 

ift. det vi i forvejen gør. Altså nogle gange ”Her booster vi” og nogle gange  måske række lidt fra ift. hvad 

strategien vil, fordi man tænker ”organisationen kollapser”, hvis vi kører fuld damp på alle strategier. Kan 

du sige lidt om disse valg der ligger i disse afvejninger? 

Informant: Ja, det tror jeg jo man skal gøre hver eneste dag. Du har fuldstændig ret i, at man ikke kan 

navigere i at have 20 forskellige strategier kørende inde i hovedet hver gang man skal træffe en beslutning. 

Så mit take, er at vi har sat nogle overordnede strategiske mål som er meget simple at forholde sig til  - 

både langsigte mål og mellemkorte mål og de konkrete indsatser der hænger op på disse. Og det papir har 

jeg turneret rundt med i 3 år. Fordi jeg tror meget på, at strategipapirer kan lige under de overordnede 

indsatsmål der ligger her i centret. Det bliver en naturlig del at tale ind i, når man ser det overordnede 

strategipapir.…….På den måde gør det det nemmere for mig at navigere i de her mange strategier der 

ligger. Og så er der jo også strategier som jeg ikke har kendskab til.  For efter 5-6 år ligger der jo noget……så 

der er automatisk strategier der udfases og så løber man  afsted med nogle andre ting. Så er der andre 

strategier som jeg selv er en del af, som jeg jo har for øje. På den måde sker der en løbende udvælgelse…Og 

det er jo i løbende forhandling ift. jer ledere, direktion og politikere omkring ”Hvor er vores fokus lige nu og 

hvad skal via fokusere allermest på – så der er jo alt muligt på spil hele tiden – det er det jeg prøver at 

navigere i.  

Jakob: Det kan godt være jeg dvæler lidt ved det – men har det været udfordrende at finde balancen – det er 

jo fordi jeg synes det kan være svært selv. Jeg kan have tendens til at være dikterende når jeg er i tvivl – så 

har jeg lyst til at styre operationelt med tydelige handlinger og mål – hvordan gør du ift. det? 

Informant: Det kan jeg ikke svare entydigt på. Det handler om politisk fokus, økonomiramme, , hvilke 

kompetencer har jeg, hvilke ledere – der er det hele tiden en vurdering hvordan jeg håndterer det. Og så er 

der det omkringliggende samfund der også sætter nogle forventninger til, hvordan man som centerchef skal 

have fokus på, så hmmm – der er en konstant vurdering og fornemmelse – jeg tror jeg kører en meget 

analytisk tilgang til, hvor er organisationen lige nu? Hvad er det der er vigtigt? Lige nu har vi mellemformer 

og inklusion som en rigtig stor indsats. Vi er presset på økonomien – det er mange kommuner. Den er svær 

styrbar generelt – der er vi nødt til at have et konstant fokus. Så har vi den her læsestrategiplan som også er 

politisk besluttet nu – den vil jeg ikke give lige  så meget fokus. Der tror jeg jeg meget lettere vil kunne sætte 

fri og så lave løbende opfølgninger på det. Men her ville jeg ikke lave stort forkromet fællesledermøde og 

snakke om sprogstrategi men den ville jeg følge op på med skolerne. Nu skal vi snakke strategi på fredag 

har jeg aftalt med Peter, så det kunne jo være interessant at høre – der kunne jo være nogle som havde et  

kæmpe ønske om at den skal fylde fordi man som konsulent tænker, at det er vigtigt og at læsevejledere 

også synes det er vigtigt, men hvor vi kan have nogle andre agendaen andre steder. Så jeg prøver at 

balancere efter rigtig mange parametre.  

Jakob: Du spænder dig ud mellem frirum for lærere og pædagoger – noget der bliver instrueret og fuldt op 

på og også et politisk niveau - Hvor er politikerne henne i forhold til vigtighed og så en kobling over ift. at 
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være legitim. Og man kan ikke lave en opskrift på det forstår. Det er meget afhængig af tiden og konteksten 

og hvilken sag vi taler om – og herudover vigtigt hvor strategien er født – i eget center eller i andre centre. 

 Informant: Ja det er jo det vi har med ”Tæt på tværs” – som er iværksat inden vi to kom til.  Ja, der er 

mange ting der kan have betydning for, om man tager ejerskab for det. 

Jakob: Hvordan ser du mellemformer – mest som Egedal projekt –Distriktsprojekt eller lokal skole projekt? 

Eller er det sådan en stor vision iom, at det er os alle sammen i fælles projekt? 

Informant: Der bliver jeg en lille smule pragmatisk nogle gange fordi jeg tænker, hvad har vi af andre 

muligheder. Nu er jeg tilbage til det omkring at mellemformer er et meget bredt begreb. Vi står med en 

udfordring med børn der ikke trives i skolen. Vi står med et værdisæt der hedder, at vi rigtig gerne vil have 

de kommer tættere på. Vi kan som kommune ikke holde til, at vi ikke ser de her børn i lang tid, så kommer 

de aldrig til at lykkes i deres almenliv med  - det jeg siger hver gang jeg har de her strategimål på – altså 

”Det gode liv – arbejde, familie – godt helbred” Så jeg synes vi har en forpligtelse på som kommune ,at vi 

skal have det til at lykkes at børn trives i almen. Og der er mellemformer jo et greb ind i det – på alle skoler. 

Så hvis du spørger om det er noget jeg forventer at alle skoler arbejder med, så er svaret ja,  men formen på 

det er frit.  

Jakob: Når du reflekterer over implementering. Fortryder du så? Var det det rigtige snit der blev lagt eller 

skulle vi have været mere præcise ift. hvad mellemformer skulle kunne eller skulle det have været mere 

ens/fælles.  

Informant: Jeg tænker hele tiden over alt det – jeg er meget reflekterende ift. det jeg gør. Og jeg  har selv 

tænkt… skulle jeg have defineret meget tydeligt hvad en mellemform er – eller hvad det er jeg forventer 

man står med om 3 år. Der taler jeg så indirekte ind i det i forhold til, at vi vil gerne have børn at alle børn er 

så tæt på almen….. vi vil godt at alle børn får en ungdomsuddannelse.  Så om jeg skulle have sat sådan e 

total projektplan med milepæle. Det tror jeg simpelthen ikke på ville have gjort det bedre. Jeg tror rigtig 

meget på, at det sådan blomster lokalt ved at man bliver inspireret. Så jeg tror ikke jeg ville have gjort det 1. 

halvår anderledes end at vi fik talt mellemformer op og vi blev inspireret på tværs, men jeg ville have 

ønsket, at vi kunne have haft noget tættere samarbejde i løbet af de sidste 8-9 måneder. Fordi jeg tror nu 

nok også, at man med den situation med Covid der sidder man jo nogle gange fast i driften. Der kan 

udviklingen godt g lidt i står. Der kunne administrationen måske godt have understøttet endnu mere. Det 

har bare ikke været muligt. Det er sådan noget jeg kan fortryde. 

Jakob: jeg hører at du taler rigtig meget ind ift. mellemformer, men også at du taler rigtig meget ind ift. 

organisationssudvikling – altså med organisationen som et stort netværk. Medarbejdere, fagprofessionelle, 

ledere, politikere, forældre, elever.  Er der også her en opgave ift. hvordan man arbejder strategisk med 

netværk? 

Informant: Jo, og så er man jo tilbage organisationsudvikling og hvordan vi ser samfundet som en del af en 

opgaveløsning. Ser vi det fagluge ned, hvor det er hardcore konsulenter og hvor Rambøll køer afsted med 

noget der har en effekt eller byder vi nogle op til dans ift. at udvikle en offentlig opgave. Og det synes jeg vi 

gør på mange måder faktisk.  Og få de stemmer ind. Det er måske ikke altid så tydeligt for borgerne hvad de 

byder ind på og hvad det har af effekt, men jeg tror at mange af ting man hører i et sådan netværk eller i 

relationer  de influerer på forskellige opgaveløsninger……… så jeg tror rigtig meget på netværksledelse men 
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også, at vi skal åbne op for at lytte meget mere til hinanden ift. det der virker. Og ift.  børn udfordringer så 

er det jo ikke én løsning. Vi er nødt til hele tiden at være agile i vores organisation ift. kompetencer og 

skolerne i forhold til setup ift. mellemformer –hvordan kan det se ud her for den gruppe af elever.  

Jakob: Jeg har ikke flere spørgsmål – er der noget du brænder inde med 

Informant: Noget af det vi ikke har kommet ind på er strategier på tværs af centre. For jeg har jo haft meget 

centerfokus i den her samtale, men den store kompleksitet står jo med, hvor meget og hvordan vi får andre 

til at byde ind på opgaven og det tænker jeg er det næste spændende take på strategiimplementering – 

hvordan man spiller sammen på tværs af centre. 

Jakob: fordi, at mellemformer ikke kan isoleres til et center eller en skole? 

Informant: ja 

 

 

 

 

 

 

 


