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Indledning 

Emnebegrundelse 
Friskolen i Viborg (FiV) står i et dobbelt krydspres, som i fremtiden kan føre organisationen i flere retnin-

ger.   

Der er for det første et pædagogisk-didaktisk krydspres mellem på den ene side den historisk betingede 

reformpædagogiske tilgang til dannelse, som FiV står i, og på den anden side den konkurrencestatstæn-

kende tilgang til læring, som synes at dominere skoledebatten i disse år (Illeris). Der kan opstå en råd-

vildhed og usikkerhed på egne værdier og egen praksis i en organisation som FiV, når omverdenen for-

andrer sig, for hvor skal man vende sig hen, hvis fortidens pædagogiske praksis ikke rummer svarene på 

nutidens udfordringer, og hvis omverdenens svar på disse udfordringer ikke opleves adækvate med or-

ganisationens grundlæggende værdier og antagelser?  

For det andet er der et krydspres mellem at bevare en lokal forankret praksis med meget mundtlig dia-

log omkring udfordringer i den pædagogiske praksis som f.eks. børn i udsatte positioner og det at imple-

mentere kommunale, dokumentationstunge koncepter (Jensen). FiV er afhængig er samarbejdet med 

de kommunale aktører, idet skolen udveksler informationer samt deler medarbejdere og ressourcer 

med kommunen i form af sundhedsplejerske, familieafdeling, skolepsykolog osv., men står altså i et 

krydspres mellem at bevare sin mundtlige egenart og det at samarbejde med aktører med et omfangs-

rigt, skriftligt dokumentationskrav.  

Jeg vil i denne opgave undersøge, hvilke organisatoriske udfordringer, dette dobbelte krydspres giver. 

Dernæst vil jeg prøve at forstå den træghed, der kan ligge bag det forhold, at en organisation som FiV 

ikke umiddelbart åbner sig og implementerer omverdenens løsninger på disse områder. Endelig vil jeg 

diskutere, hvorfor og hvordan FiV på et organisatorisk plan skal gøres modtagelig for forandringer, så 

dette dobbelte krydspres opleves som noget, der kan håndteres i en forandringsproces, der også er me-

ningsfuld for organisationens aktører. 

Problemformulering 
Hvorfor skal FiV forandre sig organisatorisk i det dobbelte krydspres mellem reformpædagogisk dannel-
sestænkning og konkurrencestatens læringssyn samt mellem lokale og kommunale løsningsmodeller, 
når organisationens grundlæggende værdier vanskeligt lader sig forene med omverdenens? 
 
Hvordan kan FiV gøre sig modtagelig for forandringer, så det dobbelte krydspres kan håndteres? 

Afgrænsning 
Jeg vil angribe problemstillingerne fra en organisatorisk synsvinkel, og i det omfang det kan kaste nyt lys 

på organisationens selvforståelse og refleksion over dens handlemuligheder i forhold til praksisudvikling, 

vil jeg inddrage tankegange fra den pædagogiske litteratur. Set fra en organisationsteoretisk synsvinkel 

er genstandsfeltet, hvordan en organisation som FiV kan håndtere omverdenspres - eller som nævnt i 

casen krydspres mellem egen praksis og egne værdier på den ene side og eksterne krav og samfundsdis-

kurser om effektivitet, styring og læring på den anden side. Samtidig er organisationsteori og pædago-

gisk teori sammentænkt i flere afsnit, fordi genstandsfeltet, omverdenspres, handler om noget: lærings-

syn samt konflikten mellem lokale og kommunale løsningsmodeller. Min sammentænkning af det orga-

nisatoriske og det pædagogiske hviler endvidere på et grundsyn hentet fra Lund. Dette syn handler om, 

at hvis ikke de politiske krav til skolen udsættes for pædagogisering, bliver genstandsfeltet blot, hvordan 

samfundet skal planlægges og indrettes - altså renset for pædagogik (Lund s. 29), og et sådant afgangs-

projekt ville fjerne sig fra den pædagogiske praksis, jeg selv står i og skal reflektere over.  
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Metodeovervejelser 

Videnskabsteori 
Min grundlæggende tilgang til undersøgelsesmetoder er systemisk, fordi jeg herigennem kan søge at 

forstå, hvordan de enkelte systemer i et komplekst større system, organisation, interagerer med hinan-

den gennem kommunikation (Stark s. 17-18) Rent ontologisk opfatter jeg organisationen ud fra en soci-

alkonstruktivistisk forståelse af, at den er en social konstruktion. Derfor må jeg også drage den konse-

kvens rent epistemologisk, at sandheden afhænger af den lokale kontekst med dens forståelse og sprog. 

Validitet og reliabilitet 
Her vil jeg forholde mig til projektets empiri. Der er udfordringer i forhold til objektiviteten i interview-

undersøgelsen. Som kollega har jeg en særlig interpersonel relation til de interviewede, som både kan 

virke hæmmende i forhold til f.eks. at blokere for narrativer, jeg som kollega indgår i, og det kan virke 

begrænsende i forhold til de fortolkende spørgsmål, jeg som interviewer løbende stiller (Kvale & Brink-

mann s. 191). Generelt vil jeg dog vurdere, at interviewet har en høj objektivitet forstået på måde, at 

interviewpersonerne har mulighed for at protestere imod de fortolkninger, jeg som interviewer løbende 

foretager (ibid. s. 316). 

For at optimere transskriberingens reliabilitet har jeg valgt at lave en fuldstændig transskription i en læ-

seværdig udgivelse med angivelse af pauser, følelsesudtryk, blikretning, gentagelser og ”øh”’er. Hvad 

validiteten angår, vil transskriberingen altid være en konstruktion, som det kan være vanskeligt at be-

dømme validiteten af, men interviewundersøgelsen som hele har efter min vurdering en høj grad af vali-

ditet i denne lokale kontekst, da metoden undersøger det, jeg ønskede at undersøge (Ibid. s. 318) - nem-

lig krydspresset som er skitseret i problemformuleringen.  

Redegørelse for opgavens undersøgelsesmetode, struktur, litteratur og teori 
Allerførst introducerer jeg to cases fra egen praksis for at folde kompleksiteten i problemstillingen ud. 

Den første case udfolder kampen om læringssynet i organisationen, mens den anden case udfolder or-

ganisationens konflikt mellem lokale og kommunale løsningsmodeller. Herefter kommer der en analyse i 

fire hovedafsnit. 

I analysens første hovedafsnit analyserer jeg kultur og adfærd ud fra Leavitts fænomenologiske model. 

Her viser jeg, hvordan de forskellige elementer gensidigt påvirker hinanden i et system som FiV. Herefter 

inddrager jeg andre teoretikerne Schein, Hermann og Dale i en analyse af, hvordan der kan udvikles 

kompetence til at forandre sig på FiV.  

I analysens andet hovedafsnit inddrager jeg Bro, som tager udgangspunkt Tønnesvangs selvbestem-

melse, idet hun anvender begrebet i forhold til et gruppeselv og dets modenhed i forhold til at realisere 

dette selv med støtte fra andre.  

I analysens tredje hovedafsnit inddrager jeg Lund, der har forsket i, hvordan grundfaglig viden fortræn-

ges, når forskningsviden kommer ind i skolen.  

I analysens fjerde hovedafsnit redegør jeg for det gruppeinterview, jeg med inspiration fra Kvale og 

Brinkmanns syv principper for det gode interview har lavet, hvorefter jeg laver en kort analyse af inter-

viewet.  

Resultaterne fra interviewet sammenstiller jeg herefter med resultaterne af tre øvrige analyseafsnit i 

den efterfølgende diskussion. 
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Emnebehandling  

Case 
1) Der er forældremøde i Ældste 2 (hold 8 og 9) på FiV i august 2014. Her fremlægger lærerne 

ideen om målcirker, som eleverne skal plotte de mål, de har udvalgt fra slutmål i dansk, engelsk 

og matematik, ind på. Flere forældre reagerer kraftigt på dette med at ytre, at det er imod sko-

lens kultur, og at det er ren New Public Management-tænkning (NPM). Der er debat om emnet 

på forældremødet, ingen af forældrene støtter op om arbejdet med målcirklerne, lærerne tager 

imod kritikken og dropper i månederne efter arbejdet målcirklerne og den stramme kobling til 

de faglige slutmål. 

2) Ledelsen henstiller på lærermøde i august 2015 til, at lærerne fremover konsekvent skriver mål, 

resultater og indsatser i forhold til den enkelte elev ind i en intern klasselog med henblik på at 

kunne dokumentere elevens kompetencer og skolens indsatser eksternt i de situationer, hvor en 

elev skifter skole. Dette sker til trods for, at det er et redskab, som lærerne generelt hverken 

bruger eller finder nyttigt i det daglige arbejde, ligesom det er forholdsvis sjældent, at en elev 

forlader FiV. 

Teori og analyse 

Den udvidede Leavitt-model 
Harold J. Leavitt har udviklet en systemorienteret model til at beskrive organisationsændringer (bilag 1). 
Modellens rationale er, at man må forstå og tilrettelægge organisatoriske ændringer ud fra en dynamisk 
model, hvor de forskellige variable internt i organisationen gensidigt påvirker hinanden og eksternt på-
virkes af omverdensvariablen (Ry Nielsen & Ry s. 17). 
Jeg vil nu anvende min case i lyset af et mindre omverdensperspektiv, hvor jeg anlægger ”en interessent-
betragtning, det vil sige, at man opregner de personer eller grupper, der både yder noget og får noget 
fra organisationen” (citat ibid. s. 18). Her yder omverdenen i form af interessenterne, forældrene, en 
markant modstand mod et andet pres fra omverdenen - i case 1 artikulereret som NPM, der af foræl-
drene tænkes at true skolens kultur.  
Hvis man anvender modellen til at diagnosticere organisationsproblemer, vil det i casen betyde, at aktø-
rerne (lærerne) oplever et omverdenspres fra interessenterne (forældrene), som fører til en diskussion 
om informations- og styringssystemer (målcirkler) som igen virker tilbage på løsningen af opgaver, struk-
turen og aktørerne. Uenigheden om en given variabel spiller med andre ord ind på de øvrige variable. 
I casen medfører dette omverdenspres, at lærernes ide lider nederlag, hvorefter de dropper såvel bru-
gen af målcirkler og den daglige kobling til de faglige slutmål. Når lærerne giver efter for presset og ikke 
gennemfører deres ide, kan det tolkes på flere måder - enten som en naturlig konsekvens af manglen på 
en forudgående interessentanalyse eller som en opgaveusikkerhed. Disse to positioner analyseres i det 
følgende.  
 

Interessentanalyse 

Med denne analyse placerer jeg lærerne i en mangelposition, idet jeg her antager, at de mangler et red-
skab til at håndtere det krydspres, de er havnet i, og som muligvis medfører et organisationsproblem, 
for organisationen i casen ikke udvikler sig, men bevarer det bestående.  
Et redskab til at tackle det krydspres, lærerne her oplever mellem egne ideer om målcirkler og forældre-
nes kritik af disse ideer, kunne være at inddrage en interessentanalyse (bilag 2). Her er tankegangen, at 
man sorterer interessenterne i en kvadrant alt efter, om de har en positiv eller negativ indstilling, samt 
efter om de har en stor eller lille indflydelse på succes. Den gruppe af interessenter, som ledelsen i en 
organisation (eller her teamlærerne) ifølge Ry Nielsen og Ry bør fokusere opmærksomheden mod, er 
”dem, der har stor indflydelse på succesen, men som er negativt indstillet over for ændringerne. Skab 
mulighed for at de, der er imod og har mest at ’tabe’, bliver involveret.” (citat ibid. s. 18-19). Her kunne 
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lærerne bruge redskabet ”interessentanalyse” til efterfølgende at inddrage den kritiske del af forældre-
gruppen i et udvalgsarbejde, der havde som formål at udforme en måde, hvorpå skolehverdagen kunne 
kobles til elevernes bevidsthed og blik for de faglige mål, der ligger bag. Herved kan (dele af) forældre-
gruppens negative indstilling ikke alene håndteres, men også omsættes til et konstruktivt samarbejde 
mellem aktører og interessenter. Den usikkerhed, der måtte være for det nye (her målcirkler), vil efter al 
sandsynlighed i sjældnere tilfælde give sig udslag i Ulven kommer-lignende opråb a la Det er ren NPM, 
når forældre og lærere går sammen om at lægge trædesten ud for en fremtidig udvikling. 
 

Opgaveusikkerhed 

Med denne anden analyse placerer jeg ikke lærerne i en mangelposition, hvor de blot mangler et red-
skab til at fikse forældrenes modstand, men derimod positionerer jeg lærerne som værende i et limbo af 
mere grundlæggende opgaveusikkerhed, når de så let giver efter for omverdenspresset. Det er forment-
lig ikke en usikkerhed på hvad opgaven går ud på, men hvorfor man vælger at ville implementere en 
form for målstyring i udviklingen af sit arbejde i teamet.  
Jay Galbrith har arbejdet med fænomenet opgaveusikkerhed, og han definerer dette som ”forskellen 
mellem den viden, man er i besiddelse af, og den viden, der er nødvendig for at løse opgaven til det am-
bitionsniveau man har” (citat ibid. s. 10). Her kunne lærerne på forhånd have hentet hjælp til at forstå 
og til at reducere denne opgaveusikkerhed ved at inddrage den simple Leavitt-models fire variable: ak-
tører, struktur, opgaver og informations- og styringssystemer (bilag 3).   
Inspireret af Galbriths løsningsforslag til en overbelastet leder, der kunne tænke problemer/løsninger i 
forhold til disse fire variable (ibid. s 10-12), har jeg valgt at operationalisere disse variable i lyset af min 
case. Det har jeg gjort ved at opstille nogle spørgsmål til lærerteamet, som kunne guide det til at forstå 
omfanget af og til at håndtere denne konkrete opgaveusikkerhed i forhold til de fire variable:  

- Aktør: Hvad ville skolens andre aktører - i form af ledelse og forskellige lærerteam - pege på som 
svagheder og styrker ved jeres ide om målcirkler, hvis I konsulterer dem inden lanceringen på 
forældremødet? 

- Struktur: Hvilke kvalitative forbedringer ville teamets arbejde med målcirkler tilføre strukturen i 
teamet og de klasser, det underviser - f.eks. i form af ændret selvstændiggørelse af eleverne? 

- Opgave: Hvordan tænker teamet om organisationens opgaveløsning - er det en privatpraktise-
rende silotænkning, hvor hvert team lancerer helt nye ideer på hvert forældremøde - eller løses 
opgaver generelt mere systemisk i organisationen på baggrund af diskussion og helhedstænk-
ning? 

- Informations- og styringssystemer: Hvilken værdimæssig påvirkning på aktører, struktur og op-
gaver vil implementeringen af nye styringssystemer som målcirkler have - eller ville nye styrings-
systemer altid være værdineutrale? 

Ved at stille nogle hv-spørgsmål ud fra de fire variable Leavitts simple model, tvinges teamet til at reflek-
tere over, hvad det har gang i.  
Når et lærerteam som i casen møder modstand fra sin omverden, kan det måske ikke redegøre for, 
hvorfor det har valgt at gøre som det gør rent didaktisk, fordi dets tilgang til et nyt styringssystem, værk-
tøj eller metode var for ureflekteret. Det kan som i casen medføre, at man må opgive et område, der 
kunne have udviklet organisationen. Eller endnu værre: Det kunne medføre, at et lærerteam indvilliger i 
at gennemføre hvad som helst uden at stille spørgsmål til det - blot det kan håndteres i en travl hverdag, 
jf. Gert J. J. Biesta, der taler om, at det professionelle skøn trues af en bestemt brug af evidens (Biesta s. 
40). 
 

Sporafhængig organisatorisk adfærd 

I de foregående to afsnit har jeg anlagt det perspektiv, at forældregruppen skulle ses som en del af om-
verdensvariablen i Leavitts model. Det kaster imidlertid et andet lys over den modstand, dele af foræl-
dregruppen reagerer med i casen, hvis man tænker dem ind i modellen som aktører - på lige fod med 
lærere og ledelse. At anlægge aktørperspektivet kan forsvares, når man ser på FiV’s værdigrundlag, hvor 
det under afsnittet De pædagogiske mål hedder: ”Ved at melde dit barn ind på Friskolen i Viborg går du 
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ind for at deltage i et fællesskab med alt, hvad det indebærer af rettigheder og ansvar over for skolen og 
dine medforældres børn.” (citat Friskolen - værdigrundlag). Forældrene regnes med andre ord for at 
være aktører i organisationen.  
For at forstå den modstand, som dele af forældregruppen artikulerer, finder jeg det nyttigt at inddrage 
Leavitt-Ry-modellen (bilag 4). Her inddrager man flere variable, bl.a. historien som skitseres som organi-
sationens ”lagkagebund” - dvs. den opfattelse af organisationens historie, der er i organisationen. Histo-
rien er vigtig for at forstå organisationsændringer, idet organisationerne ud fra et læringsperspektiv 
ifølge forfatterne ofte vil reagere ”sporafhængigt” og begrænset af deres historie. Historien er i øvrigt 
også foranderlig og kan tolkes vidt forskellig fra tid til tid - den er selv en variabel. 
Anvendt på min case kan det tolkes sådan, at forældrene står på en ”tyk lagkagebund”, når de hævder, 
at målcirklerne er ”imod skolens kultur”. Historien betyder noget, og den tolkes af forældrene i casen 
entydigt som værende inadækvat med målcirklerne og målstyringen. Her indvender historikeren Søren 
Mørch imidlertid, at ”Fortiden eksisterer ikke i sig selv. Det gør derfor vores opfattelse af den” (citat Ry 
Nielsen & Ry s. 31). Derfor vil også forældregruppens opfattelse af historien kunne ændre sig, og der-
med også historiens betydning for tilslutningsgraden til målstyret undervisning. 
I en diagnosticering af problemer i forhold til organisatorisk udvikling er det derfor oplagt for en organi-
sation som FiV at analysere alle variable og deres indvirkninger på hinanden. I eksemplet her er det hi-
storien, der ligger som en tung ballast, der kan virke både fremmende og hæmmende for udvikling. Op-
fattelsen af historien kan ændre sig, for mens den reformpædagogiske tanke engang var den, der var 
progressiv over for nye pædagogiske strømninger, risikerer den at blive regressiv ved at blive tolket me-
get dogmatisk af forældrene i casen. Et pædagogisk arbejde blandt ansatte og forældre på FiV kunne 
medføre, at de lidt håndfaste og dogmatiske afvisninger af målstyret undervisning kunne tages op til re-
vision.  
I det følgende vil jeg fokusere på problemformulerings anden del, nemlig hvordan FiV - med tanke på 
Leavitt-Ry-modellen - kan gøre sig modtagelig for forandringer, så dette dobbelte krydspres kan håndte-
res i organisationen. 
 

Kampen om dannelsen 

Lokale oversættelser 

Flere har da også plæderet for, at det ikke behøver at være et enten-eller i debatten om dannelsen og 
den målstyrede undervisning, men snarere et både-og. Stefan Hermann tematiserer ligesom Leavitt-Ry 
den historiske variabel i analysen i sin nye bog Hvor står kampen om dannelsen? Han mener, at den af-
gørende kamp i uddannelsesdebatten i Danmark handler om dannelsen - helt analogt til casen, hvor det 
eksplicit er en kamp mellem skolens kultur og de synlige læringsmål. I bogen kritiserer Hermann to klas-
siske positioners ufrugtbare diskussion med hinanden om dannelsen - nemlig Den pædagogisk konserva-
tive position og Den politisk administrative position. Her skitserer han lidt karikeret, hvordan den først-
nævnte position ”rummer en figur, der længes efter i går” (citat Christensen s. 33), men den anden posi-
tion ”elsker tallet, og (…) gør (…) alt af hensyn til fremtiden” (citat ibid. s. 33).  
Hermann kritiserer den første position for ikke at ville stille de kritiske spørgsmål til egen praksis - f.eks. i 
forhold til effektivitet på skoleområdet. Omvendt kritiserer han den anden position for at læne sig for 
meget op af NPM, som han mener, langt på vej gav ”perverterede” svar med én metode og én systema-
tik, der i dens optik virkede. I stedet anviser han en tredje vej, som blandt andet indebærer, at man på 
den enkelte skole hverken afviser evidenstænkningen og målstyringen eller underkaster sig disse ting 
uden refleksion, men i stedet besinder sig på folkeskolens formål i en refleksion som denne: ”Hvad er 
det så for nogle valg og oversættelser, vi skal lave her på skolen for at nærme os formålet? Hvad betyder 
det i forhold til fag, samarbejde og så videre. Og hvad er det for en praksis, der skal stimuleres?” (citat 
ibid. s. 34).  
Set i lyset af den aktørposition, som jeg i afsnittet Sporafhængig organisatorisk adfærd positionerede 
forældregruppen på FiV i, ville det give god mening at lade forældrene og skolens andre aktører arbejde 
sammen med skolens skueværdier og grundlæggende antagelser - jf. Scheins tre kulturniveauer (bilag 
5). Et arbejde, hvor aktørerne diskuterer og begrunder, hvorfor fag og samarbejde skal udmøntes netop 
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sådan i 2016 - med henvisninger ikke bare til organisationens historievariabel, men også fagformål (om-
verdensvariabel), visioner, teknologi osv.  
Ligesom Hermann har også Dale henvist til en tredje vej i dannelseskampen, hvilket jeg vil belyse nu. 
 

Den primære og sekundære etik  

Erling Lars Dales forskningsarbejde, der blev lavet i tilknytning til reformprogrammet Kunnskapsløftet i 
årene 2000 - 2011, handlede om at styrke fagligheden i den norske grundskole (Krogh-Jespersen, Kirke-
gaard & Petersen s. 9).  
Dale definerer skolens samfundsmandat som det ”at integrere alle elever meningsfulde og udbytterige 
læreprocesser” (citat Ibid. s. 80), idet hans forskning viser, at skolen i dag ikke har et værdigt tilbud for 
den bestemte gruppe af elever, der har svage kundskaber og færdigheder (ibid. s. 79-80). 
Dales hovedkritik af den vej, den norske grundskole har valgt, ligger i tråd med Hermann, idet han kriti-
serer både den kulturkonservative og en markedsliberalistiske uddannelsespolitik, mens han opstiller et 
alternativ. Alternativet er en kritisk gentænkning af reformpædagogikken (ibid. s. 79).  
Dette alternativ skal have kvalitetsforbedringer i folkeskolen som sigte. For at kunne hæve kvaliteten i 
grundskolen inddrager Dale to begreber, som han kalder pædagogikkens primære og sekundære etik. 
Den primære etik omhandler det, der skal læres, og den sekundære etik ”vedrører lærerens handlinger i 
forhold til at nå bestemte mål.” (citat ibid. s. 100). 
Når det gælder den primære etik (som har fået rigtig meget fokus i målstyret læring), mener Dale, at der 
skal sættes nogle minimumsstandarder til, hvad eleverne skal kunne. Men han advarer samtidig om, at 
hvis man som lærer og skole styrer efter disse kvantitative data, vil al lærerens opmærksomhed blive 
rettet mod at registrere elevernes læringsresultater og adfærd, hvilket han ikke mener fører til god un-
dervisning. Derfor skal den primære etik (opmærksomheden på det der skal læres) kombineres med den 
sekundære etik (omhandlende lærerens didaktiske kompetence). Derfor ender Dale med at sige nej til 
målstyring ”som effektiv ’regnskabsføring’ (…) mens (red.) Styring og effektivitet er nødvendige fæno-
mener i skolen, hvis arbejdet skal udføres på samfundsmæssig, ansvarlig vis.” (citat ibid. s. 102). Også 
Dale ender dermed med at definere en tredje vej hinsides det kulturkonservative og den markedslibera-
listiske uddannelsestænkning.  
Det reformpædagogiske aftryk kommer hos Dale i høj grad til udtryk gennem accentueringen af ”den 
elevaktive skole”. For skolen er udfordringen derfor at tilse, at hver eneste elev er aktivt involveret i sit 
læringsarbejde, og ikke ”at hver enkelt har helt forskellige mål og arbejdsplaner.” (citat ibid. s. 43) 
 
Herefter vil jeg nu bevæge mig til det andet hovedafsnit i analysen. 
 

Kvalificeret selvbestemmelse 
Lars Wørtz og Gorm Sæderup, begge skoleledere, forholder sig analytisk til egen skoleudvikling og -for-
andring i krydspresset mellem omverdenspres og skolens egen grundlæggende forståelse. Selv om det 
pædagogisk-didaktiske genstandsfelt ikke er helt lig den i min case, er det organisatoriske genstandsfelt 
helt analog til casens, idet de udtaler: ”Mange af de forandrings- og udviklingstiltag, der aktuelt er i spil, 
ville formodentlig stå sig dårligt, hvis de blev målt i forhold til de grundlæggende værdier (…), en skole 
gerne vil kendes på.” (citat Wørtz & Sæderup s. 235). 
De to skoleledere mener, at omverdenens krav til skolen langt fra altid er fornuftige, men alligevel ser 
de det ”ikke udelukkende som negativt pres - snarere som nødvendig horisont og kontekst for selvbe-
stemt udvikling.” (citat ibid. s. 234). Det dannelsesideal, skolelederne lægger sig op af, kalder de kvalifi-
ceret selvbestemmelse og er, i denne sammenhæng defineret pragmatisk, som når ”medarbejderne og 
skolen kan udvikles og dannes både kvalificeret og selvbestemt.”  (citat ibid. s. 234).  Gennem deres ana-
lyse og praktiske erfaringer er Wørtz og Sæderup nået frem til den holdning, at ”hvis ikke forandringer i 
skoleopgave, skoleorganisering og skoleteknologier (undervisningsmåder) har grund i skoleforankret læ-
ring og skolebaserede erfaringer, ja så vil de ikke føre til forbedringer, men til mistrivsel og svigtende 
medarbejderengagement.” (citat ibid. s. 245).  
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I forhold til mine to cases kan der her stilles spørgsmål til de to poler i kvalificeret selvbestemmelse, hvis 
man skal afgøre, om lærerne reelt udøver denne. Det ene spørgsmål, må da være, hvad kvalificerer ind-
førelsen af synlige læringsmål (case 1), og hvad kvalificerer kravet om dokumentation (case 2)? Det an-
det og i denne sammenhæng måske nok så påtrængende spørgsmål bliver da, om der er selvbestem-
melse at finde hos lærerne i de to cases?  
I forhold til den første case har jeg allerede tidligere afdækket nogle af de forhold, der kunne kvalificere 
lærernes implementering af læringsmål - nemlig en mere reflekteret og undersøgende tilgang inspireret 
af de fire omverdensvariable i Leavitts simple model. Selvbestemmelsen ser derimod ud til at lide et 
knæk, når lærerne giver efter for omverdenen (forældrene) eller en anden stærk aktørgruppe (foræl-
drene) - alt efter hvordan forældrene positioneres i modellen.  
I forhold til den anden case er det ret åbenlyst, at det, som kvalificerer ledelsens påbud om at bruge 
klasseloggen, er behovet for effektivt at dokumentere en elevs kompetencer og skolens indsatser eks-
ternt i forhold til et skoleskift. Selvbestemmelse blandt lærerne er der imidlertid ikke tale om i casen, 
idet de forholder sig reaktivt til påbuddet. Her kunne der med inspiration fra Wørtz og Sæderup arbej-
des konsultativt med hele lærergruppen i forhold til et aktionslæringsprojekt, så gruppen bliver aktører 
og dermed selv er med til at sætte retning (ibid. s. 245).  
Konkret kunne et sådant projekt tematisere, hvordan brugen af klasseloggen kunne blive et anvendeligt 
redskab i hverdagen, ved at lærerne undersøger, reflekterer over og handler aktivt i forhold til dette. 
Hvis der gennem en sådan aktionslæring sker en ny erkendelse blandt lærerne af, at teknologien (den 
elektroniske klasselog) er anvendelig i dagligdagen i forhold til f.eks. at spore tegn på en udvikling hos 
eleven, se dynamikker i elevgruppen eller at kunne understøtte skolehjemsamtalerne, mener jeg, der er 
tale om en selvbestemmelse, der er kvalificeret på flere niveauer. Når en medarbejdergruppe oplever, 
at det at handle efter kvalificeret selvbestemmelse giver en ny måde at håndtere en opgave på, vil den 
ifølge Wørtz og Sæderup ikke søge tilbage til de gamle - og måske mere ineffektive - rutiner og organise-
ringer i forhold til den konkrete opgave (ibid. s. 245).  
 
I det følgende afsnit vil jeg referere et syn på forskellige grader af modenhed hos organisationer i for-
hold til selvrealisering og udvikling. Herefter vil jeg bruge disse forskellige selvrealiseringsgrader i min 
analyse af, hvor FiV som organisation befinder sig i min case.  
 

Gruppeselvrealisering  

Skoleudviklingskonsulent Kirsten Bro har under inspiration af Tønnesvangs kvadrantmodel og Kohuts 

selvpsykologi udviklet en kvadrantmodel (bilag 6) til at beskrive mere eller mindre grader af modenhed 

hos et gruppeselv, som i denne sammenhæng kunne være et team, en lærergruppe eller en organisa-

tion. Her opererer hun med flere niveauer af modenhed for et gruppeselv:  

1) Manglende realisering af gruppeselvet - gruppen bliver et middel for andre* og hævder ikke sin 

ret 

2) Skæv realisering af gruppeselvet - gruppen hævder sig og bruger sine omgivelser til at realisere 

sig  

3) Skæv realisering af gruppeselvet - gruppen hævder ikke sin ret, men bliver middel for andre* 

4) Realisering af gruppeselvet - gruppen hævder sin ret og orienterer sig mod andre*  

*Ordet andre skal i denne sammenhæng forstås som større betydningssammenhænge - herunder mere 

abstrakte idealer (Bro s. 258-262). 

I denne sammenhæng låner Bro definitionen af begrebet selvrealisering fra Tønnesvang: ”at realisere sig 

selv i en individuelt skabende og original stil i forhold til de sagsforhold og betydningshorisonter, der lig-

ger uden for en selv, samt de forbundetheder, man er en del af som fundament for sin individuelle eksi-

stens og forståelse af sig selv” (citat ibid. s. 259). Det er altså denne forståelse af selvrealisering, der 

kommer til udtryk på det højeste niveau. 
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For et gruppeselv, der realiserer sig selv (det højeste niveau), kan der være tale om, at gruppen er mere 

eller mindre moden, sådan at et gruppeselv af anden orden også vil ”rette sig mod sin egen rettethed. 

Det vil være selvreflekteret forbundet med - og forholde sig udviklende til - sin egen måde at være hori-

sontalt (dvs. med sin omverden, red.) forbundet på.” (citat ibid. s. 261). Et gruppeselv som en organisa-

tion eller et lærerteam af anden orden vil altså reflektere over sin refleksion over egen praksis, den er 

ikke bare udviklende, men forholder sig til måden, den reflekterer på og den måde den søger inspiration 

fra sine omgivelser.  

Bro tilføjer endnu en dimension til selvrealiseringsbegrebet, når hun overfører Tønnesvangs over- og un-

derskudspositionering af selvet til gruppeselvet. Et overskudsselv ”er generelt indstillet på at forholde 

sig fleksibelt, responderende og mulighedsorienteret. Modsat underskudspositionering, hvor selvet ge-

nerelt er indstillet på at forholde sig ensidigt, reagerende og sikkerhedsorienteret til sine omgivelser” 

(citat ibid. s. 259) For at tale om egentlig selvrealisering må et selv altså orientere sig mod overskudspo-

sitionen.  

For at gøre begreberne operationelle i en skolekontekst, tilføjer Bro endnu et lag på kvadrantmodellen 

og udfolder 4 tilhørende eksempler, som modsvarer de fire niveauer tidligere i afsnittet (bilag 7).  

1) Ad hoc skolen - ser både sig selv og samfundet som middel - har ingen retning på sin udvikling 

2) Kænguruskolen - er lystbetonet og hopper fra trend til trend for at realisere sig selv 

3) Konceptskolen - vier sig til noget større, et ideal, som den ydmygt underkaster sig 

4) Den realiserende skole - finder sin egen måde at realisere sig på og er forbundet med sin omver-

den (ibid. s. 263-64). 

Når jeg anvender alt dette i analysen af mine to cases, peger de begge i retning af en skæv realisering af 
gruppeselvet. I den første case får teamet tilsyneladende en skæv selvrealisering, fordi det kun realise-
rer sig selv ved at blive et middel for en større betydningssammenhæng - her skolens kultur (som foræl-
drene udtrykker det). Den modne realisering af gruppeselvet, kræver ifølge Bro, at gruppen (her teamet) 
har en bipolar tilgang, hvor det både orienterer sig mod større betydningssammenhænge og har det 
som et mål at hævde sin ret (bilag 6).  Men teamet hævder ikke sin ret, søger ikke at modargumentere 
og søger ikke sin egen vej frem efter at have opnået ny viden på forældremødet: At forældregruppen er 
kritisk og kan begrunde det i skolens kultur. Her kunne et konsultativt arbejde med lærerteamet om-
kring realisering af teamets gruppeselv være interessant at arbejde videre med for en ekstern udvik-
lingskonsulent. 
Den anden case peger i samme retning, selvom det kan være sværere at indplacere denne case på et af 

de fire niveauer. Det forhold, at lærergruppen forholder sig ensidigt reagerende i stedet for responde-

rende, peger i retning af en underskudspositionering. Hvordan der kunne arbejdes konsultativt med tea-

met, har jeg allerede belyst i afsnittet Kvalificeret selvbestemmelse. 

Vitaliseringsmiljøer 

Som en udløber af arbejdet med, hvordan et team får et realiserende gruppeselv, eller hvordan en skole 

bliver en realiserende skole, vil jeg her introducere begrebet gruppevitaliseringsfænomener. Inspireret 

af Tønnesvang forstår Bro dette som ”det, gruppeselvet svarer an på i dets omgivelser, der opløfter, un-

derstøtter og vitaliserer dets sammenhængskraft og udvikling.” (citat ibid. s. 258). Det store perspektiv 

for skolens vitalisering er samfundet, som bliver skolens vitaliseringskontekst. Men inden for dette store 

perspektiv, kan der være nogle mindre vitaliseringsmiljøer, som skolen kan spejle sig i, sparre med og 

udveksle med. Som et konkret eksempel nævner hun to skoler, Buskelundskolen og Lisbjergskolen, der 

har det sammen dannelsesideal og fra tid til anden mødes for at diskutere god skole for at kvalificere 

deres egen praksis (ibid. s. 262-263).  
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Dette stiller selvfølgelig nogle krav til de omgivelser, som gruppeselvet, skolen eller helt konkret FiV skal 

vitaliseres af. Hvor finder FiV de vitaliseringsmiljøer, som dels har det samme reformpædagogiske dan-

nelsesideal som udgangspunkt, dels har en vis grad af samarbejde med kommunen, dels forholder sig til 

den reformpædagogiske arv på den måde, at den ikke rummer alle svarene på nutidens udfordringer 

(som beskrevet i indledningen) og dels ønsker at forholder sig responderende til omverdenskrav fremfor 

reagerende? Ligesom i eksemplet med de to skoler, der mødes for at diskutere god skole, kunne man 

sagtens forestille sig, at FiV skal bevæge sig uden for sin egen kommune og nabokommunerne for at 

finde det match, som kunne være et reelt vitaliseringsmiljø.  

Som indikator for det rette vitaliseringsmiljø nævner Bro, at det må være et miljø, som kan give en opti-

mal forstyrrelse (men vel at mærke inden for rammerne af det samme dannelsesideal som nævnt oven-

for), hvorved at gruppeselvet ”vil omdanne og internalisere aspekter ved det, der frustrerer, og derved 

lærer”. (citat ibid. s. 266). Derved er vi henne ved organisatorisk læring, hvor noget skal sættes sammen 

på en ny måde, beskrives i nye fortællinger og omsættes til nye handlinger, som der kan argumenteres 

for (ibid. s. 272).  

Det kan lyde som en lang omvej til at gøre sig modtagelig for de forandringer, som ovennævnte analyser 

indikerer, at FiV skal bevæge sig ud i for ikke blindt at underkaste sig udefra kommende regler og for 

ikke goldt at hænge fast i en bestemt forståelse fra fortiden, der ikke nødvendigvis besvarer alle organi-

sationens nuværende udfordringer. Men måske er det netop sådan et vitaliseringsmiljø - en partner-

skole der kan forstyrre og alligevel vil samme vej - der på lang sigt kunne initiere den ønskede forandring 

i retning af optimal forstyrrelse, refleksion, skabelse af nye fortællinger og sin egen måde at være i ver-

den på? 

Herefter vil jeg nu bevæge mig til det tredje hovedafsnit i analysen. 

Grundfaglig viden fortrænges af forskningsviden 
Jens Hansen Lund har i ph.d.-afhandlingen Nye styringsformer i folkeskolen forsket i de omsætningspro-

cesser, der sker i skolens liv, når der kommer en bekendtgørelse om et nyt tiltag - her elevplaner. Selv 

om elevplaner afviger fra dette projekts pædagogisk-didaktiske genstandsfelt, mener jeg, at forskningen 

har stor relevans for min problemstilling, idet det organisatoriske genstandsfelt for Lunds afhandling 

korrelerer med det organisatoriske genstandsfelt for dette projekt: omverdenspres. Således udtaler 

Lund: ”Afhandlingens problemstilling kan således også anskues som spørgsmålet om hvad der sker, når 

elevplanen som politisk fastlagt instrument i form af bekendtgørelser møder den pædagogiske sfære - 

her belyst i form af læreres hverdagsliv i skoleorganisationen” (citat Lund s. 29).  

Sammen med Steen Juul Hansen og Peter Hougaard Madsen har Lund endvidere bedrevet aktionsforsk-

ningsprojektet Fagligheder i spil, der tematiserer det der sker, når eksterne krav skal omsættes til sko-

lens hverdagspraksis (Lund m.fl. s. 142). Jeg vil i det følgende referere til begge de ovennævnte forsk-

ningsprojekter, da de tematisk overlapper hinanden. Jeg vil berøre tre begreber fra disse forskningspro-

jekter, som er centrale for forståelsen af min problemformulering: rutinisering, fortrængning af grund-

faglig viden og implementeringsfaglighed. 

Rutinisering 

En af de opdagelser, Lund har gjort, er, at der sker en rutinisering, når skolen bliver mødt med nye lov-

krav samt forventninger i form af ny uddannelsesforskning og skal omsætte disse i skoleorganisationen. 

Med henvisning til Berger og Luckmann peger Lund på, at rutinisering er en ”grundlæggende menneske-

lig måde at møde pragmatiske udfordringer på” (citat Lund s. 174). Det, at noget ukendt kan indpasses i 

nogle rutiner, giver nogle gevinster i form af, at valgmulighederne og dermed kompleksiteten reduceres, 

hvorved der kan frigives et overskud til træffe beslutninger, når der er brug for det (Lund s. 174). I sin 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Afgangsprojekt i Projektledelse og organisationsudvikling: Organisatorisk krydspres af Jens Kristian Lund Jensen. Vejleder: Susanne Minds 

 
11 

forskning ser han endvidere en klar tendens til, at lærerne i første omgang beskæftiger sig mindre med, 

om det giver mening at arbejde med elevplaner, men mere med hvordan, man får arbejdet med elevpla-

nerne til at passe ind i en travl hverdag (Lund s. 174).  

Anvendt på min første case kunne dette give et nyt blik på, hvorfor teamet vælger at stoppe arbejdet 

med læringsmålene igen. Jeg har i afsnittet Opgaveusikkerhed haft det perspektiv, at det kunne skyldes 

en manglende refleksion hos lærerteamet, men Lunds forskning kaster lys over, at lærernes indførelse af 

målcirklerne også kan forstås som teamets drift mod rutinisering. Lærerteamet har givetvis oplevet et 

markant omverdenspres i form af forventning om at tage ny uddannelsesforskning ind. Året forinden, i 

2013, blev John Hatties metaundersøgelse Synlig Læring oversat til dansk (Green). Det kan have spillet 

en rolle for teamets måde at tage målcirklerne ind på (inspireret af Synlig Læring), implementere dem 

og få målene til at fungere i hverdagen, uden at teamet måske beskæftiger sig med, om det giver me-

ning på et dybere plan. Når forældrene i casen kommer med et pres fra den anden side, er lærerne ikke 

forberedte, fordi implementeringen var sket i en rutiniseringsproces.  

Med henvisning til Weick ved vi, at meningsskabelse på et vi-niveau (gruppe, team, organisation) er af-

gørende i forandringsprocesser (Palmer m.fl. s. 32), ligesom det at skabe fælles mentale kort over, hvad 

man bedriver i en organisationsudvikling, kan være afgørende for, om den lykkes (Høpner s. 97-109). 

Case 2 kan også forklares ud fra begrebet rutinisering. Her kæmper lærerne dog stadig med sensema-

king (Palmer m.fl. s. 32), men selve den stillede opgave med at dokumentere udføres uden at den bru-

ges til noget, lærerne finder nyttigt i det daglige. Det er noget, der bare skal gøres og vinges af.  

Fortrængning af grundfaglig viden 

Med reference til Røvik peger Lund m.fl. på, at et eksternt pres (nye lovkrav, ny forskning, nye opgaver) 

på en organisation altid bliver fortolket eller oversat, når det kommer ind i organisationen (Lund m.fl. s. 

142). Når det drejer sig om uddannelsesforskningen, den globale evidens, der presser sig på, møder den 

en lokal ”evidens”, som er baseret på de erfaringer, man tidligere har gjort sig i den lokale kontekst. Her 

- mener Lund m.fl. - oversættes den nye globale evidens til sprog og handlinger, der passer ind i den lo-

kale kontekst. Global og lokal evidens mødes altså, og der opstår en lokal variant af den globale evidens, 

når den bliver oversat til det lokale sprog. 

Problemet, som de peger på, er imidlertid, at en tredje form for viden - det de kalder lærerens grundfag-

lighed - fortrænges. Lærerens grundfaglighed bestemmes i denne sammenhæng til at være læres pæda-

gogiske viden om dannelse, menneskesyn, samfundssyn, skolesyn, etik, værdier osv. (ibid. s. 145-147). 

Med andre ord kan man sige, at den pædagogiske-didaktiske meningsfuldhed forsvinder, organisation 

får det bare til at køre. Måske nok instrumentelt og rutinepræget, men det kører.  

Inden for daginstitutionsområdet har Schmidt gjort et lignende fund: ” ’Best practice’ fungerer ikke, hvis 

det pædagogiske personale ikke også formår at bringe deres teoretisk funderede viden om børns udvik-

ling såvel som deres konkrete, praktiske viden i spil i forhold til situationen.” (citat ibid. s. 148). Også her 

ses de tre niveauer i Lund m.fl.’s kategorisering af vidensaspekter: Den globale evidens (best practice) 

skal mødes med såvel grundfaglig viden (teoretisk funderet viden om børns udvikling) som lokal ”evi-

dens” (konkret, praktisk viden). Er denne treklang ikke til stede, falder den udvikling, som det eksterne 

pres skulle sætte i gang i organisationen, altså helt til jorden. 

Lund lancerer i 2012 en helt ny kompetence i det professionelle, pædagogiske felt med begrebet imple-

menteringsfaglighed (Lund s. 182). Denne faglighed fordrer ”lærerens kritiske blik på uddannelsesforsk-

ningen” (citat Lund m.fl. s. 153), hvor Lund m.fl. også kalder på behovet for, at lærerne som en del af 

denne kompetence kan fremstille helt ny viden, der passer til den lokale kontekst.  
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Den forskning, som Lund hhv. Lund m.fl., her i afsnittet kort citeres for, er efter min mening helt afgø-

rende i forhold til den overordnede problemstilling om, hvorfor og hvordan FiV skal forandre sig. Det 

korte svar til hvorfor er, at det skal FiV med reference til ovennævnte forskning heller ikke, hvis det ikke 

kan kobles op på lærernes (og vel samlet set organisationens) grundfaglighed - herunder menneskesyn, 

samfundssyn og værdier.  

Og det tilsvarende svar til hvordan er, at FiV skal forandre sig på en sådan måde, at den evidens møder 

den globale, som herefter oversættes under et kritisk blik fra lærernes grundfaglighed. Det er med an-

dre ord lærernes grundfaglighed, der skal kvalificere, at den nye globale evidens står mål med organisa-

tionens værdier i den måde, den oversættes, omsættes, tilpasses og implementeres på.  

I relation til diskussionen i afsnittet Kampen om dannelsen kunne det måske konkret betyde, at FiV over-

vejede om synlige tegn på dannelse (forstået som bl.a. kritisk tænkning ud fra den lokale evidens - re-

formpædagogikken) kunne blive ligeså vigtige at registrere i skolehverdagen som det at have synlige fag-

lige mål i undervisningen? 

Herefter vil jeg bevæge mig til fjerde og sidste hovedafsnit i analysen. 

Interview 
I dette hovedafsnit vil jeg redegøre for, hvorfor jeg inddrager interview af kollegaer, hvordan interviewet 

er designet og hvilke resultater, interviewet gav i forhold til at kunne bidrage med svar på problemfor-

muleringen.  

Kollegainterview 

Jeg har valgt at interviewe to kollegaer fra to forskellige lærerteam for at få en større repræsentativitet 

end ved blot at interviewe to personer fra samme team. Interviewpersonerne er to erfarne kollegaer 

med omkring 10 års erfaring. Dette valg har jeg truffet for at sikre mig, at de har indsigt i organisatio-

nens historiske ”lagkagebund” - med henvisning til Leavitt-Ry-modellen, som jeg tidligere har behandlet. 

Når jeg har valgt at interviewe dem samtidig, er det for at de kan supplere og komplementere hinanden.  

Etiske overvejelser 

Etiske overvejelser i forbindelse med transskriptionen har fået mig til at anonymisere interviewperso-

nerne, ligesom jeg af etiske grunde kunne have valgt at holde en skriftlig sprogstil, da det for mange kan 

virke krænkende at se det ufuldstændige talesprog nedfældet på skrift, men dette har jeg i stedet valgt 

at gøre i meningskondenseringen (Kvale & Brinkmann s. 238-247). 

Design af interviewet 

Selve interviewet er designet med inspiration fra Kvale og Brinkmanns syv faser af en interviewundersø-

gelse (ibid. s. 154-155) (bilag 8). Interviewet er semistruktureret, idet mine faktiske spørgsmål (bilag 11) 

afviger en del fra mine forberedte, skriftlige interviewspørgsmål (bilag 9).  

Først har jeg brudt min undersøgelse op i fire tematiske forskningsspørgsmål (bilag 9), som hver især er 

brudt op i tre-fire interviewspørgsmål i et hverdagssprog (ibid. s. 187). Jeg har struktureret disse inter-

viewspørgsmål efter forskellige spørgsmålstyper, idet jeg først anvender indledende og opfølgende 

spørgsmål, der lægger op til at bringe narrativer i spil (ibid. s. 290), hvorefter jeg går over til sonderende, 

direkte og fortolkende spørgsmål med det formål at meningsafgrænse samt at få interviewpersonernes 

holdning i spil (ibid. s. 190-91).  

Herefter har jeg udarbejdet en fuldstændig transskription med en efterfølgende meningskondensering 

(ibid. s. 270) af den 12 sider lange transskription, da den er lettere at håndtere i det videre arbejde. Her 

har jeg for at bevare overblikket valgt at lave en struktur, som er snævert koblet til de fire forsknings-

spørgsmål (bilag 10). Meningskondenseringen svarer direkte på de fire forskningsspørgsmål, og jeg har 
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valgt at medtage enkelte citater fra transskriberingen der, hvor der i interviewpersonernes narrativer 

indgår særlig stærke metaforer, idet disse kan have en funktion som stærke forvandlingsbilleder i en or-

ganisation (Andersen s. 71-72).  

Resultater af interviewet 

I dette afsnit bevæger jeg mig i Kvale og Brinkmanns 5. fase af interviewundersøgelsen (Kvale og Brink-

mann s. 155). Den femte fase er analysen, hvor jeg først har udarbejdet en meningskondensering (bilag 

10) med de interviewede læreres selvforståelse som fortolkningskontekst (ibid. s. 279), og herefter be-

rører en narrativ analyse af metaforerne og endelig kommer med en kort teoretisk analyse. 

Meningskondensering  

Nedenfor ses en meningskondensering af de to interviewpersoners svar på interviewspørgsmålene, men 

jeg har kategoriseret svarene efter de fire forskningsspørgsmål (bilag 10 viser en skematisk oversigt) 

1. Hvilken rolle spiller pres ude fra om forandringer for en organisation som FiV? 

Målstyringsideen er væltet ind over FiV - også i måden eleverne skal beskrives på og til forældresamta-

lerne. Skolen har taget det til sig uden egentlig at forholde sig til, hvorfor man gør det - ja, ”ladet sig 

drukne” i det. Generelt er pres udefra dog ikke så bestemmende for den måde, man på FiV laver skole 

på.  

Fremadrettet kan FiV tackle sådan et pres udefra ved at tage det op på forældremøder og diskutere det 

mere i lærergruppen, så man ved, hvad målet med at indføre noget nyt er samt holde det nye op mod 

skolens værdier, så man ikke ureflekteret implementerer det.  

2. Hvilken rolle spiller forældrene for forandringerne i en organisation som FiV? 

Forældregruppen spiller en meget stor rolle for, om og hvordan, der sker forandringer på FiV - bl.a. ved 

at formulere et ”Stop op! Brems!”, når FiV bevæger sig i en ny retning. Forældregruppen vægter dan-

nelse, nysgerrighed og kreativitet i forhold til elevernes skolehverdag, men karaktergennemsnittet bety-

der også noget for skolens bestyrelse.  

Der er bred forældreopbakning til et aktuelt pædagogisk udviklingsprojekt, God skole, men det er mere i 

forhold til, hvad man som skole skal holde ved, end det er at lave noget nyt i forhold til pædagogisk ud-

vikling. 

3. Virker de grundlæggende antagelser og værdier i en organisation som FiV skabende eller hæmmende 

for forandringsprocesser? 

Værdigrundlaget er stærkt styrende for medarbejderne på FiV, og der bliver oftere og oftere eksplicit 

henvist til det. Det bruges som afsæt til igangværende pædagogisk arbejde og til at finde fodfæstet (”vo-

res rødder” og ved at ”revitalisere os”), når pres udefra - f.eks. målstyring - har været oplevet som væ-

rende for stort. 

Værdigrundlaget kan virke hæmmende for at skabe forandringsprocesser på FiV, og har i nogle situatio-

ner også været det; men opfattelsen er, at FiV også er god til at tage inspiration fra omverdenen ind på 

det pædagogisk-didaktiske område.  

4. Bliver lærerens grundfaglige viden trængt i baggrunden, når der ruller forandringer hen over skolever-

denen? 

På FiV bruger lærerne deres erfaring til at sortere i, hvad de skal tage ind af nye pædagogiske principper 

og hvad, de skal lade ligge.  
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Nye, pædagogiske udviklings- eller forandringsprojekter på FiV er dog ofte kuldsejlet efter et par år. Der, 

hvor et pædagogisk forandringsprojekt har haft en langtidseffekt på FiV, er der nogle helt bestemte for-

hold, der har været medvirkende til det, nemlig:  

- At det nye hænger sammen med den måde, man drev skole på, før det nye kom ind 

- At man implementerer det nye i alle team på skolen, at alle er ”med” 

- At man diskuterer det nye det på skolen - f.eks. i fagudvalg 

- At man som lærer kan stå inde for det nye og dermed bevarer sin integritet 

- At man som lærer ”plukker” i ideerne i et nyt pædagogisk-didaktisk koncept eller princip 

- At man som lærer tilpasser det nye til ens egen måde at undervise på. 

Det er den generelle erfaring, at FiV-lærerens grundfaglige viden er meget i spil, når forandringer i den 

pædagogiske verden møder FiV, idet man meget sjældent er ureflekteret i mødet med det nye. 

Narrativ analyse 

Der er flere tegn på, hvilken ”forankring i det levede liv i organisationen” (citat Schnoor s. 176) der er. 

Således er der både mulighedsskabende fortællinger: ”… vi er ved at revitalisere os…” (citat Transskrip-

tion, bilag 11 s. 37) og problemfortællinger tilstede: ”Så hele målstyringsbølgen, den synes jeg, den er 

skyllet ind over os!” (citat ibid. s. 1).  

Herudover vil jeg blot nævne enkelte, stærke metaforer, der både kan bruges i organisationens forsøg 

på at reframe fortiden og skabe et spor for fremtidens forandringer. Barrett og Cooperrider taler om, at 

metaforer kan bruges til at overvinde vanskeligheder, der er for pinagtige at tale om og til at overvinde 

fremtidige forhindringer (Andersen s. 73). Således bliver arbejdet med en stærk implementering af mål-

styring, som interviewpersonerne ikke mener går i spænd med FiV’s værdier, omtalt som ”målstyrings-

bølgen” og medarbejderne har ”ladet sig drukne”.   

Cooperrider taler også om generative metaforer, der kan skabe nogle åbninger og som gør, at medarbej-

derne kan se tingene på en ny måde (ibid. s. 73). Her kan metaforen ”vores rødder” være med til internt 

i organisationen at forklare og begrunde, hvorfor man fokuserer så meget på værdigrundlaget. Henvis-

ningen til rødderne bliver en stærk, organisk metafor for, hvordan man kan bevare fodfæstet (og sig 

selv) i alle de forandringsbølger, der sikkert også i fremtiden vil kommende rullende. 

Det er imidlertid tankevækkende, at forældregruppens rolle metaforisk defineres med henvisning til en 

passagers udbrud i et køretøj, der kører alt for stærkt eller en forældres opråb til et barn, der er ved at 

lære at cykle, men som er ved at køre galt: ”Stop op! Brems”. Samtidig er fraværet af generative metafo-

rer omkring forældregruppens rolle i forhold til forandringsprocesser slående.  

Analyse med henblik på problemformuleringen 

Grundlæggende godtages præmissen for problemformuleringen af lærerne i interviewet. Der er et 

stærkt pres udefra og der er nogle meget stærke værdier i organisationen repræsenteret ved værdi-

grundlaget, forældregruppen og de ansatte selv.  

Der er en dobbelthed i forhold til problemformuleringens første del. På den ene side mener lærerne 

ikke, at FiV skal forandre sig ureflekteret, men kun under refleksion, diskussion og kraftig hensyntagen til 

at holde ved den pædagogiske kultur, man har. Forældregruppen og værdigrundlaget er stærkt styrende 

for dette. På den anden side er der åbenhed over for pædagogiske forandringsprojekter, når der er en 

række kriterier til stede, som forandringen kan honorere, og som tilgodeser lærerens grundfaglige viden 

(se afsnittet Meningskondensering). Dette svarer også på problemformuleringens anden del, nemlig op-

gavens hvordan. 
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Diskussion 
I dette afsnit vil jeg kort diskutere de forskellige teoretiske tilgange i lyset af den empiri, jeg har lavet. 

Den tykke lagkagebund 
I mit første analyseafsnit peger jeg på, at FiV som organisation står på ”en tyk lagkagebund” af historie, 

som kan bringes i spil og udfordres. Dels ved at lærerne reflekterer dybere over egen praksis, og dels 

ved at ansatte og forældre indgår i et konstruktivt samarbejde om at definere vejen frem i krydspresset 

mellem omverdenskrav og egne værdier.  Dette bekræftes af de interviewede lærere, når de om dette 

samarbejde med forældrene siger: ”… så har vi jo sammen har skullet finde ud, hvad er den gode skole, 

ikke også.” (citat Transskription, bilag 11 s. 37). Samtidig peger interviewet også på, at forældregruppens 

rolle i forhold til pædagogisk udvikling på FiV er meget stor og kan have en næsten veto-lignende funk-

tion, der kan bremse for udvikling. Her kunne Leavitt-Ry-modellens fokus på såvel organisationens histo-

rievariabel som på omverdensvariablen måske være med til at løsne historiens greb om FiV ved, at aktø-

rerne i fællesskab diskuterer, hvordan fag og samarbejde konkret skal se ud, når man inddrager både 

historien og centralt bestemte fagformål, nutidens teknologi og visioner for fremtiden.  

Når det kommer til lærergruppens modtagelighed for forandringspres udefra, underbygger interview-

personerne det syn, at skolen skal lave nogle oversættelser til den lokale kontekst - helt i tråd med Her-

manns syn på den tredje vej mellem pædagogisk konservatisme og politisk administrativisme. Interview-

personerne synes endvidere at have et stærkt blik for den sekundære etik, som Dale fremhæver som 

afgørende for professionelt lærerarbejde, hvis det ikke skal ende i gold undervisning med ensidigt fokus 

på at registrere læringsresultater og elevadfærd. Lærernes rodfæstning i denne sekundære etik ses i de-

res refleksion over, hvordan man skal møde pædagogiske forandringsprojekter ved bl.a., at man som 

lærer tilpasser det nye til ens egen måde at undervise på. 

Kvalificeret selvbestemmelse 
I mit andet analyseafsnit peger jeg på, at den kvalificerede selvbestemmelse blandt lærerne på FiV 

umiddelbart ser ud til at lide et knæk, og at der er en tendens til skæv selvrealisering af gruppeselvet. 

Det sker, når de i den første case underlægger sig forældrenes dom over brugen af målcirkler og i den 

anden case forholder sig reaktivt til brugen af den elektroniske klasselog. Begge dele underbygges af in-

terviewet. Forældrene spiller - som allerede beskrevet - en stor rolle, og i forhold til den anden case ses 

det af udsagnet: ”Vi har jo ikke forholdt os til, hvorfor vi også skulle skrive det ind i en elevlog, der fik at 

…. det var mere, at det er vigtigt, at vi har dokumentation.” (citat ibid. s. 32).  Inspireret af Wørtz og Sæ-

derup kunne et konsultativt arbejde med lærergruppen omkring deres arbejde med klasseloggen som et 

anvendeligt redskab i hverdagen imidlertid føre med sig, at den tog redskabet til sig og så nye mulighe-

der i redskabet og derfor brugte det aktivt. Med andre ord ville brugen af dette redskab dermed indgå 

som en konsekvens af lærerens kvalificerede selvbestemmelse. 

I forhold til pres udefra i form af nye pædagogiske vinde, peger interviewet i retning af et modent og 

overskudspositioneret gruppeselv i organisationen. Interviewet viser, at lærergruppen her er dybt foran-

kret i eget værdigrundlag og skolebaserede erfaringer, hvilket for Wørtz og Sæderup er afgørende for 

forbedringer, trivsel og engagement i en skoleorganisation. Det ses af den tydelige måde, hvorpå lære-

rens grundfaglighed kommer i spil, når talen i interviewet falder på forandringsprojekter.  

Endelig foreslår Bro at gøre brug af et vitaliseringsmiljø for som organisation at arbejde hen imod at få et 

mere modent og realiseret gruppeselv. Dette vitaliseringsmiljø kunne være en partnerskole, der har de 

samme værdier, men som er så tilpas anderledes, at skolens personale i mødet med partnerskolens per-

sonale bliver forstyrret, reflekterer og skaber nye fortællinger om sig selv i den fortsatte udvikling. 
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Rutinisering og grundfaglighed 
I mit tredje analyseafsnit behandler jeg begrebet rutinisering. Både case 1 og 2 kan forstås ud fra begre-

bet rutinisering, som Lund definerer ved, at man som medarbejder kun beskæftiger sig med, hvordan en 

given opgave skal udføres og ikke hvorfor. Interviewet underbygger denne tendens i forhold til case 2 - 

se afsnittet ovenfor. Derimod modsiger interviewet den analyse, jeg har lavet i afsnittet Rutinisering på 

side 10, som generel forklaring til, hvordan FiV tackler et udefra kommende pres om målstyring. Her ud-

trykker en af interviewpersonerne, at sådanne ting skal diskuteres på forældre- og lærermøder: ”At vi 

husker og stoppe op og også siger, hvad, hvad … ja, det er lige før man skal sige, ja, hvad er målet med 

det? Hvad er målet med at målstyre?” (citat ibid. s. 33). Her er vi på et metaplan i forhold til at målstyre 

- altså meget langt fra en rutinisering.  

En anden af Lunds opdagelser er, at grundfaglig viden presses i folkeskolen, når global og lokal evidens 

mødes i en forandringsproces med udefra kommende krav eller pædagogiske impulser. Her er et vigtigt 

resultat fra interviewundersøgelsen, at lærerne på FiV står på et meget stærkt og aktivt fundament af 

grundfaglig viden, når de tilpasser det udefra kommende til en lokal praksis, jf. denne udtalelses fra in-

terviewet: ”… så har det meget at gøre med, hvem man selv er og hvad man står for, ikke også. Man kan 

jo heller ikke tage noget ind, som man ikke - altså, kan stå inde for, ikke også” (citat ibid. s. 42). Denne 

udtalelse følges senere op af den anden interviewperson: ”Man skal bevare sin integritet i det, man gør, 

ikke?” (citat ibid. s. 42). Derfor kan man tale om, at lærerne på FiV netop besidder den implementerings-

faglighed, som Lund mener, der er behov for, for som lærergruppe at kunne forholde sig kritisk og selv 

fremstille ny kontekstbaseret viden.  
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Konklusion 
Jeg vil her komme med en todelt besvarelse, der modsvarer den todelte problemformulering.  

Af hensyn til eksterne lovkrav og til samarbejdet med de omkringliggende skoler kan FiV blive nødt til at 

forandre sig på en sådan måde, at der f.eks. skal produceres mere dokumentation, end man hidtil har 

været vant til i organisationen.  

Hvad den pædagogiske linje på skolen angår, er svaret på krydspresset, at FiV ikke skal forandre sig, hvis 

denne forandring ikke kan kobles op på lærernes og organisationens grundfaglighed - herunder menne-

skesyn, samfundssyn og værdier. Her viser såvel den her anvendte forskning samt min empiri, at det er 

en forudsætning for organisatoriske forbedringer samt for medarbejdernes fortsatte engagement og 

trivsel, at denne grundfaglighed hele tiden er i spil i mødet med det nye - hvad enten det er læringssyn, 

pædagogiske koncepter eller nye løsningsmodeller til praksis. 

Endelig må FiV løbende forandre sig, fordi der - som både Hermann og Dale peger på - er en kamp om 

dannelsen, som kræver, at man som skole forholder sig kritisk til såvel evidenstænkningen som til den 

traditionsbundne praksis, man som skole bygger på.  Alt sammen med kvalitetsforbedringer i skolen som 

sigte.  

 

Når det drejer sig om, hvordan FiV kan gøre sig modtagelig for forandringer, så krydspresset kan håndte-

res, er der flere forhold, jeg har belyst i dette projekt. Jeg har i min organisationsanalyse inddraget Le-

avitt-Ry-modellen til at belyse, at historien - og forældregruppens tolkning af den - er en meget stærk 

faktor i forhold til forandringsprocesser på skolen. Derfor skal forandringer forankres i forældregruppen 

og i skolens pædagogisk-didaktiske historie, men forældregruppen og historien bør også udfordres i en 

diskussion med inddragelse af andre organisationsvariable som f.eks. visioner for fremtiden, aktuel tek-

nologi og fagformål, hvis der skal skabes rum for forandring samt gives plads til medarbejderens kvalifi-

cerede medbestemmelse i Tønnesvangs forståelse af begrebet. 

Også medarbejdernes diskussion af og refleksion over det nye er afgørende for at forankre en pædago-

gisk forandringsproces - og optimalt i en proces sammen med forældregruppen, sådan som det aktuelt 

finder sted i det pædagogiske udviklingsprojekt, God skole, på FiV.  

Min empiri peger på, at målstyringen i de senere år har fået meget fokus i forandringsprocesserne på 

FiV. Dale peger på, at der ikke alene skal fokuseres på den primære etik, læringsresultaterne, men at 

denne skal kombineres med et fokus på den sekundære etik, lærernes didaktiske kompetence for at 

opnå god undervisning i skolen. Dette knytter an ved Lunds accentuering af, at lærernes grundfaglige 

viden kommer i spil, så nye pædagogiske redskaber og ideer ikke glider ind i praksis i en gold rutinise-

ring, men tilskrives mening samt videreudvikles og tilpasses til den lokale kontekst. Min empiri indikerer, 

at denne grundfaglighed ligesom bevidstheden om værdigrundlaget står meget stærkt på FiV, hvorfor 

organisationen på dette område synes at stå godt rustet til at håndtere krydspres og forandringer på en 

frugtbar måde.  

Endelig vil jeg med henvisning til Bro konkludere, at FiV kan få hjælp til både at gøre sig modtagelig for 

forandring og til at håndtere krydspresset ved indgå i det rette vitaliseringsmiljø med en partnerskole, 

der står i lignende udfordringer og med et lignende værdigrundlag. Et sådant samarbejde kan både for-

styrre vante tankegange i organisationen og være med til at skabe en øget refleksion over egen praksis. 

Dette kan generere de nye fortællinger, som initierer en ønsket forandring i retning af fortsat at være 

både en værdibaseret og relevant skole for nutidens børn.   
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Bilag 6    Tønnesvangs kvadrantmodel over gruppeselvrealisering 
 

 

  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Afgangsprojekt i Projektledelse og organisationsudvikling: Organisatorisk krydspres af Jens Kristian Lund Jensen. Vejleder: Susanne Minds 

 
27 

Bilag 7    Bros kvadrantmodel over skoleselvrealisering 
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Bilag 8    Syv faser af en interviewundersøgelse  
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Bilag 9    Interviewguide 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilken rolle spiller pres ude fra om forandringer 
for en organisation som FiV? 

Kan I huske en situation, hvor pres udefra har 
medført en forandring på FiV?  
 

I hvor høj grad oplever I, at der er et pres udefra 
på jeres måde at lave skole på? 
 

Hvordan tænker I, at FiV skal tackle dette pres (i 
den konkrete situation, I nævner)?  
 

Hvilken rolle spiller forældrene for forandrin-
gerne i en organisation som FiV? 

Tror I forældregruppen mener, at FiV skal foran-
dre sig, når der kommer pres udefra?  
 

Har I oplevet nogle situationer hvor forældre-
gruppen modarbejdede forandringer, der skyld-
tes pres udefra? Hvorfor? 
 

Har I oplevet nogle situationer, hvor forældre-
gruppen var en aktiv medspiller i en sådan foran-
dringsproces?  
 

Hvad adskilte de to situationer, tror I? 
 

Virker de grundlæggende antagelser og værdier i 
en organisation som FiV skabende eller hæm-
mende for forandringsprocesser?  

Har I prøvet at stå i en pædagogisk forandrings-
proces på FiV og så pludselig opdage, at det var i 
konflikt med skolens værdigrundlag? 
 

Er der ting i FiV’s værdigrundlag der være med til 
at skabe forandring og udvikling på FiV? 
 

Er der ting i FiV’s værdigrundlag der være med til 
at hæmme forandring og udvikling på FiV? 
 

Kunne I forestille jer, at man tilføje noget til vær-
digrundlaget, så det understøtter forandringer og 
udvikling på FiV fremadrettet? 
 

Bliver lærerens grundfaglige viden trængt i bag-
grunden, når der ruller forandringer hen over 
skoleverdenen? 

Har I oplevet en pædagogisk forandringsproces 
her på FiV som var langtidsholdbar? 
 

Når I laver forandringer, hvor vigtigt er det så for 
jer, at I tilpasser jer til det nye pædagogiske kon-
cept eller princip, der kommer? 
 

Når I laver forandringer, hvor vigtigt er det så for 
jer at tilpasse det nye, I lærer, til den viden og 
indsigt i allerede har i kraft af jeres lærererfaring? 
 

Ser I nogen sammenhæng mellem, hvor meget I 
bruger jeres tidligere erfaringer i samspil med det 
nye pædagogiske koncept/princip og så hvor 
langtidsholdbar dette nye koncept eller princip 
bliver på FiV? 
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Bilag 10    Meningskondensering 

Forskningsspørgsmål Meningskondensering 
 

Hvilken rolle spiller 
pres ude fra om for-
andringer for en orga-
nisation som FiV? 

 

Målstyringsideen er væltet ind over FiV - også i måden eleverne skal beskri-
ves på og til forældresamtalerne. Skolen har taget det til sig uden egentlig at 
forholde sig til, hvorfor man gør det - ja, ”ladet sig drukne” i det. Generelt er 
pres udefra dog ikke så bestemmende for den måde, man på FiV laver skole 
på.  
Fremadrettet kan FiV tackle sådan et pres udefra ved at tage det op på foræl-
dremøder og diskutere det mere i lærergruppen, så man ved, hvad målet 
med at indføre noget nyt er samt holde det nye op mod skolens værdier, så 
man ikke ureflekteret implementerer det.  
 

 

Hvilken rolle spiller 
forældrene for foran-
dringerne i en organi-
sation som FiV? 

 

Forældregruppen spiller en meget stor rolle for, om og hvordan, der sker for-
andringer på FiV - bl.a. ved at formulere et ”Stop op! Brems!”, når FiV bevæ-
ger sig i en ny retning. Forældregruppen vægter dannelse, nysgerrighed og 
kreativitet i forhold til elevernes skolehverdag, men karaktergennemsnittet 
betyder også noget for skolens bestyrelse.  
Der er bred forældreopbakning til et aktuelt pædagogisk udviklingsprojekt, 
God skole, men det er mere i forhold til, hvad man som skole skal holde ved, 
end det er at lave noget nyt i forhold til pædagogisk udvikling.   

 

Virker de grundlæg-
gende antagelser og 
værdier i en organisa-
tion som FiV ska-
bende eller hæm-
mende for foran-
dringsprocesser?  

 

Værdigrundlaget er stærkt styrende for medarbejderne på FiV, og der bliver 
oftere og oftere eksplicit henvist til det. Det bruges som afsæt til igangvæ-
rende pædagogisk arbejde og til at finde fodfæstet (”vores rødder” og ved at 
”revitalisere os”), når pres udefra - f.eks. målstyring - har været oplevet som 
værende for stort. 
Værdigrundlaget kan virke hæmmende for at skabe forandringsprocesser på 
FiV, og har i nogle situationer også været det; men opfattelsen er, at FiV også 
er god til at tage inspiration fra omverdenen ind på det pædagogisk-didakti-
ske område.  

 

Bliver lærerens 
grundfaglige viden 
trængt i baggrunden, 
når der ruller foran-
dringer hen over sko-
leverdenen? 

 

På FiV bruger lærerne deres erfaring til at sortere i, hvad de skal tage ind af 
nye pædagogiske principper og hvad, de skal lade ligge.  
Nye, pædagogiske udviklings- eller forandringsprojekter på FiV er dog ofte 
kuldsejlet efter et par år. Der, hvor et pædagogisk forandringsprojekt har 
haft en langtidseffekt på FiV, er der nogle helt bestemte forhold, der har væ-
ret medvirkende til det, nemlig:  

- At det nye hænger sammen med den måde, man drev skole på, før 
det nye kom ind 

- At man implementerer det nye i alle team på skolen, at alle er ”med” 
- At man diskuterer det nye det på skolen - f.eks. i fagudvalg 
- At man som lærer kan stå inde for det nye og dermed bevarer sin in-

tegritet 
- At man som lærer ”plukker” i ideerne i et nyt pædagogisk-didaktisk 

koncept eller princip 
- At man som lærer tilpasser det nye til ens egen måde at undervise 

på. 
 
Det er den generelle erfaring, at FiV-lærerens grundfaglige viden er meget i 
spil, når forandringer i den pædagogiske verden møder FiV, idet man meget 
sjældent er ureflekteret i mødet med det nye. 
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Bilag 11 Interview d. 23.11. 2016  

To kollegaer interviewes om pædagogiske forandringsprocesser på FiV 

Forskningsspørgsmål 1: Hvilken rolle spiller pres ude fra om forandringer …. (0:00 - 9:04) 
INTERVIEW.:  Det første spørgsmål jeg vil stille jer, er måske en anelse svært for jer at svare på, fordi jeg 

vil bede jer om at tænke over en situation på skolen, hvor der har været et pres udefra, 

som har medført en pædagogisk forandring her på FiV? 

PUK: Et pres udefra siger du, kunne det være fra bestyrelse eller forældre eller …? 

INTERVIEW.: Ja …, nej … udefra så tænker jeg på nogle ting, der sker i kommunen eller på nationalt 

plan eller det kunne være sådan en ny pædagogisk trend, der kommer rullende ind og 

hvor man tænker, at det her bliver vi også nødt til at tage ind, så man oplever et pres på 

en eller anden måde - enten som et lovkrav eller som en pædagogisk trend, som man 

bare synes, at det er vi også nødt til at tage med.  

 Giver det mening - eller? 

PUK: Ja, det gør det. 

(pause) 

INTERVIEW.: Men I må gerne svare nej, hvis I ikke lige … 

VIOLA:  Man kan jo sige, hele …. hele karakter-, måle- og vejningsideen er jo de seneste år skyllet 

ind over os. Vi er jo en skole, der er gået fra egentlig slet ikke og skrive mål i vores ram-

meplaner til i en periode at gøre det, og til også at udfolde personlige og faglige mål, øhh 

... og så jo egentlig også at hver gang man laver et læringssæt eller et materiale - altså på 

det også var læringsmål. Altså så målstyringsideen, den er da væltet ind over os, synes 

jeg. Også i måden hvorpå vi skulle beskrive vores børn, når vi skulle - ja afholde forældre-

samtaler. 

INTERVIEW.: Hm, ja? 

VIOLA:  Der har vi jo også skullet formulere både mål forinden og også efter samtalen.  

PUK: Ja (nikker også) 

VIOLA: Så hele målstyringsbølgen, den synes jeg, den er skyllet ind over os! 

INTERVIEW.:  Hm, ja? 

VIOLA: Og det er jo både, hvad skal man sige, oppe fra helt oppe fra. Og så er det jo noget, der 

har plantet sig til ledelse og til … og så derfra videre. Og så har vi nok også indbyrdes også 

set på hvad hinanden gør og ladet os inspirere og tænkt, at nårh, hvis Æ1 gør det, så skal 

vi også - eller omvendt.  

PUK:  Jamen jeg tænker også, at vi har også taget det til os uden at vi egentlig går ind og disku-

terer hvorfor, vi gør det.  

VIOLA: Ja, det har vi! 

PUK:  Det er bleven sådan, fordi at nye fælles mål og alt det her, ikke også, vi tager det til os 

ikke også, fordi vi har trods alt en slut-ende og vi har en eksamen, ikke også, så skal vi 
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også have alt det andet med os. Lige pludselig udskriver vi læringsmål på alt, vi laver, ikke 

også, hver gang vi har et nyt forløb og … 

VIOLA: Ja 

PUK:  Altså, det er det der ord mål, det er i alt, ikke også? 

VIOLA: Det er det, hvad er målet med det, hvad er … 

PUK:  Ja 

VIOLA: Ja 

 (pause) 

INTERVIEW.: B, du bruger sådan meget stærk metafor, når du siger målstyringsbølgen. Hvad lægger du 

i det? 

VIOLA: Øh, jamen målstyringsbølgen, altså det der med, at en lærer jo egentlig som det første 

skal gå ind og sige: Mit mål med undervisningstimen er: …. 

INTERVIEW.: Men den her bølge, det er sådan et billede af noget der kommer skyllende og som en 

tsunami næsten … 

VIOLA: Ja! 

INTERVIEW.: … river alt med sig? 

VIOLA: Jamen det er jo nok det der med, at vi har jo slet ikke kigget tilbage. 

INTERVIEW.:  Nej? 

VIOLA: Vi har jo bare ladet os følge med. 

INTERVIEW.: Ja? 

VIOLA: og ladet os simpelthen drukne ikke, fordi ... Det er jo … 

PUK:  Et eller andet sted: Vi har ikke redet på bølgen endnu! 

VIOLA: Ja 

PUK:  Ja 

VIOLA:  Jeg synes det er rigtigt, det du siger, at men vi har jo ikke forholdt os til det. Vi har jo ikke 

forholdt os til, hvorfor vi også skulle skrive det ind i en elevlog, der fik at …. det var mere, 

at det er vigtigt, at vi har dokumentation.  

INTERVIEW.: Altså mistede man fodfæstet simpelthen, synes I? Altså 

VIOLA:  Ja 

INTERVIEW.: … på vores skole, fordi man gjorde det af pligt? 

VIOLA: Ja, det synes jeg egentlig. 

INTERVIEW.:  Ja. Ok … 

 I hvor høj grad oplever I så, at det der pres udefra det er med til at bestemme den måde, 

vi laver skole på? Altså sådan i lille grad eller høj grad, eller hvor er vi henne på skalaen? 
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PUK: Øh, jeg vil ikke sige i så høj grad. Altså nogen gange, så har man taget noget til sig, f.eks. 

da der var de her nationale test, de egentlig kom. Så var man hurtig, jamen det skal vi da 

også have, engelsk og dansk og så videre der, men vi er egentlig hurtig gået fra det igen  

INTERVIEW.: Ja 

PUK:  … fordi det er jo ikke noget vi … 

VIOLA: Det kan jeg huske vi diskuterede 

PUK: Ja 

VIOLA:  Og der var jeg meget modstander af, at vi i hvert fald i 4. - 5. klasse skulle have it-tests. 

Det var jeg meget imod. Det blev så, det blev afprøvet, men det blev ikke indført.  

INTERVIEW.: Nej? 

VIOLA:  … kan jeg huske. 

INTERVIEW.: Hvordan tænker I så man skal tackle det der pres, altså i forhold til det? Du siger, at vi ikke 

sådan har fået det helt forankret, eller hvad det var du brugte for et udtryk? 

PUK: Altså det er jo ikke helt, det er i hvert fald aldrig blevet implementeret her 

INTERVIEW.:  Nej? 

PUK: Heller ikke forankret, for det er slet ikke noget, der passer ind i vores måde at drive skole 

på. 

INTERVIEW.: Men hvordan synes I så at friskolen bedst kan tackle det der pres? Altså Med den kon-

krete situation, som I nævner, med målstyringsbølgen, der kommer? 

VIOLA: Ja 

INTERVIEW.: Sådan fremadrettet? 

VIOLA: Ja, fremadrettet. Man kan sige, det kunne jo være noget, der kunne være rigtig spæn-

dende og tage op til vores forældremøder eller tage op som et diskussionspunkt til vores 

lærermøder. At vi husker og stoppe op og også siger, hvad, hvad … ja, det er lige før man 

skal sige, ja, hvad er målet med det? Hvad er målet med at målstyre?  

INTERVIEW.: Hm … 

VIOLA: Fordi hvad står vi for? Ja vi står for dannelse - især - og uddannelse. Men altså kan man 

måle, om et barn kan klare sig selv, når de forlader vores friskole, og kan man måle, om 

de socialt har rykket sig? Hvordan kan man måle det? Kan man måle, om de er en god 

kammerat? Og hvad lægger man vægt på, altså så man husker de værdier? Men hvordan 

gør man det? Jeg tror, det er vigtigt, at man tager det op til de diverse møder. 

INTERVIEW.: Ja? 

VIOLA:  Har det på som et fast punkt. 

INTERVIEW.:  Ja … 

 (Pause) 

INTERVIEW.: Har du nogen ideer til, hvordan man kan tackle det? (henvendt til A) 
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PUK: Ja, vi har jo prøvet det lidt, et eller andet sted. Øh, men jeg tror, der hvor vi møder - altså 

modstand, det er jo lige så snart vi bruger ordet noget med noget test,  

INTERVIEW.: Aha … 

PUK: … og vi skal gå ind og evaluere på børnene og sådan noget der … 

INTERVIEW.:  Hvorfor det, tror du? 

PUK:  Jamen, det tror jeg det er fordi at det vidner for meget om - og lyder for meget af folke-

skolen - et eller andet sted. Og jeg siger jo heller aldrig, at jeg tester eleverne - et eller an-

det sted … 

VIOLA: Nej 

PUK:  … men det er jo reelt set det, jeg gør, når jeg laver en lytteøvelse i engelsk og ser, hvad, 

de kan. Fordi det er et brugbart virke… eller redskab for mig i det videre arbejde, ikke 

også. 

INTERVIEW.: Og ”lyder for meget af folkeskole” - altså i forældrenes ører eller hvad? 

PUK:  I forældrenes ører! 

INTERVIEW.:  Ja, og hvorfor tænker du, at det ikke må lyde for meget af folkeskole? 

PUK: Jamen, fordi jeg tror, at det er et bevidst valg, at de har valgt det her frem for folkeskolen, 

ikke også, så er det jo fordi at her er der noget der er andet. Her er der noget andet, der 

måske er bedre i forhold til mit barn.  

VIOLA: Ja 

INTERVIEW.: Ja? 

VIOLA:  At man ser på, ser på det hele menneske  

PUK: Ja 

VIOLA:  … og ikke kun nogle specifikke færdigheder 

INTERVIEW.: Hm … 

PUK: faglige: dansk, matematik osv.  

VIOLA: Ja 

PUK:  At det er dannelse, som du også siger, ikke også, hvordan måler man dannelse, hvordan 

tester man det, når man kan teste, hvad de kan skrive og læse og regne, ikke også? Men 

hvordan måler man, tester man dannelse? 

VIOLA:  Altså vi har jo også oplevet forældre, der har kommet og sagt, jamen hvorfor skal jeg til 

samtale og høre om de prøver? Det er uinteressant for mig, jeg ved godt, hvad mit barn 

kan fagligt. Det er så det. Altså hvor vi så også siger, men altså: Jeg har ikke noget imod 

prøver, at man bruger prøver, slet ikke, det er … Vi skal bare være bevidste om, hvordan 

vi bruger det, altså vi indretter ikke vores undervisning efter prøverne. Det ville vi aldrig 

gøre. Men det er et godt pejlingsinstrument, eller hvad man skal sige, for én selv som læ-

rer for at se, altså, er der nogen steder, hvor der er kæmpe huller. Så er jo det klart, så er 

man nødt til …. Altså man har også noget fagligt, man skal leve op til.  
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Forskningsspørgsmål 2: Hvilken rolle spiller forældrene for forandringerne … (9:05 - 14:29) 
INTERVIEW.:  Men når I snakker så meget om forældregruppen der, tror I, tror I at forældregruppen øn-

sker at friskolen skal forandre sig pædagogisk, når der kommer det her pres udefra, som 

f.eks. om målstyring, som I nævner der? Eller vil de hellere bare have status quo, tror I? 

PUK:  Jeg tror, det er, altså - kan man sige dem, der er vokset op med friskolen og har været her 

i mange år, de vil jo gerne - ikke status quo, men de vil jo gerne have, at ånden stadigvæk 

er friskolen, ikke også. Altså hvorimod kommer der nogen helt nye forældre, der er - de-

res børn er lige startet i yngste og har ikke friskoleånden indeni og har måske bare valgt 

skolen, fordi at den er lille og har nogle bedre rammer eller et eller andet, jamen så tror 

jeg, at så vil de også stille spørgsmålstegn til, hvorfor man ikke tester dem måske eller de 

vil også ønske det et eller andet sted … 

INTERVIEW.:  Og nu spørger jeg dumt, - ja undskyld? 

PUK:  Ja, måske i forhold til en usikkerhed i over for skolen, det nye … 

INTERVIEW.:  Og nu spørger jeg dumt: Hvad er friskoleånden? 

PUK:  Jamen, jeg tænker den måde vi tænker det hele menneske på, ikke også? Så er en test jo 

ikke det første for mig, jeg tænker på friskolen. 

INTERVIEW.: Har I, øh … jamen I nævner, I har oplevet nogle situationer, nej det ved jeg faktisk ikke, 

om I har nævnt, men har I oplevet sådan nogle situationer, hvor altså forældregruppen 

faktisk modarbejdede de forandringer som skyldtes eksternt pres - altså udefra, at man 

f.eks. indførte målstyring og sådan nogle ting der. Har I oplevet, at forældregruppen så-

dan direkte har presset på og sagt: Det der, det er et no go? 

VIOLA:  Jeg har kun oplevet det i forbindelse med samtaler med forældre - til generalforsamlinger 

og til forældremøder og … hvor vi har siddet og talt om, hvor er friskolen på vej hen, 

egentlig. 

INTERVIEW.: Ja? 

VIOLA: Hvor der er mange af dem, der siger, jamen altså: Stop op, brems! Gør, hvad I gør med 

jeres projektarbejde. Fortsæt med det! Fortsæt med den kreative proces. Stimuler det, 

altså - vi vil have iderige, nysgerrige børn, altså, som ikke laver noget, fordi de ved, at de 

skal have et 10-tal i de fag, altså, men som udtrykker sig 

INTERVIEW.: Ja? Hvorfor siger forældrene sådan? 

VIOLA:  Jamen, det er fordi de nok fornemmer, at vi er gået mere i en målstyrende retning her på 

skolen. 

INTERVIEW.:  Ja? 

VIOLA: Fordi man kan jo sige, vi har jo også oplevet en bestyrelsesformand, som også lægger me-

get vægt på, altså nævner gennemsnittet på skolen på afgangseleverne, det er kun med 

til ligesom og øge opmærksomheden på karakterer og mål. 

INTERVIEW.: Har I så også omvendt oplevet nogle situationer, hvor forældregruppen - igen sådan gene-

raliseret og bredt defineret - at forældregruppen har været sådan aktive medspillere i for-

hold til en eller anden pædagogisk forandring og ligesom har sagt: Det der, det er skide 

godt - fortsæt! Altså hvor det er en større, sådan pædagogisk forandring der sker? 
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(Pause) 

INTERVIEW.:  Altså hvor man ikke bare har holdt fast bare i det gamle, men har taget noget helt nyt ind 

og så sagt, nu er det det her, vi prøver? Og så har de sagt: YES! Kan vi være med, kan vi 

bygge med? 

VIOLA:  Det har vi oplevet med TOPI (kommunalt projekt omkring tidlig opsporende indsats i for-

hold til børn i udsatte positioner, red.). Der har vi jo haft nogle forældre, der hjulpet til 

med at introducere det for os. 

INTERVIEW.: Ja? 

VIOLA: Det er forældre, der har kendt til det system og bruge det, ikke? Altså det pædagogiske 

system, hvor de jo siger, at - hvor der er nogle forældre, der synes, det er en god måde at 

arbejde på, fordi det er systemisk. Og fordi de selv arbejder sådan. 

PUK:  Hvad tænker du - men du tænker mere sådan den brede … 

INTERVIEW.: Jeg tænker ikke noget som helst  

PUK: … flok, eller hvad? 

INTERVIEW.: Jae, måske også lidt bredere funderet … 

PUK: Ja. 

INTERVIEW.:  Var det bredt funderet det der? (henvendt til B) 

VIOLA: Eeej, det er det ikke. Slet ikke. 

INTERVIEW.:  Men det kan også være - det er jo trods alt en opbakning, hører jeg dig sige, til et nyt pæ-

dagogisk projekt, uanset om det var få eller mange, der støttede op. 

VIOLA:  Ja. 

INTERVIEW.: Ja. 

PUK:  Nu ved jeg ikke pædagogisk, men der har vi jo haft nogen, også dage med SU (skolens 

samarbejdsudvalg, red.) i forhold til noget visioner om god skole, ikke også. 

INTERVIEW.:  Ja? 

PUK:  Der synes jeg også, man oplever en stor opbakning til det. 

VIOLA:  Ja, det er rigtigt! 

INTERVIEW.:  Ja? 

PUK:  Det man gør, og plus man får også lige hørt, hvad det er, de synes, man skal holde ved. 

VIOLA: Ja. 

PUK:  Altså: Hvad er vi gode til, og hvad skal vi blive ved med at være gode til. 

INTERVIEW.:  Ja, nu siger du ”holde ved”. Var der noget forandringsproces i det der med god skole? 

 (Pause) 

INTERVIEW.:  Eller var det lige så meget at holde ved? 
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PUK:  Det tror jeg var lige så meget at holde ved. 

INTERVIEW.: Ja? 

PUK: Mere end det var at lave noget nyt. 

VIOLA:  Ja. Men altså det er fordi, at man fælles har en vision om at lave en god skole, så har vi jo 

sammen har skullet finde ud, hvad er den gode skole, ikke også. Og i den proces har vi talt 

rigtig meget om værdier. Der har i den grad været opbakning, synes jeg.  

PUK: Meget! 

Forskningsspørgsmål 3: Virker de grundlæggende antagelser og værdier … (14:30 - 17:50) 
INTERVIEW.:  Har I, jamen altså, er der også ting, tror I, i værdigrundlaget… Altså der er ting, der kan 

være med til - sådan hørte jeg jer sige -  at bevare. Kan der være ting også i værdigrundla-

get, der kan være med til at skubbe i retning af en eller anden forandring, vise et spor 

frem, som man kunne gå ad - eller hvad? 

 Eller er værdigrundlaget mere sådan noget statisk? 

VIOLA:  Arh, det synes jeg ikke. Jeg synes egentlig her det seneste år måske, halve år, der er vi ble-

vet mere opmærksomme på vores værdigrundlag. Tidligere synes jeg, har det bare ligget. 

INTERVIEW.:  Ja? 

VIOLA: Altså, hvor der er nu er en større opmærksomhed. Altså man hører flere medarbejdere 

sige: ”I forhold til værdigrundlaget …”, ”I forhold til værdigrundlaget …” Altså meget i for-

bindelse med den gode skole, der kom, der fik vi set på det værdigrundlag igen. Altså jeg 

synes egentlig, vi er blevet mere opmærksomme på, hvad er friskolen, hvad var det, hvad 

var det, den byggede på i sin tid. Og hvad er vores rødder? Det er jo lidt sådan en - vi er 

ved at revitalisere os, for vi er da redet med på en målstyringsbølge, som jeg ser det.  

INTERVIEW.: Men tror I, kan der også være nogle ting i friskolens værdigrundlag, der faktisk kan være 

med til at hæmme en eller anden forandringsproces - altså hæmme en udvikling 

VIOLA: Ja da.  

INTERVIEW.: … på skolen? Fordi man holder så meget fast i det, der står, eller det, der var, eller … Eller 

hvad tænker I? 

VIOLA:  Men altså man kan jo sige med morgensang har vi jo nogle gange diskuteret, om vi skulle 

synge en morgensang af mere kristen herkomst - eller hvad man skal sige: kristne mor-

gensange, men altså nogle af medarbejderne har jo altså holdt fast i, at vi er en ikke-kri-

sten skole, så vi skal ikke synge salmer, og vi skal ikke i kirke. Så der har det jo, der har 

værdigrundlaget været hæmmende for en udvikling. 

INTERVIEW.:  Men sådan rent pædagogisk også, altså hvis man skulle lave - men det er selvfølgelig også 

noget pædagogisk - men hvis man skulle lave en større et eller andet - nu siger I god 

skole, eller god-skole-projekt - eller der er en god-skole-projekt. Kunne man forestille sig, 

at værdigrundlaget faktisk også kommer til at stå i vejen en udvikling, eller hvad tænker I? 

Sådan så at man siger: Jamen det her det er noget, der ikke kan rokkes ved, og så må vi 

hellere lade være med at tage - eller gå den her retning eller forandre os? Eller sådan 

nogle situationer tænker I lige, udover de der eksempler, du nævner her? 
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PUK:  Det kan jo et eller andet sted også godt være i forhold til det, der kommer, hvis der kom-

mer noget oppe fra, noget målstyring af en eller anden slags faktisk kunne være godt, 

men vi straks værger os, fordi vi siger, at det kommer der oppe fra, det skal vi ikke tage 

imod. Som faktisk kunne være en udvikling for os … 

VIOLA: Ja 

PUK:  … og hjælpe os videre. Det kunne jo godt være sådan noget der. Så hvis vi ikke, altså - at 

det man får ude fra, at man også er god til at se igennem: Er det nu noget, der kunne 

være god for os og brugbar for os.  

VIOLA:  Ja. 

PUK:  Altså, for vi er jo gode til at tage det, der er godt rundt omkring fra, synes jeg.  

 

Forskningsspørgsmål 4: Bliver lærerens grundfaglige viden trængt … (17:51 - 18:45) 
INTERVIEW.: Kan du ikke nævne nogle eksempler på det? 

PUK:  Jamen, nu tænker jeg på det der med fælles mål, altså jeg bruger jo meget læringsmålene 

- ikke også, men kun læringsmålene. Jeg går jo ikke ind og kigger på noget andet, ikke 

også. Hvad er det primært, jeg gerne vil have, eleverne lærer af det her, ikke også. Og det 

er det, jeg synes, der er godt, ikke også. Så er der andre steder, hvor man tænker - jamen, 

det er ikke så relevant, det er ikke godt.  

INTERVIEW.:  Hvad er det, der gør, at du sådan kan plukke og sige, du bruger ligesom - du bruger noget 

af din lærerfaglighed - eller hvad er det, du bruger til ligesom og sortere: Jamen det der, 

det kan jeg se noget godt i, og det andet det lader jeg så ligge? 

PUK:  Det er jo erfaring. 

INTERVIEW.: Det er erfaring? Ok. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til lige om lidt, 

men  

 

Forskningsspørgmål 3: Virker de grundlæggende antagelser og værdier …  (18:45 - 20:32) 
INTERVIEW.:  Jeg lyst til lige at afslutte den der med værdigrundlaget. Jeg synes, det er rigtig spæn-

dende. 

 Det der med værdigrundlaget: Kunne I forestille jer, at man simpelthen går ind og foran-

drer noget eller laver nogle små ændringer i værdigrundlaget for friskolen for ligesom at 

understøtte en eller anden forandring eller en udvikling, som man kunne have lyst til at 

lave i fremtiden? 

 (Pause) 

VIOLA: Ja, det … 

INTERVIEW.:  Eller er det for vild en tanke? 

VIOLA:  Nej det tror jeg ikke, men det ville være en større proces her, fordi man skal have besty-

relsen selvfølgelig med, og man skal have hele lærerflokken med. Det er en større - for-

moder jeg, vi har jo egentlig aldrig … 
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PUK: Det er jo ikke mange år siden, der skete noget med værdigrundlaget jo. Hvor der faktisk 

blev skåret lidt i det. Kan I ikke huske det? Forrige gang vi havde, sidste gang vi havde - 

ikke en god skole, men - der var fordi der stod nogle ting i værdigrundlaget, der måske var 

- det var mere formuleringerne og noget kunne skæres ned - jeg tror ikke, der blev æn-

dret på selve … 

INTERVIEW.: Essensen? 

PUK:  essensen, nej, det tror jeg simpelthen ikke. Men hvis man skulle gå ind og pille ved essen-

sen af værdierne, jamen så er det jo en større proces. Så er det jo hele skolen: foræl-

drene, bestyrelsen, lærere og børnene et eller andet sted, der skal være med. 

INTERVIEW.:  Men ligger der noget dynamisk, synes I, i det værdigrundlag, friskolen har, som kunne 

gøre at det understøtter en forandring, eller bliver det mere sådan en holden ved det 

gamle? 

 (pause) 

INTERVIEW.: Eller er det for vildt et spørgsmål? 

VIOLA: Det kan godt være, det er det. 

INTERVIEW.: Godt, okay, så lader vi den ligge der. Fint. 

 

Forskningsspørgmål 4:  Bliver lærerens grundfaglige viden trængt … (20:33 - 29:30) 
INTERVIEW.:  Det sidste jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, det er netop det, som du kom lidt 

ind på, det med lærerens erfaring og hvordan den kommer i spil, sådan når der er foran-

dringer, der ruller ind over os (kigger på til A). ”Når bølgen kommer”, som du sagde B (kig-

ger på B). Og inden jeg lige kommer tilbage til det med erfaring, kunne jeg godt tænke 

mig at spørge om, har I oplevet sådan en eller anden pædagogisk forandringsproces her 

på skolen i den tid, I har været ansat - I har været her i mange år, 10 år eller sådan noget - 

som har været langtidsholdbar, som har holdt mere end de der 1½, 2, 2½, 3 år? 

 (pause) 

INTERVIEW.: (griner) I må gerne være ærlige …  En pædagogisk forandringsproces som var langtids-

holdbar … 

 (pause) 

INTERVIEW.: Det kan være svært at vurdere det, man står i lige nu, holder de eller holder de ikke, men 

hvis I tænker tilbage på de 10 år, I har arbejdet her … 

 (pause) 

VIOLA: Det synes jeg faktisk ikke. 

INTERVIEW.:  Nej? 

PUK: Jo, didaktisk. 

VIOLA:  Didaktisk, ja, er der sket masser af spændende ting. 

INTERVIEW.: Vil I prøve at give nogle eksempler på det? 
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PUK:  Det kunne være cooperative learning f.eks., at man arbejder … 

INTERVIEW.:  Hvordan er det blevet langtidsholdbart? 

PUK:  Jamen fordi det har virket for mig i sprogfagene i forhold til og … 

VIOLA:  Det er blevet en integreret del. 

INTERVIEW.: Okay 

PUK: Det er bare noget, man automatisk gør. 

VIOLA: Ja, sådan ser jeg det også. Og sådan noget som forskellig gruppedannelse, brain breaks og 

- altså sådan nogle forskellige indspark, man kan lave, og forskellige måder at arbejde 

sammen på. Fordi man kan sige, at grundideen er jo, at vi lærer sammen og med hinan-

den og i samarbejde. Så forskellige måder at samarbejde på og planlægge samarbejdet, 

har - der synes jeg, vi har udviklet os. 

PUK:  Ja.  

VIOLA:  Meget! 

PUK:  Ja. 

INTERVIEW.:  Hvorfor tror I, at lige præcis det har slået an? 

VIOLA:  Ja, fordi vi har mentor her, hvor det også er samarbejde. Og fordi at hele skoledagen er 

bygget op omkring, at vi lærer sammen, lærer af hinanden. 

INTERVIEW.:  Okay! Spiller det ind i en eller anden forståelse af, hvordan tingene skulle være, inden det 

ligesom kom det der?  Altså: Hang det sammen med den måde, man drev skole på før, 

det der, altså da CL kom? 

VIOLA: Da hvad kom? 

INTERVIEW.: Æh, cooperative learning. 

VIOLA:  Nåh. 

PUK:  Ja, det tror jeg såmænd. Rent … Det hænger godt sammen med den måde, jeg underviser 

på. Altså: Det var bare noget, der hurtigt blev integreret.  

INTERVIEW.:  Ja? 

PUK:  Det mindede meget, der var bare kommet en anden … nemmere struktur på, altså der 

gjorde det overskueligt for mig i hvert fald og bruge det. Æh, og så tror jeg også … fordi 

man lige pludselig … Altså det er faktisk også noget, der er nemt at bruge i større flokke. 

Altså jeg behøver ikke og have en lille gruppe, jeg kan bare arbejde med det også i store 

flokke. Altså når man har inside og outside circle eller et eller andet, hvor de står. Altså 

den kan sagtens godt bruges også … 

VIOLA: Ja, og det er fordi det kan løfte det faglige i undervisningen - altså det faglige udbytte er 

simpelthen bedre ved at man laver forskellige samarbejdsøvelser. 

INTERVIEW.:  Har I også oplevet nogle pædagogiske udviklingsprojekter, som - øh - ikke var langtids-

holdbare? Kan I huske nogle situationer eller nogle eksempler på noget, der levede en tid 

og som så døde? 
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VIOLA:  Jamen, øh, vi havde jo et år eller to, hvor vi arbejdede med - øh, Tønnesvang. Og det var, 

det drejede sig om det handlekompetente menneske. Der var et bestemt begreb, han 

brugte. Det brugte vi én eller to år på. Så har vi haft, jeg ved ikke om I tidligere har haft 

girafsprog også, hvis I brugte det … Eller anerkendende tilgang … 

INTERVIEW.: Jo! 

PUK:  Anerkendende. 

INTERVIEW.:  Det skulle jeg ikke have sagt, jeg er interviewer, undskyld (griner)  

VIOLA: Anerkendende tilgang, æh, hvad har vi ellers haft?  

 (pause) 

VIOLA: Det døde. 

INTERVIEW.:  Det døde begge dele?  

VIOLA:  Det gjorde det.  

INTERVIEW.: Hvorfor døde de der ting, tror I? 

PUK: Jamen for det første tror jeg, det har noget at gøre med, at det kan være svært at skabe 

noget, hvis man ikke alle sammen implementerer det, netop også fordi vi har dynamiske 

grupper og vi … Altså hvis man arbejder med noget i én gruppe, ikke også, og så med no-

get andet i en anden gruppe, ikke også, så bliver det jo aldrig til en integreret del af sko-

len. Hvorimod jeg tror, at CL det har vi alle sammen taget imod med kyshånd, faktisk helt 

nede. Og det har vi snakket om altså i engelsk fagudvalg f.eks., ikke også. Det er noget vi 

bruger og har integreret, ikke også, og i tysk også, ikke også, så på den måde … Men hvis 

man så i stedet for tager noget ind, som ikke følger trop de andre steder, de andre år-

gange, jamen så er det svært og - kan man sige - og få det til og hænge ved, ikke også. 

VIOLA:  Ja, altså det er et stort problem, hvis det kun er en lille del, der er helt optaget af noget og 

få hele flokken med på vognen, ikke? Der skal man være meget opmærksom på, hvordan 

det bliver præsenteret og hvordan man tager fat i det rent pædagogisk - for at få alle 

med. 

INTERVIEW.:  Når der kommer sådan en eller anden ny, pædagogisk bølge eller trend eller sådan noget 

- øh, nu har I nævnt nogle stykker, altså anerkendende … 

VIOLA:  … tilgang 

INTERVIEW.:  ja, og cooperative learning og alt det der, hvor vigtigt synes I så for jer - eller hvor vigtigt 

er det for jer, at sådan I tilpasser jer til det her koncept eller princip, der kommer - sådan 

100 %, at I er committed, eller I går all in på de præmisser, der er? Synes I det er vigtigt? 

 (pause) 

INTERVIEW.:  At man køber hele pakken på en eller anden måde, hvis der kommer et nyt pædagogisk … 

VIOLA: Som A siger jo, altså: Vi plukker! 

INTERVIEW.: Ja 

VIOLA:  Jeg tror simpelthen, det er styrken - at plukke  
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PUK:  Ja, og få det tilpasset det til den elevgruppe, man har et eller andet sted. 

INTERVIEW.:  I har allerede svaret på mit næste spørgsmål, men det er jo fedt, at I gør mine spørgsmål 

overflødige. Men hvorfor - hvorfor er det det, tror I? Hvorfor er vigtigt, at I tilpasser det 

efter den erfaring og den viden, I har i forvejen og ikke bare tager hele systemet ind og 

siger: Vi tager det 100 procent? 

PUK:  For det første tror jeg, at det er jo …. En ting, så har det meget at gøre med, hvem man 

selv er og hvad man står for, ikke også. Man kan jo heller ikke tage noget ind, som man 

ikke - altså, kan stå inde for, ikke også. Derfor er det også vigtigt, at man får det tilpasset 

ens egen måde at undervise på, fordi man kan se sig selv i det og gøre det, som nu føles 

rigtig for én. Og derfor tager vi, altså - derfor bliver man nødt til det, for ellers kan det 

også være for stift og for firkantet og sådan skal det være og det kan man ikke se sig selv 

i.  

VIOLA:  Og det er egentlig det bare, fordi vi har jo forskellige børn, ikke også. Så vi er forskellige 

lærertyper, og vi har også forskellige børn, og vi skal se på det hele menneske. Og de 

mennesker vi har at gøre med, er meget forskellige. Så at putte én pædagogik ned over 

en Laust, det vil ikke fungere, hvis man gjorde det samme med en Jesper, eller hvem det 

nu måtte være, ikke også? Så derfor er det vigtigt, at vi plukker.  

PUK:  Ja. 

INTERVIEW.:  Men hvorfor det, hvis nu der er simpelthen, øh, ude i den store verden, at den her me-

tode den virker, hvorfor er det så vigtigt for jer, at det skal føles rigtigt og bruge den me-

tode? Hvis der er evidens for, globalt set, det her, det virker, hvorfor skal det så føles rig-

tigt at bruge metoden eller ej? 

PUK:  Jeg tror, at hvis der er evidens for, at den virker rundt omkring i verden, så gjorde alle det 

jo, og så blev det bare énsformigt, ikke også, i stedet for. For ellers så bliver det jo aldrig 

personligt. 

VIOLA:  Nej. Man skal bevare sin integritet i det, man gør, ikke? 

INTERVIEW.:  Og hvorfor er det vigtigt? 

VIOLA: Ja, ellers så er det ikke ærligt.  

PUK:  Nej 

VIOLA:  Så vil det ikke virke.  

PUK:  Så virker det ikke over for eleverne 

VIOLA:  Hvis de kan mærke, at de ser noget, som egentlig ikke er én. Og man kan sige, at så vil vi 

også få nogle forældre her, der reagerede, hvis vi pludselig kørte én … 

PUK:  Ja, altså det er for snævert … 

VIOLA:  Ja 

PUK:  … i forhold til vores pædagogiske syn der. 

VIOLA: Det tror jeg også. 
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INTERVIEW.: Super godt. Jeg har fået svar på alle mine spørgsmål. Er der noget, I har lyst til at tilføje 

eller sige til allersidst? 

PUK:  Vi står da til rådighed en anden gang. Det var da ikke slemt det her, hva’? 

VIOLA:  Nej. 

INTERVIEW.:  Super, så siger jeg tak.  
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