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1. Abstract 

The aim of this thesis is to investigate, on a general level, the interplay between research-

based knowledge and Personal Leadership among students of Master of Public Govern-

ance at Southern Danish University and Aarhus University.  

The thesis question is as follows: 

”How can executive education be improved so that the interplay between research-based 

knowledge and personal leadership is optimized, quantitatively as well as qualitatively, and 

more specifically, how can this project contribute to strengthening this interplay in my own 

practice as an executive? 

The method is inspired by philosophical hermeneutics. This means that the thesis de-

scribes a process whereby my pre-understandings of management and my theoretical 

horizon meet other pre-understandings, as well as the empirical data from the project, thus 

creating new knowledge and insights. In this Masters project, my pre-understandings are 

subject to four empirical studies.  

1. Identification of forms of presentation in 256 theories from my eight courses in the 

Masters Program.  

2. A study of and general reflection on eight of my exam papers from the Masters pro-

gram.  

3. Five qualitative interviews with Masters who have completed the program, regard-

ing the interplay between research-based knowledge and their personal leadership.  

4. A study of 62 exam papers from 17 different courses in the Masters Program, in or-

der to identify different types of interplay and the way they are done.  

The project’s result is documentation of my own professional and executive development 

in relation to my own personal leadership. This empirical finding is in itself one of the con-

clusions in the thesis. Additionally, it is shown that strengthening reflectiveness in execu-

tive education increases interplay between research-based knowledge and personal lead-

ership 

The thesis is concluded with reflections on the relationship between student and university, 

from an institutional and social psychology perspective, resulting in an innovative model of 

interplay, as a strategy for promoting reflective competence. Specific suggestions for im-

proving executive education are given, as well as possible further studies based on the 

empirical studies from this thesis.  
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2. Opstarten af projektet - ”Situationen” 

Udgangspunktet for dette projekt er min personlige læring og udvikling som leder i spæn-

dingsfeltet mellem teori og praksis under masteruddannelsen.  Dette masterprojekt blev 

således påbegyndt på baggrund af en række overvejelser, jeg har gjort mig - dels i kraft af 

mange praksisrefleksioner under studiet og dels via mange samtaler om ledelse med mine 

medstuderende. En del spørgsmål er dukket op i samtalerne og i min ledelseshverdag. 

Det er spørgsmål med karakter som de følgende, der har rettet min opmærksomhed imod 

dette projekt:  

 ”Hvilke teorier har du brugt?  

 I hvilke situationer kan man bruge en given teori/model?  

 Er denne videnskab reaktiv eller proaktiv i forhold til ledelse?  

 Hvordan får du tid til at tænke ledelse i hverdagen?  

 Hvor meget bruger du uddannelsen i dit job?  

 Hvad har masterstudiet givet dig af kompetencer i forhold til din ledelse?  

 Hvordan inddrager vi selv den viden, vi får på uddannelsen?  

 Er vi blevet bedre ledere med en masteruddannelse i rygsækken?”  

Svarene i de samtaler, jeg refererer til, har ikke været entydige, men interessen for at drøf-

te ovenstående og lignende spørgsmål, har jeg oplevet som stor. Samtidig stiller jeg ved-

varende mig selv spørgsmålet, hvordan jeg kan anvende min masteruddannelse i mit dag-

lige lederjob, hvilket jeg umiddelbart oplever store udfordringer i, idet jeg gør mig den intui-

tive og logiske slutning, at det jeg ikke kan huske, får jeg ikke brugt i min daglige ledelse. 

Når jeg tænker tilbage på mit masterstudium, så får jeg et billede af, at det er forholdsvis 

lidt af mine otte fags samlede pensum, jeg kan huske i hovedet, og dermed er det en lille 

faglig mængde, jeg direkte kan hente frem til brug i min hverdagsledelse. Min indledende 

konklusion ved dette masterprojekts begyndelse er derfor, at man som leder ikke i til-

strækkelig grad kan anvende masteren i sin daglige ledelse, og at udvekslingerne mellem 

erhvervet viden på masteren og det personlige lederskab er af ringe kvalitet og lav fre-

kvens. 

Hvad tænker jeg så i forhold til selve ”projektet” i dette masterprojekt? Mit masterprojekt 

har overordnet to mål: 

Mål 1: 

For en stor dels vedkommende er dette projekt udtryk for et ønske om at gennemføre en 

afsluttende personlig, bred og lærende refleksionsproces, for at fremme min egen læring 

på masteruddannelsen mest muligt set i lyset af ovenstående udbytteovervejelse og der-

ved forhåbentlig øge udvekslingen mellem den forskningsbaserede viden fra min uddan-

nelse og mit personlige lederskab i mit job.   
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Mål 2: 

Samtidig er det mit håb, at jeg kan generere nye indsigter og ny viden både ved at inddra-

ge forskningsbaseret viden og empiri, med det mål at kvalificere udvekslingen mellem 

forskningsbaseret viden og personlige lederskaber bredt set. Målet er ikke at udvikle viden 

i kvantificerbar positivistisk forstand, men derimod at åbne perspektiver, der vil kunne dan-

ne grundlag for videre kvantitative eller kvalitative undersøgelser. Jeg har sat mig et mål 

om at præsentere chefer, direktionen og uddannelsesafdelingen i min ansættelseskom-

mune for det færdige projekts konklusioner og perspektiveringer, hvis indsigterne kan væ-

re befordrende for lederudviklingen i min kommune. 

Endelig vil jeg fremhæve, at jeg også ønsker, at dette projekt bliver nytænkende i form og 

indhold, hvilket medfører, at visse faser i processen vil få karakter af tilfældig søgen og 

uforudsigelighed, som en del af en innovativ proces, der skal bringe mig på sporet af idéer 

og indsigt, som jeg ikke kender til i dag. Om denne proces i sin færdige form og konsistens 

resulterer i et konkret produkt, konkrete modeller, refleksioner eller anbefalinger, må pro-

cessen vise mig under vejs. Jeg ønsker at være undersøgende, være nysgerrig og lade 

mig forundre af det, jeg møder i processen.  

Jeg finder det vigtigt allerede her i begyndelsen af opgaven at guide læseren til at åbne 

sindet for en anderledes projektproces end den, der danner udgangspunkt for fagbeskri-

velsen for ”det anvendelsesorienterede masterprojekt”.  ”I projektmodellen aftaler den stu-

derende med sin vejleder at gennemføre et projekt, der tager sigte på at nå frem til en løs-

ning eller at bidrage til en løsning af et, eventuelt to problemer med ledelsesmæssige 

aspekter, som er relateret til den organisation, den sektor eller det organisatoriske og eller 

styringsmæssige system, som den studerende arbejder indenfor. 1” 

Opgaven her vil i sin struktur fremstå som neddyk på forskellige stadier i udviklingsproces-

sen og dermed hverken som en induktiv eller deduktiv teoretisk synteseopgave. Denne 

opgave er således ikke en afrapportering ved projektets afslutning. Læseren følger selve 

udviklingsprocessen successivt. Denne disponering af opgaven tager afsæt i grundige me-

todologiske overvejelser, som belyses senere. Som en del af min metodologi har jeg op-

rettet en projektblog til selve afhandlingen (www.kromanden.dk) (eller se bilag 21 afsnit 

29), som en del af den videnskabelige validitetsdokumentation, så læseren derved kan 

søge uddybende og umiddelbare refleksioner, forforståelser og undersøgelser i forhold til 

den overordnede procesbeskrivelse. 

 

                                            
1
 http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=5347&print=1 

http://www.kromanden.dk/
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2.1 Problemformulering 

Hvordan kan lederuddannelse kvalificeres så udvekslingen mellem forskningsbase-

ret viden og det personlige lederskab øges generelt - både kvantitativt og kvalitativt, 

og hvordan kan dette forhold kvalificeres specifikt for mig som leder igennem dette 

masterprojekt? 

3. Ekspliciteret forforståelse – Metode og Personlig horisont 

Ved at anvende denne overskrift for dette hovedafsnit har jeg hermed for den alvidende 

metodeteoretiker løftet sløret for dele af den grundlæggende metodologi i dette projekt. 

Jeg anvender helt overordnet metodologien fra den filosofiske hermeneutik, som ud-

gangspunkt for og inspiration til disponering af processen i dette projekt. Mine valg be-

grundes og perspektiveres i de følgende afsnit. Metodeafsnittet vægtes højt i denne indle-

dende del af projektet. Dette er gjort helt bevidst, fordi mine teoretiske bearbejdninger alle-

rede starter her, og fordi de får afgørende betydning for forståelsen af denne opgaves ind-

hold og konsistens. 

3.1 Metodeafsnit 

3.1.1 Refleksioner i forhold til samfundsvidenskabelige analysemetoder 

Den Fleksible Master i Offentlig Ledelse, som jeg studerer, er organiseret under Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet. Forventet er det derfor, rent metodisk, at reflektere opga-

vens metodikker og paradigmer ind i ”den samfundsvidenskabelige analysemetodes be-

standdele” (Nygaard 2012 s. 13) for at undgå at stå tilbage med et ”metodologisk forkla-

ringsproblem” (Nygaard 2012 s. 14). Dette gjorde jeg derfor som en del af indledningen til 

dette projekt. Konsekvensen af ikke at bevidstgøre sig i forhold til de samfundsvidenska-

belige paradigmer er ifølge (Nygaard 2012) følgende: 

”Paradigmatisk og metodologisk uvidenhed er et stort problem for uddannelsesinstitutio-

nerne, for arbejdsgiverne og for samfundet som helhed. Det betyder, at de muligheder og 

den kraft, der ligger i gode teorier og deres tilhørende koncepter og modeller, ikke fuldt ud 

udnyttes til at skabe værdi i og for samfundet” (Nygaard 2012 s. 15). 

Grundlaget for denne udtalelse er, at forfatterne i Nygaards bog ønsker at producere ”ny 

viden gennem teoretisk og empirisk forskning” ved at anvende samfundsvidenskabelige 

metoder. Det står uklart, hvad Nygaard forstår ved begrebet ”viden” i denne sammen-

hæng. Nygaard fremfører hvad en indføring i og eksemplificering af samfundsvidenskabe-

lige analysemetoder kan bruges til.  
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”Indføringen kan bruges til 

- at blive klogere på metodologi og på konkret anvendelse af metoderne. 

- at kontrastere sig selv ved at finde ud af hvilken forskningsmetode man selv kan si-

ges at bekende sig til. 

- at tilføre et arsenal af begreber og argumenter om samfundsvidenskabelige forsk-

ningsmetoder til udførelse af egne forskningsprojekter eller til vurdering af forsk-

ningsmetoden i andres forskning” (Nygaard 2012 s. 10). 

I min vurdering af hvor vidt jeg skal ”bekende” mig til det ene eller det andet paradigme 

opstår der en række refleksioner og spørgsmål i forlængelse af ovenstående. Helt over-

ordnet mener jeg, at Claus Nygaard efter hele sin introduktion til bogen (Nygaard 2012) 

selv står tilbage med et metodologisk forklaringsproblem, hvilket jeg begrunder i det føl-

gende.  

Nygaard postulerer ubegrundet at ”paradigmatisk og metodologisk uvidenhed er et stort 

problem for uddannelsesinstitutionerne, for arbejdsgiverne og for samfundet som helhed”. 

Hvori problemet består, begrunder han ikke hverken overordnet eller i forhold til de inte-

ressenter, han fremfører. Ligeledes fremfører Nygaard, at metodologien skal anvendes 

som et ekspliciterende redskab, der skal ”løfte hverdagsbetragtninger til reflekteret videns-

produktion”, med det formål at ”brugeren eller aftageren af forskningsresultatet får mulig-

hed for at gøre sig konkrete overvejelser over kvaliteten af samme”. Nygaard taler herved 

ind i et selvrefererende kvalitetsbegreb, forstået på den måde at den samfundsvidenska-

belige metodologi i sig selv er kvalitetsmålingens krumtap. Mangel på eksplicitering af me-

todologien ”giver aftagerne af forskningsrapporter problemer med konklusionerne, idet de-

res gyldighed og rækkevidde næppe lader sig vurdere, når grundlaget for vidensprodukti-

onen er ubeskrevet” (Nygaard 2012 s. 14). En parallel til denne påstand ville være, at vi 

ikke kunne lytte til og vurdere kvaliteten af en persons holdning til eller refleksioner over 

f.eks. et politisk tema, hvis ikke vi fik kendskab til, hvilken politisk ideologi han bekender 

sig til, for derefter at kunne anvende ideologiens terminologi som ramme for kvalitetsvur-

deringen. Læseren af Nygaards bog står tilbage med billedet af, at metodologien er til for 

samfundsvidenskaberne selv. Dette skal ses i relation til det konstante krav om at produ-

cere og vurdere forskningsbaseret viden inden for eget fakultet. Viden som i den sidste 

ende søges massepubliceret på målelige faktorer fremmet af økonomiske incitamenter, 

som jeg vurderer det. 

Endelig omtaler Nygaard metodologien, som noget man skal ”bekende” sig til. Hvori denne 

”bekendelse” består, kommer Nygaard ikke nærmere ind på i sin indledning til bogen. 

Hvorvidt bekendelsen har læringsaspekter, er udtryk for et fagpolitisk standpunkt eller no-

get helt tredje er overladt til læseren selv at overveje. Konklusionen hos Nygaard er, at 

hvis man ikke ”bekender” metodologisk kulør, så vil man ikke kunne ”løfte sig over niveau-

et for hverdagserfaringer”(Nygaard 2012 s. 12). Han samler det endvidere i sætningen: 
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”Viden skabes af forskeren ud fra den lære om det værende som værende og den lære 

om erkendelsesmetoder, som forskeren bekender sig til” (Nygaard 2012 s. 11). 

Min overordnede vurdering af Nyaards indledning er, at han selv undlader at gøre sig nog-

le metodologiske overvejelser over den form og konsistens hans indledning udgør i kraft af 

ovenstående ubegrundede påstande og i kraft af, at hans egen metodologi ikke er eksplici-

teret. Herved bliver der ifølge Nygaards egen definition tale om et metodologisk forkla-

ringsproblem. Netop denne mangel på metodologisk selvrefleksion gør ifølge Nygaard selv 

hans betragtninger til ”hverdagserfaringer”, hvilket ikke i tilstrækkelig grad kan begrunde, 

hvorfor jeg skal foretage en eksplicitering af min metodologi.  

I det følgende vil jeg på trods af ovenstående lave en metodologisk eksplicitering af min 

måde at behandle metodologien på, for ikke at miste den del af læserne, der vil anfægte 

ovenstående analyse af Nygaard.  

Inspirationen til ovenstående analyse er hentet fra kritisk teori, med den hypotese at stude-

rende systematisk bliver belært om, at samfundsvidenskabelige opgaver kun kan skrives 

ved at eksplicitere den inden for samfundsvidenskabelige analysemetoder valgte metodo-

logi. Jeg mener, at dette skaber en falsk bevidsthed, som de studerende kun ”sluger” som 

følge af autoritetstro over for vidensmagten, der er imellem forskere og studerende. Denne 

vidensmagt er, for mig at se, essentiel for universitetet at stadfæste, idet den er hele eksi-

stensgrundlaget for institutionen og for dens ansatte. Mit mål med denne kritiske tilgang er 

at frigøre mig fra den klassiske forståelse af metodologi, hvor målet er at producere selvre-

fererende og ”håndværksproduceret viden” (Nygaard 2012 s. 12) til i højere grad at an-

vende metoder, der skaber udvikling, innovationer og refleksioner hos mig selv, hos stude-

rende generelt og hos læserne af dette projekt specifikt. Mit mål med denne kritiske tilgang 

til Nygaard er også at skabe tilpas forstyrrelse hos læseren til, at den vanlige metodologi-

ske kvalitetsopmærksomhed træder i baggrunden i forhold til at lukke op for en alternativ 

og mere dynamisk metodisk forståelse. Hvorvidt jeg så ”bekender mig til et paradigme” 

(Nygaard 2012 s. 13) eller ej, vil jeg reflektere over i det følgende. 

3.1.2 Metodologisk inspiration 

Formålet med ovenstående kritiske analyse af Nygaards sammenkædning af bekendelse, 

viden og kvalitet er som sagt at frigøre mig fra denne sammenkædnings selvfølgelighed. 

Ifølge Det danske Sprog- og Litteraturselskabs Danske Ordbog betyder det ”at bekende 

sig til” at ”erklære sig som overbevist tilhænger af” noget. I mit valg af filosofisk hermeneu-

tik bekender jeg mig ikke som overbevist tilhænger af hermeneutikkens ontologi og epi-

stemologi. I stedet har jeg foretaget et begrundet valg af inspirationskilde for metodologien 

i min opgave. Dette valg er ikke truffet ud fra en bekendelsesargumentation, men ud fra en 

procesargumentation i forhold til ønsket om at inddrage min egen læring i selve projektet. 
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Sammenfattende er inspirationen til og begrundelsen for opgavens proces overvejende 

hentet fra den filosofiske hermeneutisme ud fra følgende betragtninger: 

 Den filosofiske hermeneutiks udviklende cirkularitet mellem forforståelse og forstå-

else beskriver netop den form for udviklingsproces mod et højere subjektivt forfor-

ståelsesniveau, som er den form for proces, jeg personligt søger i mit projekt. 

 Med den filosofiske hermeneutik træder det fortolkende subjekt (undertegnede) 

med sin forforståelse ind i den hermeneutiske cirkel (den erkendelsesudvidende 

cirkel (Jens Thisted 2010 s. 63)) hvilket gør, at min læring i form af højere erkendel-

se kan gå hånd i hånd med undersøgelsen af objektet, som i dette projekt udgøres 

af selve udvekslingen mellem forskningsbaseret viden og det personlige lederskab. 

Subjekt-objekt relationen mellem forsker og ”tekst2” bliver et aktiv i den filosofiske 

hermeneutiks metodologi.  ”Det gælder om at være bevidst om sin for-

udindtagethed, således at teksten viser sig i sin anderledeshed og hermed får mu-

lighed for at spille sin sagsmæssige sandhed ud imod ens egen formening” (Ga-

damer 2007 s. 256). Da min forforståelseshorisont ved indgangen til projektet er 

stor og bred, mener jeg, det hænger utrolig godt sammen med at hente inspiratio-

nen inden for dette paradigme. 

 Den filosofiske hermeneutisme benytter sig ofte af to slags forskningsteknikker. Den 

ene er ”tekstanalysen”, og den anden er ”det kvalitative interview”. I mit projekt har 

jeg netop fået adgang til eksamensopgaver, der kan analyseres, og jeg har kontakt 

til dimitterede mastere i offentlig ledelse, som jeg har truffet aftaler om at interviewe. 

 Tidsforbruget i forhold til mine metodeovervejelser har også været afgørende for mit 

valg af filosofisk hermeneutisme som processkabelon. En filosofisk hermeneutisk 

proces kan afsluttes på et hvilket som helst tidspunkt, når de højere erkendelser i 

form af horisontsammensmeltninger er indtruffet. Det er med andre ord en proces, 

der er mulig at gennemføre inden for masterprojektets tidsramme. 

 Kvalitetskravene inden for filosofisk hermeneutisme, som fremført af Hanne Freds-

lund (Nygaard 2012 s. 94), er også mulige at efterleve på et vist niveau i dette pro-

jekt. 

3.1.3 Processen i projektet 

På baggrund af inspirationen fra den filosofiske hermeneutisme har jeg designet en pro-

ces, som illustreret i bilag 1 afsnit 9. Bilaget er et billede af den færdige proces, som den 

endte med at blive. Udviklingen i processen kan ses på min masterblog. Overordnet består 

processen af fem faser, der kan cirkuleres imellem på vilkårlig vis: 

                                            
2
 ”En tekst omfatter alle empiriske fænomener, som vi forsøger at forstå” (Nygaard 2012 s. 78). 
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Figur 1: Den hermeneutiske spiral
3
 

Hele processen bliver en udviklende pendulering mellem forforståelse og forståelse, hvil-

ket i figuren er fremhævet ved den vedvarende horisontsammenfletning og refleksion (se 

også bilag 9). Processen lever op til den filosofiske hermeneutiks krav om validitet igen-

nem de tre punkter, som fremgår af oversigten i bilag 1 afsnit 9: 

1. Begrundet og guidet proces (blog på Internettet – www.kromanden.dk) 

2. Eksplicitering af forforståelsen (hovedafsnit 4 i denne opgave) 

3. Vurdering af fortolkningernes omsættelighed og anvendelse (perspektiveringen i af-

snit 6) 

3.2 Min personlige forforståelse 

Som studerende er jeg i forhold til denne opgave, som tidligere nævnt, trådt ind som sub-

jekt i dette projekt med min forforståelse.  Min forforståelse vil jeg i det følgende eksplicite-

re i tre hoveddele, for at sikre validiteten i mine metodologiske dispositioner.  

1. Den viden og de kompetencer, jeg havde med mig ved indledningen til masterstu-

diet. 

2. Den forforståelse der eksisterer i kraft af de eksamensopgaver og udvekslinger mel-

lem teori og praksis, jeg har lavet på studiet. 

3. De teoretiske optikker jeg har erhvervet mig dels gennem pensum på studiet og 

dels gennem læst litteratur som optakt til dette projekt. 

3.2.1 Min forforståelse i kraft af min viden og mine kompetencer før studiestart 

Jeg har været leder i Folkeskolen i 13 år og har derigennem en bred ledelsesmæssig erfa-

ring fra det offentlige med ledelse af fagprofessionelle. Jeg har en professionsbachelor 

som lærer, en merkonomuddannelse i Personaleadministration og en HD i Organisation 

                                            
3
 Egen tilvirkning 



Eksamensnummer: 305353 

Side 13 

 

bag mig, og har derigennem erhvervet mig en bred viden om ledelses- og organisationste-

ori. Derudover har jeg via job og tidligere studier arbejdet en del med individuelle lærings-

aspekter og organisatorisk læring - både i bred forstand og i forhold til ledelse. 

Min viden om masteruddannelsen som vidensproducerende institution hentede jeg ved 

studestart bl.a. ved at læse om studiets indplacering i forhold til den danske kvalifikations-

ramme for livslang læring4, hvor det danske uddannelsessystems officielle syn på begre-

berne kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer defineres. I kvalifikationsrammen 

defineres ”viden” således: ”Viden angiver viden om et emne samt forståelse”. I kvalifikati-

onsrammen omtales viden således: ”Man skal have viden, som på udvalgte områder er 

baseret på højeste internationale forskning indenfor et fagområde”5. Forståelsen af viden 

hviler således på den antagelse, at det er noget man skal ”have” i modsætning til noget, 

man har kendskab og adgang til. Viden sættes i denne traditionelle forstand i relation til 

graden af kognitiv kapacitet, hvilket også afspejler sig i studieordningen for master i offent-

lig ledelse, hvor der står, at ” Masterprojektet tjener som en afslutning på studiet og de-

monstrerer evnen til at kombinere de under studiet tilegnede indsigter og færdigheder”6. 

Jeg er således gået til masterstudiet med en forforståelse, der efterlod en forventning om, 

at jeg fik en større viden, som jeg kunne anvende i min ledelseshverdag, for at kvalificere 

løsningen af mine ledelsesopgaver i det offentlige. 

3.2.2 En empirisk analyse af min forforståelse i kraft af mine fag på masterud-

dannelsen 

3.2.2.1 Undersøgelsens læringsforståelse 

Jeg har en intuitiv forforståelse af fænomenet ”viden”, som et kognitivt kapacitetslager for 

opbevaring af bl.a. forskningsbaseret viden, der er latent tilgængeligt, og som jeg til enhver 

tid kan anvende i situationsbestemte ledelsesudfordringer. I forlængelse af denne opfattel-

se opstår spørgsmålet om, hvor stor en viden jeg egentlig har fået med mig igennem mine 

otte fag på masteruddannelsen. På baggrund af en oplevelse af, at jeg ikke kan huske ret 

meget af alt det, vi har været omkring i alle fagene inden for de sidste to år, besluttede jeg 

mig for at finde en metode, så det blev muligt for mig at afdække min kognitive viden er-

hvervet på masteruddannelsen. 

Når jeg specifikt i forbindelse med denne empiriske undersøgelse i denne fase af min filo-

sofisk hermeneutiske proces vælger at lade min forforståelse møde empirien, så er det for 

at se, hvilken horisontsammensmeltning der kan opstå ved at sætte min stereotype vi-

                                            
4
 www.kvalifikaitonsrammen.dk  

5
 www.kvalifikaitonsrammen.dk 

6
 http://static.sdu.dk/mediafiles//1/6/2/%7B162DB492-A0A4-465E-95EB-

B056ACCD479C%7DStudieordningFMOLoptag2010godkendt060710.pdf  

http://www.kvalifikaitonsrammen.dk/
http://www.kvalifikaitonsrammen.dk/
http://static.sdu.dk/mediafiles/1/6/2/%7B162DB492-A0A4-465E-95EB-B056ACCD479C%7DStudieordningFMOLoptag2010godkendt060710.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/1/6/2/%7B162DB492-A0A4-465E-95EB-B056ACCD479C%7DStudieordningFMOLoptag2010godkendt060710.pdf
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densforståelse af universitetets kerneprodukt i spil, og for at undgå bias på min forforståel-

se, da denne forforståelse jo netop var den oprindelige tilskyndelse til at lave dette projekt. 

Som indledning til denne empiriske effektevaluering af opnået viden på masteruddannel-

sen overvejede jeg, hvilken teoretisk vidensforståelse min undersøgelse skulle hvile på. 

Viden vælger jeg i forhold til denne undersøgelse at forstå som graden af kognitiv indlæ-

ring. Jeg skal med det samme understrege, at jeg har en langt bredere læringsforståelse 

end det rent kognitive element af læring, hvilket jeg vil uddybe senere. Når det er sagt, så 

vælger jeg at anvende denne snævrere læringsforståelse i undersøgelsen, for at anvende 

en teoretisk optik, der taler min forforståelses eget sprog, så jeg kan vurdere forforståelsen 

på dens grundpræmis. Jeg læner mig op ad Thomas Nissens kognitive læringstyper, som i 

sig selv udtrykker en indlæringsgrad (Illeris 2006 s. 52). Nedenfor er der knyttet nogle få 

forklaringer til de tre gængse indlæringsgrader.  

Tabel 1: Kognitive indlæringsformer (Illeris 2006) 

Kumulativ  

læring 

”Udenadslære” 

Da der er tale om en masteruddannelse, forbinder jeg ikke denne grad 

af indlæring som værende relevant i denne sammenhæng, da jeg ikke 

mener, vi har stiftet bekendtskab med akademisk viden, som ikke har 

været relaterbar til allerede indlært viden og erfaringer. 

Assimilativ  

læring 

”Tilføjende  

læring” 

 

 

Under denne læringsgrad optages viden i hjernens allerede udviklede 

kognitive strukturer. Når den studerende lærer, relateres viden til alle-

rede indlært viden eller erfaringer. Viden bygges oven på allerede eksi-

sterende viden, som en udvidelse af den kognitive videnskapacitet. Det 

er denne form for læring, vores uddannelsessystem er organiseret efter 

i alt overvejende grad. I denne undersøgelse vælger jeg at dele den 

assimilative læring op i det, jeg kan huske, og det jeg ikke umiddelbart 

kan huske. 

Akkomodativ 

læring 

”Overskridende 

læring” 

Ved denne læringsform sker der en ændring af de allerede udviklede 

kognitive strukturer i relation til den nyerhvervede viden.  Ændringen 

består i en nedbrydning og omstrukturering af nuværende erkendel-

sesmæssig viden, så ny viden kan optages. Det er her indlært viden 

sættes ind i nye sammenhænge, relateres til disse og anvendes i nye 

individuelle synteser.  

 

Jeg har udvidet undersøgelsens parametre til også at omfatte kategorien ”ikke indlært” i 

betydningen ”ikke forstået”. Denne kategori har jeg taget med, fordi jeg oplevede, at en del 

af pensum på masteruddannelsen ikke blev forstået af de studerende - mig selv inklusive - 

og dermed ikke blev lært. Jeg har endvidere valgt at opdele den assimilative læring i to 
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underkategorier7. Jeg kalder disse kategorier for ”tilføjende læring med noter” og ”tilføjen-

de læring uden noter”. Når jeg har valgt at gøre dette, var det fordi jeg ved undersøgelsens 

start mente ikke at have ret meget viden, forstået på den måde at jeg kunne huske den og 

hente den frem i en situationsbestemt og ”akut” ledelsessituation.  

Inden for læringsteorien tales der også om ”den bevidste viden” og den ”tavse viden”. Den 

bevidste viden er, ”når man har lært noget, så det ikke alene er noget man ved, kan eller 

forstår, men man ved også, at man ved det, og man har en forståelse af, at man forstår 

det” (Illeris 2006 s. 30). Med den tavse viden forstås den viden, som kan sprogliggøres 

igen, ved f.eks. at man kan italesætte den eller reaktivere den, når man får adgang til de 

noter, eller kilder, man har erhvervet sig, f.eks. igennem en masteruddannelse. Følgende 

forkortelser anvendes i undersøgelsen for de forskellige læringsgrader: 

IL: Ikke indlært 

TLMN: Tilføjende læring med noter 

TLUN: Tilføjende læring uden noter 

OL: Overskridende læring 

3.2.2.2 Undersøgelsens kategoriseringer 

I mine overvejelser over, hvordan jeg skulle vurdere læringsgraden i forhold til pensum i 

alle mine otte fag på masteruddannelse, overvejede jeg, hvilke parametre i pensum jeg 

skulle måle på. I den forbindelse tænkte jeg over, hvad jeg mentalt forbandt med det at 

kunne huske noget fra pensum. Hurtigt fik jeg øje på et fænomen, som jeg i undersøgel-

sen har valgt at kalde ”fremtrædelsesformer”. Jeg blev også inspireret til denne optik ved 

at læse om modstillinger i organisations- og ledelsesteori, som beskrives senere (Høpner 

2010). Med fremtrædelsesformer forstår jeg den form, som teorier, artikler, bøger m.m. 

havde i sin teoretisk didaktiske præsentation i mine otte masterfag. For at skabe større 

forståelse for begrebet ”fremtrædelsesformer”, følger her et par eksempler på disse.  

Jeg har valgt at beskrive to teoriers fremtrædelsesformer og teoriernes faglige indhold 

samtidig. Teorierne omhandler integrativ tænkning fra masterfaget ”Incitamenter, motivati-

on og normer”. Jeg anvender begge disse teorier senere i opgaven, hvorfor det giver god 

mening at foretage netop disse eksemplificeringer.  Læseren skal således være opmærk-

som på, at jeg i én og samme omgang introducerer et af mine empiriske begreber, og at 

jeg gør det ved at anvende det på eksempler på teorier, der har relevans senere i opga-

ven.  

Det første eksempels fremtrædelsesform er ”dualisme” (se bilag 4 afsnit 12). Denne frem-

trædelsesform er at sidestille med de modstillinger, vi bl.a. finder hos Høpner, Jørgensen, 

                                            
7
 Egen tilvirkning. 
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Andersen og Sørensen (Høpner 2010). Jeg skelner i min forståelse af begrebet polarise-

ring ikke imellem, om denne er en dualitet eller dikotomi (Høpner 2010 s. 26).  

Et eksempel på fremtrædelsesformen ”dualisme” kan være Laura Devines ”Looking AT-

perspektiv” og Looking AS-perspektiv” (Tønnesvang, Ovesen 2012 s. 36). ”Når man i 

Looking AT-perspektivet kigger på den anden, gør man dette fra distancen, i forhold til 

hvordan den anden mere eller mindre kompetent er i stand til at gøre noget. Når man til-

nærmer sig den anden som den anden i et Looking AS-perspektiv, forsøger man at sætte 

sig i dennes sted med en opmærksomhed på, hvordan det må være at være denne anden 

med de særlige kompetencer og udfordringer til opgaveløsninger, relationer, og selvopfat-

telse, som han står for at skulle forholde sig til” (Tønnesvang, Ovesen 2012 s. 36-37). Ved 

dualismen er der altså tale om en fremtrædelsesform, hvor to perspektiver er hinandens 

modsætninger. Jeg vil senere inddrage denne teori i forbindelse med de interviews, hvor 

jeg søger om bag færdiguddannede masteres perspektiver, ved at have et Looking AS-

perspektiv. 

Billede 1: Fremtrædelsesformen ”Dualitet”
8
 

 

Looking AT Looking AS 

 

 

 

Det andet eksempel finders hos Tønnesvang og Ovesen (Tønnesvang, Ovesen 2012) i 

deres integrative perspektiv model, hvor der er to gange to faktorer i spil. I dette eksempel 

drejer det sig om, med hvilke perspektiver man kigger på fænomener. De to gange to fak-

torer er: 

1. Det indre perspektiv versus det ydre perspektiv? 

2. Entalsperspektiv versus flertalsperspektiv? 

 

 

 

                                            
8
 Egen tilvirkning 

Fremtrædelsesform: 

Dualitet 
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Herved opstår følgende ”2-faktor kvadrant”, hvilket jeg har valgt at kalde denne fremtræ-

delsesform: 

Billede 2: Fremtrædelsesformen ”2-faktor kvadrant” 

 

Integrativt Perspektiv 

 ENTALS PERSPEKTIV 

SUBJEKTIVT OBJEKTIVT 

INDRE 
FÆNOMEN 

YDRE 

PERSPEKTIV PERSPEKTIV 

 

INTER-SUBJEKTIVT 

 

INTER-OBJEKTIVT  

 FLERTALS PERSPEKTIV 

 

 

2- kvadrant modellen har således fire kvadranter, som er fire grundperspektiver, der frem-

kommer ved at anvende de to gange to perspektiver ovenfor. I forhold til dette projekts 

formål, kan grundperspektiverne beskrives således: 

1. Interobjektivt: De forhold der kan observeres objektivt f.eks. omkring universitetets 

strukturering af masteruddannelsen og de observerbare organisatoriske forhold der 

gælder for alle i lederens organisation (love, retningslinjer m.m.) 

2. Objektivt: Den enkelte leders eller undervisers observerbare adfærd og fremtoning 

og måde at studere og strukturere ledelsesarbejde på. 

3. Intersubjektivt: Her finder vi alle kulturelementer i organisationen, som er indlejret i 

organisationerne. Der er tale om ikke synlige forhold, der eksisterer i kraft af grup-

per og fællesskaber m.m. 

4. Subjektivt: Her er der tale om et perspektiv, hvor vi er i den indre del af lederen. 

Det er her forhold som f.eks. motivation, kompetencer, tænkning og følelser ligger. 

Den integrative perspektivismes kvadrantmodel (Tønnesvang, Ovesen 2012 s. 31) egner 

sig godt til at systematisere de perspektiver, som måtte komme i spil under de interview, 

jeg skal afvikle. Jeg vil som sagt vende tilbage til denne model senere. Foreløbig har de to 

ovenstående eksempler kun tjent det formål at eksemplificere, hvad jeg forstår ved det, at 

en teori har en fremtrædelsesform. 

Fremtrædelsesform: 

2-faktor kvadrant 
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3.2.2.3 Undersøgelsens gennemførelse 

Ved at gennemgå hele mit pensum og alle mine noter systematisk for alle de 256 teorier, 

vi har været igennem, fandt jeg i alt 16 forskellige fremtrædelsesformer, som hele pensum 

kunne kategoriseres under. Når jeg fandt det relevant, er det fordi jeg netop forbinder dis-

se fremtrædelsesformer med det at kunne huske elementer af pensum (kognitive skema-

er). Alle 16 fremtrædelsesformer er gengivet i bilag 4 afsnit 12. Ved hver af de 256 teorier, 

jeg har været igennem på masteruddannelsen, har jeg anført fremtrædelsesform og indlæ-

ringsgrad (se afsnit 3.2.2.1) ved at foretage en umiddelbar vurdering i forhold til, om jeg 

kunne huske den med (TLMN) eller uden mine noter (TLUN), og om jeg har fundet anven-

delse af den konkrete teori i forskellige praksissammenhænge (OL). Jeg har valgt ikke at 

skelne imellem, hvilke fag teorierne kommer fra, idet jeg ikke ønsker at gå ind i vurderinger 

i forhold til enkelte underviseres måde at tilrettelægge undervisningen på. Jeg er opmærk-

som på, at der kan sås tvivl om undersøgelsens validitet i forhold til min objektive vurde-

ring af indlæringsgraderne. Formålet med undersøgelsen har dog ikke været at opstille et 

100 % validt billede af indlæringsgraden, men at lade min forforståelse af indlæringsgra-

den møde empiri, for at se hvilke horisontsammensmeltninger der opstod, som et led i 

denne filosofisk hermeneutiske proces. 

3.2.2.4 Undersøgelsesresultater 

Jeg har valgt at uddrage 4 statistikker af mine undersøgelsesdata: 

1. Fordeling på indlæringsgrader af mine 8 masterfags 256 teorier (bilag 4) 

2. Fordeling af teoriernes 16 fremtrædelsesformer (bilag 5) 

3. Fordeling af indlæringsgrader på fremtrædelsesformerne (bilag 6) 

4. Fordeling af overskridende læring + tilføjende læring uden noter på hver af frem-

trædelsesformerne (Bilag 7) 

3.2.2.5 Konklusioner af undersøgelsen 

23 % af pensum fra min masteruddannelse ligger som paratviden i forhold til at kunne ud-

nytte den i konkrete pludseligt opståede ledelsessituationer i min hverdag. Heraf er de 17 

% indlært og anvendt i en sådan grad, at de er forarbejdede i forhold til anden viden eller 

allerede anvendt i mit personlige lederskab. 71 % af pensum kan ikke direkte anvendes, 

når jeg står i en vilkårlig problematik i min daglige ledelse. For at aktivere den latente viden 

som er indlært, skal jeg skabe en situation, hvor jeg har mulighed for at støtte mig til mine 

bøger og noter. Jeg kan naturligvis godt huske hovedlinjerne i mine otte masterfag, så jeg 

ved, at der er viden at hente - ellers ville de 71 % ikke være latent viden. 

I forhold til fordeling af fremtrædelsesformerne ses det tydeligt, at der er fem fremtrædel-

sesformer, der træder oftere frem end andre (de med rødt markerede i bilaget > 10 %). 

Når jeg kobler fremtrædelsesformer, med i hvor høj grad de hver især er indlærte (se bilag 

6), så viser det sig, at der ved at anvende fremtrædelsesformerne 2-faktorer, Guide og 
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Polarisering i højere grad i fremstilling af teorier, vil der være basis for at opnå en højere 

paratviden hos mig som studerende, hvilket igen skaber større mulighed for overskridende 

læring. 

Konklusionerne på denne empiriske undersøgelser er: 

1. Min forforståelse har ændret sig fra, at jeg ikke har lagret ret meget viden på uni-

versitetet til, at der er meget viden jeg har fået med mig, og hvis der bliver rettet fo-

kus på, hvordan de organisatoriske vilkår kan ændres i forhold til mit personlige le-

derskab i hverdagen, så er der sandsynligvis basis for i højere grad at skabe ud-

vekslinger mellem den store latente viden, jeg har med mig fra universitetet og de 

konkrete ledelsesudfordringer, jeg står i. Min forforståelse har med andre ord flyttet 

sig fra at det udelukkende er en vidensudfordring, til at der også kan være elemen-

ter af en organisatorisk udfordring i forhold til, hvordan den latente viden kommer i 

spil. Hvorvidt denne udfordring overvejende ligger på universitetet eller i organisati-

onerne, er for tidligt et tidspunkt i processen at sige noget om. Det skal de kvalitati-

ve interviews være med til at afdække. 

2. Der er ikke alignment mellem hyppigheden af de forskellige fremtrædelsesformer, 

og de fremtrædelsesformer, der rent faktisk giver størst paratviden hos mig 

(TLUN+OL). Der er på grundlag af dette basis for at undersøge, om nogle fremtræ-

delsesformer generelt efterlader en højere paratviden end andre hos de studeren-

de. Under alle omstændigheder har det givet mig en indsigt i mine læringspræfe-

rencer i forhold til forskellige fremtrædelsesformer, hvilket jeg kan drage nytte af i 

forhold til min studiekompetence generelt. 

Jeg har ovenfor ladet min forforståelse møde empirien i kraft af en undersøgelse af de 

fremtrædelsesformer, som alle mine masteruddannelsesfags teorier har haft. Det har væ-

ret med til at skabe ny viden, og min nye forforståelse er nu ændret og mere nuanceret i 

forhold til ovenstående konklusioner.  

I det følgende vil jeg lade min nye forforståelse møde endnu en ”tekst”. I dette tilfælde vil 

jeg kigge på de otte eksamensopgaver, jeg har lavet på studiet indtil videre, før jeg beskri-

ver min teoretiske horisont. 

3.2.3 Min forforståelse i kraft af mine egne eksamensopgaver 

En del af projektet er som sagt, at jeg vil lade min teoretiske horisont møde en række af de 

eksamensopgaver, som mine medstuderende har lavet på masteruddannelsen, for at un-

dersøge, hvilke horisontsammensmeltninger der opstår herved. For at udvide min horisont 

til mere end nedenstående teoretiske horisont, har jeg valgt at lave en kort analyse af mine 

egne eksamensopgaver. Jeg vil prøve - så objektivt jeg kan - at kigge bag om mine egne 

opgaver, for at se, hvad de er svaret på, i forhold til udvekslingerne mellem forskningsba-
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seret viden og det personlige lederskab. Jeg vil bruge mine eksamensopgaver på to må-

der:  

1. I første omgang vil jeg lade opgaverne tale for sig selv ved at foretage en umiddel-

bar gennemlæsning af dem alle og efterfølgende foretage en refleksion over det 

læste. 

2. Dernæst vil jeg overveje, om dette giver anledning til at angribe de 62 eksamens-

opgaver på en speciel måde, og herved justere mit empiriske set up i forhold til den 

senere undersøgelse af dem. 

3.2.4 Analyseresultater 

Nedenstående tabel er en opstilling af analysen af mine egne eksamensopgaver. 

Ad 1: 

Mine eksamensopgaver 

Organisations-  
og  

ledelsespsykologi 

Synopsis  Højt teoretisk koncentreret brug af teorierne. 

 Demonstrerer teoretisk indsigt og forståelse. 

 Anvender en teori, der passer til at beskrive 
praksis og derefter handlemuligheder. 

 Ingen refleksioner over min læring og min di-
sponering af forskningsbaseret viden. Jeg an-
vender det bare. Jeg bruger et akademisk sprog 
til at beskrive virkeligheden med. Men hvad bi-
drager teorien med? 

 Sociale identiteter kan der arbejdes med strate-
gisk. 

 Stiller spørgsmål til, hvordan man kobler social 
identitet og strategisk ledelse. 

 Min egen læring er ikke en del af opgaven 

 Jeg kommer ikke ind på udvekslingen. 

 Hvorfor har jeg valgt social identitet? Fordi jeg 
kan relatere det til mig selv. 

 Denne opgave har jeg anvendt i min ledelse. 

Forandringsledelse 
og 

reorganiseringer 

Skriftlig 

eksamen:  

case 

 Min egen læring er ikke en del af opgaven. 

 Intet om udvekslingen. 

 Modeller og teorier er valgt, fordi jeg har en 
strukturudfordring på kort tid (en weekend). 

 En slavisk anvendelse af en model uden model-
refleksion overhovedet. 

 Downloadning. 

 Traditionel opgave, som ikke bidrager med an-
det, end at jeg dokumenterer viden over for mi-
ne undervisere. 
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Det personlige 
lederskab 

Synopsis  Opdelt i en traditionel del og en refleksionsdel, 
hvor min egen læring kommer i centrum. 

 Meget reflekteret. 

 En bestået/ikke bestået eksamen. 

 Jeg er i centrum i opgaven. 

 Fortæller noget om udvekslinger. 

Innovationsledelse Synopsis  Innovativ 

 Valg af model, som jeg bruger. 

 Ikke mange refleksioner. 

 Ikke noget om udvekslingen. 

 En forestillet opgave, som ikke føres ud i livet. 

Organisationsteori Synopsis  Læringsteorier i organisationen. 

 Downloadning af tidligere viden. 

Strategisk ledelse Notat  Anvendelsesorienteret opgave. 

 Ingen refleksioner over udvekslinger. 

 Udveksler meget i denne opgave med det per-
sonlige lederskab. 

 

Ad 2:  

Konklusionen på denne minianalyse er, at der ingen tvivl er om, at mit refleksionsniveau i 

forhold til mine egne opgaver er højere efter jeg er frigjort af eksamenssituationen og de 

krav til faglighed, præstation og metodik, der stilles heri. Det kan være relevant at udvikle 

en typologi for udvekslinger, der optræder i eksamensopgaver, for at se hvordan de kan 

udvikles. Det kan være relevant at se på frekvensen af disse, idet jeg er overrasket over 

hvor ureflekterede mine egne opgaver i virkeligheden er. Et større refleksionsniveau i for-

hold til opgavernes udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det personlige leder-

skab vil sandsynligvis skabe flere udvekslinger mellem teori og praksis. Dette postulat øn-

sker jeg at undersøge yderligere i de kvalitative interviews. 

På dette tidspunkt i processen har jeg altså fået skabt nye forforståelser ved at lade mine 

tidligere forforståelser møde dels fremtrædelsesformerne i mit pensum og dels mine egne 

eksamensopgaver. 

I det følgende vil jeg redegøre for min teoretiske forforståelse og horisont, som vil være 

den jeg sammen med ovenstående indsigter vil gå til mine kvalitative interviews og de 62 

eksamensopgaver med. 

4. Ekspliciteret forforståelse – Teoretisk horisontudvidelse 

I min metodiske indledning redegjorde jeg for, at en betingelse for at denne proces lever 

op til den filosofiske hermeneutiks krav om validitet bl.a. er, at forforståelser ekspliciteres. 

Dette er det primære formål med dette hovedafsnit – og deraf overskriften.  
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Inden for den filosofiske hermeneutiske forskning anvendes teori ikke som vanligt. Oftest 

anlægges der indenfor forskning enten en deduktiv eller induktiv tilgang til anvendelse af 

teori.  

Den deduktive tilgang er karakteriseret ved et af følgende forhold 

- at forskningen tester en teoris optik i forhold til, om den vinder genklang i konkrete 

empiriske forhold.  

- at forskningen anvender en teori til at opstille hypoteser, som så efterprøves i for-

hold til empiri.   

Ved den induktive tilgang tager forskningen derimod afsæt i at studere empiri i organisa-

tioner igennem observationer af forskellige slags, og derudfra formuleres så en teori.  

I den filosofiske hermeneutik har man en anden tilgang end de to ovenstående. Her ”an-

vendes teori til at åbne horisonter som den fornemmeste måde, hvorpå man som filosofi-

ske hermeneutikere kan arbejde teoretisk” (Nygaard 2012 s. 89). I den filosofiske herme-

neutik opstår viden som sagt ved horisontsammensmeltninger, hvorfor horisontudvidelse 

bliver et centralt kriterium i forhold til inddragelse af teorier. ”Med Gadamers begreb om 

horisonter har vi svaret på, hvordan vi i en filosofisk-hermeneutisk forstand skal håndtere 

et muligt bias: ved bevidst at udbrede vores horisont, så kan vi så at sige sætte tingene i 

deres rette perspektiv” (Nygaard 2012 s. 82). 

Inddragelsen af teorier i dette projekt begrundes derfor i to forhold.  

1. Teoriinddragelsen begrundes dels i hvad formålet helt overordnet set er med dette 

projekt – hvilket er at kvalificere kompetenceudvikling af ledere og skabe optimal 

udveksling mellem forskningsbaseret viden og det personlige lederskab. Det er bl.a. 

indenfor denne forståelsesramme teorierne udvælges. 

 

2. Samtidig begrundes valget af teorier i et filosofisk hermeneutisk paradigme. Målet 

er ifølge dette paradigmes metodologi at skabe en bred forforståelse til at møde 

”den anden” med. Fra den filosofiske hermeneutik er målet at skabe en relevant ho-

risontudvidelse. Med horisont forstås ”det synsfelt, der omfatter og omslutter alt det, 

som er synligt fra et bestemt punkt” (Gadamer 2007 s. 288). I dette projekt vil punk-

tet for udsyn være der, hvor jeg står, når jeg arbejder med empirien. Selve valget af 

teorier er derfor helt afgørende for det synsfelt, der studeres inden for, og den hori-

sont synsfeltet har i forhold til empirien. Derfor er et af de kriterier, jeg har valgt teori 

efter, at teorierne skal være brede og horisontudvidende. Jeg vurderer, at jeg her-

ved opnår bedre mulighed for at stille åbne spørgsmål og opnår bedre mulighed for 

at se bag om svarene for at forstå, hvad de er udtryk for.  

Målet er at få anlagt et kvalificeret Looking AS-perspektiv (Tønnesvang, Ovesen 

2012 s. 36) som tidligere nævnt og undgå bias - som omtalt ovenfor. Det er vigtigt i 

den forbindelse at understrege, at når jeg anfører, at jeg ”vælger” teori, så er det ik-
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ke udtryk for, at jeg afgrænser mig, for min videnhorisont kan ikke afgrænses. Den 

vil altid enten bevidst eller ubevidst være til stede i mødet med andre horisonter. 

Når jeg alligevel har foretaget et bevidst teorivalg til præsentation i dette projekt og 

denne afhandling, så er det dels for at give læseren et indtryk af de vigtigste bevid-

ste elementer i min horisont. Men valget har også det formål, at denne bevidste be-

skrevne del af min teoretiske horisont vil danne grundlag for opbygningen af og til-

gangene til mine empiriske undersøgelser. 

Jeg har nedenfor fremstillet en model, som teorierne tænkes i forhold til. Modellen er en 

visuel fremstilling af den opfattelse jeg pt. har af feltet, hvori udvekslingerne udspiller sig. 

Jeg kalder modellen for ”udvekslingsmodellen”. Denne model er udtryk for dels min teore-

tiske forforståelse og dels for dennes horisont. Bag udvælgelsen af teorierne ligger en 

grundig litteratursøgningsfase, som jeg vurderer har været dækkende, idet jeg i den sidste 

fase af denne begyndte at møde de samme referencer igen og igen.  

Centrum af modellen udgøres af de tre vigtige nedslagspunkter, der er fokus på i dette 

projekt: 

 Forskningsbaseret viden 

 Det personlige lederskab 

 Udvekslingen imellem de to ovenstående  

Det er vigtigt at understrege, at de enkelte teoriers tilknytning i modellen ikke er endelige. 

Flere af teorierne har relevans for alle tre nedslagspunkter. Tilknytningen er mere udtryk 

for, hvor jeg umiddelbart så det mest oplagte tilknytningsfokus på det tidspunkt, jeg tænkte 

teorien ind i opgaven. Det er også vigtigt for mig at fremhæve, at nedenstående model er 

et øjebliksbillede af modellen, som sandsynligvis vil udvikle sig under vejs. Allerede inden 

den har fået nedenstående form, har der været andre former i spil, hvilket fremgår af min 

erkendelsesblog på internettet. 

I det følgende er flere af de væsentligste teoretiske optikker kort beskrevet, og i første om-

gang meget overordnet (for at undgå bias), med en begrundelse for valget. Det er vigtigt 

for mig at fremhæve i den forbindelse, at der i flere tilfælde er tale om meget brede teorier, 

som jeg på ingen måde yder en omfangsmæssig retfærdig beskrivelse. Men formålet er 

heller ikke her at gå ind i teorierne på deres præmisser, men derimod blot at beskrive 

hjørnestenene i min teoretiske horisont, så læseren får et indblik i den horisont, jeg går til 

min empiri med. 

For at reflektere yderligere over teoriernes konsistens i forhold til min samlede horisont, 

har jeg desuden valgt at relatere teorierne til modellen om integrativ perspektivisme (se 

afsnit 3.2.2.2) med det formål at vurdere bredden i mit observationsperspektiv og mit for-

tolkningsperspektiv i min model (Tønnesvang, Ovesen 2012 s. 31). Dette gøres som af-

slutning på dette teoriafsnit. 
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Billede 3: Udvekslingsmodellen   

4.1 Valg af horisontudvidende teoretiske optikker 

Via min litteratursøgning og læsning af udvalgt litteratur er jeg som sagt stødt på en del 

forskellige teoretiske optikker, som er relevante at inddrage i forhold til udvekslingerne 

mellem den forskningsbaserede viden og mit personlige lederskab. Som det fremgår af 

min udvekslingsmodel, er en del forskellige emner inddraget. Samtidig rummer en del af 

disse emner vide horisonter og underemner og bag disse megen læst litteratur. Emnerne i 

udvekslingsmodellen har jeg kategoriseret nedenfor, for at skærpe blikket i forhold til min 

teoretiske horisont yderligere.  

Min teoretiske horisont kan grupperes i følgende hovedoptikker: 

1. Teoretiske perspektiver relateret til den proces det er at deltage i undervis-

ning og internalisere viden. 

2. Teoretiske perspektiver relateret til selve undervisningens afvikling på ma-

steruddannelsen. 

3. Teoretiske perspektiver til fremme af refleksion og innovativ udvikling. 

4. Teoretiske perspektiver omkring det personlige lederskab. 

5. Andres konkrete undersøgelsesresultater i relation til opgavens overordnede 

tema. 

Nedenfor har jeg sorteret et udvalg af de forskellige teorier fra udvekslingsmodellen under 

hovedperspektiverne. Når det kun er et udvalg, der er medtaget nedenfor i beskrivelserne, 

så begrundes det dels i at min teoretiske horisont i forbindelse med læsningen til dette pro-
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jekt er meget stor, og dels i at jeg som nævnt har valgt kun at medtage de teoretiske optik-

ker, som har øvet direkte indflydelse på mine senere horisontmøder med empirien. 

Tabel 2: Teoretiske hovedperspektiver 

Deltagelse i undervisning og internalisering af viden 

Kompetencebegrebet Afsnit: 4.2 

Læring Afsnit: 4.3 

Transformativ læring Afsnit: 4.3.1 

Undervisningens afvikling 

Deltagerorientering Afsnit: 4.4 

Didaktik Afsnit: 4.5 

Modstillinger i teori Afsnit: 4.6 

Refleksion og innovativ udvikling 

Teori U Afsnit: 4.7 

Hjernen og læring Afsnit: 4.8 

Refleksionsniveauer Afsnit: 4.13 

Filosofi i ledelse Afsnit: 5.1.1.2 

Integrativ perspektivisme Afsnit: 3.2.2.2 

Metodebevidsthed Afsnit: 3.1.1 

Det personlige lederskab 

Lederskabelse Afsnit: 4.9 

Ledelsesværktøjer Afsnit: 4.10 

Forskningsresultater 

Evaluering af danske masterprogrammer Afsnit: 4.11 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel over hovedperspektiverne i min teoretiske horisont, 

så har jeg anført hvilke afsnit, der behandler de forskellige dele. De fleste afsnit følger di-

rekte herefter, mens enkelte afsnit er behandlet tidligere i opgaven, eller også vil de blive 

inddraget senere i opgaven. Afsnittene følger hinanden som perler på en snor, og jeg har 

ikke anstrengt mig for at lave overgange fra det ene teoretiske perspektiv til det næste. 

4.2 Kompetencebegrebet 

I forbindelse med udvekslingsmodellen har jeg inddraget kompetencebegrebet. Jeg vil i 

det følgende beskrive, hvilken horisont dette begreb har for mig. Som en delmængde af 

kompetencebegrebet udfolder jeg kvalifikationsbegrebet og min læringsforståelse, som i 

sig selv er væsentlige horisontudvidelser. 
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4.2.1 Dannelsesbegrebet 

Kompetencebegrebet har i dag afløst det mere kulturelt og humanistisk funderede dannel-

sesbegreb (Illeris 2011 s. 18). Selve dannelsesbegrebet har levet en omskiftelig tilværelse 

lige fra Den Røde Betænkning i 1960, hvor dannelse blev ligestillet med summen af det 

faglige indhold, der dengang indgik i gymnasiets undervisning. I tilknytning til dannelses-

begrebet fandt man begrebet material dannelse, som udtryk for den opfattelse at man 

skulle tilegne sig en bestemt viden og bestemte færdigheder, i den givne mængde, der var 

besluttet i forhold til en given uddannelse. En tredje variation af dannelsesbegrebet var 

formaldannelsen, som ”opererer med generelle virkninger af undervisning og hviler på en 

tvivlsom forestilling om, at hvis man tilegner sig noget, der er svært, men kulturelt anses 

for væsentligt, som f.eks. latin eller matematik, så udvikler man sine åndsevner og bliver 

mere dannet” (Illeris 2011 s. 20). Når jeg medtager denne historisk funderede beskrivelse 

af dannelsesbegrebet, er det for at begrunde, at mit afsæt for ledelsesudvikling ikke tages i 

dannelsestænkning, som den er fremlagt ovenfor. 

4.2.2 Kvalifikationer 

Ved kvalifikationer læner jeg mig op af Illeris’ definition: ”Kvalifikationsbegrebet drejer sig 

om nogle egenskaber, man har tilegnet sig, og som kan være en forudsætning for at hand-

le i forskellige sammenhænge, men ikke relaterer sig direkte til disse handlinger og sam-

menhænge” (Illeris 2011 s. 35). Illeris udtrykker meget klart, at kvalifikationer ikke er noget 

i sig selv, hvis ikke de finder anvendelse i praksis, hvilket netop er et udtryk for de udveks-

linger jeg overordnet undersøger. ”Der findes masser af eksempler på, at man selv efter 

en omfattende uddannelse på et højt niveau ikke kan omsætte sine kvalifikationer i prak-

sis, før man gennem en lang række erfaringer efterhånden har fået dem genfortolket i di-

rekte relation til denne praksis” (Illeris 2011 s. 40). Illeris indfører her begrebet ”genfortolk-

ning”, som er et væsentligt begreb i forhold til denne opgave, idet en stor del af den viden 

jeg har erhvervet på masteruddannelsen siges at eksistere i form af kvalifikationer (læ-

ringsgraderne TLMN og TLUN), som ikke er noget i sig selv, men først får liv i det øjeblik, 

der sker udvekslinger eller ”genfortolkninger” mellem den forskningsbaserede viden og mit 

personlige lederskab. 

4.2.3 Kompetencer 

Kompetencebegrebet anvendes bredt i forskellige personaleudviklingsmæssige sammen-

hænge. Det er også et begreb, der har forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. 

”Der er en vis enighed om at det drejer sig om at være i stand til at handle i relation til be-

stemte kendte, ukendte og uforudsigelige situationer.” (Illeris 2011 s. 35). 
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4.2.3.1 Illeris’ definition af kompetencebegrebet 

Illeris har fremført en slags definition, som ikke præcist fastlægger, hvad der forstås ved 

en kompetence. Han definerer derimod begrebet ved at beskrive både overordnet og i de-

taljer, hvilke indholdselementer man finder i det, uden dog at vægte dem indbyrdes og 

uden at fremhæve, at de alle skal være til stede, for at der er tale om en kompetence. 

”Kompetence udgøres af (1)helhedsbetonede fornufts- og følelsesmæssigt forankrede 
(2)dispositioner, potentialer og kapaciteter, der er relateret til mulige (3)handlingsområder og 

realiseres gennem (4)vurderinger, beslutninger og handlinger til (5)kendte og ukendte situa-

tioner”. (Illeris 2011 s. 68, tallene er tilført af undertegnede). Denne definition er meget 

bred og alligevel meget rammesættende. Hans definition rummer - som anført ovenfor - 5 

væsentlige elementer: 

1. Kompetencer relaterer sig til læring bredt set. 

2. Kompetencer er ikke kun, hvad man kan pt., men også hvad der er potentielt muligt. 

3. Kompetencer er situations- og handlingsrelaterede. 

4. Kompetencer er vurderingsbaserede. 

5. Handlingssituationerne er både kendte og ukendte. 

Herfra folder Illeris så kompetencebegrebet yderligere ud ved at nævne en lang række 

elementer, som knytter sig dertil. Jeg vil nøjes med blot at vise dem i et bilag i form af Ille-

ris’ kompetenceblomst (Illeris 2011 s. 66). Den fuldt udfoldede forståelse er imidlertid en 

del af min horisont, hvilket er begrundelsen for, at jeg tager dem med (se bilag 3 afsnit 11). 

Afrundingen på dette meget komprimerede læringsunivers bliver at fremhæve Illeris’ kom-

petenceformel, som beskriver de væsentligste elementer, der fremmer udviklingen af 

kompetencer (Illeris 2011 s. 111). 

 
Tabel 3: Kompetenceformlen frit efter (Illeris 2011) 

Kompetencer = Engagement + Praksis + Refleksion 

Engagement - Når det lærte opleves relevant og brugbart. 
- Når den lærende er med til at formulere mål. 
- Når man får indsigt i det strukturelle og teoretiske grundlag. 
- Når der er varierende undervisningsformer. 
- Når det lærte diskuteres i forhold til egne perspektiver. 
- Når man modtager relevant respons. 
- Når underviser viser engagement i den lærendes fremskridt. 

Praksis - Når læringen sker i direkte tilknytning til og i vekselvirkning med praksis. Hvis 
ikke, så udvikles ”universitetskompetencer” og ”ledelseskompetencer” som to 
adskilte ting. 

Refleksion - Når læringen foregår i samspil med refleksioner over læringen. 
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4.3 Læringsbegrebet 

Læringsbegrebet er inddraget som en teoretisk optik i dette projekt, fordi det er meget re-

levant at tænke læring i forbindelse med udvekslingen mellem teori og praksis på master-

uddannelsen, og fordi læring samtidig er en væsentlig del af min forforståelse som leder af 

en undervisningsinstitution. Min overordnede læringsforståelse er inspireret af Illeris (Illeris 

2006) og Hermansen (Hermansen 2005), som begge har opstillet holistiske forståelser af 

læringsbegrebet ud fra en individorienteret og læringspsykologisk indgangsvinkel.  

Metoden hos de to teoretikere har været at opstille et felt, inden for hvilket forskellige læ-

ringssyn og -teorier sammenlignes og karakteriseres med reference til det opstillede felts 

dimensioner. Begge teoretikere har tre dimensioner i deres felter. Målet med disse sam-

menstillinger er at danne overblik over forskningsfelter, som gensidigt har inspireret hinan-

den på tværs af faglige grænser, samtidig med at læringsbegrebet ses igennem en histo-

risk udvikling. Jeg har valgt disse indgange, fordi de netop er horisontudvidende. Hvis jeg 

havde taget udgangspunkt i en enkelt læringsteori, kunne jeg meget nemt få en for snæver 

synsvinkel, fordi de fleste teorier kun forholder sig til bestemte afgrænsede sider af lærin-

gen. 

Illeris’ tese er, at alle former for læring involverer tre dimensioner, som han kalder lærin-

gens henholdsvis indhold, drivkraft og samspil (Illeris 2006). Læring består ifølge Illeris 

således af både en indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces og af en samspils-

proces mellem individet og dets omgivelser. Hermansens sammenstilling opererer også 

med tre dimensioner. Disse er læringens henholdsvis horisont, dybde og vertikalitet (Her-

mansen 2005). Jeg har nedenfor lavet en sammenstilling af disse to tre-faktor modeller, så 

de bliver til én model, med de væsentligste dimensioner.  
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Drivkraft 

Figur 2: Læringens dimensioner 
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Med denne model af min læringsforståelse ønsker jeg at fremhæve, at når vi ser på læring 

i udvekslingerne mellem teori og praksis, så er det en meget bred læringsmæssig tilgang, 

jeg anlægger. Konsekvensen af denne tilgang er endvidere, at en lang række faktorer om-

kring læring er relateret til det enkelte individ, hvilket har den konsekvens, at en del af an-

svaret for arbejdet med udvekslingerne kun kan placeres hos den enkelte, idet nogle indi-

viduelle læringsfaktorer kan være afgørende for læringen og dermed udvekslingerne. Om 

det foregår af sig selv, vil jeg undersøge i den senere empiri i projektet. 

4.3.1 Transformativ læring 

Der findes mange forskere, der har beskæftiget sig med læringsaspekter igennem histori-

en. I forhold til det overordnede sigte med dette projekt har jeg valgt særligt at fremhæve 

Jack Mezirows teori om transformativ læring, da denne teori netop beskæftiger sig med 

det direkte forhold mellem læring og praksis, som jeg har interesse for i dette projekt. 

Læring ifølge Mezirow er ”den proces det er at skabe en ny eller revideret fortolkning af 

betydningen af en erfaring, som er med til at forme den efterfølgende forståelse, vurdering 

og handling” (Illeris 2012 s. 156). Mezirow søger ”meningsskabelsen” hos individet. Me-

ningsskabelsen bygger på individets grundlæggende antagelser, som kun forandres ved 

bevidst refleksion. Refleksionen bliver en bevidst måde at rokke ved de grundantagelser, 

der ligger til grund for vore ledelseshandlinger. ”Refleksion er den erkendelsesorienterede 

proces, hvor vi forandrer vores opfattelser, bogstaveligt og i overført betydning. Det er en 

proces, hvor opmærksomheden vendes mod hvad vi ved, føler, tror på og agerer i forhold 

til” (Helth, Bonnerup 2011 s. 118). Mezirow opdeler grundantagelserne i meningsskemaer 

og meningsperspektiver. ”Meningsskemaer er vanemæssige implicitte regler for fortolk-

ning” (Illeris 2012 s. 157). ”Meningsperspektiver henviser til antagelsesstrukturer, indenfor 

hvilke nye erfaringer assimileres og transformeres af tidligere erfaringer gennem en for-

tolkningsproces” (Illeris 2012 s. 157). Mezirow anfører, at det kun er refleksioner i forhold 

til perspektivforandringer, der skaber transformativ læring i forhold til ledelsespraksis. Mit 

udgangspunkt for anvendelse af denne teori er, at den meningssøgende proces ikke kun 

kan opstå, når mening ikke er til stede, men at der også proaktivt kan stilles meningssø-

gende spørgsmål til koblingen mellem teori og handling, hvis det iscenesættes, strukture-

res og gøres bevidst, som også Brookfield opererer med i begrebet kritisk refleksion 

(Helth, Bonnerup 2011 s. 118). 

4.4 ”Kobling af teori og praksis på masteruddannelserne” (Fristrup, Christi-

ansen 2006) 

Der beskrives i denne artikel 3 måder, hvorpå de studerende anvender viden fra studiet: 

1. som begrebsapparat til beskrivelse af praksis 

2. som forklaring på eller begrundelse for forhold i praksis 

3. som forandring af praksis 
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Denne indsigt vil jeg anvende i forhold til mødet med de 62 eksamensopgaver fra master-

studerende. 

4.5 Didaktik  

Når jeg medtager begrebet didaktik i denne sammenhæng, sker det naturligvis med afsæt 

i min uddannelse som professionsuddannet lærer. Ved didaktik forstår jeg de overvejelser, 

man som underviser gør sig i forhold til, hvad der skal læres (kompetenceteori, fagbeskri-

velser), hvordan der skal undervises og hvordan læring og refleksion skal fasciliteres. 

Der findes en lang række forskellige didaktiske modeller inden for læringsteori. Langt de 

fleste har det til fælles, at de præsenterer en teoriramme for refleksion over ovenstående 

didaktiske elementer. Jeg vil i denne sammenhæng fremhæve didaktiske elementer af en 

samlet innovationspædagogik beskrevet ved Lotte Darsø (Darsø 2011), fordi jeg vurderer, 

at det er den, der bedst understøtter refleksion og innovation i forhold til undervisning. Lot-

te Darsø fremhæver 4 indsatsområder i forhold til en didaktik, der kan understøtte en re-

fleksiv innovationskompetence. 

Tabel 4: Didaktiske indsatsområder – frit efter (Darsø 2011) 

Didaktiske indsatsområder i innovationsdiamanten 

Læringsrum Et mentalt, socialt eller fysisk læringsrum, som fundament for den frie og her-

redømmefri læring, hvor fejl og eksperimenteren er væsentlige elementer. ”Et 

relationsbåret sikkerhedsnet, der åbner for nysgerrighed og undren i et inklu-

derende og rummeligt fællesskab” (Darsø 2011 s. 98). 

Æstetiske og 

kunstneriske 

læreprocesser 

Målet er at skabe innovation i læringsrummet gennem de processer, som 

kunstnere anvender, med det formål at styrke selvværd, selvforståelse, reflek-

sionsevne og mod. 

Teorier og mo-

deller 

Målet er at præsentere kognitive modeller som redskaber for innovativ tænk-

ning og refleksion - ikke som en normativ tilgang, men som en kompleks refe-

rencerammefor den innovative tænkning. 

Sociale tekno-

logier 

”Sociale teknologier er midler, ved hjælp af hvilke det er muligt at skabe eller 

ændre fokus og kvalitet i menneskers samtalemønstre og samspil” (Darsø 

2011 s. 145) 

 

4.6 Modstillinger i organisations- og ledelsesteori (Høpner 2010) 

I bogen kommer forfatterne med et bud på, hvad vi som studerende mangler i forhold til 

transformationen af akademisk viden til ledelsespraksis. ”De studerende går ikke tom-

hændede fra undervisningen, men der mangler noget. Dette ”noget” er en hjælp til kritisk 
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at reflektere over organisations- og ledelsesteori principielt og konkret i forhold til deres 

egen dagligdag og deres arbejde med forskellige studieprojekter” (Høpner 2010 s. 9). 

Hvad der afgør, om vi som ledere finder en teori praktisk eller upraktisk, kan være svært at 

sige, men vi kan konstatere, at de fleste af os har det med at benytte bestemte teorier om 

organisation og ledelse i vores daglige virke. ”Forskningsbaseret viden er opstået i et dis-

kursivt felt med reference i konkrete kontekstafhængige undersøgelsesmetoder, hvor gyl-

digheden i andre sammenhænge, organisationer og kulturer vedvarende er og skal være 

til diskussion. Forskningsbaseret viden er teoretiske påstande” (Høpner 2010 s. 16). 

4.7 Teori U 

En del af min forforståelse, teoretiske horisont og konkrete erfaring fra studiet har været 

igennem Teori U (Scharmer 2008). Det var ved at gennemgå en U proces i faget Det Per-

sonlige Lederskab, at frøet til dette masterprojekt blev sået. Jeg fik lavet en 360 graders 

evaluering, og gik herefter i gang med at arbejde målrettet med at finde teori, der kunne 

understøtte en udvikling af de udviklingspunkter, der var blevet fremhævet i min evalue-

ring. I stedet for i dette afsnit at fremhæve væsentlige elementer af teorien vil jeg beskrive, 

hvordan Teori U blev en del af min teoretiske horisont. 

Efter min vurdering ligger der en rationel tilgang bag hele grundtanken i 360 graders eva-

lueringen og udviklingsplanstænkningen, som vi blev præsenteret for i faget Det personli-

ge Lederskab, til forskel fra den genskabende udvikling, som Scharmer taler om. Jeg ka-

stede mig som den ”artige” studerende ud i projekterne, men set i bakspejlet gjorde jeg det 

ved at ”downloade” de forståelser og handlemønstre, som jeg plejer at anvende. Jeg lod 

mig dog inspirere af litteraturen og undervisningen, men kunne se, at måden jeg lod mig 

inspirere på, også var en downloadning af tidligere former for inspirationsindhentning. 

360 graders evalueringen er efter min vurdering også udtryk for en ”downloadning” af et 

rationelt analyseret kodeks, som offentlige ledere så skal stræbe efter at opnå i forhold til 

de evalueringsniveauer, der fremkommer i deres personlige evalueringer. På daværende 

tidspunkt opstod følgende spørgsmål: 

 Hvordan skaber jeg en forandring i min egen tænkning om udvikling, så jeg ikke for-

falder til ”downloadning” - som jeg kan se, jeg ofte gør - og som jeg også forfaldt til i 

stor udstrækning i min udviklingsplan i faget Det personlige Lederskab, hvor ud-

vekslingerne mellem den forskningsbaserede viden og mit lederskab var ureflekte-

rede? 

 Kan min fremtidige udvikling få en mere bevidst og internaliseret karakter og blive 

en mere løbende og mere personlig udvikling frem for projekter og eksamensopga-

ver, der ligger i min nærmeste og forudsigelige udviklingszone? 
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Kort sagt – hvordan kan jeg personligt og ledelsesmæssigt udvikle mig på en mere reflek-

teret og nyskabende måde, så der løbende sker reelle forandringer i mit lederskab i ud-

vekslingen mellem forskningsbaseret viden og mit personlige lederskab både under og 

efter studiet? 

Jeg kunne tydeligt mærke igennem dette projekt, at der foregik en indre kamp imellem på 

den ene side at ”downloade” en opgave, som ville blive den traditionelle kobling mellem 

teori og praksis med afsæt i en analyse, der fører til en velbegrundet handlingsplan, og på 

den anden side behovet for at bryde ud af denne kendte proces og i højere grad være 

med til at skabe en anderledes, grænseoverskridende og medskabende kontekst for min 

personlige lederudvikling i spændingsfeltet mellem forskningsbaseret viden og det person-

lige lederskab. Teori U var således med til at danne baggrunden for dette masterprojekts 

indhold og form, hvor jeg prøver at frigøre mig fra ovenstående eksempel på download-

ning. 

Scharmer skriver, at det vigtigste ledelsesværktøj i en ny ledelsesteknologi er forbindelsen 

til lederens eget eksistentielle selv – lederens væsen – frigjort fra det erfaringsbaserede 

ego. Han siger også, at ledere bliver nødt til at tage stilling til deres blinde plet og arbejde 

med at kontakte og flytte det indre sted, hvorfra de tænker og handler (Scharmer 2008 s. 

49). 

”Er der ikke en måde, hvorpå man kan bryde med fortidens mønster og styre ind på vores 

optimale fremtidige muligheder og begynde at agere derudfra?” (Scharmer 2008 s. 13). 

Han tager netop afstand fra det ledelseskonceptuelle og siger, at der skal en helt anden 

form for integration af hoved, hjerte og hånd til, for at bringe ledelse ind i en skabende 

fremtid. I sig selv har Teori U ikke den konsistens, så den kan danne en tilstrækkelig ud-

viklingskontekst, der får ledere til at ændre deres måde at udvikle sig på, så det bliver en 

mere kvalificeret og udviklende selvrefleksion, der samtidig bliver en integreret del af per-

sonen i lederskabet. Men Teori U kan måske være med til at skabe de refleksionsproces-

ser, der bringer personlig ledelse og forskning tættere sammen. 

4.8 Hjernen og læring 

Jeg vil kort omtale Kjeld Fredens teorier om hjernen som medspiller i kreative og refleksive 

processer (Fredens 2009). Fredens taler om det at have en bevidst tilgang til perceptions-

processen i form af begreberne fokuseret og receptiv opmærksomhed, som en strategi for 

anvendelse af hjernens langsomme og hurtige tankebaner. Innovativ mening og refleksi-

on opstår som en ”pendulering” mellem retningssystemet (den bevidste tænkning) og be-

tydningssystemet (den ubevidste tænkning). Jeg har igennem hele denne proces adskilli-

ge gange gjort mig erfaringer med det at arbejde bevidst med denne viden om hjernens 

funktioner. Mange af mine refleksioner er kommet til mig på mine daglige køreture mellem 

Aarhus og Silkeborg, mens bilradioen er slukket. Jeg har altid haft min telefon klar til opta-

gelse, og har optaget de tanker, som pludselig er opstået fra betydningssystemet. 
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4.9 Lederskabelse (Helth 2009) 

Helth omtaler ledelse som noget ikke konsistent og absolut, og tilslutter sig en diskursiv 

konstruktivistisk tilgang til ledelse. ”Det tomme og flydende ledelsesbegreb får sit indhold 

gennem sproglige forestillinger, der alt afhængig af tid og sted tillægger ledelsesbegrebet 

særlige betydninger, og som varierer historisk” (Helth 2009 s. 24). Helth beskriver hvordan 

ledelsesbegrebet historisk har bevæget sig fra en fremmedreference til en selvreference. 

Konstruktionen af ledelse foregår hele tiden, og det er blevet en eksistensbetingelse: ”Le-

delse må hele tiden formuleres og reformuleres, erobres og udvikles” (Helth 2009 s. 38). 

Der er således efter denne opfattelse ingen absolutte svar at hente fra den forskningsba-

serede viden om ledelse i forhold til det at skabe sit eget personlige lederskab. For mig at 

se bliver universitetet med denne selvskabelsesforståelse et marked for optikker, hvor det 

bliver op til den enkelte at skabe et personligt lederskab i harmoni med én selv og den or-

ganisation, man er leder i. I den forbindelse bliver refleksionen helt central. 

 

Ledelse ses i denne sammenhæng som en selvskabelsesproces eller en selviscenesæt-

telse, hvis man vælger den positive tilgang til dette ord. Lederen som den der selekterer i 

og reflekterer over markedet for ledelsesteori, managementkoncepter, ledelsesværktøjer 

og forskning på området. ”Lederen træder ikke ind i en rolle, men træder i karakter ved 

selv at skabe rollen. Ledelse er kort sagt ikke en prædisponeret rolle, men en situations- 

og personbestemt selvkonstruktion. I den forstand bliver ledelse paradoksal: Ledelse er at 

skabe selve det at lede. Ledelse handler om at give sig selv ledelsen, om at tildele sig selv 

lederskabet. Ledelse er en tom kategori til selvudfyldelse” (Helth 2009 s. 28). 

 

I begrebet ”Lederskabelse” taler Helth om 2. ordens-ledelse som lederens refleksive 

kompetence. Lederen har således en dobbeltrolle dels som deltager i processer og dels 

som observatør. Heraf kommer 1. og 2. ordens ledelsen. Lederen skal konstant være i en 

refleksiv tilstand i forhold til begge disse roller, hvor 1. ordens ledelsen både har en indre 

og en ydre dimension. 
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Helth præsenterer i forlængelse af opfattelsen af ledelse som en selvskabelsesproces en 

række optikker, som lederen kan lade sig inspirere af i sin selvskabelse. Her er et udvalg 

af disse, hvoraf jeg har ladet mig inspirere både af det narrative (del af mine interviews), 

det refleksive (min refleksionsmodel), det coachende (mine interviews) og læringsledelse 

(min læringsforståelse): 

- Ledelse og relationer 

- Ledelse og værdier 

- Ledelse som noget narrativt 

- Refleksiv ledelse 

- Coachende ledelse 

- Autoritær ledelse 

- Læringsledelse 

4.10 Ledelsesværktøjer (Tangkjær 2005) 

I artiklen præsenteres nogle overordnede perspektiver, der styrer den måde, vi iagttager 

anvendelsen af ledelsesværktøjer. Definition af et ledelsesværktøj: ”systematikker og for-

maliserede procedurer for, hvordan ansvar og det at forholde, skal praktiseres” (Tangkjær 

2005 s. 45). 

 

 

2. ordens -ledelse: 
Ledelsesfokus på 

brudfladerne mellem det 
indre og det ydre 

1. ordens-ledelse: 
Den ydre verden 

1. ordens-ledelse: 
Den indre verden 

Figur 3: 2. ordens-ledelse 
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4.10.1 Tre perspektiver på ledelsesværktøjer og ledelse 

3 perspektiver på ledelsesværktøjer 

Perspektiver Forklaring 

Instrumentel tilgang Rød-

der i funktionalismen. 

 

Rationalitet – lineære processer – fra A til B – ledelse in-
tervenerer i organisationen og ledelsen er suveræn.  
Ledelsesværktøjer som opskrift. 

Politisk-institutionel til-
gang 

Rødder i fortolknings- og ad-
færdsvidenskaberne. 

Omgivelserne selekterer organisationsformerne – vælger 
hvilke der duer. Organisatorisk adfærd bygger på politisk-
institutionelle forhold (ens institutionelle forhold – isomorfe) 
Ledelsesværktøjer som mode. 

Den radikale tilgang Rød-
der i (post-) strukturalismen 

 

At åbne værktøjet op og se på, hvad dets iboende karakter 
egentlig er, som om værktøjet har en egen vilje og idé om 
det sociale. Fokus flytter sig fra ledelsens intentioner til 
værktøjets potentiale for ledelsen.  
Grundantagelse: Ingen ledelsesværktøjer er ledelsesneu-
trale. 
Ledelsesværktøjer som former for magt. 

 

Disse perspektiver er relevante for mig, idet de beskæftiger sig med relationen mellem 

værktøj og leder. Værktøjet subjektiverer medarbejderne, men det subjektiverer også lede-

ren. Derfor bliver det et afgørende spørgsmål, om vi som ledere lader os subjektivere af 

alle former for teorier og værktøjer. Vil vi som ledere f.eks. anvende værktøjer som skaber 

en værdimæssig subjektivering, som ligger langt væk fra det, vi står for som personer, og 

hvis ikke, hvordan regulerer vi så hvilke perspektiver vi synes om, og hvilke vi ikke synes 

om som ledere. 

Tangkjærs afsluttende pointe er, at man skal kunne ”bemestre” et ledelsesværktøj hvilket 

vil sige, at man skal afkode dem både instrumentelt, institutionelt og radikalt.  

4.11 Evaluering af masterprogrammer 

Jeg har i dette afsnit valgt meget kort at beskrive nogle resultater fra evalueringer af for-

skellige masterprogrammer, idet disse evalueringer også udgør en del af min forforståelse. 

4.11.1 Evaluering af danske masterprogrammer (Per Tryding 2009) 

I Trydings Ph.d. afhandling (Per Tryding 2009) er der gennemført en omfattende effekteva-

luering af værdien af fire forskellige masterprogrammer i Skandinavien. Afhandlingen ar-

bejder med to hovedtemaer inden for færdigheder (Per Tryding 2009 s. 144): 

Tema 1 – Færdigheder, viden og kognition 

Tema 2 – Interpersonelle færdigheder 
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I et fund i afhandlingens resultater inden for Tema 1 fremtræder der hos respondenterne 

især referencer til tre områder i hverdagens ledelse, hvor den forskningsbaserede viden 

bliver bevidst omdannet til erfaringsbaseret ledelse. Der er her hos respondenterne tale 

om referencer til ”værktøjer”, ”hovedet” og ”dokumentation” (Per Tryding 2009 s. 146). De 

tre pointer i undersøgelsen i forhold til transformationen af forskningsbaseret viden er: 

1. ”værktøjer”, som er udtryk for viden, der relateres til specifikke situationer eller an-

vendelser, og som hurtigt kan anvendes i en given situation. 

2. ”hovedet”, som er udtryk for en bevidsthed om at respondenten ved, at han ved det, 

og at han ved hvordan han skal finde det, han ved. 

3. ”dokumentation”, som er udtryk for lageret af hukommelse i form af notater, opgaver 

og litteratur m.m., som hurtigt kan hentes frem. 

Disse tre pointer korrelerer i undersøgelsen med følelsen af at være vidende i feltet om-

kring organisationer (Per Tryding 2009 s. 147). Overordnet er der i undersøgelsen fundet 

to hovedversioner af analytiske værktøjer. Én er specifik i forhold til hændelser i organisa-

tionen og relaterer sig til hukommelse og dokumentation, mens den anden er mere holi-

stisk - som en følelse af generel viden og forståelse af mange vigtige emner om organisa-

tioner. Denne sidste ”følelse” finder jeg interessant og vil spørge ind til i mine interviews og 

forsøge at lukke op. 

4.11.2 Statusrapport: MPA-uddannelsen - I går – i dag – i morgen (Ulveman 

Explorative A/S. Kompetenceenheden ) 

I en kvalitativ undersøgelse fra 2005 af langtidseffekterne af masteruddannelser frem-

kommer – blandt andre - følgende konklusioner: 

”De har færdiggjort en uddannelse, som de har været utroligt glade for, og som de føler 

har beriget dem på såvel et personligt som et fagligt plan, men de mangler i mange tilfæl-

de forbindelsesleddet fra masteruddannelsen til ”det virkelige liv. Masteruddannelsen efter-

lader en form for tomrum, der er funderet i, at deltagerne i høj grad oplever, de har erhver-

vet sig mange nye kompetencer, men finder det vanskeligt at finde ud af, hvordan de kon-

kret skal bruge disse i deres arbejde.” (Ulveman Explorative A/S. Kompetenceenheden s. 

27). 

Ovenstående viser, at der også er undersøgelsesresultater, der begrunder, at området jeg 

beskæftiger mig med har stor relevans. 

4.12 Refleksion over min teoretiske horisont 

Som nævnt i indledningen til dette hovedafsnit, hvor min teoretiske forforståelse eksplicite-

res, yder jeg ikke alle teorierne heri en vanlig respekt set i forhold til de traditionelle induk-

tive og deduktive teorianvendelser i videnskabelige undersøgelser. Formålet var, som tid-

ligere nævnt, at læseren får et overordnet indblik i den forforståelse jeg går til empirien 
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med. Et andet formål var som nævnt at gå til empirien med så bred en horisont som mu-

ligt. For at vurdere dette forhold i min horisont, har jeg nedenfor kort reflekteret over den-

ne, ved at placere teorierne og perspektiverne ind i modellen om integrativ perspektivisme 

(Tønnesvang 2004). Modellen nedenfor viser mig, at jeg som udgangspunkt ikke har lavet 

overordnede metodiske reduktioner, fordi jeg har perspektiver med i alle fire kvadranter. 

Det skal desuden nævnes, at flere af perspektiverne er så overordnede, at de i sig selv 

indeholder delelementer, som kan placeres i andre kvadranter, end der hvor jeg som ud-

gangspunkt har placeret perspektivet. Konklusionen på denne kobling mellem min teoreti-

ske horisont og modellen er, at min horisont må siges at være tilstrækkelig bred til at møde 

empirien med. 

 Integrativt Perspektiv 
 

1. Person ental: Jeg-kvalitet 

SUBJEKTIVITET 
ENTALS PERSPEKTIV 3. Person ental: Det-kvalitet 

OBJEKTIVITET 

 

Individuel læring 

Hjernen og læring 

Teori U 

 

 

Lederskabelse 

Ledelsesværktøjer 

INDRE   YDRE 

FORHOLD   FORHOLD 

 

Social læring 

Looking AT og Looking AS 

Teori U 

 

 

Metode 

Fremtrædelsesformer 

Kompetencebegrebet 

Didaktik 

Evaluering af masteruddannelser 

INTERSUBJEKTIVITET 

1. og 2. Person flertal: Vi-kvalitet FLERTALS PERSPEKTIV 

INTEROBJEKTIVITET 

3. Person flertal: Det-kvalitet 

 

Figur 4: Integrativt perspektiv 

 

4.13 1. horisontmøde – vejledningsmøde med vejleder 

I forlængelse af ovenstående beskrivelser af mine forforståelser - både personligt, i kraft af 

min empiriske undersøgelse af fremtrædelsesformer vs. læringsgrader, i kraft af min re-

fleksion over egne eksamensopgaver og endelig i kraft af min teoretiske horisont, bad jeg 

om at få en samtale med min vejleder. Formålet med samtalen var at tilfredsstille metodo-

logiens validitetskrav om, at min forforståelse skal møde en anden forståelse -  i dette til-

fælde min vejleders.  

Selve vejledningssamtalen iscenesatte jeg, for at søge metodologisk validitet. Jeg udar-

bejdede en overordnet dagsorden til selve mødet (se bilag 9 afsnit 17), for at sikre mig, at 
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konteksten var tydelig, så min vejleder var bevidst om at indtage en rolle som reflektor 

med sin viden i samspil med min forforståelse. 

Som refleksionsramme for selve horisontmødet anvendte jeg Batesons læringsniveauer 

efter Hermansen (Hermansen 2005 s. 66). Jeg visualiserede Batesons forståelse af læ-

ringsniveauer forud for mødet, så vi havde et fælles billede at gå ud fra. Det er vigtigt her 

at fremhæve, at jeg i den forbindelse anvender Batesons læringsgrader som en refleksi-

onsmodel. Det skal forstås på den måde, at når vi som bevidste studerende f.eks. er i 

stand til at reflektere på niveau 3, så fremmes sandsynligheden for at der sker niveau 3 

læring. Refleksivitet er nøglen til læringsniveauerne, kan man sige. Derfor omtaler jeg 

fremover niveauerne som refleksionsniveauer, med ovenstående kommentar in mente, 

fordi refleksionen er den bevidste handlingsrettede del af modellen, som jeg vurderer det. 

Om læringsniveau 3 skrives der: ”På dette niveau lærer mennesket at kontrollere sine eg-

ne grænser, herunder at forholde sig til sin egen læring, dvs. bevidsthed om, hvordan man 

tænker, når man lærer. Således handler det om at afgrænse sig samt at udfordre det nye, 

det ukendte, netop ved hele tiden aktivt at opsøge det åbne og det ufærdige. Når man er 

på niveau 3 læring søger man ikke ly i kaninhullerne som på niveau 2 læring, men holder 

trods den belastende usikkerhed fast i åbningen på niveau 3. Det kan sammenlignes med 

de vel ret sjældne tilfælde, hvor forskningsprocessen er næsten fordomsfri, selvkritisk, 

hudflettende og undersøgende” (Hermansen 2005 s. 67).  

I vejledningssamtalen redegjorde jeg for, at med min egen læring inddraget i projektet med 

inspiration fra den filosofiske hermeneutik, er der tale om en niveau 3 refleksion i kraft af 

dette projekts metodologi.  

På dette sted i projektet har jeg hermed introduceret begrebet ”refleksion”, som et væsent-

ligt element i det hermeneutiske møde. Det er vigtigt at understrege, at refleksionen er ta-

get op i den forskningsmæssige verden i mange sammenhænge og i mange betydninger. 

Jeg vil i dette projekt vælge kun at læne mig op af ovenstående definition, vel vidende, at 

der er basis for at brede begrebet yderligere ud. Jeg vil lukke det mere op i perspektiverin-

gen af afhandlingen ved denne afslutning, med henblik på at synliggøre yderligere per-

spektiver i anvendelsen af refleksionen i uddannelse og ledelse. 
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Billede 4: Læringens vertikalitet som refleksionsgrader efter Hermansen
9
 

4.14 Resultatet af 1. horisontmøde med vejleder 

Resultatet af horisontmødet blev efter udvekslingen af viden og refleksioner, at jeg stod 

tilbage med en ny forforståelse, bestående af ny viden og en række spørgsmål til fornyet 

overvejelse i projektet. Nedenfor er disse erkendelser og spørgsmål fremført ukritisk og i 

tilfældig rækkefølge, som de opstod under refleksionerne. Det er vigtigt på nuværende 

tidspunkt i projektet ikke at foretage endegyldige konklusioner og afgrænsninger i hori-

sontsammensmeltningerne, da disse skal bæres usorteret videre til næste møde med en 

anden forståelse (f.eks. empirien). 

Horisontsammensmeltninger fra 1. horisontmøde: 

 Min indledende konklusion ved dette masterprojekts begyndelse var at udbyttet af 

masteruddannelsen er for lavt. Denne forforståelse har ændret sig efter 1. hori-

sontmøde, hvor jeg nu ser, at hvis man medregner den latente viden, så er udbyttet 

faktisk meget stort (94 %: TLUN+TLMN+OL). Så fra at min forforståelse udelukken-

de har taget udgangspunkt i, at der var basis for ændringer i Universitetets disposi-

tioner i forhold til organiseringen af og indholdet i undervisningen, så tænker jeg nu, 

at der også er basis for at kigge på, hvordan der kan ske flere udvekslinger mellem 

                                            
9
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den latente viden (TLMN = 71 %) og det personlige lederskab, hvilket i givet fald 

fordrer organisatoriske ændringer i forhold til ledelse ude i organisationerne, hvor 

de masterstuderende kommer fra. 

 Der forskes meget i hjernes måde at optage viden på i disse år, og nu har jeg også 

fået den forforståelse med mig, at der måske er forsket for lidt i om indlæringsgra-

den er større i forhold til bestemte typer af fremtrædelsesformer. Det ville være re-

levant at undersøge, hvilken værdi det kunne få, hvis forskere foretog en bevidst 

selektion af de fremtrædelsesformer, de vælger til præsentation af deres resultater 

med henblik på at fremme udvekslingsgraden. Det ville være værdifuldt, hvis et-

hvert forskningsresultat var ledsaget af en refleksion over koblingen til praksis. 

 Måske skal fokus flyttes fra forskning med udgangspunkt i en hjernekapacitetsoptik 

til forskning, der både opererer med interne og eksterne hukommelseslagre i for-

hold til at lagre personlig viden. Måske kan man have sit personlige videnlager i 

”Skyen” på Internettet, ligesom vi lagrer mange andre personlige databaser der.  

 Er jeg sikker på, hvad der skal ske med min viden, når jeg har lavet empiri i forhold 

til andre masterstuderende? Måske er det ikke en indsnævring af teorien der er 

brug for på det tidspunkt. 

 I forhold til metodologien i projektet overvejer jeg om der opstår mest viden, der 

hvor kontraster møder hinanden i mødet mellem forforståelse og forståelse? Hvil-

ken betydning har det for mine interviews med de færdiguddannede mastere? 

 Hvilken indflydelse har det på udvekslingsmodellen, at den gængse opfattelse af 

uddannelse er, at effektiviteten af uddannelse måles ud fra en nyttemaksimering af 

hjernens evne til at huske det indlærte stof. 

 Hvordan mon vi effektiviserer lederuddannelse, hvis det ikke er ud fra det gængse 

effektivitetsbegreb, med hjerneudnyttelseskapacitet som grundlaget, og hvordan 

kan man nå ind bag den forforståelse som en del mastere giver udtryk for, hvor de i 

samtaler i pauserne i undervisningen udtrykker, at de heller ikke synes, de får til-

strækkeligt ud af masteren i forhold til deres egen ledelse?  

 Kan der være andre bud, end at det er min ledelseshverdag, der skal udvikles? 

 Hvordan bliver vi som ledere bedre til i stedet at anerkende den del af vores viden, 

der ligger i form af latent viden (TLMN)? 

Afslutningsvis blev vejledningssamtalen rundet af med en niveau 3/4 refleksion, hvor 

konklusionen var, at et vejledningsmøde fint kan fungere som både en vejledningssam-

tale og et møde mellem en forforståelse og en forståelse, hvis mødet foregår strukture-

ret og kontekstbevidst. Således kom vejledningssamtalen til at fremstå som en lige-

værdig reflektorisk ramme, hvor forskning og ledelseserfaring mødtes ligeværdigt med 

henblik på at skabe ny viden eller nye forforståelser. 

På baggrund af denne foreløbige del af den hermeneutiske proces og med de nye forfor-

ståelser, jeg har erhvervet, vil jeg gå videre og møde yderligere empiriske undersøgelser. 
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5. Empiriske undersøgelser  

Indtil dette sted i processen har jeg arbejdet med at afdække og udvikle min forforståelse i 

overensstemmelse med den metodologi jeg er inspireret af. Denne forforståelse består på 

dette tidspunkt i forløbet af følgende: 

1. Mit metodologiske udgangspunkt. 

2. En empirisk begrundet indsigt i indlæringsgrader og fremtrædelsesformer af teori-

erne i de forskellige masterfag, som jeg har deltaget i på den fleksible masterud-

dannelse i offentlig ledelse (FMOL). 

3. En refleksion over mine egne masteropgaver, som optakt til undersøgelse af de 62 

masteropgaver fra medstuderende. 

4. En eksplicitering af min teoretiske horisont med efterfølgende breddevurdering vha. 

modellen om integrativ perspektivisme. 

5. En fælles refleksion og horisontsammensmeltning af denne samlede forforståelse i 

mødet med en anden forståelse under et vejledningsmøde. 

I det følgende skal min forforståelse i form af ovenstående horisontsammensmeltning fra 

1. vejledningssamtale sættes i spil i forhold til andre masterstuderende på FMOL. Jeg vil 

gennemføre yderligere to empiriske undersøgelser.  

1. Jeg vil møde en række færdiguddannede mastere for at undersøge deres oplevel-

ser, erfaringer og refleksioner i forhold til udvekslingerne mellem forskningsbaseret 

viden og det personlige lederskab og sætte det i relation til min forforståelse. Jeg vil 

samtidig undersøge, hvorvidt de er i stand til at reflektere over egne udvekslinger, 

og hvad det evt. fører med sig af ny viden og nye forforståelser. 

2. Jeg vil arbejde med 62 eksamensopgaver fra andre FMOL-studerende dels ud fra 

min forforståelse - men også innovativt - for at undersøge hvilke udvekslinger, disse 

opgaver er udtryk for. 

5.1 Empirisk undersøgelse af afsluttede masteres perspektiver på udveks-

linger mellem forskningsbaseret viden og det personlige lederskab 

Der anvendes i det følgende en kvalitativ analysemetode i form af kvalitative interviews. 

Der findes flere varianter af kvalitative interviews, hvis man anskuer det i forhold til forskel-

lige trin af processen fra interview til fortolkning. Interviewene som empiriske undersøgel-

ser består af følgende delprocesser, som hver især kan være enten kvalitative eller kvanti-

tative. 

1. Dataindsamling 

2. Analyse/bearbejdning 

3. Fortolkning 
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Tabel 5: Egenskaber ved kvalitative undersøgelser(Trost, Jeremiassen 2010 s. 30) 

Dataindsamling Kvalitativ 

Analyse/bearbejdning Kvalitativ Kvantitativ 

Fortolkning Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ 

Variant A B C D 

 

Mit udgangspunkt for undersøgelsen er kvalitativt, men jeg vil i det kvalitative inddrage 

kvantitative elementer fra min forforståelse i selve interviewet. Dette vil fremgå senere i 

opgaven under beskrivelsen af selve interviewets opbygning og design. Jeg anvender dog 

i overvejende grad variant A i mine interviews. 

5.1.1 Forståelsen af det kvalitative interview 

Det teoretiske perspektiv, der ligger til grund for de interviews jeg vil gennemføre, er inspi-

reret dels af symbolsk interaktionisme (Trost, Jeremiassen 2010), af interview som en so-

cial praksis (Kvale, Brinkmann 2009) og af filosofiens erfaring med at tænke (Lauritzen 

2011). Jeg har valgt at lade mig inspirere af tre forskellige teoretiske tilgange til det kvalita-

tive interview, fordi jeg fra hver af de tre perspektiver kan hente væsentlige bidrag til en 

samlet teoretisk optik på de interviews, som jeg ønsker at gennemføre. Målet med inter-

viewene er dels at generere ny viden og dels at kvalificere min forforståelse yderligere. 

Hvor de to første teorier overvejende danner grundlag for min forståelse og definition af 

det kvalitative interview, så henter jeg et væsentligt bidrag til min spørgeguide fra Pia Lau-

ritzens perspektiver omkring filosofiens erfaring med at tænke, og hvilke spørgsmålstyper, 

der understøtter denne optik. 

5.1.1.1 Symbolsk interaktionisme vs. Social praksis 

Både Trost (Trost, Jeremiassen 2010) og Kvale (Kvale, Brinkmann 2009) taler om det kva-

litative interview, som et relationelt møde. Trost beskriver at ”Intervieweren må kunne leve 

sig ind i den interviewedes forestillingsverden” (Trost, Jeremiassen 2010 s. 9). Kvale be-

skriver det samme med denne metafor: ”den interview-rejsende slår følge med de lokale 

indbyggere (her: den interviewede10), stiller spørgsmål og opfordrer dem til at fortælle de-

res egne historier om deres livsverden. Rejsen vil kunne igangsætte en refleksionspro-

ces, der fører den rejsende til nye former for selvindsigt såvel som til afdækning af tidlige-

re selvfølgelige værdier og sædvaner i den rejsendes hjemland” (Kvale, Brinkmann 2009 

s. 67). Trosts og Kvales forståelser er paralleller til det at ”sætte sig i den andens sted” 

eller ”Looking-AS” som tidligere beskrevet i forhold til den filosofiske hermeneutisme. Den-

ne metodologiske intention er begrundelsen for valg af den kvalitative interviewundersø-

gelsesmetode. 

                                            
10
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Der er dog for mig at se en grundlæggende og afgørende forskel på Trosts og Kvales for-

ståelser af vidensproduktionen som resultat af interviewet. Kvale kalder sin bog for Inter-

View for at fremhæve, at det er imellem den interviewede og intervieweren, at ny viden 

opstår. ”Der skiftes mellem dem, der ved, og det, der vides, mellem dem, der konstruerer 

den pågældende viden, og den viden, der konstrueres. Dette dobbelte aspekt ved inter-

viewet – den indbyrdes personlige relation og den inter-viewviden, den fører til” (Kvale, 

Brinkmann 2009 s. 18). I den symbolske interaktionisme ved Trost forstås, at der ikke fin-

des andet end luft mellem intervieweren og den interviewede, og at de i den situation, de 

befinder sig i, ikke har noget tilfælles. ”Hvad der bliver tilbage, er derfor ikke noget mellem 

dem, men derimod en større erfaring og forståelse for sig selv hos den interviewede, mens 

det, der bliver tilbage hos intervieweren, er det samlede indtryk af den interviewedes svar, 

såvel verbale som nonverbale, i forhold til den interviewedes situation” (Trost, Jeremias-

sen 2010 s. 56). I Trost er der således tale om en dobbeltrelation set fra hver af personer-

nes perspektiver. Den relation intervieweren har med den interviewede og den relation den 

interviewede har med intervieweren. Hos Kvale er der kun tale om en enkelt relation, og 

den viden der opstår i selve denne relation. ”Vi lokaliserer ikke de betydninger og fortæl-

linger, vi får kendskab til, udelukkende i interviewpersonerne eller i forskerne, men hævder 

i denne bog, at den samtalebaserede erkendelsesproces er intersubjektiv og social, idet 

den involverer intervieweren og den interviewede som fælles skabere af viden” (Kvale, 

Brinkmann 2009 s. 34). Kvale definerer sit interview som ”det semistrukturerede livsver-

densinterview. Det er det interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den inter-

viewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” 

(Kvale, Brinkmann 2009 s. 19). 

For mig at se afhænger relationsforståelsen i selve interviewet af, om man opfatter inter-

viewer og den interviewede som subjekter eller objekter hver især i selve interviewet. Jeg 

opfatter både interviewer og den interviewede som subjekter i interviewet. Intervieweren 

som subjekt, fordi han træder ind med sin bevidste forforståelse og med en intention om at 

blive flyttet som subjekt i forhold til denne forforståelse. Dette begrunder jeg i valget af min 

overordnede metode. Den interviewede opfatter jeg også som subjekt, fordi det er dennes 

måde at se verden på, der søges ind til via interviewet. Når jeg ikke mener, at interviewets 

resultat udelukkende lagres i kraft af hver enkelt, som Trost siger, så er det fordi, jeg vur-

derer, at man via den filosofiske hermeneutisme kan nå skridtet videre og ikke bare få ud-

viklet sin forforståelse, men også skabe ny viden sammen, hvis konteksten for dette er 

eksplicit både i ord og handling i selve interviewet. Dette, at sætte en kontekst der er be-

fordrende, fremhæves netop af Trost, som en af hjørnestenene i symbolsk interaktionisme 

(Trost, Jeremiassen 2010 s. 15). Med definitionen af situationen menes der, at situationer 

kan opfattes forskellige alt efter hvilket subjekt der tolker den. Vi kan derfor bevidst vælge 

at omdefinere situationen, hvis det giver mere mening at gøre dette, hvilket jeg vil forsøge 

at gøre i mine interviews. Denne proces kaldes reframing. ”At frame betyder egentlig at 
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indramme. Framing handler om, hvordan vi rammer noget ind, hvordan vi vinkler historien. 

Reframing vil sige at skifte perspektiv ved at ramme ind på nye måder” (Fredens, Prehn 

2009 s. 48). Der skal i så fald sættes en kontekst, hvor det bliver tydeligt for den interview-

ede, at jeg som interviewer er aktiv deltagende med min subjektive forforståelse, og målet 

er på baggrund af denne og den interviewedes egen forståelse, at skabe en ny eksplicit 

viden sammen.  

Målet er således ikke via undersøgelsesinterview at reproducere den andens forståelse, 

men derimod at skabe noget tredje samtidig med, at der sker en udvikling af hver af par-

terne. Der skabes noget tredje, som befinder sig på den anden side af den interviewede 

og intervieweren. Jeg arbejder med andre ord ud fra en forståelse af det kvalitative inter-

view som en produktiv proces i modsætning til en reproduktiv. Jeg er som interviewer an-

svarlig for at skabe den relation, der kan fascilitere ny viden. I dette tilfælde handler det 

naturligvis om ny viden i forhold til udvekslingen mellem forskningsbaseret viden og det 

personlige lederskab. 

5.1.1.2 Filosofiens bidrag til spørgeguiden 

I og med at jeg har valgt at anvende den filosofiske hermeneutik som metodeinspiration, 

har jeg også - som tidligere nævnt - valgt teoretiske tilgange, som er horisontudvidende. 

På samme måde har jeg søgt efter inspiration til fremstillingen af en spørgeguide, som 

lukker op for horisonter, og som understøtter horisontsammensmeltninger. Inspirationen til 

dette har jeg bl.a. hentet fra Pia Lauritzens tilgang til filosofi (Lauritzen 2011). Hun bruger 

filosofiens erfaring med at tænke i stedet for filosofiens søgen efter sandheden. At søge 

efter sandheden betragter hun som en forældet tilgang til tænkning om ledelse. Hun fra-

lægger sig ambitionen om faglighed. Når der ikke er en faglighed, er der heller ingen fag-

grænser. Det betyder, at alle diskussioner kan tages og alle perspektiver inddrages, og 

således forsøger hun at møde lederen, når lederen leder (Lauritzen 2011 s. 10).  

Pia Lauritzen fremhæver, at megen ledelsesteori er baseret på den klassiske filosofi, som 

bygger på tre grundlæggende antagelser: 

1. ”Vi kan og skal definere det, som er, med generelle spørgsmål og svar. 

2. Vi forstår os selv og vores omgivelser, ved at skabe og have et sprog for modsæt-

ninger, fx god/dårlig, rigtig/forkert, dem/os. 

3. Der er noget bag det, vi erfarer, som er evigt og uforanderligt.” (Lauritzen 2011 s. 

12). 

Når jeg fremhæver disse klassiske grundantagelser, så er det for at understrege, at mit 

mål ikke er at finde ind til det sande, at finde svar, men derimod at udvikle nye forståelser 

og perspektiveringer. Derfor skal de spørgsmål, der stilles også lægge op til horisontudvi-

delser og horisontsammensmeltninger i stedet for at stille spørgsmål, der forsøger at af-

dække sandheder og grundlæggende forståelser. 
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For mig at se kan jeg anvende Pia Lauritsens teori til at opløse den metodiske forestilling 

om, at jeg skal finde ind til sandheden om den gode leder eller det gode kursusforløb. Jeg 

bevæger mig fra en mere traditionel lineær og årsags/virknings-forestilling om lederudvik-

ling til en mere eksistentiel forståelse af ledelsesudvikling (Lauritzen 2011 s. 22).  

Ved at anvende en bred tilgang til spørgsmål i min spørgeguide, er det således mit mål at 

undgå at falde i den klassiske filosofis fælde, hvor målet er at finde den eviggyldige sand-

hed. I stedet forsøger jeg, ved at have en bred tilgang i min spørgeguide at svække den 

klassiske filosofis grundantagelser, hvilket Pia Lauritzen anbefaler. 

I min spørgeguide findes derfor spørgsmål fra forskellige tilgange: 

- Associativ tilgang  
(Formålet er at frembringe umiddelbare associationer i forhold til Udvekslingsmodel-
len) (egen tilvirket tilgang) 

- Fænomenologisk tilgang 

(Formålet er at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewperso-

nens egne perspektiver) (Nygaard 2012 s. 105, Lauritzen 2011) 

- Filosofisk narrativ tilgang 

(Formålet er at stille åbne spørgsmål, der kompenserer for den traditionelle filosofis 

søgen efter sandheden, og i stedet anvende filosofiens erfaring med at tænke) 

(Helth 2009 s. 117, Lauritzen 2011 s. 100). 

- Læringsmæssig tilgang 

(Formålet er at stille spørgsmål der lukker op for folks perspektiver på læring). 

- Refleksiv og coachende tilgang 

(Formålet er at undersøge, om jeg kan fremelske et refleksivt interviewmiljø der 

fremmer udvekslinger). 

Ovenstående to teoretiske afsnit fører hermed frem til min definition af det kvalitative inter-

view, som jeg vælger at forstå det.  

5.1.1.3 Definition af det kvalitative interview 

Ved det kvalitative interview forstår jeg en relationsbevidst samtale i en filosofisk herme-

neutisk kontekst, hvor intervieweren - som den ansvarlige for en eksplicit kontekst og for 

relationen - stiller sin forforståelse til rådighed og samtidig sætter sig i den andens sted, så 

der åbnes mulighed for at skabe ny fælles eksplicit viden igennem horisontsammensmelt-

ninger. Et resultat af det kvalitative interview er endvidere, at der skabes en ny bevidst for-

forståelse hos intervieweren, samtidig med at den interviewede får lejlighed til at reflektere 

over egne forståelser og dermed også udvikler disse11.  
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Denne definition er illustreret nedenfor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Billede 5: Forståelsen af det kvalitative interview i opgaven
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Med afsæt i denne definition vil jeg beskrive selve planlægningen af interviewene. 

5.1.2 Planlægning og gennemførelse af interviews  

Jeg har en iterativ planlægningstilgang til mit interview.  ”Et iterativt design, hvor forskeren 

løbende tilpasser sig nye forhold i felten og vælger interviewpersoner og spørgsmål un-

dervejs” (Kvale, Brinkmann 2009 s. 123). Min interviewguide vil jeg således lade udvikle 

sig under vejs. Mine forståelser fra et interview, vil jeg også bringe videre med mig over i 

det næste interview. Jeg har ladet mig inspirere af Kvales fasetilgang til det kvalitative in-

terview (Kvale, Brinkmann 2009 s. 122). Udviklingen af min interviewguide vil blive be-

skrevet i min blog på internettet. 

5.1.2.1 Tematisering 

Hvorfor:  

 Formålet med undersøgelsen er at udvikle min forforståelse og skabe ny fælles be-

vidst viden, ved at min forforståelse møder interviewpersonens forståelse og gå bag 

om denne og forstå denne på dennes præmisser. Målet er også at åbne for nye 

perspektiver på udvekslingsmodellen. 

Hvad:  

 Udforskning af udvekslingsmodellen set i forhold til andres perspektiv. 

                                            
12
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5.1.2.2 Design 

Jeg fraskriver mig fra starten en komparativ metodisk mulighed i mine interviews, idet jeg 

ønsker at have en eksplorativ tilgang til mine interviews. Det betyder, at udviklingen af min 

forforståelse fra interview til interview gerne skal medføre, at mine spørgsmål også udvik-

les undervejs, så jeg bliver bedre og bedre til at indfange de nuancer og kompleksiteter, 

der knytter sig til udvekslingsmodellen. 

I forhold til det kvalitative interview har jeg forholdt mig til tre forhold: 

1. Fysisk set up 

a. Jeg vil medbringe 3 flipovers, som skal ende med at blive den fælles ekspli-

citte viden, vi skaber sammen, og som dokumenteres via fysiske billeder på 

overheads. Det er lettere at skabe en horisontsammensmeltning, når man 

danner fælles fysiske billeder af den samlede viden og erkendelse. 

b. Jeg vi tage tid, så intet interview bliver længere end en time og et kvarter. 

c. Interviewene bliver optaget. 

d. Jeg vil sætte en scene, der handler om at bygge noget op sammen. 

e. Jeg vil inddrage konkret viden og empiri fra min forforståelse og eksplicitere 

form og kontekst over for den interviewede. 

2. Spørgsmålenes indhold og form 

a. Jeg vil udarbejde en spørgeguide baseret på ovenstående teoretiske inspira-

tion. 

b. Alle spørgsmål skal være så åbne som muligt. 

c. Standardiseringsgrad: ”I hvor høj grad spørgsmålene er ens og situationen 

den samme for alle interviewede.” (Trost, Jeremiassen 2010 s. 41). Da for-

målet er at ”sætte sig i den andens sted” bliver standardiseringsgraden me-

get lav. 

d. Struktureringsgrad: ”I hvor høj grad svaralternativerne er åbne eller lukkede” 

(Trost, Jeremiassen 2010 s. 42). I mine interviews er struktureringsgraden 

lav. 

3. Dynamikken i interviewet 

a. Interviewet er semistruktureret, idet det handler om udvekslingerne mellem 

forskningsbaseret viden og det personlige lederskab, men der skal være 

plads til, at vi følger forskellige veje frem mod skabelsen af den fælles viden. 

5.1.2.3 Gennemførelse af interviews 

Alle interviews blev gennemført på interviewpersonernes arbejdsplads. Forud for inter-

viewene har jeg udarbejdet en interviewguide. I selve interviewene anvendte jeg endvidere 

mine personlige kompetencer i forhold til min tidligere uddannelse i dynamisk coaching. 

Efter hvert interview evaluerede jeg, hvordan interviewet forløb, og på baggrund af dette 
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reviderede jeg min spørgeguide og tilgange til interviewet. Det fremgår af min blog på hvil-

ken baggrund ændringerne blev lavet. 

5.1.2.4 Transskription og bearbejdning 

Jeg har systematisk transskriberet alle interviews og ud fra disse fremstillet visuelle ud-

vekslingsmodeller af alle fem interviews med inspiration fra de billeder, som blev fremstillet 

under interviewene (se bilag 12 afsnit 20).  

Jeg har samlet og kategoriseret alle udtalelser og refleksioner fra de interviewede, idet jeg 

dog har udeladt gentagelse af de udsagn, som går igen hos flere interviewede (se bilag 13 

afsnit 21).  

Jeg har ud fra transskriptionerne lavet en opsamling af hvert enkelt interview, hvilket har 

resulteret i en række spørgsmål og refleksioner, som opstod hos mig efter interviewet. 

Disse mange spørgsmål og refleksioner er samlet usorterede og ubearbejdede i et bilag 

(se bilag 14 afsnit 22). 

5.1.2.5 Konklusioner af undersøgelsen 

Nedenstående konklusion og nye forforståelse er et udtryk for det samlede resultat af min 

forforståelses møde med de interviewede. Den er fremkommet ved at bearbejde de 

spørgsmål og refleksioner, jeg stod tilbage med, da jeg var færdig med at gennemarbejde 

hvert enkelt interview (se Bilag 14 og 14: afsnit 21 og afsnit 22). 

Hovedperspektiver 

Ved en sammenskrivning af interviewene har det vist sig, at der træder nogle hovedper-

spektiver frem, som alle interviewede i varierende grad er kommet ind på og har reflekteret 

over. Disse hovedperspektiver er kort beskrevet nedenfor. Efter beskrivelserne følger ud-

vekslingsmodellen med de interviewedes perspektiver.  

 Typer af udvekslinger 

De interviewede fortæller hver især om en række eksempler på, hvordan og hvor-

når de oplever udvekslinger imellem viden fra masterstudiet og deres personlige le-

derskaber både under uddannelsen og efter afslutningen af masteren. De fortæller 

mig, at de tror, der er en sammenhæng mellem det niveau, de er på i organisatio-

nen, og typen af udvekslinger, der sker i forhold til den forskningsbaserede viden. 

Viden anvendes af de interviewede både proaktivt og reaktivt og på en række for-

skellige andre måder. Forskningsbaseret viden forstås bedst, når der er en praktisk 

klangbund at relatere det til. Tiden i hverdagen er en begrænsende faktor i forhold 

til, at kvalificerede udvekslinger sker, eller også er det organiseringen af ledelses-

hverdagen, der ikke er befordrende for bevidste og proaktive udvekslinger og re-

fleksioner. 
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 Lederidentitet 

Alle fortæller, at masteren har ændret deres identitet i organisationen. De identi-

tetsmæssige faktorer knytter sig både til personen i stillingen, men også til selve 

stillingens profil, hvilket især gør sig gældende i forhold til profilering udadtil i forhold 

til samarbejdspartnere. De opfatter uddannelsen som prestigefyldt og udtryk for 

magt, og det at man er i stand til at klare et højt arbejdspres. De mere konkrete pre-

stigemæssige faktorer kan læses i bilaget. 

 Ledelseskvalifikationer 

Der tales om en lang række kvalifikationer, som masterne har erhvervet på studiet, 

hvor dog en bevidsthed omkring deres egne udvekslinger mellem teori og praksis 

ikke er én af dem. Ellers tales der overordnet om bedre strategiske og analytiske 

kvalifikationer, og det at kunne se en sag fra flere vinkler og med flere perspektiver. 

Se flere kvalifikationer i bilaget. 

 Personlig dannelse 

Når masterne taler om de personlige faktorer, som de har fået med sig fra uddan-

nelsen, så tales der om et bredere samfundsperspektiv – ”borgeruddannelse” kal-

der én af de interviewede det. De taler alle om at have fået mere mod og sikkerhed 

i jobbet og om en følelse af at ”være med”. Flere fortæller også om, at de har fået 

ændret nogle grundsynspunkter i løbet af uddannelsen. Flere personlige faktorer 

fremgår af bilaget. 

 Indsigter 

Det udtrykkes, at masteren ikke gør en god leder i sig selv. Det er først når de gode 

udvekslinger sker, og at de modtages positivt i organisationen, at masteren får virk-

ning. Så fremhæves det endvidere, at alle har fået en række grundlæggende teore-

tiske optikker med sig fra statskundskab, hvorunder masteren er organiseret. Her-

under også en række indsigter om menneskers adfærd og præferencer. Ligeledes 

fortælles der, om det at kunne anvende forskellige perspektiver på en sag, og be-

vidstheden om, hvilke konsekvenser, det har. 

 Personale 

Lederne fortæller, at de er blevet bedre til at fascilitere processer og strategier i ste-

det for at lave dem selv og give svar. Personalet er blevet mere sikkert, fordi lede-

ren er blevet det. Generelt er lederne blevet bedre til at støtte op omkring persona-

let. 

 Undervisningen 

Masterne efterspørger, at teorien generelt bør foldes mere ud i bredden i praksisek-

sempler. Det har været svært at finde et refleksionsforum blandt medstuderende 

pga. uddannelsens fleksible opbygning. Kvalificerede, faste og tvungne studie- og 

refleksionsgrupper ville fremme læringen og udvekslingerne, mener flere af lederne. 

Cases er befordrende for udvekslinger. Noget teori gik for meget i dybden i forhold 
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til anvendelse i praksis. Nogle undervisere er bedre til at fascilitere udvekslinger 

mellem teori og praksis end andre. 

 Eksamen 

Eksamener der kobler teori med praksis i egen organisation er at foretrække blandt 

lederne, da det er udtryk for direkte udveklinger. Dette fremmer også indlæringen, 

og viden på basis af en sådan eksamensform ligger mere latent i hverdagen. Skrift-

lige eksamener på tid med givne cases afvikles alt for meget på universitetets 

præmisser, og udvekslingsgraden er ringe, oplever lederne. Det er godt med eksa-

men, da det er med til at give overblik. Der er dog basis for at udvikle eksamens-

former, hvor udgangspunktet i højere grad er at fremme en refleksiv udvekslings-

kompetence. Ingen har reflekteret over metoder i egne eksamensopgaver. Flere af 

de interviewede mener, at universitetet ikke har kompetence til at aktivere de stude-

rende på anden måde end med en eksamen. 

 Læring 

De færdiguddannede mastere belyser en lang række personlige læringsstrategier, 

som er lige så forskellige som de fem personer, der blev interviewet. Ingen af de 

fem studerende arbejder aktivt under uddannelsen med deres egne læringsstrate-

gier i forhold til, hvad der skaber flest udvekslinger for dem imellem teori og praksis. 

Flere har den opfattelse, at teori de ikke kan huske umiddelbart fra undervisningen, 

får de heller ikke anvendt i den daglige ledelse. Det har vist sig muligt at tage en 

mastereksamen uden at læse litteraturen, hvis man engagerer sig meget i under-

visningen og booster et lille emne op til noget stort til eksamen. Studietid viser sig at 

være en knap faktor for alle. Det vil være for omfattende her at fremhæve alle de 

forskellige læringsstrategier, jeg mødte. De kan findes i bilaget. 

 Faget Det personlige Lederskab 

Faget er for løst, og flere stiller spørgsmål ved fagets indhold og placering i uddan-

nelsen. Alle kommer med forslag til, at faget enten skal køre parallelt med alle fag - 

så det tænkes ind i fagene - eller at det er en direkte integreret del af alle fag, så det 

er en proces igennem hele studiet. Ingen er i tvivl om, at en omorganisering af faget 

vil kvalificere udvekslingerne mellem den forskningsbaserede viden og det person-

lige lederskab. 

 Valg af uddannelse 

For flere er valget af uddannelse foretaget på grundlag af en risikovurdering i for-

hold til at være mål for fyring i forbindelse med truende fusioner. Nogle begrundede 

valget i tilskudsmuligheden fra Staten. Nogle ønskede mere indsigt og viden, mens 

andre ønskede at tilegne sig et akademisk sprog. 

Nedenfor er de 5 individuelle udvekslingsmodeller samlet til en udvekslingsmodel med 

hovedoverskrifterne ovenfor. 
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Billede 6: Interviews samlet 

Generelle refleksioner fra de interviewede 

Alle de interviewede udtrykte, at refleksionerne i interviewene var en langt bedre ”evalue-

ringsform”, end de evalueringsformer, de var blevet præsenteret for på studiet. Alle fandt 

det yderst relevant og interessant at reflektere over deres studium på denne måde, hvilket 

flere udtrykte, at de ikke havde gjort før. De synes, det kunne være meget relevant at ind-

tænke sådanne refleksioner i selve studiet.  

Flere af de interviewede udtrykker en fornemmelse af, at der ligger mere individuel viden 

”derude” fra masteren, end de formår at få i spil i deres personlige lederskaber umidde l-

bart. De har også den fornemmelse, at noget viden lagres som bevidst viden og noget lag-

res som ubevidst viden, og at den sidste del er den største. De udtrykker alle, at tiden i 

den daglige ledelse ikke er til at opfriske hukommelsen med viden i bøger eller fra noter fra 

studiet. Ofte når de ikke at reflektere ret meget i deres daglige ledelse, men handler på 

grundlag af den viden, der umiddelbart er tilgængelig.  

Flere udtrykker, at det kunne være interessant, hvis universitetet havde tilrettelagt studiet 

efter, at der rent faktisk skulle uddannes ledere, som var bedre ledere i deres konkrete 

lederskaber, men at der ikke i det nuværende studium er en målbar garanti for det, udtryk-

ker de.  Alle udtrykker samstemmende, at ansvaret for at der sker udvekslinger mellem 

den forskningsbaserede viden og det personlige lederskab ligger hos den studerende ale-

ne, og det sætter de ikke spørgsmålstegn ved. De fortæller, at uddannelsen er bygget op 

på universitetets præmisser og ikke på de kommunale organisationers præmisser. De ud-

trykker det som to forskellige verdener. 
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Flere af de færdiguddannede mastere oplever, at de støder sammen med andre i organi-

sationen, fordi de har taget en masteruddannelse, og forsøger at anvende den i den dagli-

ge ledelse. De foreslår at det kunne være relevant, hvis egen organisation eller som mini-

mum egen leder var aktivt involveret i ens uddannelse og måske deltog i ét eller flere se-

minarer. Det er en bekostelig uddannelse for det offentlige, og der skal maksimalt udbytte 

ud af den ude i organisationerne, siger de, så det skal der mere fokus på i samspillet mel-

lem organisation og universitet. 

Mine refleksioner og konklusioner 

Der var ingen tvivl om, at det var let for alle de interviewede med min hjælp at bringe sig i 

en refleksiv tilstand og se på studiet ud fra en udvekslingsoptik. Det førte en lang række 

erkendelser hos de interviewede med sig under vejs, og flere fik reframet hele deres opfat-

telse af uddannelsen. For en enkelts vedkommende blev det til en meget positiv reframing 

fra noget negativt. Det er tydeligt at refleksioner igen og igen fremkalder latent viden fra 

hukommelsen fra alle de interviewede. Udgangspunktet i interviewet var hos dem, at de 

nok ikke kunne huske så meget af pensum i form af paratviden, men det viste sig i løbet af 

interviewene, at det at reflektere fik viden til at komme op til overfladen i deres hukommel-

se. 

Af de transskriberede interviews fremgår det tydeligt, at alle i én eller anden grad er et 

produkt af den oprindelige uddannelse, de har taget, og den organisation, de er ansat i 

som ledere. Denne uddannelsesmæssige og organisatoriske ”oprindelse” præger en hel 

del det fokus, de har i forhold til uddannelsen igennem disse interviews. Deres organisato-

riske placering i egen organisation og det strategiske fokus, der er forbundet hermed, har 

også en afgørende betydning for de sorteringsmekanismer eller fortolkningsmekanismer, 

som de interviewede tager i anvendelse, når de går til undervisning. Det fortæller de alle, 

men de har ikke været bevidste om det, før de blev sat i denne refleksive dialog omkring 

det. 

Når man betragter dialogen og det narrative i selve svarene for de interviewede, så er der 

ingen tvivl om, at der er en høj grad af downloadning i forhold til det at være 

elev/studerende på en uddannelsesinstitution. Der siges meget om eksamensstrategier, 

karakterer, eksamensformer, pensum, undervisernes didaktiske kompetencer eller mangel 

på samme, og der siges meget lidt om, hvordan tingene kunne spille mere kvalificeret 

sammen, så udbyttet i forhold til den enkeltes personlige lederskab blev større og foregik 

på et mere bevidst plan. 

Når de interviewede taler om egen læring og refleksioner i forhold til studiet, hører jeg ”le-

deren” i personen, der taler. Karakteren af dialogen kan herved let blive absolut, hvis ikke 

det var fordi, jeg holdt det refleksive i gang. Det kunne være relevant at blive opmærksom 

på, hvordan ens egen læring som leder er befordrende for - eller begrænsende for - de 
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organisatoriske læringsprocesser i min egen organisation i forhold til mit eget lærings- og 

refleksionsniveau.  

Alle interviewede fortæller, at den teori fra universitetet som forstås bedst som studerende, 

er den, som har en klangbund i den organisatoriske hverdag, man står i. Det vil med andre 

ord sige, at ens egen referenceramme kan blive begrænsede i forhold til de optikker, man 

har at forstå med. På studiet udnytter man ikke i tilstrækkelig grad hinandens organisatori-

ske ophav. 

Med disse afsluttende refleksioner over de kvalitative interview, vil jeg bevæge mig videre 

til en undersøgelse af 62 eksamensopgaver for at undersøge udvekslingerne heri. 

5.2 Empirisk undersøgelse af udvekslingsformer og refleksionsgrader i 62 

eksamensopgaver fra masterstuderende på FMOL 

5.2.1 Undersøgelsens tilgang til udvekslingsforståelsen 

I udgangspunktet for denne undersøgelse, har jeg ikke besluttet mig for hvilke typer af ud-

vekslinger, jeg ønsker at arbejde med i de 62 eksamensopgaver fra masterstuderende på 

FMOL uddannelsen. Som tidligere nævnt ønsker jeg, at opgaverne skal mødes af min for-

forståelse, men jeg ønsker samtidig at lade opgaverne være udtryk for en forståelse i sig 

selv. Det medfører, at jeg vil lade udvekslingerne træde frem under vejs i gennemlæsnin-

gen af alle opgaverne. Således kommer der et innovativt element ind i min undersøgelse, 

idet mit håb er, at ny viden vil opstå i mødet mellem min forforståelse og opgavernes for-

ståelse. Det skal dog pointeres, at jeg har en forforståelse med mig - som tidligere beskre-

vet - via den refleksion jeg foretog i forhold til mine egne eksamensopgaver. Jeg har på 

grundlag af disse valgt at undersøge refleksionsniveauerne i opgaverne, idet jeg arbejder 

ud fra en midlertidig hypotese om, at refleksioner på niveau 3 og 4 (se bilag 10 afsnit 18) 

skaber øgede muligheder for udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det person-

lige lederskab i ledelseshverdagen efter masterstudiets afslutning. 

5.2.2 Undersøgelsens gennemførelse 

Jeg sendte en e-mail-forespørgsel ud til alle de masterstuderende, jeg har været på hold 

med på masteruddannelsen. Heri fortalte jeg om det overordnede fokus i mit projekt og 

anmodede om at få tilsendt deres eksamensopgaver, mod fortrolig behandling af disse. 

Samtidig har jeg omtalt mit projekt på min blog på Internettet, hvortil jeg lavede reference i 

e-mailen. På baggrund af denne anmodning fik jeg tilsendt 62 forskellige opgaver repræ-

senterende 17 forskellige fag. Jeg har læst alle opgaverne igennem for at undersøge hvil-

ke typer udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det personlige lederskab de in-

deholder. 
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5.2.3 Undersøgelsens udvekslingskategorier 

Under gennemlæsningen af opgaverne fremkom nedenstående udvekslingskategorier.  

Tabel 6: Udvekslingskategorier 

Betegnelse Beskrivelse 

TuR Anvendelse af teori uden refleksion 

TmR Anvendelse af teori med refleksion 

SuR Syntese af teorier uden Refleksion 

SmR Syntese af teorier med Refleksion 

DuR Anvendelse af andres videnskabelige data uden refleksion 

DmR Anvendelse af andres videnskabelige data med refleksion 

TS Anvendelse af teoriens terminologi som sit eget sprog. 

I Innovative elementer i opgaven 

Def Definitionsanvendelse 

ND 
Name Dropping (fremførelse af forskeres navne i relation til 
isoleret begreb uden refleksion) 

 

Kategorierne TuR og TmR er udtryk for to forskellige typer anvendelse af teori. 

- Anvendelse af teori til at analysere praksis med for at skabe forståelse for praktiske 

fænomener. 

- Anvendelse af teori til at analysere praksis med for at begrunde og opstille hand-

lingsplaner i forhold til praksis. 

Jeg har ved teorianvendelse vurderet, om der er tale om en reflekteret anvendelse eller 

blot en begrundet anvendelse. Jeg betragter således den reflekterede anvendelse af teori 

som noget andet end den begrundede anvendelse af teori. Ved den reflekterede anven-

delse af teori stiller man sig uden for sin egen teorianvendelse og reflekterer over denne, 

hvor man ved den begrundede anvendelse blot begrunder hvorfor en given teori er valgt i 

en specifik situation. I forhold til Batesons refleksionsgrader (se bilag 10 afsnit 18) skal der 

således være tale om minimum en niveau 2 refleksion, før jeg har medtaget udvekslings-

formen som reflekteret. Kategorierne TuR er således udtryk både for anvendelse af teori 

med og uden begrundelse. 

Kategorierne SuR og SmR er de udvekslingsformer, hvor en studerende har lavet en syn-

tese af to eller flere teorier/modeller, for at anvende det potentiale bevidst, der kommer ud 

af det. Kategorien TS er udtryk den situation, hvor en studerende uden kildeangivelse an-

vender terminologi fra en teori eller model, som sit eget sprog. Kategorien ”Innovative 

elementer” (I) har jeg valgt at anvende meget bredt. For at en udveksling falder ind under 

den kategori, skal der være tale om en ny og kreativ idé eller udveksling, hvor teori anven-

des på en utraditionel måde til at skabe nye tanke- eller handlemønstre i ledelsesfeltet. 
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5.2.4 Undersøgelsesresultater 

Jeg har valgt at uddrage 2 statistikker af mine undersøgelsesdata: 

1. Fordeling af udvekslingstyper i 62 eksamensopgaver (bilag 15 afsnit 23) 

2. Fordeling af teorianvendelse med og uden refleksion i 62 eksamensopgaver (bilag 

16 afsnit 24) 

De fundne udvekslingstyper fordeler sig således: 

3. Tabel 7: Fordeling af udvekslingstyper i eksamensopgaver 

Betegnelse Beskrivelse Andel 

TuR Anvendelse af teori uden refleksion 59,9 % 

TmR Anvendelse af teori med refleksion 2,6 % 

SuR Syntese af teorier uden Refleksion 0,9 % 

SmR Syntese af teorier med Refleksion 0,2 % 

DuR Anvendelse af andres videnskabelige data uden refleksion 0,5 % 

DmR Anvendelse af andres videnskabelige data med refleksion 0,0 % 

TS Anvendelse af teoriens terminologi som sit eget sprog. 13,4 % 

I Innovative elementer i opgaven 0,2 % 

Def Definitionsanvendelse 5,2 % 

ND 
Name Dropping (fremførelse af forskeres navne i relation til 
isoleret fremført begreb uden refleksion) 

17,1 % 

 

5.2.5 Konklusioner af undersøgelsen 

Resultatet af undersøgelsen viser, at der umiddelbart er fundet 10 forskellige udvekslings-

typer, hvor TuR og TmR som tidligere nævnt dækker over følgende underformer: 

1. Teori som begrebsapparat til analyse og beskrivelse af praksis. 

2. Teori som begrebsapparat til analyse og begrundelse af forandring i praksis. 

Det ses tydeligt at refleksionsniveauet i forhold til udvekslingerne mellem teori og praksis 

er meget lavt. Samlet set udgør den reflekterede anvendelse af teori kun 4,4 %. Det ses 

endvidere at ND og TS anvendes meget hyppigt i eksamensopgaver (I alt 30,5 %), som 

må siges at være udvekslingsformer, som nok overvejende tjener det formål at overbevise 

censor om eget faglige niveau i en eksamenssituation. 

I opgaverne fra faget Det Personlige Lederskab findes der ingen refleksioner over selve 

metoden, hvor der anvendes en 360 graders evaluering i forhold til et kodeks for god of-

fentlig ledelse som udgangspunkt for lederudviklingen i egen organisation. 

Med ovenstående konklusioner og nye forforståelser fra de kvalitative interviews og fra 

undersøgelsen af de 62 eksamensopgaver, bad jeg om en samtale med min vejleder. 



Eksamensnummer: 305353 

Side 56 

 

5.3 2. horisontmøde – vejledningsmøde med vejleder 

Den anden og sidste vejledningssamtale blev som nævnt gennemført på baggrund af den 

forforståelse, jeg havde fået ved at lade min teoretiske horisont møde empirien i interviews 

og i mødet med de 62 mastereksamensopgaver. Jeg lavede også til denne vejlednings-

samtale en dagsorden for at sikre mig, at det både blev et horisontmøde og en vejled-

ningssamtale (se bilag 18 afsnit 26). Det overordnede mål med samtalen var at lade min 

forforståelse møde universitets forforståelse i form af min vejleder som underviser, for at 

hente ny viden og inspiration til afrundingen af mit projekt. Refleksionsniveauet var højt i 

samtalen og hele samtalen blev optaget og transskriberet, da jeg kom hjem.  

5.3.1 Resultatet af 2. horisontmøde med vejleder 

Resultatet af 2. horisontmøde med vejleder har jeg valgt at lægge i et bilag. Formen på 

resultatet er en umiddelbar refleksion, som jeg lavede i bilen på vej hjem fra samtalen. Jeg 

har uredigeret transskriberet selve refleksionen, som blev indtalt på min mobiltelefon (se 

bilag 19 afsnit 27). Når jeg har valgt at samle op på denne måde, så er det for at doku-

mentere en metode, som jeg har brugt mange gange i denne proces, og fordi jeg ønsker 

at vise konsistensen af en sådan refleksion, hvor jeg efter bedste overbevisning er nede i 

U’et i forhold til Scharmers U-teori. Jeg vil ikke her lave en opsamling på selve refleksio-

nen, men lade den stå ubearbejdet til brug i forhold til selve afrundingen på min afhand-

ling. 

6. Efterforståelse og perspektivering 

Som det fremgår af min procesbeskrivelse tidligere i opgaven, så har hele denne afhand-

ling indtil dette afsnit været udtryk for en lang proces inspireret af den filosofiske herme-

neutisme, hvor min forforståelse har mødt andre forståelser under vejs, hvorved ny viden 

og refleksioner er opstået ledsaget af mine erkendelser på min blog. I princippet kan den-

ne form for udviklingsproces fortsætte ud i det uendelige, hvilket meget forskning jo i virke-

ligheden også gør fra forsker til forsker. På dette sted i afhandlingen skal der tages stilling 

til, hvordan jeg skaber en afsluttende ramme for denne proces, så jeg på én og samme tid 

er tro over for processen, og så jeg lever op til de formelle krav, der er til et masterprojekt 

inden for den ramme et sådan projekt nu en gang er konstitueret i. 

Jeg kan mærke, at jeg har en modstand mod at lave en ”let spiselig” konklusion med nogle 

efterfølgende handlingsanvisninger med klare budskaber. Denne form for modstand eller 

inerti har jeg oplevet flere gange i projektet, som et dilemma mellem det at kunne have 

skrevet (downloaded) den ”traditionelle” let overskuelige eksamensopgave, som flere af 

mine øvrige eksamensopgaver er udtryk for, og så det at skabe en meningsfuld udvik-

lingsproces, som sætter sig menneskelige spor og skaber reel forandring, og som ikke kun 

er en ”som om” opgave for eksamens skyld. Denne modstand vil jeg tage livtag med i det-

te afsluttende hovedafsnit, som kommer til at bestå af følgende delelementer: 
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 En kort teoretisk begrundet og reflekteret opsamling på hele projektet med ud-

gangspunkt i den modstand, jeg oplever. 

 En opsummering af de ledelsesmæssige ændringer dette projekt har medført i mit 

personlige lederskab med forslag til mulige forandringer af uddannelser, der ligger i 

feltet mellem forskningsbaseret viden og personlige lederskaber.  

 En perspektivering af begrebet ”refleksion”. 

 En opsummering af mine fund i de empiriske undersøgelser med forslag til videre 

undersøgelser. 

 

6.1 En kort teoretisk begrundet opsamling på hele projektet med udgangs-

punkt i den modstand, jeg oplever 

Når jeg kigger tilbage på hele min proces i dette projekt, går det her ved afslutningen plud-

selig op for mig, at den modstand, jeg har oplevet mod dels at bekende mig til en traditio-

nel metodik og dels mod at agere som en traditionel downloadende studerende - den 

modstand kan forklares ved et par af de teorier, som jeg har stiftet bekendtskab med på 

uddannelsen. Jeg står således med en sund nysgerrighed på en ”modstand”, og så opstår 

der rent faktisk igennem en tur ned i U’et (Scharmer 2008) på en køretur en udveksling 

mellem det forskningsbaserede og mit konkrete projekt. Jeg vil belyse modstanden dels ud 

fra begrebet rational choice institutionalisme (P.M. Christiansen, L. Togeby ) (S. Winter 

1991) og dels ud fra forholdet mellem underviserne på universitetet og den studerende 

leder set belyst ved teorierne om sociale identiteter (Haslam 2003). 

6.2 Uddannelsen set ud fra rational choice institutionalisme 

Når jeg anlægger dette perspektiv, så er det for at rette blikket mod, hvordan enhedsaktø-

ren i form af den studerende reagerer, når han agerer i forhold til en institution som univer-

sitetet. Rational choice institutionalismen falder ind under begrebet beslutningsteorier, og i 

mit konkrete tilfælde, så handler det om, hvordan vi som studerende beslutter at agere i 

forhold til studiet som institution. Mine tanker falder på denne optik, fordi flere af forudsæt-

ningerne for denne teori gør sig gældende i de studerendes forhold til universitetet, som 

jeg har erfaret det i min proces. Grundpillerne i perspektivet er belyst nedenfor ved en pa-

rallelisering til mine erfaringer i projektet. 

 Aktøradfærd som funktion af belønning og straf – hvilket eksamen siges at væ-

re udtryk for i mine interviews. 

 Kollektive aktører handler som enhedsaktører, hvilket vi gør som studerende. 

Dette har jeg bl.a. set eksempler på i de 62 eksamensopgaver, jeg har undersøgt. 

 Aktører stræber efter institutionelle goder, hvilket i dette tilfælde gives i form af 

karakterer og et internationalt akkrediteret eksamensbevis. 
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 Individuelle værdi- og nyttefunktioner, som kunne være forfremmelser, lønforhø-

jelser, ansættelsessikkerhed, nye karrieremuligheder m.m., som alle er elementer, 

jeg har lagt øre til i mine interviews, og som jeg også selv stræber efter til en vis 

grad. 

Teorien kan anvendes i dybden og meget indgående, men den kan også anvendes som 

en tilgang til at generere hypoteser og fungere som inspirationskilde, hvilket der er tale om 

i mit tilfælde.  

”Institutioner er kollektivt delte og accepterede sæt af regler og normer, som påvirker 

menneskelig handling” (P.M. Christiansen, L. Togeby s. 205). Ud fra denne definition må 

universitetet siges at være en institution, der har en årelang tradition for konstituering som 

institution ikke alene i den studerendes bevidsthed, men i hele samfundets bevidsthed og 

uddannelsessystemets opbygning. På et niveau længere nede i institutionens opbygning 

finder vi de enkelte uddannelser som institutioner i sig selv. Dette ses bl.a. ved, at master-

uddannelsen er anerkendt i det offentlige af mange ledere, ligesom diplomuddannelser i 

ledelse og professionsuddannelser også er det. Endelig kan underviseren også betragtes 

som en institution i undervisningslokalet. En institution vi som børn, unge og voksne har en 

årelang erfaring med at være i kontakt med og blive dannet i forhold til. Universitetet er 

også en institution, der har eksamensformer og et karaktersystem, der belønner de, der 

kan huske teori, og de der kan lave her og nu refleksioner. Det belønner ikke i samme 

grad de, der kan lave meningsfulde udvekslinger mellem den forskningsbaserede viden og 

det personlige lederskab ude i organisationen i kraft af den viden, de har fået på universi-

tetet. Dette begrunder jeg i, at der jo rent faktisk ikke måles eller evalueres på dette for-

hold. Masteruddannelsen er som institution endvidere konstitueret i from af den beskrivel-

se, der ligger for uddannelsens opbygning (se bilag 20 afsnit 28). 

Med denne korte beskrivelse af de forskellige velforankrede institutioner vi møder igennem 

masteruddannelsen, bliver det afgørende at se på vores forhold til denne institution som 

studerende. ”Institutioner binder menneskers adfærd sammen, og de reducerer usikkerhe-

den ved mellemmenneskelige handlinger. Institutioner tilskynder mennesker til en bestemt 

adfærd, men de determinerer den ikke – mennesker har mulighed for at vælge, om de vil 

handle modsat de tilskyndelser, som er bygget ind i institutionerne” (P.M. Christiansen, L. 

Togeby s. 206). Inden for institutionel teori tales der således om den kamp eller inerti, som 

var mit udgangspunkt. Afgørende bliver det i forlængelse heraf, om man som studerende 

skal følge institutionens normer eller bryde med institutionen, og hvilke konsekvenser det 

har. 

”Når først institutioner er etableret, er de i de fleste tilfælde relativt stabile. De opretholdes 

og reproduceres, fordi de institutionelle spilleregler former en incitamentsstruktur, som til-

skynder aktørerne til en adfærd, som reproducerer selv samme spilleregler” (P.M. Christi-

ansen, L. Togeby s. 207). Det er min klare overbevisning, at det er denne uddannelses-



Eksamensnummer: 305353 

Side 59 

 

mæssige inerti, som jeg oplever på masteruddannelsen, og som min person oplever mod-

stand imod, fordi det på mange måder ikke er befordrende for nytænkning og innovative 

processer, hvilket jeg har set i mine undersøgelser. At bryde ud af den institutionelle ram-

me kan man gøre bevidst på forskellige niveauer, hvilket jeg mener min hermeneutiske 

proces rent faktisk er udtryk for både i form og i valg af teorier. I institutionalismetilgangen 

fremføres det, at institutioner er konstituerede af nogle grundlæggende spilleregler på for-

skellige niveauer. Reglerne for aktøradfærd er således forankret dels i kollektiv aktørad-

færd og i institutionens konstitutionelle regler (P.M. Christiansen, L. Togeby s. 208). De 

konstitutionelle regler er typisk stabile over lang tid, men kan ændres i to tilfælde: 

1. hvis de relative magtrelationer ændres eller 

2. hvis en institution producerer et output, som ikke længere er acceptabelt for en eller 

flere enhedsaktører. 

For at der sker en ændring af det institutionelle forhold mellem studerende og universitet, 

skal der altså ske en ændring af magtrelationen på uddannelsen, eller også skal flere stu-

derende gøre opmærksomme på, at output ikke er tilfredsstillende.  

De konstitutionelle regler kan af en magtfuld institution fastholdes ved en diskursiv magt, 

som er magten over andres tanker til forskel fra en strukturel magt. Det er min overbevis-

ning, at universitetet udøver en indirekte diskursiv magt - ved ikke at sætte selvrefleksioner 

i gang i undervisningen i langt højere og ved ikke at drøfte det institutionelle forhold og 

derved udfordre det sammen med de studerende . ”Denne form for magt indebærer, at der 

er magt knyttet til de begreber, som former vore forestillinger om et fænomen, og til de 

argumenter, der i en given situation opleves som legitime” (P.M. Christiansen, L. Togeby 

s. 210). Et resultat heraf er, at en hel del af den forskningsbaserede viden - vi tager i an-

vendelse på uddannelsen - fremstår ureflekteret i vore eksamensopgaver. 

Jeg vil runde denne institutionelle karakteristik af masteruddannelsen af med at overveje, 

hvad en sådan tilgang genererer af selvopfattelse som studerende. Hvis jeg anlægger det-

te teoretiske syn, så er der en latent risiko for, at jeg i alt for høj grad underlægger mig en 

institution, og den typiske reaktion herpå kan være en kritisk tilgang, som jeg har haft i fle-

re omgange i denne proces, samtidig med at jeg har forsøgt at holde den innovative fane 

højt. Mit mål med denne afhandling er ikke at kritisere universitetet som institution og gøre 

mig selv til offer, men derimod at komme med proaktive og innovative forsalg til forbedrin-

ger af effekten af uddannelsen i et samarbejde, samtidig med at jeg erkender at institutio-

nen består med dens årelange traditioner. Derfor har det været oplagt for mig at supplere 

den institutionelle tilgang med en helt anden tilgang i form af teorien om sociale identiteter, 

som følger nedenfor. Når jeg gør det, er det fordi, jeg som subjekt eller aktør i forhold til 

den teori får et helt andet fokus og en mere positiv og fremadrettet rolle. Med andre ord, så 

vil min overgang fra institutionel teori til social teori være udtryk for en reflekteret og proak-

tiv reframing, som supplement til den institutionelle teori. 
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6.3 Uddannelsen set ud fra teori om sociale identiteter 

Social identitetsteori belyser det forhold at have fælles identitetstræk i en gruppe som i 

dette tilfælde identiteten som studerende på en uddannelse, og i hvor høj grad adfærden 

som studerende er påvirket af den fælles identitet (Haslam 2003 s. 23). Den fælles identi-

tet eksisterer ikke kun i form af adfærd, men også i form af de kognitioner, der er omkring 

gruppens adfærd og normer. I dette tilfælde handler det altså om vores selvopfattelse af 

det at være studerende og i hvor høj grad det påvirker vore tanker og adfærd. Den sociale 

identitet udspænder sig i et kontinuum mellem interpersonel adfærd og intergruppeadfærd 

(Haslam 2003). Perspektiver på individets adfærd er både påvirket af individuelle motiver 

og af motiver, der tager afsæt i gruppeidentiteten. Da påstanden er, at der er tale om et 

”både-og”, vil en given adfærd kunne gøres til genstand for en vurdering af, hvilke faktorer 

i forhold til kontinuummet, der kan være i spil f.eks. i forhold til det at være studerende. På 

uddannelsen optræder vi både som studerende og som erfarne ledere i den offentlige sek-

tor. Det er min vurdering, at når vi overvejende optræder som ledere er den interpersonelle 

adfærd høj, mens intergruppeadfærden er høj, når vores identitet er påvirket af det at væ-

re studerende. 

Der er ingen tvivl om, at intergruppeadfærden er høj i forhold til de eksamensopgaver jeg 

har undersøgt, mens der i langt højere grad er tale om interpersonel adfærd, når jeg sæt-

ter refleksionerne i gang hos den enkelte master, som tilfældet var i mine interviews. 

Intergruppeadfærden forstærkes i ledernes møde med institutionerne i form af universitet, 

masteruddannelsen og underviserne. Jo mere vi gør os selv til studerende i en institutionel 

ramme, jo mere præges vi af den intergruppeadfærd, som institutionerne fasciliterer. Det 

er omkring disse forhold, at jeg også kan se, at jeg selv er med til at opretholde denne for-

ståelse i kraft af min udvekslingsmodel, som også er delt i to grupper, hvor underviserne er 

i den ene og lederne i den anden kategori. Der er en latent fare ved at visualisere relatio-

nen på denne måde, selv om jeg er overbevist om, at den opfattes som sådan af de fleste. 

Risikoen er, at undervisere, der læser min afhandling, får en intergruppeadfærd og at de to 

grupper, som burde være fælles om at udvikle udvekslinger mellem forskningsbaseret vi-

den og det personlige lederskab, forskanser sig i egen gruppe som en højstatusgruppe og 

en lavstatusgruppe i forhold til den vidensmagt, som universitetets undervisere har fordel 

af. Den inertimæssige udfordring i relationen mellem studerende og undervisere på ma-

steruddannelsen er, at man i egen ingruppen fint kan finde tilfredsstillende identiteter som 

højstatusgruppe. Underviserne som højstatusgruppe i forhold til forskningsbaseret viden 

og lederne som højstatusgruppe i forhold til ledelseserfaring. Herved kan systemerne op-

retholdes med rimelige identiteter uden at nogen gør opmærksom på, at potentialet i et 

samarbejde mellem de to grupper ikke er udnyttet fuldt ud. Risikoen herved er, at ingrup-

pefavoriseringen forhindrer øgede kvalificerede udvekslinger mellem den forskningsbase-

rede viden og de personlige lederskaber.  
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På dette sted er det så, at begrundelsen for valg af denne teori bliver afgørende, fordi teo-

rien om sociale identiteter netop har et bud på, hvordan ingruppefavorisering minimeres. 

Det kan gøres ved strategisk at arbejde med identiteterne, og mulighederne er forskellige. 

Mit forslag til ændring af udvekslingsmodellen skal være at opbygge en dual-

identitetsmodel i stedet (Haslam 2003 s. 128). Dette gøres meget kort forklaret ved at 

bygge en ny fælles identitet oven på de to identiteter, der i forvejen hersker. Herved rettes 

fokus mod et fælles tredje, som gerne skulle være befordrende for både studerende og 

undervisere.  Min model skal altså have en fællesnævner eller fællesmængde i stedet for 

to selvstændige mængder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgangspunktet for ovenstående forsalg til ”den innovative udvekslingsmodel” er, at der 

skal etableres en fælles platform for kvalificering af udvekslingerne mellem den forsk-

ningsbaserede viden og de personlige lederskaber. Et innovativt forum hvis formål er at 

udfordre de institutionelle grænser og ingruppefavoriseringen med henblik på at kvalificere 

uddannelsen. Et forum hvor både undervisere fra forskellige fakulteter og studerende lede-

re naturligvis er repræsenterede. Om det skal være et overordnet forum, der etableres for 

hele uddannelsen, eller det er et forum, der etableres på hvert hold eller en hel tredje mu-

lighed, vil jeg lade stå åbent. Det afgørende er, at der etableres et forum, der kan skabe en 

fælles tredje identitet, så undervisere og studerende ikke forbliver stereotyper i deres re-

spektive ingrupper. Dette forum skal have ansvaret for at fascilitere et højere refleksions-

niveau på uddannelsen i forhold til udvekslingerne mellem forskningsbaseret viden og det 

personlige lederskab. 

Forskningsbaseret 
viden 

Undervisere/Forskere 

Det personlige le-
derskab 

Ledere/Studerende 
Udvekslinger 

Figur 5: Udvekslingsmodellen 

Figur 6: Den innovative udvekslingsmodel 
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Med dette afrundende teoretisk reflekterende og begrundede bud på en reframing af ud-

vekslingsmodellen, vil jeg gå videre med nogle mere operationelle forbedringsforslag til 

fremme af kvalificerede udvekslinger. 

6.4 Konkrete forslag til forbedring af mulighederne for udvekslinger 

Nedenfor har jeg opstillet en række forslag til, hvor der konkret kan iværksættes nogle 

ændringer, så antallet af udvekslinger umiddelbart kan sættes op. Nogle af disse ændrin-

ger har jeg allerede gennemført for mit eget vedkommende på grundlag af mit projekt. 

 Jeg startede med at have et billede af, at jeg ikke fik nok viden med mig på universi-

tetet. Dette udviklede sig til et billede af, at jeg måske også kunne ændre noget i 

egen organisation, for at mine muligheder for udvekslinger blev bedre der. Derfor 

har jeg nu i samarbejde med de øvrige ledere i mit ledelsesteam ændret ledelses-

strukturen på min skole, så fire pædagogiske lederes stillinger er funktionstømt for 

administration, samtidig med at vi har ansat en administrativ leder og oprettet et 

fællessekretariat, hvor vi før havde to skolesekretærer i hver sin afdeling. Samtidig 

har vi ved konsulenthjælp ændret vores mødestruktur, så vi får adskilt drift og udvik-

ling, hvilket har været befordrende for det at arbejde med strategi. På møderne ar-

bejder vi bevidst med det at reflektere, så vi på hvert møde har en fascilitatorrolle, 

som vi bestrider på skift.  

 Vi arbejder bevidst på skolen med at skabe mødesituationer, hvor der sker precen-

sing (Scharmer 2008) og hvor hjernens hurtige system har bedre mulighed for at 

bidrage (Fredens 2009 s. 71). 

 I min undersøgelse omkring fremstillingsformer fandt jeg ud af, at en stor del af mit 

pensum kun var tilgængelig vha. mine noter og bøger. Jeg har derfor ekspliciteret 

den del af min viden (TLMN), så den bliver mere tilgængelig. Jeg har lagt mine no-

ter ud på min blog sammen med alle dias fra mine fag, så jeg hurtigt kan tilgå dem 

over alt, når behovet opstår, så det ikke er en fysisk placering af mine noter jeg er 

afhængig af. Nu er de virtuelt tilgængelige og jeg er tilgået dem oftere end før. 

 Noget af det et innovationsforum kan arbejde med at kvalificere, er at udvikle ram-

merne for en refleksionsportefolie. Om denne skal være en del af alle fag eller en 

del af et refleksions- og læringsforløb, som forløber parallelt med uddannelsen og 

som relaterer sig til alle fagene, vil jeg ikke tage stilling til her. 

 Hvis kvalificering af udvekslinger eller samspillet mellem undervisere og studerende 

skal ændres på uddannelsen, ville det være hensigtsmæssigt, hvis der sker en mål-

rettet konstituering af studiet af universitetet som institution, så det ikke var op til 

den enkelte underviser på et tilfældigt fag. Måske skal der være et obligatorisk intro-

forløb eller introseminar, hvor konstitueringen foregår.  

 Jeg kunne forestille mig, at man på masterstudiet skal lave en opgave, hvor man 

afdækker sine egne udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det daglige 
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lederskab, hvor man så beskriver, hvilke konsekvenser, det skal have for måden at 

lære på, for studiet, for undervisningen, og for det at tilrettelægge rammerne for ud-

nyttelsen af viden i de former, den nu har i hovedet på én i forhold til det daglige le-

derskab.  

 Jeg vil tage en drøftelse med min chef om, hvad det betyder at sende en leder på 

masteruddannelse, og hvordan udbyttet kunne blive højere ved, at nærmeste leder 

eller andre dele af egen organisation involveres direkte heri, så uddannelsen ikke 

udelukkende bliver et personligt anliggende. 

Jeg vil ikke fortsætte listen yderligere men derimod fremhæve at ovenstående liste blot er 

eksempler på innovative drøftelser, som kunne tages i et innovativt forum.  

6.5 Perspektivering af begrebet ”refleksion” 

Som tidligere nævnt i opgaven ved introduktion af refleksionsbegrebet, fortalte jeg, at der 

var basis for at brede refleksionsbegrebet yderligere ud en Batesons model i denne af-

handling. Nedenfor har jeg derfor samlet en række forskellige synsvinkler på begrebet ”re-

fleksion”, og som fremhæver forskellige dimensioner i forhold hertil. På grundlag af neden-

stående referencer kunne det være relevant, at selve begrebet blev grundigt belyst på ud-

dannelsen med afsæt i den psykologiske forskning og som en del af en parallel refleksi-

onsportefolie eller som en del af fagene eller som et obligatorisk fag på uddannelsen. 

Følgende perspektiver på læring har jeg umiddelbart stødt på i den læste litteratur: 

”Om anden ordens læring hedder det: Over for dette står refleksionen forstået som en 

spejling, der opfatter muligheden for at tænke ud over sig selv – og iagttage sig selv fra 

den andens perspektiv og dermed medtænke det udgangspunkt, man iagttager verden fra” 

(Elgaard Sørensen 2008 s. 171). 

”Med refleksionen går vi på besøg hos os selv – vi ved, at det sete afhænger af øjnene, 

der ser, men når vi kigger en ekstra gang, kan vi måske se det, vi ikke før så” (Helth 2009 

s. 125). 

”Refleksionen er den erkendelsesorienterede proces, hvor vi forandrer vores opfattelser, 

bogstaveligt og i overført betydning. Det er en proces hvor opmærksomheden vendes 

mod, hvad vi ved, føler, tror på og agerer i forhold til” (Helth, Bonnerup 2011 s. 118). 

”Den kritiske refleksion eller præmisrefleksionen har ikke i noget tilfælde været en del af 

projektets formål. Det interessante ved denne form for læreproces er, at den så at sige 

genererer sig selv, når omstændighederne er til stede” (Helth, Bonnerup 2011 s. 122). 

”Det skal i øvrigt i denne sammenhæng bemærkes, at traditionel eksamen eller andre for-

mer for sanktionsgivende evalueringer er dårligt egnede til at skabe relevant refleksion, 

fordi opmærksomheden er rettet mere mod den aktuelle præstation end mod erfaringsbe-

arbejdelse” (Illeris 2011 s. 110). 
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”Kompetence = engagement + praksis + refleksion. Uden engagement, uden praksis og 

uden refleksion vil mulighederne for kompetenceudvikling være svage og af tilfældig ka-

rakter” (Illeris 2011 s. 111). 

”Refleksionens tre perspektiver: I det første perspektiv fremgår refleksionens fundamenta-

le karakter af social proces, mens de to følgende præsenterer refleksionens mulige resul-

tat som henholdsvis kvalificering af praksis og transformativ læring” (Helth, Bonnerup 2011 

s. 126). 

”Refleksion er en tænkeform, der skaber sammenhæng mellem forskellige faktuelle for-

hold eller erfaringer hos individet. Kan forbinde et vurderende bagudskuende blik på egen 

erfaringsviden og forståelse med en fremskreven proces, hvor en mulig fremtid forestilles. 

Som sådan kan refleksionen omfatte forskellige former for viden, ligesom den kan være 

rettet mod såvel kvalificering af handlemåder som mod en mere grundlæggende undersø-

gelse af grundlaget for disse handlemåder” (Helth, Bonnerup 2011 s. 310). 

Som det ses af ovenstående citater, er begrebet ”refleksion” mangefacetteret, og det er 

også værd at bemærke, at flere af ovenstående forskningsbaserede synspunkter fastlæg-

ger at refleksionen er forudsætningen for udvikling af kompetencer og transformativ læ-

ring, hvilket i sig selv begrunder, at det burde fylde mere på uddannelsen, så vi som stude-

rende ikke blot erhverver kvalifikationer men også reelle udvekslingskompetencer. 

 

6.6 Min egen dannelse under vejs i projektet 

Jeg tror ikke læseren er i tvivl om, at der er sket en dannelse af mig som leder og stude-

rende igennem denne proces, hvor det refleksive er sat i centrum imellem universitet og 

ledelse. Jeg har fået reframet min opfattelse af udfordringerne og fået indsigter i, hvor der 

kan sættes ind for at få et større udbytte af uddannelsen. Jeg har for mit eget vedkom-

mende gennemgået en meget koncentreret refleksions- og udviklingsproces på dette hal-

ve år. Meningen med dette projekt har været at vise, at det fører et udbytte og personlige 

indsigter med sig, og at en sådan proces med fordel kan være en integreret del af studiet, 

så det for mit eget vedkommende kunne være forløbet over 2½ år i stedet for kun i ma-

sterprojektet.  

Jeg har lært en hel del om det at bryde med institutionelle rammer, og hvordan det kan 

gøres anstændigt, så man ikke ender som en offeraktør, men derimod som en forhåbentlig 

kvalificeret aktør, der byder kvalificeret op til fælles udvikling i stedet. 

6.7 Grundlag for yderligere undersøgelser 

I mine empiriske undersøgelser under vejs i dette projekt, er der fremkommet resultater, 

som kunne danne basis for yderligere undersøgelser. Nedenfor har jeg kort præsenteret 

disse muligheder. 
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 Det kunne være relevant at lave yderligere undersøgelser af, hvad de forskellige 

udvekslingsformer afhænger af. Jeg er f.eks. fremkommet med det bud, at det må-

ske afhænger af vores ledelsesmæssige niveau i organisationen. 

 Det kunne være interessant at undersøge, hvad der karakteriserer grænsen mellem 

TLUN og TLMN, så vi evt. kan flytte mere viden fra TLMN til TLUN. 

 Det kunne være relevant at undersøge, hvad der skaber en god leder i forhold til 

nogle af de perspektiver jeg har i spil i denne afhandling. Her tænker jeg specielt 

på, om videnskaben måske er det sekundære redskab til at opnå det primære - 

nemlig refleksionskompetence, koblingskompetence, innovationskompetence, og 

læringskompetence, fordi det måske i virkeligheden er det, som gør os til gode le-

dere i den sidste ende. Det er ikke sikkert, at det vigtigste er, om du kan recitere te-

ori, men om du kan reflektere den ind i en praksis, hvor den bliver virksom i forhold 

til dig selv, dine medarbejdere og den organisationskultur, du er en del af. 

 Der kunne være basis for at foretage en generel undersøgelse af refleksionsni-

veauet på masteruddannelser og i organisationer, når lederen leder. 

 Det kunne være relevant at undersøge, hvad det betyder for lederes identitet i or-

ganisationen, når de har taget en masteruddannelse, og samtidig undersøge ud-

dannelsens status i kommunale organisationer. 

 Det kunne være interessant at undersøge, om der er sammenhæng mellem den 

måde, vi indretter vores egen læring og udvikling på som ledere, og den måde vi 

indretter læring på i organisationen, hvilket i givet fald ville fremme vigtigheden af at 

gennemgå en refleksiv læringsudvikling. 

7. Konklusion og omsættelighed 

Min problemformulering var følgende: 

Hvordan kan lederuddannelse kvalificeres så udvekslingen mellem forskningsbase-

ret viden og det personlige lederskab øges generelt - både kvantitativt og kvalitativt, 

og hvordan kan dette forhold kvalificeres specifikt for mig som leder igennem dette 

masterprojekt? 

Jeg har valgt at løse denne opgave ved at gennemgå en proces, som har skabt den for-

ventede personlige udvikling og øget mit faglige og ledelsesmæssige udbytte og mulighe-

derne for at foretage udvekslinger væsentligt. Jeg har løbende beskrevet denne udvikling i 

min hermeneutiske proceslog på min blog og i denne afhandling. 

På grundlag af en række empiriske undersøgelser, hvor mine udviklede forforståelser har 

mødt praksis, er jeg fremkommet med nogle konkrete perspektiver og resultater i forhold til 

udvekslingsforholdet mellem den forskningsbaserede viden og det personlige lederskab.  

Afslutningsvis udfordrer jeg vha. to teorier mit overordnede perspektiv og på grundlag af 

denne reframing og min empiri fremkommer jeg med konkrete forslag til forbedringer i eget 



Eksamensnummer: 305353 

Side 66 

 

lederskab suppleret med en beskrivelse af, hvad der allerede er ændret i min ledelse. Til 

sidst fremkommer jeg med forslag til yderligere undersøgelser, på basis af de empiriske 

fund her i afhandlingen. 

For at slutte der hvor jeg begyndte, så skal den hermeneutiske proces afrundes med en 

vurdering af omsætteligheden af den nye viden, jeg er kommet frem med. Jeg mener ab-

solut ikke, der er noget kompliceret i at højne refleksionsniveauet omkring disse forhold 

under masterstudiet. Jeg har i mine interviews oplevet, at reflekterede udvekslinger kan 

fasciliteres umiddelbart. Det er ikke kompliceret. For mig at se handler det om at komme i 

gang og få et fælles fokus på disse forhold ved f.eks. på den ene eller anden måde at få 

en dual-identitet, hvor vi som erfarne ledere får et projekt sammen med erfarne forskere 

om at udvikle god ledelse ude i organisationerne, så masteruddannelsen ikke ”udelukken-

de” er en institution, hvor der for de studerende er meget fokus på udstedelse af eksa-

mensbeviser, men også er en institution der borger for reel, kvalificeret og reflekteret le-

delsesudvikling helt ud i de kommunale organisationer. 

”Du skal huske på, at handling og refleksion ikke er det samme; men du skal bringe det til 

at være to sider af samme sag. Nogle mennesker handler så meget og så hurtigt, at de 

aldrig når til refleksionen. Andre reflekterer og reflekterer men kommer ikke ud af starthul-

lerne. Vi behøver næppe skrive, at du skal lære at slå den rette tone an: en nyttig balance 

mellem handling og refleksion; det resultatskabende og perspektivskabende. Kun du kan 

høre, hvornår dine toner klinger bedst!” (Fredens, Prehn 2009 s. 19). 
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9. Bilag 1: Den filosofisk hermeneutiske proces i projektet 



10. Bilag 2: Niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læ-

ring13. 

Niveau Viden Færdigheder kompetencer 

7 

 

 Skal inden for et eller flere 
fagområder have viden, 
som på udvalgte områder 
er baseret på højeste inter-
nationale forskning inden 
for et fagområde.  

 Skal kunne forstå og på et 
videnskabeligt grundlag re-
flektere over fagområ-
dets/dernes viden samt 
kunne identificere viden-
skabelige problemstillinger. 

 

 Skal mestre fagområ-
dets/ernes videnskabelige 
metoder og redskaber samt 
mestre generelle færdighe-
der, der knytter sig til be-
skæftigelse inden for fag-
området/erne. 

 Skal kunne vurdere og 
vælge blandt fagområ-
det/ernes videnskabelige 
teorier, metoder, redskaber 
og generelle færdigheder 
samt på et videnskabeligt 
grundlag opstille nye ana-
lyse- og løsningsmodeller.  

 Skal kunne formidle forsk-
ningsbaseret viden og dis-
kutere professionelle og vi-
denskabelige problemstil-
linger med både fagfæller 
og ikke-specialister. 

 Skal kunne styre arbejds- 
og udviklingssituationer, 
der er komplekse, uforud-
sigelige og forudsætter nye 
løsningsmodeller.  

 Skal selvstændigt kunne 
igangsætte og gennemføre 
fagligt og tværfagligt sam-
arbejde og påtage sig pro-
fessionelt ansvar.  

 Skal selvstændigt kunne 
tage ansvar for egen faglig 
udvikling og specialisering. 
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 Kvalifikation:  

Ved en kvalifikation forstås en grad, et uddannelsesbevis eller et bevis for en sup-
plerende kvalifikation, der er offentligt godkendt og dokumenterer et læringsudbyt-
te som er opnået. 
 

 Læringsudbytte:  

Ved læringsudbytte forstås, hvad man skal vide og kunne som resultat af en lære-
proces. 

o Viden: Viden angiver viden om et emne samt forståelse. 

o Færdigheder: Færdigheder angiver, hvad en person kan gøre eller udføre. 

o Kompetencer: Kompetencer handler om ansvar og selvstændighed og an-

giver evnen til at anvende viden og færdigheder i en arbejdssituation eller i 

studiemæssig sammenhæng 

 Grader:  

En grad repræsenterer et dokumenteret og bedømt resultat af en læreproces på et 
videregående uddannelsesniveau. 

 

 

                                            
13

 www.kvalifikationsrammen.dk  

http://www.kvalifikationsrammen.dk/
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11. Bilag 3: Kompetenceblomsten (Illeris 2011) 

 

Figur 7: Kompetenceblomsten 

 



12. Bilag 4: Indlæringsgrader i forhold til 256 teorier i 8 masterfag 
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13. Bilag 5: Fordeling af teoriernes16 fremtrædelsesformer 

 



14. Bilag 6: Fremtrædelsesformer og indlæringsgrader 

 



15. Bilag 7: Paratviden (TLUN+OL) i forhold til fremtrædelsesformer 

 

 



16. Bilag 8: Datamateriale fra undersøgelse af indlæringsgrader 

Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

1 Investering i kompetencer Begreber IL 

2 Transformationel ledelse Begreber IL 

3 Aktør netværksteori Begreber IL 

4 Entrepreneurielle muligheder Matematiske formler IL 

5 Beslutningstagning Matematiske formler IL 

6 Principal-agent Matematiske formler IL 

7 Præstationsaflønning Matematiske formler IL 

8 Karriereincitamenter Matematiske formler IL 

9 Iværksætteri Matematiske formler IL 

10 Investering i kompetencer Statistik IL 

11 Personaleomsætning Statistik IL 

12 Ansættelse i det offentlige Statistik IL 

13 Motivation Statistik IL 

14 Fastholdelse Typologi IL 

15 Teammodel og ledelse Visuel model IL 

16 Kjeld Fredens 2-faktor kvadrant OL 

17 Spørgsmålstyper 2-faktor kvadrant OL 

18 Mødeledelse 2-faktor kvadrant OL 

19 Strategi 2-faktor kvadrant OL 

20 Ledelse af professionelle 2-faktor kvadrant OL 

21 Coaching 2-faktor kvadrant OL 

22 Kultur 2-faktorer OL 

23 Forandringsagent 2-faktorer OL 

24 Hjernen 2-faktorer OL 

25 Lederskab 2-faktorer OL 

26 Ledelsesstil 2-faktorer OL 

27 Behov 2-faktorer OL 

28 Økonomiske incitamenter 2-faktorer OL 

29 Kropssprog Begreber OL 

30 Læring Begreber OL 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

31 NPM Begreber OL 

32 Stress Begreber OL 

33 Psykologisk kontrakt Begreber OL 

34 Social identitet Begreber OL 

35 Samtaler Guide OL 

36 Aktiv lytning Guide OL 

37 Coaching Guide OL 

38 Feed-back Guide OL 

39 Organisationsteori Historisk OL 

40 Konflikttrappen Procesmodel OL 

41 Teori-U Procesmodel OL 

42 Fysiologiske rektioner Procesmodel OL 

43 Forandringsproces Procesmodel OL 

44 Arbejdsmiljø Statistik OL 

45 Forsvarstyper Typologi OL 

46 Beslutningsprocesser Typologi OL 

47 Magt Typologi OL 

48 Ledelsesmotivator Typologi OL 

49 Mentale modeller Typologi OL 

50 Organisationsformer Typologi OL 

51 Beslutninger Typologi OL 

52 Budgettering Typologi OL 

53 Kultur Visuel model OL 

54 Teori-U Visuel model OL 

55 Forandringstyper Visuel model OL 

56 Forandringer Visuel model OL 

57 Organisationskultur Visuel model OL 

58 Behov Visuel model OL 

59 Interessentmodel Visuel model OL 

60 Organisationsmodeller Visuel model OL 

61 Forandringsteorier 2-faktor kvadrant TLMN 

62 Helhedstænkning 2-faktor kvadrant TLMN 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

63 Integrativ perspektivisme 2-faktor kvadrant TLMN 

64 Orienteringsmåder 2-faktor kvadrant TLMN 

65 Kvadrantmodellen 2-faktor kvadrant TLMN 

66 Organisationsændringer 2-faktor kvadrant TLMN 

67 Ledelsesperspektiver 2-faktor kvadrant TLMN 

68 Differentieret kommunikation 2-faktor kvadrant TLMN 

69 Adfærdsanalyse 2-faktor kvadrant TLMN 

70 Konfliktdimensioner 2-faktor kvadrant TLMN 

71 Gruppeprocesser 2-faktor kvadrant TLMN 

72 Ændret fokus 2-faktor kvadrant TLMN 

73 OPS 2-faktor kvadrant TLMN 

74 Brugercentreret innovation 2-faktor kvadrant TLMN 

75 Darsø 2-faktor kvadrant TLMN 

76 Innovationsledelse 2-faktor kvadrant TLMN 

77 Iværksætteri 2-faktor kvadrant TLMN 

78 Entrepreneurielle muligheder 2-faktor kvadrant TLMN 

79 Forandringstyper 2-faktor kvadrant TLMN 

80 Politik og interesser 2-faktor kvadrant TLMN 

81 Politiktyper 2-faktor kvadrant TLMN 

82 Stressmodel 2-faktor kvadrant TLMN 

83 Krav-kontol model 2-faktor kvadrant TLMN 

84 Markedsmodel 2-faktor kvadrant TLMN 

85 Innovationsdagsorden 2-faktor kvadrant TLMN 

86 Reformtyper 2-faktor kvadrant TLMN 

87 Motivationel ledelse 2-faktor kvadrant TLMN 

88 Trivsel 2-faktor kvadrant TLMN 

89 Psykologisk ilt 2-faktor kvadrant TLMN 

90 Offentlige ansatte 2-faktorer TLMN 

91 Ledelsesperspektiver 2-faktorer TLMN 

92 Værdibaseret ledelse 2-faktorer TLMN 

93 Samtaler 2-faktorer TLMN 

94 Ledelseskonfliktstil 2-faktorer TLMN 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

95 Motivation 2-faktorer TLMN 

96 Vitaliseringsmodel 2-faktorer TLMN 

97 Beslutningsteori Begreber TLMN 

98 Historisk udvikling Begreber TLMN 

99 Mål Begreber TLMN 

100 Omgivelser Begreber TLMN 

101 Magt Begreber TLMN 

102 Organisationsændringer Begreber TLMN 

103 Ledelse Begreber TLMN 

104 Karismatisk ledelse Begreber TLMN 

105 Dialogbaseret ledelse Begreber TLMN 

106 Positiv psykologi Begreber TLMN 

107 Ledelsesmotivator Begreber TLMN 

108 Autentisk ledelse Begreber TLMN 

109 Back til basic strategi Begreber TLMN 

110 Offentlig innovation Begreber TLMN 

111 Brugercentreret innovation Begreber TLMN 

112 Offentlig topledelse Begreber TLMN 

113 Kubuskonceptet Begreber TLMN 

114 Innovationsledelse Begreber TLMN 

115 Kommunikation Begreber TLMN 

116 Intervenering Begreber TLMN 

117 Reformer Begreber TLMN 

118 Kognitiv stressteori Begreber TLMN 

119 Coping Begreber TLMN 

120 Commitment Begreber TLMN 

121 Indflydelsestaktik Begreber TLMN 

122 Team Begreber TLMN 

123 Kendte strateger Begreber TLMN 

124 Strategisk fit Begreber TLMN 

125 Strategisk kommunikation Begreber TLMN 

126 Strategisk fremtid Begreber TLMN 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

127 Organisationsstruktur Cases TLMN 

128 Forandringsteorier Cases TLMN 

129 Forandringer Cases TLMN 

130 Strukturreform Cases TLMN 

131 Strategisk kommunikation Guide TLMN 

132 Fremmere for autoritet Guide TLMN 

133 OPP Historisk TLMN 

134 Psykologiens historie Historisk TLMN 

135 Strategisk historie Historisk TLMN 

136 Ledelsesskoler Historisk TLMN 

137 Tillid og kontakt Historisk TLMN 

138 Konflikter Historisk TLMN 

139 Designskoler Historisk TLMN 

140 Strategi Historisk TLMN 

141 Organisationsændringer Historisk TLMN 

142 Offentlig topledelse Kodeks TLMN 

143 Selvdetermineringsteori Kompliceret model TLMN 

144 Pensum i psykologi Læringsportefolie TLMN 

145 Forhandlinger Polarisering TLMN 

146 Kubuskonceptet Procesmodel TLMN 

147 Faktorer i stressproces Procesmodel TLMN 

148 Lederudvikling Procesmodel TLMN 

149 Konflikter Procesmodel TLMN 

150 Modstans mod forandringer Procesmodel TLMN 

151 Modstans mod forandringer Procesmodel TLMN 

152 Innovative equilirium Procesmodel TLMN 

153 Værdiskabelse Procesmodel TLMN 

154 Innovationsstrategi Procesmodel TLMN 

155 Forandring Procesmodel TLMN 

156 Brugercentreret innovation Procesmodel TLMN 

157 Innovationsprocessen Procesmodel TLMN 

158 Målepunkter Procesmodel TLMN 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

159 Resultatbaseret styring Procesmodel TLMN 

160 Iværksætteri Procesmodel TLMN 

161 Forandringer Procesmodel TLMN 

162 Forandringsproces Procesmodel TLMN 

163 Vækst Procesmodel TLMN 

164 Forventningsteori Procesmodel TLMN 

165 Forandringer Procesmodel TLMN 

166 Stressmodeller Procesmodel TLMN 

167 Psykologisk stressmodel Procesmodel TLMN 

168 Jobcrafting Procesmodel TLMN 

169 Magt Procesmodel TLMN 

170 Psykologisk kontrakt Procesmodel TLMN 

171 Målsætning Procesmodel TLMN 

172 Magt Statistik TLMN 

173 Kultur Statistik TLMN 

174 Iværksætteri Statistik TLMN 

175 Modeller for iværksætteri Statistik TLMN 

176 Henviste Statistik TLMN 

177 Psykisk arbejdsmiljø Statistik TLMN 

178 Udbrændthed Statistik TLMN 

179 Coping Statistik TLMN 

180 Belastningsreduktion Statistik TLMN 

181 Omorganisering Statistik TLMN 

182 Ledelse af professionelle Statistik TLMN 

183 Motivation Statistik TLMN 

184 Strategisk kommunikation Trekantmodel TLMN 

185 Reformtrilemmaet Trekantmodel TLMN 

186 Kommunikation Trekantmodel TLMN 

187 Innovationsdagsoden Trekantmodel TLMN 

188 Iværksætteri Trekantmodel TLMN 

189 Ledelse af professionelle Typologi TLMN 

190 Forandringsgrad Typologi TLMN 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

191 Personligheden Typologi TLMN 

192 Offentligt lederskab Typologi TLMN 

193 Domæneteorien Typologi TLMN 

194 Motivation Typologi TLMN 

195 Politikerroller Typologi TLMN 

196 Generiske strategier Typologi TLMN 

197 Beslutningsmodeller Typologi TLMN 

198 Blame avoidance Typologi TLMN 

199 Forhandlingsspil Typologi TLMN 

200 Forhandlingsstrategier Typologi TLMN 

201 Magt Typologi TLMN 

202 Motivation Typologi TLMN 

203 Mål Typologi TLMN 

204 Analyseniveauer Typologi TLMN 

205 Myter om lederskab Typologi TLMN 

206 Tillid og kontakt Typologi TLMN 

207 Konflikter Typologi TLMN 

208 Magt Typologi TLMN 

209 Konfliktdimensioner Typologi TLMN 

210 Autoritet Typologi TLMN 

211 Sociologiske perspektiver Typologi TLMN 

212 Paradigmer Typologi TLMN 

213 Velfærdsinnovation Typologi TLMN 

214 Innovationsledelse Typologi TLMN 

215 Modeller for Iværksætteri Typologi TLMN 

216 Strategisk analyse Typologi TLMN 

217 Forandringsstrategi Typologi TLMN 

218 Stress management Typologi TLMN 

219 Commitment Typologi TLMN 

220 Ledelse af team Typologi TLMN 

221 Motivation Typologi TLMN 

222 Reformtyper Typologi TLMN 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

223 Social læring Visuel model TLMN 

224 Informationsrummet Visuel model TLMN 

225 Intervenering Visuel model TLMN 

226 Ledelse Visuel model TLMN 

227 Transitionsmodel Visuel model TLMN 

228 Dobbelt innovationsdagsorden Visuel model TLMN 

229 Velfærdsinnovation Visuel model TLMN 

230 Selvledelse Visuel model TLMN 

231 Kreativ platform Visuel model TLMN 

232 Designstrukturer Visuel model TLMN 

233 OPP Visuel model TLMN 

234 Iværksætteri Visuel model TLMN 

235 Iværksættere Visuel model TLMN 

236 Strategisk analyse Visuel model TLMN 

237 Kultur Visuel model TLMN 

238 Administrativ organisering Visuel model TLMN 

239 Strategiske arenaer Visuel model TLMN 

240 Identitet – strategisk Visuel model TLMN 

241 Nye organisationsformer Visuel model TLMN 

242 Pulic service Begreber TLUN 

243 Personligheden Begreber TLUN 

244 Incitamenter Begreber TLUN 

245 Teori-U Begreber TLUN 

246 Organisationer Historisk TLUN 

247 Overskud-Underskud Polarisering TLUN 

248 Organisationsstruktur Polarisering TLUN 

249 Dagsordensfastsættelse Procesmodel TLUN 

250 Trækteorier Typologi TLUN 

251 Videnskabsteori Typologi TLUN 

252 Isomorfisme Typologi TLUN 

253 Dagsordensbegreber Typologi TLUN 

254 Demokratityper Typologi TLUN 
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Nummer Teorier Fremtrædelsesform Indlæringsgrad 

255 Isomorfisme Typologi TLUN 

256 Beslutninger Typologi TLUN 



17. Bilag 9: Dagsorden til 1. horisontmøde og vejledningssamtale 

Konteksten for samtalen: 

Samtalen her er en del af opgaven og min metode. 

Samtidig med at jeg søger vejleding, så er det også et metodisk trin i min proces i projek-

tet. 

“Situationen ved start af projektet”: 

Jeg får ikke nok ud af min master! 

Jeg kan ikke bruge den nok i hverdagen. 

Nyttemaksimeringsbetragtning. 

Hvad er der sket siden sidst: 

- samtaler med folk 

- personlig og bred læringsproces for at få mest mulig effekt ud selv 

- nye indsigter, viden og erfaringer i udvekslingerne mellem forskningsbaseret viden og 

det personlige lederskab 

- mål at præsentere chefer, direktion og uddannelsesafdeling (anbefalinger)! 

Problemformulering:  

Gennemgås med Michael i forhold til mine overvejelser. Forhåndsdefineret? Induktivt? 

Deduktivt? – Proces så hverken/eller!!! 

Min Forforståelse 1: Samtale og refleksion 

1. Hvad er der sket siden sidst 

A. Litteratursøgning og læsning – Bibliotekssøgekursus – Refworks – 3. studieuge 

B. Indsamling af empiri 

C. Metoderefleksioner 

D. Empirisk undersøgelse som kom til mig under vejs – ændret min forforståelse  

2. Metoderefleksioner 

Drøftelse af mine metodeovervejelser 

Filosofisk Hermeneutik 

Min procesplan 

I forbindelse med præsentation af min forforståelse til Michael har jeg fremstillet følgende 

billeder. En oversigt over min proces blev gennemgået for vejleder. 
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3. Ekspliciteret forforståelse 

Personlige forforståelse – sparring? En oversigt over min teorimodel blev gennemgået 

med vejleder. Empirisk undersøgelse – Måske det i stedet er hverdagen der skal æn-

dres! Bilag fra min mini empiriske undersøgelse gennemgås med vejleder 

4. Refleksion over min forforståelse  

Vejledningsspørgsmål til vejleder: 

Er det her et anvendelsesorienteret projekt? 

Problemformuleringen? 

Metodeovervejelserne? 

Teorierne? 

Processen? 

Hvilken vægt skal min opgave have i forhold til den peronlige proces jeg gennemgår? 

1. horisontmøde med vejleder: 

Refleksionsmodellen gennemgås. 



18. Bilag 10: Batesons refleksionsgrader – egen tilvirkning 

 



19. Bilag 11: Spørgeguide til mine kvalitative interviews 

1. fastsættelse af konteksten 

 Fortrolighed omkring interviews 

 Digital optagelse af interviews på telefon 

 Styring af tiden vha. stopur 

o Åbent udgangspunkt og senere snævres ind med  

o Min forforståelse 

o Kvantitative refleksioner. 

 

2. Indledning: 

Min udvekslingsmodel og forklare hvorfor dette emne interesserer mig. Jeg giver ek-

sempler på udvekslinger. 

Derefter vil jeg sætte en scene, hvor vi skal bygge en udvekslingsmodel sammen.  

Fokus skal derfor være på selve det billede af vores fælles viden, som vi skaber. Vi star-

ter ovre i den interviewede og så kommer jeg ind med min forforståelse under vejs for til 

sidst at reflektere over nogle kvantitative undersøgelsesresultater. 

 

3. Associativ indgang: 

Formået er at give den interviewede fri mulighed for at skabe umiddelbare associationer, 

inden min forforståelse kommer i spil, så jeg sikrer mig at den interviewedes perspektiver 

får tilstrækkelig plads.  

Nedenstående perspektiver skal ikke opfattes som noget vi skal igennem, men er der-

imod forskellige redskaber til at angribe det fælles billede med, for at få det så nuanceret 

som muligt. 

Vi skal prøve at lave en brainstorm sammen: 

 Hvilke tanker får du, når jeg viser dig denne model – forfølge svarene 

 Hvis du skulle udbygge modellen, hvad ville du så lægge til? 

 

4. Fænomenologisk tilgang: 

Formålet er at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewpersonens egne 

perspektiver: 

 Formål med at få en masteruddannelse? 

 Hvor har du oplevet udvekslinger? Flest under eller efter uddannelsen? 

 Typer af udvekslinger? 

 Beskriv en udvekslingssituation i dybden. 
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 Hvilken del af oplevelsen vil du opfatte som selve udvekslingen?  

 Hvad skal der til for at forbedre mulighederne for udvekslinger? 

 

5. Filosofisk narrativ tilgang: 

Formålet er at stille åbne spørgsmål, der kompenserer for den traditionelle filosofis søgen 

efter sandheden, og i stedet anvender filosofiens erfaring med at tænke. Spørgsmålene 

er hentet fra en narrativ samtalepraksis  (Helth 2009 s. 117, Lauritzen 2011 s. 100): 

Navngivningen – vi skal lege med ord og finde passende betegnelser 

 Hvad kan man kalde den udvikling du har gennemgået som FMOL studerende? 

Min udvikling har været… 

og den har været… 

 Hvad vil være et godt og passende udtryk være for det du har fået tilført? 

Jeg har fået…. 

Jeg har fået…. 

 Hvilken betydning har masteruddannelsen for dig? 

Effekten: 

 Hvilken effekt har masteren haft for dig? 

 Hvilken effekt har masteren haft for din arbejdsplads? 

 Hvilken effekt har masteren på dine tanker om dig selv?  

 Hvilken effekt har masteren på din trivsel som leder? 

 Hvad er effekten på dine medarbejdere? 

 Hvilken effekt har masteruddannelsen på din tillid til dig selv? 

 Hvilket liv får uddannelsen for dig på sigt? 

Evalueringen: 

 Hvilke elementer ville være vigtige for dig at fremhæve i en evaluering af din 

masteruddannelse? 

6. Fra bogen om modstillinger i ledelses- og organisationsteori side 15 

 Hvilke teorier har fæstnet sig i dig hvis du lige skal nævne 3? 

 Hvorfor netop dem? 

 Hvordan vil du karakterisere det pensum du blev præsenteret for på FMOL 

 Hvad afgør om en teori er anvendelig for dig? 

7. Det personlige lederskab 

 Hvordan anvender du masteren i din daglige ledelse? 
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 Hvis du kunne omorganisere faget ”det personlige lederskab” i forhold til hele 

uddannelsen, ville du så gøre det og i givet fald hvordan? 

 Hvordan har koblingen til din egen organisation været igennem uddannelsen? 

 Prøv at beskrive hvordan uddannelsen lever i hovedet på dig? 

8. (Tangkjær, Pedersen 2004) 

 Er du blevet en bedre leder? 

 Hvad forstår du ved en god leder i den sammenhæng? 

9. Læring: 

 Hvilke tanker gør du dig om din egen læring i forhold til masteruddannelsen? 

 Hvordan lærer du? 

 Hvordan husker du? 

 Hvilke tanker gør du dig i forhold til det at deltage i forskellige fag på forskellige 

hold? 

 Hvordan vil du beskrive dynamikken på holdene? 

 Hvordan vil du karakterisere undervisningen? 

 Hvilken læring har du gjort dig i forholdet mellem masteren og samfundet? 

 

10. Læringshjulet 

 

 Hvordan ser dit læringshjul ud i forhold til masteruddannelsen? 

 Hvilke tanke gør du dig i forhold til mine kvantitative resultater? 



 

20. Bilag 12: horisontsammensmeltninger fra kvalitative interviews 
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21. Bilag 13: Synspunkter og refleksioner fra interviews 

Udvekslinger: 

 Skærpet syn i egen organisation. 

 Praksis fremkalder videnskab fra hukommelsen. 

 Anvendelse af videnskab proaktivt i organisationen. 

 Praksis er referenceramme for forståelse på universitetet. 

 Forskning skaber AHA-oplevelser i fht. praksis. 

 Tiden/organiseringen i hverdagen begrænser teoretiske refleksioner. 

 Samklang med tidligere uddannelse. 

 Udvekslingsfokus afgøres af stillingens strategiske niveau. 

 Forskning i dybden er fascinerende. 

 Teori selekteres ud fra brugbarhed. 

 Kigger på praksis bagud for at forstå vha. teorien. 

 Oversætter videnskabeligt sprog og konsulenters sprog til organisationssprog. 

 

Identitet: 

 Mere provokerende/udfordrende. 

 Mere fagligt funderet. 

 Større troværdighed. 

 Bedre leder. 

 Mere kvalificeret modspiller. 

 Mere autentisk leder. 

 Mere magtfuld profil udadtil. 

 Metodebevidsthed. 

 Almen ledelsesvidende. 

 Mere erfaren leder. 

 Bedre til at profilere eksternt. 

 Kan klare højt arbejdspres. 

 Strategisk leder. 

 Refleksiv leder. 

 Prestige blandt politikere 
 

Ledelseskvalifikationer: 

 Analysere. 

 Opstille valgmuligheder. 

 Redskaber til at reflektere. 

 Bredere horisont. 

 Større perspektiv. 

 Procestænkende frem for rygradsbeslutninger. 

 Sammenhængstænkning. 

 Teoretisk indsigt. 

 Bedre til at vende hver sten. 

 Ledelsesværktøjer. 
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 Flere egenrefleksioner. 

 Strategisk tænkende. 

 Bedre til at følge strategi. 

 Prioriteringsevne. 

 Skarpere beslutningstager. 

 Overblik. 

 Bedre til at følge beslutninger. 

 Kommunikationsredskaber. 

 Belæg for beslutninger. 

 Bedre topleder. 
 

Personligt / dannelse: 

 Borgeruddannelse. 

 Dannelse. 

 Samfundsbevidsthed. 

 Kommunal forståelse. 

 Flair. 

 Fornyet lyst til jobbet. 

 Stærkere. 

 Bedre borger. 

 Mere rummelig. 

 Mere ydmyg. 

 Lyst til at læse i dybden. 

 Større mod. 

 Større sikkerhed. 

 Følelse af at være med vidensmæssigt. 

 Stor tilfredsstillelse. 

 Stolthed. 

 Mere selvtillid. 

 Personlig ballast. 

 Mere erfaring. 

 Hviler mere i mig selv. 

 Mere rolig. 

 Mere omtanke. 

 Mere nuanceret. 

 Revision af grundsynspunkter. 
 

Indsigter: 

 Masteren gør ikke en god leder i sig selv. 

 Historisk indblik og perspektiv. 

 Grundlæggende statskundskab. 

 Demokratiforståelse. 

 Embedsmandens rolle. 

 Fænomener i organisationer. 

 Menneskers adfærd og præferencer. 

 Beslutningsforløb. 
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 Ledelsespsykologi. 

 Evidens vs. politik. 

 Et problem har flere løsninger. 

 Forstå fænomener på forskellige måder. 
 

Personale: 

 Fascilitere strategier frem for at lave dem. 

 Personale er mere sikre fordi lederen er det. 

 Bedre til at støtte op om personale. 

 Giver støtte i stedet for svar. 
 

Undervisningen: 

 Godt med praksisreference til at forstå teori med. 

 Meget fragmentarisk med flere hold. 

 Gruppearbejde er spild af tid. 

 Et fag af gangen. 

 Teorien skal foldes ud i bredden i praksiseksempler af underviseren. 

 Mindre engelsk litteratur. 

 Cases var godt. 

 Tvang af basisviden - dannelsesviden er ok. 

 Kvalificerede faste og tvungne studie- /refleksionsgrupper ville fremme læringen. 

 Noget var for nørdet. 
 

Eksamen: 

 Godt med opgaver der kobler teori og praksis. 

 Mere læring ved synopser end breddeeksamener og cases. 

 Portefolien gav ikke så meget. 

 Givne cases er alt for isolerede ovre i universitetsverdenen. 

 Eksamen giver overblik og sammenhæng. 

 Synopser har størst langtidseffekt på læring. 

 Synopserne bliver skrevet mere på universitetets præmisser end på lederskabets. 

 Har ikke reflekteret over metode i egne opgaver. 

 Masterafhandling er meningsløs. 

 Målet var at bestå. 

 Alle opgaver handlede om min ledelseshverdag 

 Nødvendig tvang. 

 Konkurrence er godt. 

 Eksamen gør at man får stoffet ind under huden. 

 Tingene går op i en højere enhed. 

 Lærerne kan ikke finde ud af at aktivere på anden måde. 
 

Læring: 

 Fanger mening med teori ikke teoriens kontekst. 
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 Teori, om det jeg var optaget af, bed sig fast. 

 AHA oplevelser fik jeg en del af. 

 Forklaring på fænomener derhjemme. 

 Selektiv læsning af pensum. 

 Dansk frem for engelsk. 

 Studietid er en knap faktor. 

 Notater som læringsstil. 

 Opsamlede idéer under vejs til eksamensopgaver. 

 Er blank i forhold til mange af teorierne. 

 Omsætter alle teorier til handling når jeg lærer. 

 Opmærksom på at få noget med til praksis. 

 Kan ikke huske hvorfra teori kommer. 

 Husker teori på hvordan det kan bruges hjemme. 

 Kan ikke bruge andres erfaring til noget. 

 Ville gerne have haft mere tid til refleksion. 

 Kan ikke huske navne. 

 Tager noter til alt ved breddeeksamener. 

 Måske skal man lave en refleksionsportefolie. 

 Nogle ting var skidespændende. 

 Svært at give slip på metodetilgang. 

 Ofte svært at forstå fagenes tænkemåder. 

 Lærer intet når jeg ikke er enig eller ikke forstår metode. 

 Fra afstandtagen til nogle fag over til fascination. 

 Læste ikke litteratur. 

 Stort engagement i undervisning. 

 Anvender koblingskompetence. 

 Booster noget afgrænset op til noget stort til eksamen. 
 

Det personlige lederskab: 

 For løst. 

 Mere målsat supervision gennem hele uddannelsen. 

 Måske skal det personlige lederskab ind i fagene. 

 Måske skal man vælge fag efter de mål man sætter sig i forhold til det personlige 
lederskab. 

 Måske skal det personlige lederskab som fag lægges sidst. 

 Mentalt åndehul. 

 Fri for drift og praktiske problemer. 

 Dejligt at få lov til at være optaget af sig selv. 

 Dejligt med sparring fra psykolog. 

 Fungerede ikke godt. 

 Overfladisk og alt for bredt. 

 Man skal være forandringsparat i forhold til sig selv. 
 

Valg af uddannelse: 

 Få mere viden og indsigt. 

 Blive dygtigere leder. 



Eksamensnummer: 305353 

Side 100 

 

 Få en formel eksamen. 

 Refleksionen under studiet er det primære udkomme. 

 Jeg skal ikke bruge teorierne til noget. 

 Skal kunne tale med andre ledere. 

 Bevis på at jeg ved noget. 

 Tilskudsmuligheden. 

 Sikre min karriere. 

 Lyst til at lære nyt. 

 Gardere mig mod truende fusioner. 

 Positionering. 
 

Refleksioner: 

 Noget viden er bevidst og noget er ubevidst. 

 Afpolitisering af embedsmandsværket. 

 Tiden er ikke til at hente glemt viden fra studiet. 

 Noget ligger dybere. 

 Agerer efter det der ligger umiddelbart i tankerne. 

 Har fornemmelse af at der ligger mere derude. 

 Pensum lagrer sig ikke som paratviden. 

 Masteren er en videnskabelig overbygning på ledelse. 

 Tænk hvis de uddannelsesansvarlige startede med at spørge sig selv, hvordan de 
uddannede bedre ledere i lederens specifikke organisation. 

 Uddannelsen er bygget op på universitetets præmisser. 

 Fagene gav mere refleksion end det personlige lederskab. 

 Nogle undervisere bedre til at fremkalde udvekslinger end andre. 

 Støder sammen med kolleger i egen organisation, der ikke tænker som mig. 

 Måske skal ens chef involveres i uddannelsen. 

 Fagene gav mere anledning til refleksion end det personlige lederskab. 

 Ansvaret for udvekslingerne ligger hos den studerende. 

 Der er tale om to forskellige verdener. 

 Det meste foregår på universitetets præmisser. 
. 
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22. Bilag 14: Egne spørgsmål og refleksioner fra interviews 

 Den interviewede gav udtryk for at det var en bedre evalueringsmåde end univer-

sitetets evaluering. 

 Interviewede gav udtryk for at vedkommende var blevet mere ”glad” for sit studium 

efter interviewet. 

 Hvilke forskellige udvekslingsformer findes der? 

 Hvad karakteriserer egentlig grænsen mellem TLUN og TLMN? (bevidst/ubevidst 

viden)? 

 Hvordan kan udviklingen af faglighed og det personlige lederskab i højere grad gå 

hånd i hånd på uddannelsen? 

 Hvilket liv har refleksionen i undervisningen, i grupper, i eksamensopgaver? 

 Hvilken betydning har det at kunne gå ud med evidens som leder for ens selvop-

fattelse og for ens identitet? 

 Hvordan skulle hverdagen se ud, hvis der skulle være mere tid til udvekslinger 

mellem uddannelse og lederskab? 

 Hvilket potentiale er der ved at bringe sin læringsrefleksioner i spil i forhold til an-

dre studerende på en masteruddannelse? 

 Hvordan får man den ”glemte” viden aktiveret? 

 Hvordan effektiviserer man studiet, når tid til studier er en knap faktor for alle og 

alle ved det? 

 Hvordan skal en masteruddannelse se ud, hvis der skal være direkte sammen-

hæng til det personlige lederskab? 

 Hvordan kan universitetet og de studerende dele ansvaret for udvekslinger og 

koblinger og transformationer? 

 Hvordan kan man holde sin uddannelse i live efter endt studium? 

 Hvordan kan masteren evalueres, så den refleksion som dette interview er udtryk 

for, den sker i selve masterforløbet og ville det skabe flere udvekslinger? 

 Kunne man lade andre fag end de samfundsvidenskabelige fag spille ind i under-

visningen i kraft af de uddannelser de studerende har i forvejen – f.eks. antropolo-

gi. 

 Hvordan kan løbende evaluering af mit masterprojekts temaer aktivt inddrages i 

masterforløbet, når flere interviewpersoner oplever det som en bedre evaluerings-

form? 

 Hvad er det der gør, at refleksioner i form af mit interview fremkalder masteren? 

Kan man sætte lighedstegn mellem udvekslings- og læringsrefleksion og det at 

hente viden op til overfladen? 
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 Jeg kan se, at folk ved at reflektere siger en helt masse om den måde de skaber 

udvekslinger for sig selv. De er bare ikke opmærksomme på det. Jeg kan også se, 

de er meget personlige de enkelte udfordringer. Mon deres udvekslinger har lagret 

sig i dem som en bevidsthed om, at sådan gør jeg, men de henter det først frem, 

når jeg beder dem om at reflektere over det. 

 Kunne man forestille sig, at man på masterstudiet skal lave en opgave, hvor man 

afdækker sine egne udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det daglige 

lederskab, og man så beskriver, hvilke konsekvenser det så skal have for måden 

at lære på, for studiet, for undervisningen, og for det at tilrettelægge rammerne for 

udnyttelsen af viden i de former den nu har i hovedet på en i forhold til det daglige 

lederskab. Mon det ville øge og kvalificere udvekslingerne? 

 Når man sidder i en direktion, hvad er det så typisk for en form for strategisk ledel-

se, der er mulighed for. Er man en direktør, der tænker proaktive strategier, eller 

er man en strateg, hvor der kommer folk til mig med noget jeg skal forholde mig til. 

 Kan man gøre masterprojektet til et personligt udviklingsprojekt? 

 En udtrykker at hun ikke gider sidde i gruppearbejde, fordi hun ikke kan bruge det 

til noget. Hun kan kun bruge, hvordan hun selv kan gøre noget. Er vi erfarne ma-

stere så vant til at indrette vores læring og udvikling i egen organisation på en må-

de, så organisationen bliver på den måde. Hvordan lærer vi at blive rummelige i 

forhold til, hvordan vore medarbejdere lærer, så vi også kan rumme andres læring 

og strukturering? Skulle det være et krav på en master, så vi både udvikler egen 

læringsform, men også dermed bliver mere åben over for organisatorisk læring og 

individerne heri og deres læring. Hvordan er min læring som leder befordrende for 

nogen udviklingsprocesser og læringsformer og hvordan er den begrænsende? 

Jeg er derfor nødt til at beskrive, hvordan min egen læring i den betydning har ud-

viklet sig i kraft af min master, og hvordan det helt konkret gør mig til en bedre le-

der og effekten af min master er blevet større. 

 Af nogle af de kommentarer jeg får ind, så er der en diskussion om, hvem der har 

ansvaret for udvekslingerne. Nogen mener det er universitetet mens andre mener 

det er os selv. 

 Det er min klare overbevisning, at flere mastere argumenterer for, at masteren 

skal være anderledes på grundlag af at de med deres lette tilgang til den (ingen 

læsning og manglende engagement og tid) vil have tingene serveret på en måde, 

hvor de får mere for mindre indsats. Men samtidig er der flere af dem som siger, at 

tvang er godt. 

 Nogle ledere tvinger ikke sig selv til at få lært stoffet eller finde ud af hvordan de 

henter det frem af en hukommelse eller reflekterer over hvor meget de har lært og 

fået med sig. De bruger medarbejdere som klangbund, og kan først tændes, når 

andre serverer teorierne for dem, og så er de med. De prioriterer ikke at lave ar-
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bejdet selv. Måske er det udtryk for en ubevidsthed om egen læringsstil og studie-

kompetence. Bør der være et læringsfag på denne uddannelse. Den er måske for 

dyr for samfundet til, at der ikke er det. Hvis det kan lade sig gøre at komme igen-

nem uden at læse noget. 

 Det er også paradoksalt at vi har et karaktersystem, som belønner de der kan hu-

ske og lave her og nu refleksioner og ikke de som kan lave meningsfulde refleksi-

oner uden at det bliver pr. hukommelse og paratviden. 

 Måske kunne det være interessant, hvordan læringsformerne udspiller sig hos den 

enkelte. Hos mig hedder det lært med noter, mens det for andre ville være lært 

med klangbund i kolleger (jeg kan huske det når en kollega siger det.) Hvilke må-

der lagrer vi det, som vi ikke kan huske, og hvad kalder det frem? Er det eksa-

mensopgaverne for nogen. Vi kan også finde det i den evaluering, der er lavet af 

masteruddannelser i Danmark, hvor de taler om den viden, de ved der er der og 

som kan hentes frem. 

 Det, jeg oplever, er, at folks intuitive fornemmelse, af hvor meget de har lært, ikke 

stemmer overens med det, der ligger på lager, når deres noter og andre referen-

cer tages med. 

 Megen teori læres ved, at man genkender det fra egen ledelseshverdag. Det vil 

sige at ens egen referenceramme kan være begrænsende for de optikker, man 

har at forstå praksis med. Grof sagt kan man være i tvivl om, hvorvidt man får 

skabt den omdannende læring, eller det blot bliver det man kan putte ind i sin 

hverdag, man lærer. Hvordan kan man i højere grad skabe læring i forhold til an-

dre? Organisatorisk læring i klasseværelset. Underviserne skal turde slippe lærin-

gen fri og ikke styre undervisningen. De skal turde bygge noget mere på de aha 

oplevelser der sker hos de studerende, for det er jo netop det, der gør hele for-

skellen. 

 Man kan måske sige, at det er professorerne der høster den samlede viden, som 

ligger i opgaverne, for de er de eneste, som læser alle perspektiverne og dermed 

får alle indsigterne i folks tanker og refleksioner. 

 Gad vide hvor meget universitetets rammer for det at agere i et akademisk miljø er 

begrænsende for vores udfoldelse. Tænk hvis vi måtte anvende alle mulige frem-

stillingsformer og måtte anvende teorierne på den måde, som de gav mest mening 

i forhold til vores personlige lederskab og ikke i forhold til at skulle dokumentere 

akademisk viden og metoder. 

 Er jeg ved at fejle, når jeg begynder at lægge min teoretiske viden ud på min blog 

for at få lettere adgang til den, hvis det væsentligste i virkeligheden er den dannel-

se, der er sket under vejs og den refleksionskompetence jeg har fået undervejs. 

Hvad nu hvis videnskaben er det sekundære redskab til at opnå det primære nem-

lig refleksionskompetence og koblingskompetence, innovationskompetence, og 



Eksamensnummer: 305353 

Side 104 

 

læringskompetence, fordi det er det, som gør dig til en god leder i den sidste ende. 

Det er ikke, om du kan recitere teori, men om du kan reflektere den ind i en prak-

sis, hvor den bliver virksom i forhold til dig selv, dine medarbejdere og den kultur, 

du er havnet i. 

 Det kunne være spændende at undersøge masterpapirets eksterne signalkraft på 

arbejdsmarkedet. Er det udtryk for viden eller udtryk for at man kan stå for et pres 

eller at jeg er en god leder. 

 Hvordan kan man lave en masteruddannelse, som ikke kun er et signal om et vi-

densniveau og en kvalifikation i forhold til at klare en hård arbejdsbelastning men 

også et kvalitetsstempel på det at være en god leder? Vi har andre uddannelser, 

hvor det er klarere for os – kaospiloterne. 

 Med den metode jeg har valgt at bruge, har jeg hele tiden en reflekterende forstå-

else med mig om, at min forforståelse møder et andet menneskes forforståelse. 

Min chefs forforståelse var at jeg blev fyldt med viden og teorier og det var magt-

pålæggende for ham at sige, at jeg ikke skulle træde for langt frem med dem men 

reflektere over mit eget virke. Han havde en bestemt forståelse af hvad det her 

studium gik ud på for mig som ikke var i overensstemmelse med det billede jeg 

selv har af hvad det var for en udvikling jeg gennemgår. 

 Min forforståelse er ved at ændre sig fra at jeg skulle lære noget på et universitet 

og det skulle jeg så tage i anvendelse senere, til at jeg nu i højere grad tænker 

denne øvelse som at jeg har fået nogle perspektiver med mig ja, men det er i vir-

keligheden refleksionskompetencen, som er den væsentligste dannelse, der er 

sket. Jeg skal måske i stedet for udvekslingspilen kalde den refleksionspilen 

 Nogen oplever at det er i de videnskabelig fag og ved at tage livtage med viden-

skabelige resultater og teorier, at de reflekterer mest over deres eget lederskab og 

ikke i det fag som er iscenesat til det – nemlig ”det personlige lederskab”. 

 Skal det personlige lederskab nedlægges som fag og genopstå i en anderledes 

form som en del af det enkelte fag. Måske i form af en refleksionsportefolie. Eller 

skal faget måske placeres sidst i uddannelsen? 



 

23. Bilag 15: Fordeling af udvekslingstyper i 62 masteropgaver 

 
 

TuR 59,9% 

TmR 2,6% 

SuR 0,9% 

SmR 0,2% 
DuR 0,5% 

DmR 0,0% 

TS 13,4% 

I 0,2% 

DEF 5,2% 

ND 17,1% 

Fordeling af udvekslingstyper i 62 masteropgaver  
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24. Bilag 16: Fordeling af udvekslinger med og uden refleksion i 62 masteropgaver 

 

 

95,6% 

4,4% 

Fordeling af udvekslinger med og uden 
refleksion i 62 masteropgaver 

uR = TuR + Sur +
DuR
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25. Bilag 17: Datamateriale fra undersøgelse af udvekslinger i 62 masteropgaver 

Opgave Fag TuR TmR SuR SmR DuR DmR TS I DEF ND 

uR = 
TuR + 
Sur + 
DuR 

mR = 
TmR + 
SmR + 
DmR 

1 Det personlige lederskab 3               1   3 0 

2 Det personlige lederskab 4                 3 4 0 

3 Det personlige lederskab 3 1               2 3 1 

4 Det personlige lederskab 3   1       3       4 0 

5 Det personlige lederskab 5 1             1   5 1 

6 Det personlige lederskab 2 1             2 5 2 1 

7 Det personlige lederskab 3               1 4 3 0 

8 Det personlige lederskab 4           1       4 0 

9 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 5           2   1 2 5 0 

10 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 2               1   2 0 

11 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 3                   3 0 

12 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 10               1   10 0 

13 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 5       1           6 0 

14 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 4   1               5 0 

15 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 6                   6 0 

16 Innovationsledelse 8 1   1       1     8 2 

17 Innovationsledelse 2               1   2 0 

18 Innovationsledelse 3               1   3 0 

19 Innovationsledelse 5           2       5 0 

20 Innovationsledelse 1                 1 1 0 

21 Innovationsledelse 3 1             1 2 3 1 

22 Innovationsledelse 1               1 2 1 0 

23 Strateginotat 1   1       1   1   2 0 

24 Strateginotat 3                 5 3 0 

25 Strateginotat 2                 9 2 0 
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Opgave Fag TuR TmR SuR SmR DuR DmR TS I DEF ND 

uR = 
TuR + 
Sur + 
DuR 

mR = 
TmR + 
SmR + 
DmR 

26 Strateginotat 1   1           1 3 2 0 

27 Strateginotat 2 2         1     6 2 2 

28 Performance Management 1           1     1 1 0 

29 Organisationsteori 2           2     3 2 0 

30 Organisationsteori 7                 2 7 0 

31 Organisationsteori 5                 1 5 0 

32 Organisationsteori 7           1     4 7 0 

33 Organisationsteori 4 1         1     3 4 1 

34 Organisationsteori 2                 2 2 0 

35 Strategisk budgetlægning og effektiv udgiftskontrol 1                 3 1 0 

36 Effektiv ledelse i en sparetid 2                 1 2 0 

37 Organisations- og ledelsespsykologi 4               1   4 0 

38 Organisations- og ledelsespsykologi 5                   5 0 

39 Organisations- og ledelsespsykologi 2                   2 0 

40 Organisations- og ledelsespsykologi   3                 0 3 

41 Organisations- og ledelsespsykologi 1                   1 0 

42 Ledelse og politik 4           2     1 4 0 

43 Ledelse og politik 2           8       2 0 

44 Metode 1           1     3 1 0 

45 Metode 1                 1 1 0 

46 Metode 3                   3 0 

47 Metode 4                   4 0 

48 Metode 3                   3 0 

49 Nye organisationsformer i den offentlige sektor 3               1   3 0 

50 Nye organisationsformer i den offentlige sektor 7                   7 0 
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Opgave Fag TuR TmR SuR SmR DuR DmR TS I DEF ND 

uR = 
TuR + 
Sur + 
DuR 

mR = 
TmR + 
SmR + 
DmR 

51 Digital forvaltning 10           1   1   10 0 

52 Digital forvaltning 6           2   1   6 0 

53 Digital forvaltning 7                   7 0 

54 Digital forvaltning 5                   5 0 

55 Ledelse som realitetstest 5       1   1   1   6 0 

56 Ledelse som realitetstest 4           1   1 2 4 0 

57 Beslutnings- og forhandlingsteori 5           5   2   5 0 

58 Beslutnings- og forhandlingsteori 2           7       2 0 

59 Beslutnings- og forhandlingsteori 14           5       14 0 

60 Politisk lederskab 14           3     2 14 0 

61 Forandringsledelse og reorganiseringer 6           5       6 0 

62 Forandringsledelse og reorganiseringer 12           1       12 0 

  
255 11 4 1 2 0 57 1 22 73 261 12 
 



26. Bilag 18: Dagsorden til 2. horisontmøde og vejledningssamtale 

1. Konteksten for samtalen: 

Samtalen her er en del af opgaven og min metode. 

Samtidig med at jeg søger vejledning, så er det også et metodisk trin i min proces i pro-

jektet. 

Procesplanen gennemgås.  

2. Hvad er der sket siden sidst: 

- Arbejdet med teori 

- Empiriske undersøgelser 

 - Mine eksamensopgaver 

 - 5 Interviews 

 - 62 eksamensopgaver 

3. “Gennemgang af min forforståelse lige nu”: 

Elementerne i min opgave lægges frem med/uden konklusionerne. 

4. Fælles refleksion over min forforståelse  

5. Vejledningsspørgsmål til vejleder: 

- Dilemmaet mellem at fremlægge en procesbeskrivelse og et produkt. 

- Hvordan skriver man et abstract? 

6. Fælles refleksion over samtalen til sidst og hvad kan vi bruge den til? 

 

  



Eksamensnummer: 305353 

Side 111 

 

27. Bilag 19: Resultat af 2. horisontmøde med vejleder i form af 

mundtlig refleksion 

Nedenstående er en transskription af mine indtalte refleksioner på min mobil i bilen mel-

lem Herning og Aarhus på vej hjem fra vejledningsmødet. Det er talesprog, og derfor lidt 

usammenhængende flere steder. 

”Så kom det til mig her i bilen på vej hjem fra vejledningsmødet. Nogle refleksioner. Jeg 

skal til at samle min opgave og jeg tror, jeg skal tegne en tegning, hvor jeg beskriver at 

jeg havde en sund skepsis og nysgerrighed i forhold til at finde ud af, hvorfor var der den 

nagende fornemmelse i mig, at jeg gik rundt og syntes, at jeg ikke havde lært noget i for-

hold til at anvende det direkte i mit personlige lederskab. Når jeg spurgte de andre om de 

samme spørgsmål, så mødte jeg også en sunds skepsis fra andre, og jeg blev kraftigt 

opfordret til at skrive den her opgave.  

Jeg er så gået til den både kvantitativt og kvalitativt for at udfordre min forforståelse, og 

det betyder at jeg med inspiration fra den filosofiske hermeneutik har gennemgået en 

udvikling, fået erkendelser og skabt ny viden i samarbejde med de forforståelser, jeg har 

mødt under vejs. Og den proces som jeg har gennemgået der, hvor jeg flere gange har 

været nede i U’et som nu. Det er jo i sig selv udtryk for noget at det, som jeg ønsker at 

fremme på uddannelsen. Jeg har set det igennem mig selv og de erkendelser som jeg er 

kommet frem til, som jeg godt vil demonstrere efterfølgende, hvad de har betydet for min 

dannelse og for min ledelse og for min måde at skabe udvekslinger på fremover. Men jeg 

har også set, at det er refleksioner, jeg kan tænde så let som ingenting i andre medstu-

derende, hvis man ved, hvad man går efter rent reflektorisk. Hvis man ved, det er det, 

man vil, og det er det reflektoriske rum, man vil tale ind i.  

Så derfor vil jeg til sidst lave en refleksion over, hvad er det for forhold der gør, at det an-

svar som er lagt i hænderne på de studerende, at det ikke automatisk opfyldes. Det er 

mit postulat, at det er en årelang erfaring med institutionen ”skolegang” og ”universitets-

gang” der gør, at læringsrefleksioner i forhold til praksis ikke får den plads, som det kun-

ne have i universitetsverdenen. Universitetet tager ikke ansvaret for det her. De ligger det 

over i hænderne på de studerende. Jeg spørger mig selv om pensum og struktureringen 

af uddannelsen er sammensat efter at få reelt gode ledere eller reelt maksimal udveks-

ling mellem teori og praksis, eller det er at sammensætte et pensum som lever op til be-

kendtgørelser og faglige mål, og hvor jeg spekulerer over, hvis man havde den her re-

fleksionsbevidsthed med sig, hvordan ville uddannelsen så skulle struktureres. Hvordan 

ville et pensum så skulle sammensættes?  

Hvis vi skal være fejlfindere, så kan man jo sige – jamen universitetet er ikke klar over 

den magtfaktor eller institutionelle magt som de udgør i kraft af at være en uddannelses-

institution. Det er ikke en ligeværdighed man går ind i det forhold med, og den ulighed 

bør man være sig bevidst som uddannelsesinstitution. Man bør se, at man ikke kan over-
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lade ansvaret for udvekslingerne mellem de to organisationer, kan man ikke alene over-

lade til den studerende. Det bør også være et ansvar som tages af universitetet.  

Det interessante her er, at det jo ikke er en speciel videnskab eller kompetence nødven-

digvis men mere et rum, der skal defineres, fordi det ligger som et potentiale i alle stude-

rende er min erfaring fra mine kvalitative interviews, med den erfaringer vi har med os 

som ledere og på det niveau vi er på, hvor vi er i stand til at reflektere, hvis man får sat 

en ramme for refleksion. Så det intellektuelle niveau er til stede, for at forstå hvad det vil 

sige at reflektere, men jeg tænker også, at det at reflektere også er en kompetence eller 

en kvalifikation, som man ikke bare lige udøver på topniveau fra den ene dag til den an-

den. Det er noget som skal trænes. Det er noget, der skal fremelskes. Det er noget der 

skal plejes. Det er noget der skal iscenesættes og rammesættes for at det sker og for at 

det er noget man bliver bedre og bedre til. Så fra at sætte sig ned i en ramme for at re-

flektere, så kan man efterhånden få en reflekterende adfærd som leder i alle forhold. Det 

er faktisk en kompetence man kan træne og forfine på universitetet.  

Jeg taler ikke om at universitetet er for dårligt til det, men jeg taler om, at vi kan få et stør-

re udbytte af uddannelsen. Vi kan få flere udvekslinger til at ske imellem teori og praksis. 

Vi kan skabe mere reel dannelse for os ledere, som går på uddannelsen, og derved vil 

udbyttet blive større. Når jeg ser på begrebet udbyttemaksimering, så mener jeg ikke en 

reproduktionsevne men på en refleksionsevne og evnen til refleksivt at udvikle ledelse på 

grundlag af den viden og læring, man får på universitetet. Der tænker jeg der er en væ-

sentlig forskel.  

Så det er jo noget med at kigge på universitetet som institution. Kigge på akkrediteringen 

af uddannelsen. Kigge på fagbeskrivelser. Kigge på den måde det personlige lederskab 

er placeret i uddannelsen. Kigge på grundlaget for det personlige lederskab, hvor kodeks 

for god offentlig ledelse er en absolut sandhed, som vi måler os op imod ureflekteret i 

øvrigt, ser jeg i de opgaver, jeg har gennemgået. Og se på hvordan det personlige leder-

skab ville se ud, hvis det var personlig lederskabelse og det var et parallelt forløb til alle 

fagene eller måske et element i alle fagene, som man var enige om skulle medtænkes 

måske i form af en refleksionsportefolie.  

 

Så elementer i den her, jeg skal have fundet et godt navn til det, det her midlertidige stop, 

det er jo at fortælle at det her, det jo er ikke en færdig afsluttet opgave. Det er en reflek-

sionsproces som er sat i gang. Det er en kompetence som jeg har tilegnet mig igennem 

det her projekt, som jeg nu er bærer af. Det er en bevidsthed, jeg har med mig. Det er en 

udvikling – en personlig udvikling – en dannelse der er sket i kraft af det her projekt, som 

vil fortsætte.  

Der kan jeg jo så på flere niveauer sige, hvordan det kan bæres videre. Der er jo dels de 

akademiske findings som jeg har skabt. De kan undersøges nærmere og dem kan jeg 



Eksamensnummer: 305353 

Side 113 

 

gøre rede for, hvad det er for nogen og under hvilke betingelser de er skabt. Men så er 

der jo også nogle helt konkret praktiske implikationer, som jeg kan arbejde videre med i 

mit lederskab for at fremme udvekslingerne mellem teori og praksis. Så det er når vi går 

videre.  

Men ved stopkoldsen her og ved den refleksion jeg vil foretage på det her tidspunkt – ved 

denne midlertidige afslutning på projektet, som jo kun har det formål at tilfredsstille det 

institutionelle krav. Man kunne jo egentlig spørge sig selv, hvorfor egentlig, hvorfor egent-

lig gå til eksamen. Har jeg ikke lært nok nu og er det ikke det fornemmeste. Men der lig-

ger jeg nu alligevel under for denne eksamen som institution og hvad den betyder i for-

hold til job og prestige og de andre ting, som de interviewede fremhæver.  

Jeg kan også sige, at jeg også har fundet ud af at eksamenssituationen i sig selv skaber 

ikke udvekslingerne i optimal grad. Det kan man se i de eksamensopgaver, som ikke er 

særligt refleksive.  De er begrundede men ikke reflekterede. Så der er også grundlag for 

at kigge på eksamen som en institution i forhold til udvekslingerne mellem teori og prak-

sis.  

Jeg tænker at man som universitet skal slippe refleksionen fri og skabe et rum, hvor de 

studerende får mulighed for at anvende det og bruge det. Det har min vejleder og jeg vist 

er muligt i vore vejledningssamtaler, når jeg tog ansvaret for at iscenesætte det. De vil 

nok sige, at det er lidt langhåret, ligesom nogen siger om Teori U og om Fredens, men 

det er jo også fordi vi længe er opdraget til, at vi kommer for at få viden, og den kan vi så 

gå ud og sige vi har, men der ligger jo også en ledelsesforståelse bag det, når jeg siger 

at udvekslingerne mellem forskningsbaseret viden og det personlige lederskab, det er 

noget der skal udvikles på løbende. Og det er noget der kun udvikles hvis det sker som 

en refleksiv proces og i første omgang, så er det refleksion over ens læring. Ens måde at 

tilegne sig og anvende viden på, og hvad det betyder for den måde, vi går ud i praksis 

på, hvis vi vil have det til at få en større del af praksis. Hvad kan det så komme til at be-

tyde og hvad kan der komme til at ske? De grundlæggende spørgsmål til udvekslingerne 

– hvordan kan vi blive mere bevidste om det. Hvad er det for en type udvekslinger jeg har 

præference for at gøre – er det altid det bedste for mig – eller kunne der være andre må-

der? Hvordan er jeg dannet af den uddannelse jeg har fået, af den organisation jeg er 

leder i? Er jeg et produkt af tidligere læringsinstitutioner og de arbejdspladser jeg har væ-

ret på, eller er jeg et produkt af de reflekterede beslutninger jeg har gjort mig under vejs. 

En af de interviewede fortale mig at han ikke forstod de teorier, som ikke var i forlængel-

se af de studiemetoder og menneskesyn, som hans egen grunduddannelse benyttede 

sig af. Det er da tankevækkende. 

En anden ting jeg gerne vil sige omkring studiet er, at der ikke er noget sted hvor der 

sker en konstituering af studiet over for den studerende i forhold til de forhold jeg taler om 

i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Der er altså ikke noget sted, hvor nogen stiller 
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sig op på skamlen og strategisk eller læringsmæssigt kommunikerer, hvad det her studi-

um er, og hvad det kan bruges til og sætter det ind i en kontekst og fortæller noget om 

den udvikling, man skal gennemgå som studerende. Det vil sige at man dumper ind på et 

tilfældigt hold og må selv prøve, fordi der ligger arbejdet også hos den studerende og 

selv konstituere, hvad det vil sige at gå på et universitet.  

For nogen af os er det første gang vi gør det. Hvad det vil det sige at blive undervist på et 

akademisk niveau. Og det der jo sker, det er jo at sociale mekanismer de træder i karak-

ter og den mekanisme der træder i kraft er at man forsøger at tilpasse sig det, som andre 

gør og der downloader vi jo tidligere forforståelser af undervisningssituationer. Det første 

man gør når man sætter sig ned, det er jo ikke at have en kritisk tilgang til undervisnin-

gen, men det er at se sig omkring og observere hvad man er havnet i, at gøre som man 

plejer at gøre i denne situation afstemt i forhold til rummet.  

Vi finder jo også de roller i undervisningssituation, som man traditionelt finder i en under-

visningssituation. Der er den studerende, og det blev også nævnt i et af mine interviews, 

som hel tiden skal sige noget. Der er dem som aldrig siger noget. Der er dem som stiller 

de kvalificerede spørgsmål ind til pensum, fordi man har læst pensum møjsommeligt og 

der er dem som har nogle overordnede diskussioner, de gerne vil sætte i gang i forhold til 

pensum og på mange måder så ligner det en downloadning af en traditionel undervis-

ningssituation som formodentlig ikke adskiller sig fra andre kurser og andre undervis-

ningssituationer, man er i. Men tilbage til den der konstitueringssituation, så er det op til 

den enkelte studerende og det vil sige, at det er tilfældigt hvilken underviser man dumper 

ind til og derfor et forskelligt billede man danner sig af, hvad det vil sige, fordi der ikke på 

noget tidspunkt er nogen udefra som har sat en refleksiv ramme om det at være master-

studerende. Det at få udvekslinger til at ske mellem praksis og teori. Det er ikke italesat 

på uddannelsen, og det er derfor en anden konstituering, der vinder. Det er nemlig den 

traditionelle opfattelse af en uddannelse, der downloades og tager over. 

Nu ved jeg også hvad det er der nager mig og irriterer mig ved at jeg skal have afsluttet 

den her og ikke kan få det gjort. Det er det dilemma jeg hele tiden står i imellem at følge 

det, der er god kodeks for eksamen, og det at bryde ud og lave noget der giver mening i 

forhold til mig selv og mit lederskab. Hvad er den optimale udveksling for mig imellem det 

forskningsbaserede og så mit personlige lederskab? Og nu kan jeg så pludselig også se 

at den metodekritik, som jeg bare var nødt til at udøve og frigøre mig fra, det var jo i vir-

keligheden udtryk for, at jeg følte mig snæret og bundet af den institutionalisering som 

ligger i universitetet, fordi man producerer opgaver og reproducerer viden ud fra universi-

tetets normer for, hvordan det gøres, og det var jo det, kan jeg se klart og tydeligt, jeg 

startede med at frigøre mig fra i mit metodeafsnit. Det betyder, at jeg lader mig inspirere 

af det, Jeg vil ikke være en ureflekteret bruger af en metode.”  
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28.  Bilag 20: Uddannelsens opbygning 

”På masteruddannelsen i offentlig ledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at 

håndtere generelle organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. 

Du får teoretisk viden og forståelse 

indenfor offentlig ledelse og organisation, som altid er forskningsbaseret. På udvalgte 

områder er det baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet og ev-

nen til på et videnskabeligt grundlag kritisk at reflektere over fagområdets/ernes viden 

samt at identificere videnskabelige problemstillinger. 

Viden: 

- Skal inden for masteruddannelsens område have viden og forståelse, som på udvalgte områder 
er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet 

- Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kritisk reflektere over fagområdets/ernes 
viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger 

 
Du får praktisk viden og trænes i at anvende den 

via fagområdets videnskabelige metoder og redskaber. Du lærer at mestre generelle 
færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for den specialisering, du vælger ved 
at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille relevante analyse- og løs-
ningsmodeller på et videnskabeligt grundlag samt at formidle og diskutere faglige pro-
blemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.  
 
Færdigheder: 

- Skal kunne anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle 
færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for den valgte specialisering 

- Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og på et videnskabeligt grundlag 
opstille relevante analyse- og løsningsmodeller 

- Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæl12 
ler og ikke-specialister 

 

Du opnår kompetencer og skal ved uddannelsens afslutning vise, at du  

kan styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og som for-

udsætter nye løsningsmodeller selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fag-

ligt/tværfagligt samarbejde samt påtage dig et professionelt ansvar.” 

Kompetencer: 

- Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og forudsætter 
nye løsningsmodeller 

- Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage 
sig professionelt ansvar 
- Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling” 

Viden, færdigheder og kompetencer er begreber der anvendes i akkrediteringsrapporten 

af den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse (FMOL), og som igen anvendes i 
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beskrivelsen af uddannelsen på dennes hjemmeside. Nedenfor har jeg fundet det rele-

vant at folde dette felt ud. 
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29. Bilag 21: Blog på internettet – www.kromanden.dk 

Blog til Masterprojekt – Kjeld Kromand 

Filosofisk Hermeneutisk proceslog – Masterprojekt i Offentlig Ledelse 

 

14. december 2012 

Posted on 14/12/2012by kjeldkromand  

Jeg vil ikke skrive yderligere i min blog, før jeg har forsvaret min opgave til januar. 

Glædelig jul og godt nytår til alle! 

 

 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

http://www.kromanden.dk/
http://kromanden.wordpress.com/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/14/14-december-2012-2/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/14/14-december-2012-2/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/
http://kromanden.wordpress.com/category/uncategorized/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/14/14-december-2012-2/#respond
http://kromanden.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=283&action=edit
http://kromanden.wordpress.com/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/14/14-december-2012-2/jul/
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14. december 2012 

Posted on 14/12/2012by kjeldkromand  

Slutningen på projektet er så kommet i dag. Jeg har skrevet de sidste refleksioner ned 

over opgaven og jeg har lavet følgende afslutning på opgaven: 

“Min problemformulering var følgende: 

“Hvordan kan lederuddannelse kvalificeres så udvekslingen mellem forskningsbaseret 

viden og det personlige lederskab øges generelt både kvantitativt og kvalitativt og 

hvordan kan dette forhold kvalificeres specifikt for mig som leder igennem dette pro-

jekt?” 

Jeg har valgt at løse denne opgave ved at gennemgå en proces, som har skabt den forven-

tede personlige udvikling og øget mit udbytte og mulighederne for at foretage udvekslin-

ger væsentligt. Jeg har løbende beskrevet denne udvikling i min hermeneutiske proceslog 

på min Blog. 

På grundlag en række empiriske undersøgelser, hvor mine udviklede forforståelser har 

mødt praksis, er jeg fremkommet med nogle konkrete perspektiver og resultater i forhold 

til udvekslingsforholdet mellem den forskningsbaserede viden og det personlige leder-

skab. 

Afslutningsvis udfordrer jeg vha. to teorier mit overordnede perspektiv og på grundlag af 

denne reframing og min empiri fremkommer jeg med konkrete forslag til forbedringer i 

eget lederskab suppleret med en beskrivelse af, hvad der allerede er ændret i min ledelse. 

Til sidst fremkommer jeg med forslag til yderligere undersøgelser, på basis af de empiri-

ske fund her i afhandlingen. 

For at slutte der hvor jeg begyndte, så skal en hermeneutisk proces afrundes med en vur-

dering af omsætteligheden af den nye viden, man er kommet frem med. Jeg mener abso-

lut ikke, der er noget kompliceret i at højne refleksionsniveauet omkring disse forhold 

under masterstudiet. Jeg har i mine interviews oplevet, at reflekterede udvekslinger kan 

fasciliteres umiddelbart. Det er ikke komplicerede forhold. For mig at se handler det om 

at komme i gang og få et fælles fokus på disse forhold ved f.eks. på den ene eller anden 

måde at få en dual-identitet, hvor vi som erfarne ledere får et projekt sammen med erfar-

ne forskere om at udvikle god ledelse ude i organisationerne, så masteruddannelsen ikke 

kun er en institution hvor der udstedes et eksamensbevis, men også er en institution der 

borger for reel, kvalificeret og reflekteret ledelsesudvikling.” 

http://kromanden.wordpress.com/2012/12/14/14-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/14/14-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/
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Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

13. december 2012 

Posted on 14/12/2012by kjeldkromand  

Nu nærmer projektet sig en afslutning og jeg har fået redigeret hele procesbilledet: 

 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 
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12. december 2012 

Posted on 13/12/2012by kjeldkromand  

Jeg har i dag arbejdet videre med sammenhænge i opgaven. 

Jeg har desuden udviklet en ny innovationsmodel: 

 

11. december 2012 

Posted on 13/12/2012by kjeldkromand  

Jeg er i dag kommet på den tanke, at min egen udvekslingsmodel i virkeligheden er med 

til at fastholde synet på udvekslinger, som noget vi som studerende skal være bærende af, 

i og med at jeg har set på det ud fra en udvekslingssynsvinkel. Måske skal jeg i virkelighe-

den tænke en ny organisering, hvor der er et fælles 3. som de studerende og universitetet 

er fælles ansvarlige for at opbygge og vedligeholde, og som i den sidste ende er befor-

drende for at universitets viden kommer helt ud og virker i organisationerne. jeg har op-

levet at en vejledningssamtale har elementer af det, jeg tror vi skal i retning af, når det 

foregår som et refleksivt samarbejde. 

Jeg vil prøve at angribe det fra en rational choice institutionalistisk vinkel og beskrive 

universitetet som en institution, og hvad den gør ved vores opfattelse af det at være stu-

derende. Jeg vil perspektivere det yderligere ved at inddrage noget teori om sociale iden-

http://kromanden.wordpress.com/2012/12/13/12-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/13/12-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/13/11-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/13/11-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/
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titeter, fordi jeg heri finder muligheder for at skabe forandring af de negative sider af en 

dual-identiet, som lærer/studerende forholdet i virkeligheden kan være udtryk for. 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

10. december 2012 

Posted on 12/12/2012by kjeldkromand  

2. vejledningssamtale/refleksion 

Jeg skal i dag til vejledning med Michael og jeg har den der nagende fornemmelse af, at 

jeg ikke kan få afsluttet min opgave. På den ene side vil jeg gerne leve op til de formelle 

krav til en opgave og sætte to streger under i en let spiselig konklusion med nogle hand-

lingsanvisninger, og på den anden side er der noget i mig, som holder igen. Jeg vil prøve 

at skabe en reflekterende samtale med min vejleder for at komme nærmere dette. 

For at kunne sætte denne scene for mig selv, har jeg lavet en plan for mødet, uden at den 

dog skal følges stramt: 

Dagsorden for møde med vejleder 

1. Konteksten for samtalen: 

Samtalen her er en del af opgaven og min metode. 

Samtidig med at jeg søger vejledning, så er det også et metodisk trin i min proces i pro-

jektet. 

Procesplanen gennemgås. 

2. Hvad er der sket siden sidst: 

- Arbejdet med teori 

- Empiriske undersøgelser 

- Mine eksamensopgaver 

- Interviews 

- 62 eksamensopgaver 

3. “Gennemgang af min forforståelse lige nu”: 

Elementerne i min opgave lægges frem med/uden konklusionerne. 

4. Fælles refleksion over min forforståelse  

http://kromanden.wordpress.com/category/uncategorized/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/13/11-december-2012/#respond
http://kromanden.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=261&action=edit
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/12/10-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/2012/12/12/10-december-2012/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/
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5. Vejledningsspørgsmål til vejleder: 

- Dilemmaet mellem at fremlægge en procesbeskrivelse og et produkt. 

- Hvordan skriver man et abstract? 

6. Fælles refleksion over samtalen til sidst og hvad kan vi bruge den til? 

Vi nåede ikke den fælles refleksion over samtalen, som et afsluttende punkt, men den blev 

en del af det under vejs. 

På vej hjem i bilen lavede jeg en umiddelbar refleksion, hvor jeg bare talte løs til mikrofo-

nen, for at få alle de tanker med, som kredsede i mit hovede efter vejledningen. Det er for 

mig en bevidst måde at arbejde og reflektere på, som gør at jeg bedre kan bruge det bagef-

ter til at kigge ind på og se hvad det er udtryk for. 

I det følgende har jeg ukritisk transskriberet, hvad jeg tænkte på mens jeg kørte fra Her-

ning til Århus. Jeg vil bruge det til min afrunding af opgaven. Jeg har transskriberet det 

så hurtigt, at jeg véd, der er stavefejl og slåfejl under vejs, hvilket jeg ikke vil bruge tid på 

at rette til, da det jo blot er en proceslog. 

Refleksion på vej i bilen mellem Herning og Århus efter en refleksions- og 

vejledningssamtale. 

“Nu har jeg skabt et refleksionsrum sammen med fem ledere i disse interviews, og der er 

ingen tvivl om, at det kommer til nye erkendelser. Der sker en dannelse der. Nogen æn-

drer faktisk blik på hele deres master og sig selv i den og nogen de laver masser af ud-

vekslinger mens det sker. Når jeg så kigger på alle de opgaver som folk har lavet, så er 

de jo produceret hovedsagelig med afsæt i den universitetsmæssige del af udvekslingen. 

Der er ingen tvivl om at refleksionsniveauet i opgaverne er meget lavt. Og det vil sige, 

at der spiller vi spillets regler over i deres verden, så der skal være en meget bedre kob-

ling imellem universitet refleksionen og det personlige lederskab for at den her dannelse 

sker og de her udvekslinger sker.  

Så kunne jeg måske stille det op i nogle typer ledere, som jeg har mødet. 

Jeg har mødt værktøjskasselederen. Det er den leder, som siger at han har fået nogle 

værktøjer med, som han kan gå ud og anvende i sit lederskab 

Dannelseslederen. Det er den som synes der er sket en mental forandring – nyt syn på 

livet en anden ydmyghed over for demokratiske processer spilleregler og politikerne. 
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Karrierelederen. Den der tænker mest på karrieren og som har gjort det som et trin-

bræt 

Refleksive leder. Den som tager uddannelse for at lære mere og som godt kan lide at 

blive klogere på teori og har et naturligt og afslappet forhold til hvordan teorier bliver 

brugt i hverdagen.  

Videnskabelig leder: videnskaben som viden som sandheden – det at man kan anvende 

den som magtmiddel i forhold til medarbejdere og politikere. Det her siger videnskaben, 

så det ved jeg. Og ikke med et udviklingsfokus.  

Måske skal jeg kalde den refleksive leder for udviklingslederen, den som ser ting som 

processer og anvender viden ind i de processer, når det er virksomt og bringer proces-

serne videre.  

Jeg kan mærke at der er den der generend fornemmelse af at jeg ikke kan få hold på 

min opgave. Jeg tænker simpelthen, at jeg har fokuseret forkert. Jeg vil så gerne runde 

min opgave af. Jeg har jo egentlig fulgt min nysgerrighed. Jeg har været tro over for 

min metode, at horisonter har mødt nye horisonter og ny viden er opstået og nye erfa-

ringer. Og jeg synes faktisk jeg har lukket rigtig meget op og fået rigtig meget forståelse 

af det her. Og også den her fornemmelse af at noget kunne gøres bedre. Og der sker det 

at jo mere jeg lukker op for billedet af noget der kunne gøres bedre og hvor godt det gør 

for mig jo mere vil jeg gerne fixe det. Og jeg vil gerne finde løsninger og jeg vil gerne 

finde tiltag og for at det ikke bare rasler ud har jeg brug for at finde noget teori, som 

kan understøtte de tiltag og det vil være godt og jeg vil få en god mavefornemmelse, 

hvis jeg gør det. Men så tænker jeg lige pludselig at måske fejler jeg, måske skal jeg ikke 

følge den der standardiserede trang fordi hvis jeg kigger på det her ud fra et dannelses-

billede, så den er erfaring jeg har gjort mig ved at være i den her metode ved at arbejde 

med den her metode er måske i virkeligheden det alle raller vigtigste jeg har lært og fået 

med. Det her handler ikke om lige at fixe det. Det handler om den refleksionskompetence 

jeg har fået. Den dannelse der er sket ved at jeg har gennemført det her projekt med den 

metode jeg har valgt. Men når det er sagt så har jeg jo også nogle forslag til at det per-

sonlige lederskab ikke skal gøres til et fag men skal gøres til et element i faget – eller et 

element parallelt med faget. 

Og det der var særligt med den refleksion jeg kom med lige nu og den kommentar jeg 

lige kom med, det var jo at den kom i bilen som mange af tingene gør. Hvis jeg sådan 

begynder at sætte mine tanker lidt i gang så kommer det bare strålende til mig. Men jeg 

sætter noget i gang i mine tanker. Jeg skal tænke lidt på min opgave og pludselig duk-



Eksamensnummer: 305353 

Side 124 

 

ker de gode løsninger bare op a sig selv. Det har jeg jo erfaret gang på gang. S det er jo 

en god måde for mig at arbejde på. Men så her lidt om de konkrete forbedring jeg tæn-

ker man kan gøre. Det er jo også at få refleksion ind i fagene. At underviserne slipper 

refleksionen løs. Tør stå frem og sige. Her er noget vi ikke ved så meget, og det vi ikke 

ved så meget om, det vil vi faktisk gerne slippe løs i lokalet sammen med jer. Vi vil må-

ske gerne overlade de til jer. Lade jer tage ansvar for koblingen i fagene fordi vi måske 

ikke har den kompetence som professorer. Vi har en metodisk videnskabelig kompetence 

og en viden forskningsmæssig kompetence men I har erfaringen. I er dem der rent fak-

tisk kan lave refleksionerne. Koblingen mellem teori og praksis. Det kan I hjælpe os 

med.  

Det jeg tænker på det er at opfattelsen af min master, så ændrede den sig jo ved at jeg 

lavede undersøgelsen af mine indlæringsmåder. Det at jeg lavede en refleksion over min 

egen læring og en refleksion over opfattelsen af min egen læring. Det gjorde at min ma-

ster fik en anden betydning. Og da min masterbetydning ændrede sig, så fik jeg også 

pludselig nogle handlemuligheder. Den konklusion jeg også kan lave ud af de kvalitative 

interview det er faktisk at det er en erkendelse jeg har set hos dem jeg har interviewet. 

Når jeg har gennemgået interviewet så reviderede deres billede af deres egen master 

sig. Refleksionen var med til at ændre deres elvbillede af den master de har gennemgå-

et. Jeg er sikker på at ved at arbejde med den refleksion som en løbende del af studiet, så 

vil outcome også kunne være anderledes, hvis man lagde nogle læringsperspektiver ind 

undersøgelser under vejs så vil grænsen mellem latente viden og aktuelle viden flyttes 

og måske kan udbyttet blive mere aktivt i ledelseshverdagen.  

Nu har jeg slukket for bilradioen og så ved jeg at mine tanker kommer lettere op til 

overfalden, end hvis jeg koncentrerer mig om musikken. Nu har jeg så fået den idé at 

når vi går ind på studiet så kan jeg høre på de kvalitative interviews at man gør det 

med reference til det job man kommer fra. Om alle har den ”hvad kan jeg bruge det til 

optik”, når de tilgår nye teorier og nye forskningsbaseret viden. At det er sådan at man 

har brug for en referenceramme til at forstå tingene ind i. det er den måde de fæstner 

sig p og den måde man bearbejder dem på i sin hverdag, men problemet ved det er jo at 

man ikke flytter sine egne grænser, men at man derimod flytter viden inden for sine 

egne grænser i stedet for. Jeg sidder og kommer på ideen om at man måske får flyttet 

sine egne grænser, hvis man kommer ud i de andres verden, så en del af det personlige 

lederskab skal man ud i jobshadowing ud fra en eller anden given ramme og hvor man 

skal definere et læringsprojekt sammen eller noget i den stil. Det tror jeg kunne være 

befordrende for at grænserne for ens ledelsesforståelse og vidensforståelse de bliver 

flyttet.  
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Det kunne også være en ide at man i stedet for at skrive sine transformation ind i feltet 

mellem egen organisation og teori at det var et krav at ene eller flere af de eksamensop-

gaver eller projekter vi har på masteren – måske masterprojektet – skal skrives ind i en 

andens organisation. Det tror jeg vil flytte mere end når man skriver det ind i sin egen 

organisation.  

Så kom det til mig her i bilen hjem fra vejledningsmødet. Nogle refleksioner. Jeg skal til 

at samle min opgave og jeg tror, skal tegne en tegning, hvor jeg beskriver at jeg havde 

en sund skepsis og nysgerrighed i forhold til at finde ud af hvorfor var der den nagende 

fornemmelse i mig, at jeg gik rundt og synes, at jeg ikke havde lært noget i forhold til at 

anvende det direkte i mit personlige lederskab. Når jeg spurgte de andre om de samme 

spørgsmål, så mødte jeg også en sunds skepsis fra andre, og jeg blev kraftigt opfordret 

til at skrive den her opgave. Jeg er så gået til den både kvantitativt og kvalitativt for at 

udfordre min forforståelse, og det betyder at jeg med inspiration fra den filosofiske 

hermeneutik har gennemgået en udvikling, fået erkendelser og skabt ny viden i samar-

bejde med de forforståelser, jeg har mødt under vejs. Og den proces som jeg har gen-

nemgået der, hvor jeg flere gange har været nede i U’et som nu, en er jo i sig selv udtryk 

for noget at det, som jeg ønsker at fremme på uddannelsen. Jeg har set det igennem mig 

selv og de erkendelser som jeg er kommet frem til, som jeg godt vil demonstrere efter-

følgende, hvad de har betydet for min dannelse og for min ledelse og for min måde at 

skabe udvekslinger på fremover. Men jeg har også set, at det er refleksioner, jeg kan 

tænde så let som ingenting i andre medstuderende, hvis man ved, hvad man går efter 

rent reflektorisk. Hvis man ved det er det man vil og det er det reflektoriske rum, man 

vil tale ind i. Så derfor vil jeg til sidst lave en refleksion over, hvad er det for forhold der 

gør at det ansvar som er lagt i hænderne på de studerende, at det ikke automatisk op-

fyldes. Det er mit postulat, at det er en årelangt erfaring med institutionen ”skolegang” 

og ”universitetsgang” der gør, at læringsrefleksioner i forhold til praksis ikke får den 

plads som det kunne have i universitetsverdenen. Universitetet tager ikke ansvaret for 

det her. De ligger det over i hænderne på de studerende. Jeg spørger mig selv om pen-

sum og struktureringen af uddannelsen er sammensat efter at få reelt gode ledere eller 

reelt maksimal udveksling mellem teori og praksis, eller det er at sammensætte et pen-

sum som lever op til bekendtgørelser og faglige mål og hvor jeg spekulerer over, hvis 

man havde den her refleksionsbevidsthed med sig, hvordan ville uddannelsen så skulle 

struktureres. Hvordan ville et pensum så skulle sammensættes? Hvis vi skal være fejl-

findere, så kan man jo sige – jamen universitetet er ikke klar over den magtfaktor eller 

institutionelle magt som de udgør i kraft af at være en uddannelsesinstitution. Det er 

ikke en ligeværdighed man går ind i det forhold med, og den ulighed bør man være sig 

bevidst som uddannelsesinstitution. Man bør se, at man ikke kan overlade ansvaret for 

udvekslingerne mellem de to organisationer, kan man ikke alene overlade til den stude-
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rende. Det bør også være et ansvar som tages af universitetet. Det interessante her er at 

det jo ikke er en speciel videnskab eller kompetence nødvendigvis men mere et rum der 

skal defineres, fordi det ligger som et potentiale i alle studerende er min erfaring fra 

mine kvalitative interviews, med den erfaringer vi har med os som ledere og på det ni-

veau vi er på, hvor vi er i stand til at reflektere, hvis man får sat en ramme for refleksi-

on. Så det intellektuelle niveau er til stede for at forstå hvad det vil sige at reflektere, 

men jeg tænker også at det at reflektere er også en kompetence eller en kvalifikation, 

som man ikke bare lige udøver på topniveau fra den ene dag til den anden. Det er noget 

som skal trænes. Det er noget, der skal fremelskes. Det er noget der skal plejes. Det er 

noget der skal iscenesættes og rammesættes for at det sker og for at det er noget man 

bliver bedre og bedre til. Så fra at sætte sig ned i en ramme for at reflektere, så kan man 

efterhånden få en reflekterende adfærd som leder i alle forhold. Det er faktisk en kompe-

tence man kan træne og forfine på universitetet.  

Jeg taler ikke om at universitetet er for dårligt til det, men jeg taler om at vi kan få et 

større udbytte af uddannelsen. Vi kan få flere udvekslinger til at ske imellem teori og 

praksis. Vi kan skabe mere reel dannelse for os ledere, som går på uddannelsen og der-

ved vil udbyttet blive større. Når jeg ser på begrebet udbyttemaksimering, så mener jeg 

ikke en reproduktionsevne men på en refleksionsevne og evnen til refleksivt at udvikle 

ledelse på grundlag af den viden og læring, man får på universitetet. Der tænker jeg der 

er en væsentlig forskel. Så det er jo noget med at kigge på universitetet som institution. 

Kigge på akkrediteringen af uddannelsen. Kigge på fagbeskrivelser. Kigge på den måde 

det personlige lederskab er placeret i uddannelsen. Kigge på grundlaget for det person-

lige lederskab, hvor kodeks for god offentlig ledelse er en absolut sandhed, som vi måler 

os op imod ureflekteret i øvrigt, ser jeg i de opgaver, jeg har gennemgået. Og se på 

hvordan det personlige lederskab ville se ud, hvis det var personlig lederskabelse og det 

var et parallelt forløb til alle fagene eller måske et element i alle fagene som man var 

enige om skulle medtænkes måske i form af en refleksionsportefolie.  

Så elementer i den her, jeg skal have fundet et godt navn til det, det her midlertidige 

stop, det er jo at fortælle at det her det jo er ikke en færdig afsluttet opgave. Det er en 

refleksionsproces som er sat i gang. Det er en kompetence som jeg har tilegnet mig 

igennem det her projekt, som jeg nu er bærer af. Det er vished jeg har med mig. Det er 

en udvikling – en personlig udvikling – en dannelse der er sket i kraft af det her projekt, 

som vil fortsætte. Der kan jeg jo så på flere niveauer sige, hvordan det kan bæres videre. 

Der er jo dels de akademiske findings som jeg har skabt. De kan undersøges nærmere 

og dem kan jeg gøre rede for, hvad det er for nogen og under hvilke betingelser de er 

skabt. Men så er der jo også nogle helt konkret praktiske implikationer, som jeg kan ar-

bejde videre med i mit lederskab for at fremme udvekslingerne mellem teori og praksis. 



Eksamensnummer: 305353 

Side 127 

 

Så det er når vi går videre. Men ved stopkoldsen her og ved den refleksion jeg vil fore-

tage på det her tidspunkt – ved denne midlertidige afslutning på projektet, som jo kun 

har det formål at tilfredsstille det institutionelle krav. Man kunne jo egentlig spørge sig 

selv, hvorfor egentlig, hvorfor egentlig gå til eksamen. Har jeg ikke lært nok nu og er 

det ikke det fornemmeste. Men der ligger jeg nu alligevel under for denne eksamen som 

institution og hvad den betyder i forhold til job og prostige og de andre ting som de in-

terviewede fremhæver. 

Jeg kan også sige at jeg også har fundet ud af at eksamenssituationen i sig selv skaber 

ikke udvekslingerne i optimal grad. Det kan man se i de eksamensopgaver, som ikke er 

særligt refleksive. De er begrundede men ikke reflekterede. Så der er også grundlag for 

at kigge på eksamen som en institution i forhold til udvekslingerne mellem teori og 

praksis. 

Jeg tænker at man som universitet skal slippe refleksionen fri og skabe et rum hvor de 

studerende får mulighed for at anvende det og bruge det. De vil nok sige at det er lidt 

langhåret ligesom nogen siger om Teori U og om Fredens, men det er jo også fordi vi 

længe er opdraget til at vi kommer for at få viden, og den kan vi så gå ud og sige vi har, 

men der ligger jo også en ledelsesforståelse bag det, når jeg siger at udvekslingerne 

mellem forskningsbaseret viden og det personlige lederskab det er noget der skal udvik-

les på løbende. Og det er noget der kun udvikles hvis det sker som en refleksiv proces og 

i første omgang så er det refleksion over ens læring. Ens måde at tilegne sig og anvende 

viden på og hvad det betyder for den måde vi går ud i praksis på, hvis vi vil have det til 

at få en større del af praksis. Hvad kan det så komme til at betyde og hvad kan der 

komme til at ske? De grundlæggende spørgsmål til udvekslingerne – hvordan kan vi 

blive mere bevidste om det. Hvad er det for en type udvekslinger jeg har præference for 

at gøre – er det altid det bedste for mig – eller kunne der være andre måder? Hvordan 

er jeg dannet af den uddannelse jeg har fået, af den organisation jeg er leder i? Er jeg et 

produkt af tidligere læringsinstitutioner og de arbejdspladser jeg har været på, eller er 

jeg et produkt af de reflekterede beslutninger jeg har gjort mig under vejs. En af de in-

terviewede fortale mig at han ikke forstod de teorier, som ikke var i forlængelse af de 

studiemetoder og menneskesyn, som hans egen grunduddannelse benyttede sig af. Det 

er da tankevækkende.  

En anden ting jeg gerne vil sige omkring studiet er, at der ikke er noget sted hvor der 

sker en konstituering af studiet over for den studerende i forhold til de forhold jeg taler 

om i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Der er altså ikke noget sted, hvor nogen 

stiller sig op på skamlen og strategisk eller læringsmæssigt kommunikerer, hvad det her 

studium er og hvad det kan bruges til og sætter det ind i en kontekst og fortæller noget 
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om den udvikling man skal gennemgå som studerende. Det vil sige at man dumper ind 

på et tilfældigt hold og må selv prøve, fordi der ligger arbejdet også hos den studerende 

og selv konstituere hvad det vil sige at gå på et universitet. For nogen af os er det første 

gang vi gør det. Hvad det vil det sige at blive undervist på et akademisk niveau. Og det 

der jo sker, det er jo at sociale mekanismer de træder i karakter og den mekanisme der 

træder i kraft er at man forsøger at tilpasse sig det, som andre gør og der downloader 

vi jo tidligere forforståelser af undervisningssituationer. Det første man gør når man 

sætter sig ned, det er jo ikke at have en kritisk tilgang til undervisningen, men det er at 

se sig omkring og observere hvad man er havnet i at gøre som man plejer at gøre i den-

ne situation afstemt i forhold til rummet. Vi finder jo også de roller i undervisningssitu-

ation, som man traditionelt finder i en undervisningssituation. Der er den studerende, 

og det blev også nævnt i et af mine interviews, som hel tiden skal sige noget. Der er dem 

som aldrig siger noget. Der er dem som stiller de kvalificerede spørgsmål ind til pen-

sum, fordi man har læst pensum møjsommeligt og der er dem som har nogle overord-

nede diskussioner de gerne vil sætte i gang i forhold til pensum og på mange måder så 

ligner det en downloadning af en traditionel undervisningssituation som formodentlig 

ikke adskiller sig fra andre kurser og andre undervisningssituationer, man er i. men 

tilbage til den der konstitueringssituation, så er det op til den enkelte studerende og det 

vil sige og dvs. at det er tilfældigt hvilken underviser man dumper ind til og derfor et 

forskelligt billede man danner sig af hvad det vil sige, fordi der ikke på noget tidspunkt 

er nogen udefra som har sat en refleksiv ramme om det at være masterstuderende. Det 

at få udvekslinger til at ske mellem praksis og teori. Det er ikke italesat på uddannelsen 

og det er derfor en anden konstituering der vinder. Det er nemlig den traditionelle op-

fattelse af en uddannelse der downloades og tager over. 

Nu ved jeg også hvad det er der nager mig og irriterer mig ved at jeg skal have afsluttet 

den her og ikke kan få det gjort. Det er det dilemma jeg hele tiden står i imellem at følge 

de der er god kodeks for det og det at bryde ud og lave noget der giver mening i forhold 

til mig selv og mit lederskab. Hvad er den optimale udveksling for mig imellem det 

forskningsbaserede og så mit personlige lederskab? Og nu kan jeg ås pludselig også se 

at den metodekritik som jeg bare var nødt til at udøve og frigøre mig fra det var jo i vir-

keligheden udtryk for at jeg følte mig snæret og bundet af den institutionalisering som 

ligger i universitetet fordi man producerer opgaver og reproducerer viden ud fra uni-

versitetets normer for hvordan det gøres og det var jo det kan jeg se klart og tydeligt jeg 

startede med at frigøre mig fra i mit metodeafsnit. Det betyder at jeg lader mig inspire-

re af det, Jeg vil ikke være en ureflekteret bruger af en metode.” 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 
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9. december 2012 

Posted on 09/12/2012by kjeldkromand  

Jeg er i dag blevet færdig med at beskrive hjørnestenene i min teoretiske horisont. For-

målet med den beskrivelse er ikke at gå i dybden, men derimod at give læseren et indblik i 

hvilke hovedperspektiver, jeg møder empirien med. 

I morgen vil jeg lave en overordnet refleksion over min teoretiske horisont ved at vurdere 

dens observationsperspektiv og fortolkningsperspektiv vha. kvadrantmodellen vedr. inte-

grativ perspektivisme. 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

← Ældre indlæg 

8. december 2012 

Posted on 08/12/2012by kjeldkromand  

Jeg har i dag færdiggjort min empiriske undersøgelse af 62 eksamensopgaver fra master-

studerende på FMOL. 

Jeg har redigeret kategorierne i forhold til tidligere udlæg her på bloggen: 

Betegnelse Beskrivelse 

TuR Anvendelse af teori uden refleksion 

TmR Anvendelse af teori med refleksion 

SuR Syntese af teorier uden Refleksion 

SmR Syntese af teorier med Refleksion 

DuR Anvendelse af andres videnskabelige data uden refleksion 

DmR Anvendelse af andres videnskabelige data med refleksion 

TS Anvendelse af teoriens terminologi som sit eget sprog. 

I Innovative elementer i opgaven 
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Def Definitionsanvendelse 

ND Name Dropping (fremførelse af forskeres navne i relation til isoleret begreb uden refleksion) 

Følgende analyseresultater kom der ud af det: 
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1. december 2012 

Posted on 01/12/2012by kjeldkromand  

Sidste interview!!! 

Nu har jeg afsluttet det sidste og 5. interview. Udvekslingsbilledet (horisontsammen-

smeltningen) kommer her: 
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Interview 4 

Vurdering og spørgsmål 

Forslag til forbedringer af uddannelse: 

- Det Personlige lederskab som fag skal måske placeres sidst i uddannelsen eller helt ned-

lægges for i stedet at genopstå i en ny form som en refleksionsportefolie i alle fag. 

- Måske skal egen chef direkte involveres i uddannelsen for at sikre kobling til praksis og 

eget lederskab. 

- Afskaf caseeksamener og fuld pensum eksamener. Synopser er godt. 

- Gerne tvungne refleksionsgrupper der har en fælles opgave, der giver mening. 

- dejlig hvis man kunne sammensætte hold efter studerende med samme interesser som 

på gymnasiet. 

Typer af udvekslinger: 

- Har fået mere opmærksomhed på det der sker i egen organisation. 

- Reflekterer mere vha. pensum i praksissituationer. 

- Praksis fremkalder ting fra hukommelse/pensum. 

- Refleksioner skaber koblinger og udvekslinger og idéer. 

- I undervisningen laves koblinger til praksis som læringsstil. 

- Aha oplevelser – det kender jeg godt det her fra min egen organisation. 

Interviewets afvikling: 

- Der var godt flow i interviewet, og jeg kunne frit bevæge mig rundt i min interviewguide 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/12/interview-5.png
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og kunne derved bedre lave følgeskab. 

- Der opstod flere gode idéer og erkendelser under vejs både for den interviewede og for 

mig. 

Spørgsmål til overvejelse og refleksioner: 

 Megen teori læres ved, at man genkender det fra egen ledelseshverdag. Det vil sige at 

ens egen referenceramme kan være begrænsende for de optikker, man har at forstå 

praksis med. Grof sagt kan man være i tvivl om, hvorvidt man får skabt den omdan-

nende læring, eller det blot bliver det man kan putte ind i sin hverdag, man lærer. 

Hvordan kan man i højere grad skabe læring i forhold til andre? Organisatorisk læring 

i klasseværelset. Underviserne skal turde slippe læringen fri og ikke styre undervis-

ningen. De skal turde bygge noget mere på de aha oplevelser der sker hos de stude-

rende, for det er jo netop det, der gør hele forskellen. 

 Man kan måske sige, at det er professorerne der høster den samlede viden, som ligger 

i opgaverne, for de er de eneste, som læser alle perspektiverne og dermed får alle ind-

sigterne i folks tanker og refleksioner. 

 Gad vide hvor meget universitetets rammer for det at agere i et akademisk miljø er 

begrænsende for vores udfoldelse. Tænk hvis vi måtte anvende alle mulige fremstil-

lingsformer og måtte anvende teorierne på den måde, som de gav mest mening i for-

hold til vores personlige lederskab og ikke i forhold til at skulle dokumentere akade-

misk viden og metoder. 

 Er jeg ved at fejle, når jeg begynder at lægge min teoretiske viden ud på min blog for at 

få lettere adgang til den, hvis det væsentligste i virkeligheden er den dannelse, der er 

sket under vejs og den refleksionskompetence jeg har fået undervejs. Hvad nu hvis vi-

denskaben er det sekundære redskab til at opnå det primære nemlig refleksionskom-

petence og koblingskompetence, innovationskompetence, og læringskompetence, for-

di det er det, som gør dig til en god leder i den sidste ende. Det er ikke, om du kan re-

citere teori, men om du kan reflektere den ind i en praksis, hvor den bliver virksom i 

forhold til dig selv, dine medarbejdere og den kultur, du er havnet i. 

 Det kunne være spændende at undersøge masterpapirets eksterne signalkraft på ar-

bejdsmarkedet. Er det udtryk for viden eller udtryk for at man kan stå for et pres eller 

at jeg er en god leder. 

 Hvordan kan man lave en masteruddannelse, som ikke kun er et signal om et videns-

niveau og en kvalifikation i forhold til at klare en hård arbejdsbelastning men også et 

kvalitetsstempel på det at være en god leder? Vi har andre uddannelser, hvor det er 

klarere for os – kaospiloterne. 

 Med den metode jeg har valgt at bruge, har jeg hele tiden en reflekterende forståelse 

med mig om, at min forforståelse møder et andet menneskes forforståelse. Min chefs 
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forforståelse var at jeg blev fyldt med viden og teorier og det var magtpålæggende for 

ham at sige, at jeg ikke skulle træde for langt frem med dem men reflektere over mit 

eget virke. Han havde en bestemt forståelse af hvad det her studium gik ud på for mig 

som ikke var i overensstemmelse med det billede jeg selv har af hvad det var for en 

udvikling jeg gennemgår. 

 Min forforståelse er ved at ændre sig fra at jeg skulle lære noget på et universitet og 

det skulle jeg så tage i anvendelse senere, til at jeg nu i højere grad tænker denne øvel-

se som at jeg har fået nogle perspektiver med mig ja, men det er i virkeligheden reflek-

sionskompetencen, som er den væsentligste dannelse, der er sket. Jeg skal måske i 

stedet for udvekslingspilen kalde den refleksionspilen 

 Nogen oplever at det er i de videnskabelig fag og ved at tage livtage med videnskabeli-

ge resultater og teorier, at de reflekterer mest over deres eget lederskab og ikke i det 

fag som er iscenesat til det – nemlig ”det personlige lederskab”. 

 Skal det personlige lederskab nedlægges som fag og genopstå i en anderledes form 

som en del af det enkelte fag. Måske i form af en refleksionsportefolie. Eller skal faget 

måske placeres sidst i uddannelsen? 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

25. november 2012 

Posted on 25/11/2012by kjeldkromand  

Empirisk undersøgelse af masteropgaver 

Jeg er i dag gået i gang med den empiriske undersøgelse af 62 masteropgaver. Jeg har 

valgt i forlængelse af mine kvalitative interviews at fastlægge kategorier af udvekslinger, 

som jeg finder i opgaverne. Samtidig har jeg valgt at beskrive refleksionsniveauerne i op-

gaverne. Målet er i første omgang at se, hvordan udviklinger optræder og i hvilket omfang 

i vores masteropgaver. Samtidig ønsker jeg at undersøge hvordan refleksionsniveauet er i 

vores opgaver, idet jeg arbejder ud fra en midlertidig hypotese om, at refleksioner på ni-

veau 4 skaber øgede muligheder for udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det 

personlige lederskab. 

Indtil videre har jeg lavet følgende oversigt, som jeg vil udvide efterhånden som nye ud-

vekslingstyper dukker op. 
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Betegnelse Beskrivelse 

PuR Parallelisering af teori og praksis uden refleksion 

PmR Parallelisering af teori og praksis med refleksion 

Def Definitionsanvendelse 

SmR Syntese af teorier med Refleksion/Formål 

SuR Syntese af teorier uden Refleksion/Formål 

TS Anvendelse af teoriens terminologi som sit eget sprog. 

AuR Anvende teori til at finde ud af, hvad der skal gøres i praksis uden refleksion 

AmR Anvende teori til at finde ud af, hvad der skal gøres i praksis med refleksion 

I Innovative elementer i opgaven 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

24. november 2012 

Posted on 24/11/2012by kjeldkromand  

Jeg er i dag blevet færdig med Interview 4, som blev afviklet i denne uge. 
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Her er billedet fra interviewet: 

 

Interview 4 

Vurdering og spørgsmål 

Forslag til forbedringer af uddannelse: 

- Ingen gruppearbejde 

- Undervisere skal folde teorier mere ud i bredden i forhold til praksis. 

- Anbefaling af et fag af gangen. 

- Mindre mængde engelsk litteratur. 

Typer af udvekslinger: 

- Hører noget i egen organisation, som fremkalder ting fra hukommelse omkring teori. 

- Teori omsættes til anvendelsesmuligheder i praksis afhængig af brugbarheden. 

- Man kigger bagud på en praksissituation og analyserer hvorfor vi gjorde som vi gjorde. 

- Omsætter en teori til organisationssprog. 

- Oversætter konsulenters sprog til organisationssprog. 

Interviewets afvikling: 

- godt flow i interviewet 

- Interviewede gav udtryk for at se masterafhandlingen, når den var færdig. 

- Forsøgte at frigøre mig meget fra strukturen i min spørgeguide, så jeg i højere grad fulg-

te den interviewede. 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/11/interview-4.png
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Spørgsmål til overvejelse: 

- Hvad er det der gør, at refleksioner i form af mit interview fremkalder masteren? Kan 

man sætte lighedstegn mellem udvekslings- og læringsrefleksion og det at hente viden op 

til overfladen? 

- Jeg kan se, at folk ved at reflektere siger en helt masse om den måde de skaber udveks-

linger for sig selv. De er bare ikke opmærksomme på det. Jeg kan også se, de er meget 

personlige de enkelte udfordringer. Mon deres udvekslinger har lagret sig i dem som en 

bevidsthed om, at sådan gør jeg, men de henter det først frem, når jeg beder dem om at 

reflektere over det. 

- Kunne man forestille sig, at man på masterstudiet skal lave en opgave, hvor man afdæk-

ker sine egne udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det daglige lederskab, og 

man så beskriver, hvilke konsekvenser det så skal have for måden at lære på, for studiet, 

for undervisningen, og for det at tilrettelægge rammerne for udnyttelsen af viden i de 

former den nu har i hovedet på en i forhold til det daglige lederskab. Mon det ville øge og 

kvalificere udvekslingerne? 

- Når man sidder i en direktion, hvad er det så typisk for en form for strategisk ledelse, 

der er mulighed for. Er man en direktør, der tænker proaktive strategier, eller er man en 

strateg, hvor der kommer folk til mig med noget jeg skal forholde mig til. 

- Kan man gøre masterprojektet til et personligt udviklingsprojekt? 

- En udtrykker at hun ikke gider sidde i gruppearbejde, fordi hun ikke kan bruge det til 

noget. Hun kan kun bruge, hvordan hun selv kan gøre noget. Er vi erfarne mastere så 

vant til at indrette vores læring og udvikling i egen organisation på en måde, så organisa-

tionen bliver på den måde. Hvordan lærer vi at blive rummelige i forhold til, hvordan vo-

re medarbejdere lærer, så vi også kan rumme andres læring og strukturering? Skulle det 

være et krav på en master, så vi både udvikler egen læringsform, men også dermed bliver 

mere åben over for organisatorisk læring og individerne heri og deres læring. Hvordan er 

min læring som leder befordrende for nogle udviklingsprocesser og læringsformer og 

hvordan er den begrænsende? Jeg er derfor nødt til at beskrive, hvordan min egen læring 

i den betydning har udviklet sig i kraft af min master, og hvordan det helt konkret gør mig 

til en bedre leder og effekten af min master er blevet større. 

- Af nogle af de kommentarer jeg får ind, så er der en diskussion om, hvem der har ansva-

ret for udvekslingerne. Nogen mener det er universitetet mens andre mener det er os selv. 

- Det er min klare overbevisning, at flere mastere argumenterer for, at masteren skal være 

anderledes på grundlag af at de med deres lette tilgang til den (ingen læsning og mang-

lende engagement og tid) vil have tingene serveret på en måde, hvor de får mere for min-

dre indsats. Men samtidig er der flere af dem som siger, at tvang er godt. 

- Nogle ledere tvinger ikke sig selv til at få lært stoffet eller finde ud af hvordan de henter 

det frem af en hukommelse eller reflekterer over hvor meget de har lært og fået med sig. 

De bruger medarbejdere som klangbund, og kan først tændes, når andre serverer teorier-
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ne for dem, og så er de med. De prioriterer ikke at lave arbejdet selv. Måske er det udtryk 

for en ubevidsthed om egen læringsstil og studiekompetence. Bør der være et læringsfag 

på denne uddannelse. Den er måske for dyr for samfundet til, at der ikke er det. Hvis det 

kan lade sig gøre at komme igennem uden at læse noget. 

- Det er også paradoksalt at vi har et karaktersystem, som belønner de der kan huske og 

lave her og nu refleksioner og ikke de som kan lave meningsfulde refleksioner uden at det 

bliver pr. hukommelse og paratviden. 

- Måske kunne det være interessant, hvordan læringsformerne udspiller sig hos den en-

kelte. Hos mig hedder det lært med noter, mens det for andre ville være lært med klang-

bund i kolleger (jeg kan huske det når en kollega siger det.) Hvilke måder lagrer vi det, 

som vi ikke kan huske, og hvad kalder det frem? Er det eksamensopgaverne for nogen. Vi 

kan også finde det i den evaluering, der er lavet af masteruddannelser i Danmark, hvor de 

taler om den viden, de ved der er der og som kan hentes frem. 

- Det, jeg oplever, er, at folks intuitive fornemmelse, af hvor meget de har lært, ikke 

stemmer overens med det, der ligger på lager, når deres noter og andre referencer tages 

med. 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

18. november 2012 

Posted on 18/11/2012by kjeldkromand  

Jeg har i dag rettet min spørgeguide til i forhold til en refleksion over de tre første inter-

views. Nogle af de spørgsmål der rejste sig i de første interviews, vil jeg spørge ind til i de 

sidste interviews. 

Tredje version af spørgeguide til mine kvalitative interviews  

1. fastsættelse af konteksten 

 Fortrolighed omkring interviews 

 Digital optagelse af interviews på telefon 

 Styring af tiden vha. stopur 

 Åbent udgangspunkt og senere snævres ind med 

 Min forforståelse 

 Kvantitative refleksioner. 

2. Indledning: 

Min udvekslingsmodel og forklare hvorfor dette emne interesserer mig. Jeg giver eksem-
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pler på udvekslinger. 

Derefter vil jeg sætte en scene, hvor vi skal bygge en udvekslingsmodel sammen. 

Fokus skal derfor være på selve det billede af vores fælles viden, som vi skaber. Vi starter 

ovre i den interviewede og så kommer jeg ind med min forforståelse under vejs for til 

sidst at reflektere over nogle kvantitative undersøgelsesresultater. 

3. Associativ indgang: 

Formået er at give den interviewede fri mulighed for at skabe umiddelbare associationer, 

inden min forforståelse kommer i spil, så jeg sikrer mig at den interviewedes perspektiver 

får tilstrækkelig plads. 

Nedenstående perspektiver skal ikke opfattes som noget vi skal igennem, men er derimod 

forskellige redskaber til at angribe det fælles billede med, for at få det så nuanceret som 

muligt. 

Vi skal prøve at lave en brainstorm sammen: 

? Hvilke tanker får du, når jeg viser dig denne model – forfølge svarene 

? Hvis du skulle udbygge modellen, hvad ville du så lægge til? 

4. Fænomenologisk tilgang: 

Formålet er at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewpersonens egne 

perspektiver: 

? Formål med at tage en masteruddannelse? 

? Hvor har du oplevet udvekslinger? Flest under eller efter uddannelsen? 

? Typer af udvekslinger? 

? Beskriv en udvekslingssituation i dybden. 

? Hvilken del af oplevelsen vil du opfatte som selve udvekslingen? 

? Hvad skal der til for at forbedre mulighederne for udvekslinger? 

5. Filosofisk narrativ tilgang: 

Formålet er at stille åbne spørgsmål, der kompenserer for den traditionelle filosofis søgen 

efter sandheden, og i stedet anvender filosofiens erfaring med at tænke. Spørgsmålene er 

hentet fra en narrativ samtalepraksis (Helth 2009 s. 117, Lauritzen 2011 s. 100): 

Navngivningen – vi skal lege med ord og finde passende betegnelser 
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? Hvad kan man kalde den udvikling du har gennemgået som FMOL studerende? 

Min udvikling har været… 

og den har været… 

? Hvad vil være et godt og passende udtryk være for det du har fået tilført? 

Jeg har fået…. 

Jeg har fået…. 

? Hvilken betydning har masteruddannelsen for dig? 

Effekten: 

? Hvilken effekt har masteren haft for dig? 

? Hvilken effekt har masteren haft for din arbejdsplads? 

? Hvilken effekt har masteren på dine tanker om dig selv? 

? Hvilken effekt har masteren på din trivsel som leder? 

? Hvad er effekten på dine medarbejdere? 

? Hvilken effekt har masteruddannelsen på din tillid til dig selv? 

? Hvilket liv får uddannelsen for dig på sigt? 

Evalueringen: 

? Hvilke elementer ville være vigtige for dig at fremhæve i en evaluering af din masterud-

dannelse? 

6. Fra bogen om modstillinger i ledelses- og organisationsteori side 15 

? Hvilke teorier har fæstnet sig i dig hvis du lige skal nævne 3? 

? Hvorfor netop dem? 

? Hvordan vil du karakterisere det pensum du blev præsenteret for på FMOL 

? Hvad afgør om en teori er anvendelig for dig? 

7. Det personlige lederskab 

? Hvordan anvender du masteren i din daglige ledelse? 

? Hvis du kunne omorganisere faget ”det personlige lederskab” i forhold til hele uddan-

nelsen, ville du så gøre det og i givet fald hvordan? 

? Hvordan har koblingen til din egen organisation været igennem uddannelsen? 

? Prøv at beskrive hvordan uddannelsen lever i hovedet på dig? 

8. (Tangkjær, Pedersen 2004) 

? Er du blevet en bedre leder? 

? Hvad forstår du ved en god leder i den sammenhæng? 
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9. Læring: 

? Hvilke tanker gør du dig om din egen læring i forhold til masteruddannelsen? 

? Hvordan lærer du? 

? Hvordan husker du? 

? Hvilke tanker gør du dig i forhold til det at deltage i forskellige fag på forskellige hold? 

? Hvordan vil du beskrive dynamikken på holdene? 

? Hvordan vil du karakterisere undervisningen? 

? Hvilken læring har du gjort dig i forholdet mellem masteren og samfundet? 

10. Læringshjulet 

? Hvordan ser dit læringshjul ud i forhold til masteruddannelsen? 

? Hvilke tanke gør du dig i forhold til mine kvantitative resultater? 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

16. november 2012 

Posted on 16/11/2012by kjeldkromand  

To nye interviews 

I går gennemførte jeg to interviews med tidligere masterstuderende. Nedenfor er gengivet 

de billeder, som blev fremstillet under interviewene. Jeg har transskriberet begge inter-

views direkte, men disse transskriberinger gengives ikke direkte i masteropgaven pga. 

fortrolighed. Jeg har sikret, at alle udtalelser og refleksioner en del af billedet eller en del 

af de spørgsmål, vurderinger og konklusioner, jeg opstiller efter hvert interview. Jeg har 

besluttet mig for at samle det hele fra alle interviews til sidst og lave en samlet konklusion 

der. Senere i dag vil jeg revidere interviewguiden i forhold til de erfaringer jeg gjorde mig 

med interview 2 og 3. I næste uge har jeg interview 4 og 5. Inden jeg viser de færdige bil-

leder, viser jeg lige her et af de oprindelige billeder inden billedet bliver redigeret til et 

færdigt billede: 

http://kromanden.wordpress.com/category/uncategorized/
http://kromanden.wordpress.com/2012/11/18/18-november-2012/#respond
http://kromanden.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=185&action=edit
http://kromanden.wordpress.com/2012/11/16/16-november-2012/
http://kromanden.wordpress.com/2012/11/16/16-november-2012/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/


Eksamensnummer: 305353 

Side 142 

 

 

 

Interview 2: 

 

Vurdering og spørgsmål 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/11/billedeeksempel.jpg
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Forslag til forbedringer af uddannelse: 

- Studiegrupper med kvalificerende sparring. 

- Fri for meningsløse eksamener. 

- Dybe forskningsresultater finder man ikke så meget direkte anvendelse for i hverdagens 

ledelse. 

Typer af udvekslinger: 

- En given opgave i egen organisation fremkalder teorien hjemme i egen organisation. 

- Cases i undervisningen er med til at skabe udvekslinger. 

- Personlige perspektiver fra hverdagen der bringes ind i undervisningen skaber udve-

klinger for én selv. 

- Den teori der kan relateres direkte til hverdagen hænger bedre fast i hukommelsen. 

- Der er potentiale for flere udveklinger, hvis der var tid til det i hverdagen. 

Interviewets afvikling: 

- Bedre med udprintet spørgeguide 

- Bedre med præsentation af min udvekslingsmodel fra start end uden. 

- Bedre at tage mere følgeskab og så flette egen forforståelse ind under vejs. 

- Udtrykte glæde ved at få kigget på egen uddannelse på denne måde. 

Spørgsmål til overvejelse: 

- Hvordan skulle hverdagen se ud, hvis der skulle være mere tid til udvekslinger mellem 

uddannelse og lederskab? 

- Hvilket potentiale er der ved at bringe sin læringsrefleksioner i spil i forhold til andre 

studerende på en masteruddannelse? 

- Hvordan får man den ”glemte” viden aktiveret? 

- Hvordan effektiviserer man studiet, når tid til studier er en knap faktor for alle og alle 

ved det? 

- Hvordan skal en masteruddannelse se ud, hvis der skal være direkte sammenhæng til 

det personlige lederskab? 

- Hvordan kan universitetet og de studerende dele ansvaret for udvekslinger og koblinger 

og transformationer? 

- Hvordan kan man holde sin uddannelse i live efter endt studium? 
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Interview 3: 

 

Vurdering og spørgsmål 

Forslag til forbedringer af uddannelse: 

- Gerne studiegrupper som ikke kræver masser af tid sammen 

- Lærere skal lære at aktivere på andre måder end blot eksamen 

Typer af udvekslinger: 

- Perspektiver på daglige arbejde 

- AHA oplevelser i forhold kendte fænomener 

- Samklang mellem tidligere uddannelse og masteren 

- Direkte anvendelse i forhold til udfordringer og krav i eget job 

- Forståelse af noget rigtig nørdet i forhold til eget job 

- Stilling afgør udvekslingernes fokus 

Interviewets afvikling: 

- godt flow i interviewet 

- Den interviewede gav udtryk for at det var en bedre evalueringsmåde end universitetets 

evaluering. 

- Interviewede gav udtryk for at vedkommende var blevet mere ”glad” for sit studium ef-

ter interviewet. 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/11/interview-3.png
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Spørgsmål til overvejelse: 

- Hvordan kan masteren evalueres, så den refleksion som dette interview er udtryk for, 

den sker i selve masterforløbet og ville det skabe flere udvekslinger? 

- Kunne man lade andre fag end de samfundsvidenskabelige fag spille ind i undervisnin-

gen i kraft af de uddannelser de studerende har i forvejen – f.eks. antropologi. 

- Hvordan kan løbende evaluering af mit masterprojekts temaer aktivt inddrages i ma-

sterforløbet, når flere interviewpersoner oplever det som en bedre evalueringsform? 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

15. november 2012 

Posted on 15/11/2012by kjeldkromand  

Interview 2 og 3 forberedes 

I forhold til mit interview i går, har jeg nu tilrettet min spørgeguide og forsøger at frigøre 

mig fra den i højere grad i dag, så jeg får mere fokus på det fælles billede. Jeg skal kon-

trollere anvendelsen af farverne, så det bliver mere struktureret. 

Anden version af spørgeguide til mine kvalitative interviews  

1. fastsættelse af konteksten 

 Fortrolighed omkring interviews 

 Digital optagelse af interviews på telefon 

 Styring af tiden vha. stopur 

 Åbent udgangspunkt og senere snævres ind med 

 Min forforståelse 

 Kvantitative refleksioner. 

2. Indledning: 

Min udvekslingsmodel og forklare hvorfor dette emne interesserer mig. 

Derefter vil jeg sætte en scene, hvor vi skal bygge en udvekslingsmodel sammen. 

Fokus skal derfor være på selve det billede af vores fælles viden, som vi skaber. Vi starter 

ovre i den interviewede og så kommer jeg ind med min forforståelse under vejs for til 

sidst at reflektere over nogle kvantitative undersøgelsesresultater. 

3. Associativ indgang: 
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Formået er at give den interviewede fri mulighed for at skabe umiddelbare associationer, 

inden min forforståelse kommer i spil, så jeg sikrer mig at den interviewedes perspektiver 

får tilstrækkelig plads. 

Nedenstående perspektiver skal ikke opfattes som noget vi skal igennem, men er derimod 

forskellige redskaber til at angribe det fælles billede med, for at få det så nuanceret som 

muligt. 

Vi skal prøve at lave en brainstorm sammen: 

? Hvilke tanker får du, når jeg viser dig denne model – forfølge svarene 

? Hvis du skulle udbygge modellen, hvad ville du så lægge til? 

4. Fænomenologisk tilgang: 

Formålet er at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewpersonens egne 

perspektiver: 

? Formål med at tage en masteruddannelse? 

? Hvor har du oplevet udvekslinger? Flest under eller efter uddannelsen? 

? Typer af udvekslinger? 

? Beskriv en udvekslingssituation i dybden. 

? Hvilken del af oplevelsen vil du opfatte som selve udvekslingen? 

? Hvad skal der til for at forbedre mulighederne for udvekslinger? 

5. Filosofisk narrativ tilgang: 

Formålet er at stille åbne spørgsmål, der kompenserer for den traditionelle filosofis søgen 

efter sandheden, og i stedet anvender filosofiens erfaring med at tænke. Spørgsmålene er 

hentet fra en narrativ samtalepraksis (Helth 2009 s. 117, Lauritzen 2011 s. 100): 

Navngivningen – vi skal lege med ord og finde passende betegnelser 

? Hvad kan man kalde den udvikling du har gennemgået som FMOL studerende? 

Min udvikling har været… 

og den har været… 
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? Hvad vil være et godt og passende udtryk være for det du har fået tilført? 

Jeg har fået…. 

Jeg har fået…. 

? Hvilken betydning har masteruddannelsen for dig? 

Effekten: 

? Hvilken effekt har masteren haft for dig? 

? Hvilken effekt har masteren haft for din arbejdsplads? 

? Hvilken effekt har masteren på dine tanker om dig selv? 

? Hvilken effekt har masteren på din trivsel som leder? 

? Hvad er effekten på dine medarbejdere? 

? Hvilken effekt har masteruddannelsen på din tillid til dig selv? 

Evalueringen: 

? Hvilke elementer ville være vigtige for dig at fremhæve i en evaluering af din masterud-

dannelse? 

6. Fra bogen om modstillinger i ledelses- og organisationsteori side 15 

? Hvilke teorier har fæstnet sig i dig hvis du lige skal nævne 3? 

? Hvorfor netop dem? 

? Hvordan vil du karakterisere det pensum du blev præsenteret for på FMOL 

? Hvad afgør om en teori er anvendelig for dig? 

7. Det personlige lederskab 

? Hvordan anvender du masteren i din daglige ledelse? 

? Hvilke tanker får du om faget ”det personlige lederskab” i forhold til udvekslingsmodel-

len? 

8. (Tangkjær, Pedersen 2004) 

? Er du blevet en bedre leder? 

? Hvad forstår du ved en god leder i den sammenhæng? 

9. Læring: 

? Hvilke tanker gør du dig om din egen læring i forhold til masteruddannelsen? 

? Hvordan lærer du? 

? Hvilke tanker gør du dig i forhold til det at deltage i forskellige fag på forskellige hold? 

? Hvordan vil du beskrive dynamikken på holdene? 
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? Hvordan vil du karakterisere undervisningen? 

? Hvilken læring har du gjort dig i forholdet mellem masteren og samfundet? 

10. Læringshjulet 

? Hvordan ser dit læringshjul ud i forhold til masteruddannelsen? 

? Hvilke tanke gør du dig i forhold til mine kvalitative resultater? 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

← Ældre indlæg 

14. november 2012 

Posted on 14/11/2012by kjeldkromand  

Interviewdag 1: 

Jeg har i dag haft mit første interview. Som sagt har jeg en eksplorativ tilgang til mine 

interviews, så de udvikler sig under vejs. Jeg har derfor skabt et billede af interviewper-

sonens bud på en udvekslingsmodel og har efter denne lave en opsamling på interviewet. 

Opsamlingen vil danne grundlag for en revidering af min spørgeguide, som jeg vil revide-

re i morgen formiddag inden to nye interviews i morgen eftermiddag. 

 

 

Spørgsmål, Vurdering og konklusion. 
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Masteren er med til at afpolitisere embedsværket. 

Er der en del af viden som anvendes ubevidst – socialdannelse? 

Forslag til forbedringer: 

- Studiegrupper (rationalisering – refleksion- bedre læring) 

- Nærværende eksamen 

- Bedre kobling mellem faget ”det personlige lederskab” og de øvrige fag 

- Måske skal det personlige lederskab ikke være selvstændigt fag – men paraplyen over 

det hele 

- Måske skal egen organisation involveres i uddannelsen, når den nu er så dyr. 

- Eller måske skal det personlige lederskabs udvikling styres meget mere målrettet 

- Når man har et fag så ser man det man bliver undervist i sin egen organisation – hvor-

dan kan det inddrages i undervisningen? 

Typer af udvekslinger: 

- Fagene skærper ens syn, så man får øje på ting mens man har et fag – man ser det man 

bliver undervist i. 

- Når man går i dagligdagen dukker der i forskellige situationer pludselig noget viden fra 

fagene op, fordi situationen fremkalder det. 

- I processer og udviklingstiltag henter man inspiration direkte i sine fags litteratur. 

Hvad gør masteren ved personen og ledelsesidentiteten? 

Sikkerhed 

Mod 

Faglig rygrad 

Troværdighed 

Nye forventninger til én 

Rokker ved ens grundholdninger 

Interviewets afvikling: 

Billedet er for tomt fra starten – inspiration hentes fra mit billede af udvekslingsmodel-

len. 

Svært at holde fokus på både spørgsmål og det at gå bag om den anden. 

Den narrative del var ikke formuleret godt nok. 

Spørgsmål til overvejelse: 

Hvilke forskellige udvekslingsformer findes der? 

Hvad karakteriserer egentlig grænsen mellem TLUN og TLMN? (bevidst/ubevidst vi-

den)? Hvordan kan udviklingen af faglighed og det personlige lederskab i højere grad gå 
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hånd i hånd på uddannelsen? 

Hvilket liv har refleksionen i undervisningen, i grupper, i eksamensopgaver? 

Hvilken betydning har det at kunne gå ud med evidens som leder for ens selvopfattelse og 

for ens identitet? 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

13. november 2012 

Posted on 13/11/2012by kjeldkromand  

Jeg har i dag udelukkende arbejdet med at færdiggøre hele setup ’et til mine kvalitative 

interviews. Jeg har ladet mig inspirere af Kvales 7 faser af en interviewundersøgelse og 

passet dem til i forhold til mit formål med undersøgelsen og min metodologi. I dag har 

jeg også fået aftalt to interviews mere, så jeg nu er oppe på 6 ialt, hvilket jeg vurderer som 

værende tilstrækkeligt. 

Jeg fraskriver mig fra starten en komparativ metodisk mulighed i mine interviews, idet 

jeg ønsker at have en eksplorativ tilgang til mine interviews. Det betyder, at udviklingen 

af min forforståelse fra interview til interview gerne skal medføre, at mine spørgsmål også 

udvikles under vejs, så jeg bliver bedre og bedre til at indfange de nuancer og kompleksi-

teter, der knytter sig til udvekslingsmodellen. 

Her er et billede af den opstilling jeg har med ud, som jeg vil bruge til at indfange den fæl-

les viden med. Det består af tre bærbare flipovers, hvor den ene også har en whiteboard 

facilitet. jeg har på forhånd opsat billeder der understøtter noget af det vi skal tale om: 
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Nedenfor har jeg gengivet min første version af min spørgeguide. Den vil som ovenfor 

omtalt udvikle sig under vejs. Jeg har hentet inspiration til spørgsmålene fra min teoreti-

ske horisont. 

Første version af spørgeguide til mine kvalitative interviews  

1. fastsættelse af konteksten 

 Fortrolighed omkring interviews 

 Digital optagelse af interviews på telefon 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/11/flipover1.jpg
http://kromanden.files.wordpress.com/2012/11/flipover2.jpg
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 Styring af tiden vha. ur 

 Meget åbent udgangspunkt og senere snævres ind med en del om min forforståelse for 

til sidst at ende i nogle kvantitative overvejelser. 

2. Indledning: 

Vise udvekslingsmodellen og forklare hvorfor dette emne interesserer mig. 

3. Associativ indgang: 

Formået er at give den interviewede fri mulighed for at skabe umiddelbare associationer, 

inden min forforståelse kommer i spil, så jeg sikrer mig at den interviewedes perspektiver 

får tilstrækkelig plads 

? Hvilke tanker får du, når jeg viser dig denne model – forfølge svarene 

? Mangler der noget i modellen 

4. Fænomenologisk tilgang: 

Formålet er at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewpersonens egne 

perspektiver: 

? Kan du give en så detaljeret beskrivelse som muligt af en situation, hvor du oplevede, at 

du lærte noget på masteruddannelsen? 

? Hvilken del af oplevelsen vil du opfatte som læring? 

? Kan du beskrive en situation, hvor du har anvendt du i din daglige ledelse kom i tanke 

om noget du havde fået med dig fra masteruddannelsen? 

5. Filosofisk narrativ tilgang: 

Formålet er at stille åbne spørgsmål, der kompenserer for den traditionelle filosofis søgen 

efter sandheden, og i stedet anvender filosofiens erfaring med at tænke. Spørgsmålene er 

hentet fra en narrativ samtalepraksis (Helth 2009 s. 117, Lauritzen 2011 s. 100): 

Navngivningen 

? Hvad kan man kalde den udvikling du har gennemgået som FMOL studerende? 

? Hvad vil være et godt og passende oplevelsesnært udtryk være for det du har fået tilført? 

? Hvad vil du kalde de betingelser masteren gennemføres under? 

? Hvilken betydning har masteruddannelsen for dig? 

? Hvilken betydning har det for dine medarbejdere? 
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? Hvad er effekten på dine medarbejdere? 

? Hvilken effekt har denne masteruddannelse på din trivsel? 

? Hvilken effekt har masteruddannelsen på dine tanker om dig selv? 

? Hvilken effekt har masteruddannelsen på din tillid til dig selv? 

? Hvad vil du kalde det studium, du har været igennem? 

Effekten: 

? Hvilken betydning har masteren for dig? 

? Hvad er effekten på dine medarbejdere? 

? Hvilken effekt har masteren på din trivsel som leder? 

? Hvilken effekt har masteren på dine tanker om dig selv? 

? På din tillid til dig selv? 

Evalueringen: 

? Hvordan vil du vurdere betydningen af din masteruddannelse 

Begrundelsen: 

? Begrund dine synspunkter i forhold til, hvor du står nu i forhold til masteren. 

6. Fra bogen om modstillinger i ledelses- og organisationsteori side 15 

? Hvilke teorier har fæstnet sig i dig hvis du lige skal nævne 3? 

? Hvorfor netop dem? 

? Hvad afgør om en teori er anvendelig for dig? 

7. (Tangkjær, Pedersen 2004) 

? Er du blevet en bedre leder? 

? Hvad forstår du ved en god leder i den sammenhæng? 

8. Læring: 

? Hvilke tanker gør du dig om din egen læring i forhold til masteruddannelsen? 

? Hvilke tanker gør du dig i forhold til det at deltage i forskellige fag på forskellige hold? 

? Hvilken læring har du gjort dig i forholdet mellem masteren og samfundet? 
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9. Læringshjulet  

? Hvordan ser dit læringshjul ud i forhold til masteruddannelsen 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

 

12. november 2012 

Posted on 12/11/2012by kjeldkromand  

Jeg har i dag arbejdet med at klargøre de kvalitative interview, som jeg skal ud og gen-

nemføre i løbet af denne uge. Min definition af det kvalitative interview er kommet på 

plads ud fra de perspektiver, som jeg beskrev i går: 

Ved det kvalitative interview forstår jeg en relationsbevidst samtale i en filosofisk herme-

neutisk kontekst, hvor intervieweren som den ansvarlige for konteksten og relationen 

stiller sin forforståelse til rådighed og samtidig sætter sig i den andens sted, så der åbnes 

mulighed for at skabe ny fælles bevidst viden igennem horisontsammensmeltninger. Et 

resultat af det kvalitative interview er endvidere, at der skabes en ny bevidst forforståelse 

hos intervieweren, samtidig med at den interviewede får lejlighed til at reflektere over 

egne forståelser og dermed også udvikler disse. Denne definition er illustreret nedenfor: 

 

Min teoretiske horisont har jeg grupperet i følgende hovedoptikker: 
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1. Teoretiske perspektiver relateret til den proces det er at deltage i undervisning og in-

ternalisere viden. 

2. Teoretiske perspektiver relateret til selve undervisningens afvikling på masteruddan-

nelsen. 

3. Teoretiske perspektiver til fremme af refleksion og innovativ udvikling. 

4. Teoretiske perspektiver omkring det personlige lederskab. 

5. Konkrete forskningsresultater i relation til opgavens overordnede tema. 

Jeg vil ud fra disse hovedoptikker lave en spørgeramme til mine interviews. 

Udgivet i Uncategorized|Skriv en kommentar| Rediger 

11. november 2012 

Posted on 11/11/2012by kjeldkromand  

Jeg har i går og i dag arbejdet med at forberede mine kvalitative interviews. 

Jeg anvender følgende 3 teoretiske optikker, som kobles til min metode: 

1. Filosofisk forståelse fra Pia Lauritzen anvendes til at formulere spørgsmål ud fra filoso-

fiens viden om det at tænke. 

2. Symbolsk interaktionisme v. Jan Trost og Lise Jeremiassen 

3. Social praksis v. Steinar Kvale og Svend Brinkmann 

Jeg har udarbejdet nedenstående model, som er en syntese af disse tre tilgange sammen-

tænkt med min filosofisk hermeneutiske tilgang: 
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24. oktober 2012 

Posted on 24/10/2012by kjeldkromand  

I dag har jeg haft vejledningssamtale med Michael. Da vejledningssamtalen selv er et 

element i selve projektet, hvor min forforståelse skal møde Michaels forståelse af mit pro-

jekt, og hvor han samtidig skulle sættes ind i hele projektets planlagte proces, så var jeg 

nødt til at være grundig forberedt til samtalen. Jeg havde lavet en dagsorden, og nedenfor 

er den skrevet, med mine kommentarer ubearbejdet skrevet ind. 

Dagsorden for møde med Michael:  

Konteksten for samtalen: 

Samtalen her er en del af opgaven og min metode. 

Samtidig med at jeg søger vejleding, så er det også et metodisk trin i min proces i projek-

tet. 

“Situationen ved start af projektet”: 

Jeg får ikke nok ud af min master! 

Jeg kan ikke bruge den nok i hverdagen. 

Nyttemaksimeringsbetragtning. 

Hvad er der sket siden sidst: 

- samtaler med folk 

- personlig og bred læringsproces for at få mest mulig effekt ud selv 

- nye indsigter, viden og erfaringer i udvekslingerne mellem forskningsbaseret viden og 

det personlige lederskab 

- mål at præsentere chefer, direktion og uddannelsesafdeling (anbefalinger)! 

Problemformulering: gennemgås med Michael i forhold til mine overvejelser. For-

håndsdefineret? Induktivt? Deduktivt? – Proces så hverken/eller!!! 

Min Forforståelse 1: Samtale og refleksion 

1. Hvad er der sket siden sidst 

A. Litteratursøgning og læsning – Bibliotekssøgekursus – Refworks – 3. studieuge 

B. Indsamling af empiri 

C. Metoderefleksioner 
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D. Empirisk undersøgelse som kom til mig under vejs – ændret min forforståelse  

2. Metoderefleksioner 

Drøftelse af mine metodeovervejelser 

Filosofisk Hermeneutik 

Min procesplan 

I forbindelse med præsentation af min forforståelse til Michael har jeg fremstillet følgen-

de billeder 

En oversigt over min proces: 

 

3. Ekspliciteret forforståelse 

Personlige forforståelse – sparring? 

En oversigt over min teori: 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/10/filosofisk-hermeneutisk-projekt-5.png
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Empirisk undersøgelse – Måske det i stedet er hverdagen der skal ændres! 

Bilag fra min mini empiriske undersøgelse: 

 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/10/udvekslingsmodel-1.png
http://kromanden.files.wordpress.com/2012/10/diagram-11.png


Eksamensnummer: 305353 

Side 159 

 

 

 

4. Refleksion over min forforståelse  

Spørgsmål til Michael: 

Er det her et anvendelsesorienteret projekt? 

Problemformuleringen? 

Metodeovervejelserne? 

http://kromanden.files.wordpress.com/2012/10/diagram-21.png
http://kromanden.files.wordpress.com/2012/10/diagram-31.png
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Teorierne? 

Processen? 

Hvilken vægt skal min opgave have i forhold til den peronlige proces jeg gennemgår. 

Refleksion med Michael: 

Er jeg sikker på, hvad der skal ske med min viden (snævres ind eller ej), når jeg har lavet 

empiri? Måske er det ikke en indsnævring af teorien der er brug for på det tidspunkt. 

Michael delte en forståelse med mig i forhold til “superlæringsområdet”. 

Bruce Lipton: 90-95 % tanker er automatiserede. 

Så længe, vi ikke får gjort noget ved dem, så bliver tanker bare i de samme baner. 

Superlæringsområdet, hvor man går ind og skubber på de mentale modeller. 

Underbevidstheden og det automatiserede system står i kontakt med hinanden. 

Fredens og Scharmer tænker jeg. 

Hvor meget kan man egentlig være i kontakt med sin underbevidsthed? 

Her oplever jeg et eksempel på at forforståelse og forståelse møder hinanden og der kan 

blive behov for at inddrage teori i dybden. 

Det sorte hul, som udtryk for at vi ved alt for lidt om, hvad der sker derinde. 

Opstår der mest viden der hvor kontraster møder hinanden i mødet mellem forforståelse 

og forståelse? 

Hvilken betydning har det for mine interviews med de færdiguddannede mastere? 

Ny forforståelse: er de alt for enige med mig. 
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Refleksionen med Michael ud fra følgende billede:  

 

Den gængse opfattelse af masteren er at effektiviteten af den måles ud fra en nyttemak-

simering af hjernens evne til at huske det indlærte stof. 

Måske er det ikke der løsningen på effektivisering af lederudvikling skal ske. 

Måske det er vilkårene for udvekslingen det er galt med. 

Måske skal vi blive bedre til at udnytte situationerne hvor vi anvender latent viden. 

Hvordan når jeg ind bag den forforståelse af udbytte af masteren? 

“Vi synes heller ikke vi får nok ud af det.” 

Kan vi i stedet anerkende den del af vores viden, der ligger i form af latent viden? 

Kan der være andre bud end at det er min ledelseshverdag der skal kigges på? 

I stedet for at hjernen skal præstere mere og mere, skal vi så udnytte at undervisningen 

kan spise sig ind på den latente viden og at min ledelseshverdag kan danne en bedre 

ramme for brug af den viden jeg har fået tilgang til fra universitetet, end den gør i dag. 

I stedet for at se 71 % som universitets problem, skulle jeg måske hellere se det som en 

mulighed jeg ikke får udnyttet i den ledelse jeg har mulighed for at udøve i hverdagen. 
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23. oktober 2012 

Posted on 23/10/2012by kjeldkromand  

I dag er jeg så blevet færdig med at afdække min indlæring af hele pensum. Det har ført 

nogle meget interessante resultater med sig. 

Jeg har fremstillet tre diagrammer, der omtaler 256 teorier, 16 fremtrædelsesformer og 4 

indlæringsgrader. 

Diagram 1: Mine indlæringsgrader af alle 256 teorier i alle mine masterfag 
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Diagram 2: De 256 teoriers fremtrædelsesformer fordelt på 16 typer 

 

Diagram 3: De 256 teoriers fremtrædelsesformer opdelt i mine indlæringsgrader 

 

Senere skal jeg i gang med at konkludere noget ud fra denne hurtige analyse af mine for-

forståelse. Jeg er overbevist om, at jeg i Diagram 1 finder årsagen til, at jeg i første om-
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gang blev nysgerrig på projektet. Det har vist sig, at kun 23 % er indlært i en sådan grad, 

at jeg kan anvende det i min daglige ledelse. Resten er enten ikke indlært (6 %) eller også 

kræver det opslag i noter, diaspræsentationer, bøger m.m. (71 %)! 
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22. oktober 2012 

Posted on 22/10/2012by kjeldkromand  

Jeg har i dag læst noget mere litteratur og nogle artikler. Jeg har bl.a. læst noget om 

transformativ læring af Jack Mezirow. 

Jeg har gjort mig mange overvejeler om, hvilke kriterier jeg skal udvælge teori efter i for-

hold til projektet. Jeg vil ikke gå i dybden med nogen teorier, før jeg har været “bag om” 

mine medstuderendes eksamensopgaver og interviewene af tidligere masterstuderende. 

Så vil jeg lade disse resultater være afgørende for, hvad jeg dykker ned i, når jeg beskriver 

udvekslingen mellem forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret ledelse ud fra samta-

lerne. På den måde møder jeg også mine interviewpersoner med en bredere horisont og 

dermed en større åbenhed, end hvis jeg havde valgt teorier først. 

Jeg har været i gang med at gennemgå alle teorier, jeg er blevet præsenteret for igennem 

de fag jeg har deltaget i. Jeg læser alle mine noter igennem, og kategoriserer hele pensum 

ud fra en typologi, jeg selv laver under vejs. Typologien fortæller noget om hvilken præ-

sentationsform, pensum har. Det kan være en trekantmodel, kvadrantmodel, to-

faktormodel, statistikker, kontinuum, begreber m.m. 

 

 

 

 

 

 

http://kromanden.wordpress.com/category/uncategorized/
http://kromanden.wordpress.com/2012/10/23/23-oktober-2012/#respond
http://kromanden.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=100&action=edit
http://kromanden.wordpress.com/2012/10/22/22-oktober-2012/
http://kromanden.wordpress.com/2012/10/22/22-oktober-2012/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/


Eksamensnummer: 305353 

Side 165 

 

Her er lige et eksempel fra et af mine fag: 

Beslutnings og forhandlingsteori: 

Beslutningsmodeller Typologier 

Beslutningsteori Begreber 

Historisk udvikling Begreber 

Reformtyper Typologier- 2-faktor kvadrant 

Reformtrilemmaet Trekantmodel 

Blame avoidance Typologier 

Dagsordensbegreber Typologier 

Dagsordensfastsættelse Procesmodel 

Demokratityper Typologier 

Forhandlinger Polariseringer 

Forhandlingsspil Typologier 

Forhandlingsstrategier Typologier 

Strukturreform Casestudier 

Formålet med det er, at jeg samtidig ser, i hvor høj grad stoffet vækker genkendelse hos 

mig. Jeg anfører indlæringsgrad: kumulation, assimilation og akkommodation. Eller på 

godt dansk, udenadslære der er glemt, stof der er indlært og kan huskes, og stof der er 

indlært og omdannet i forhold til tidligere viden. 
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Jeg overvejer om jeg skal anvende integrativ perspektivisme som en optik på min opgave. 

Jeg vil anvende teorien om “Looking AT og Looking AS” som en parallel til den filosofiske 

hermeneutismes begreb om at “kigge bag om teksten”. 
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21. oktober 2012 

Posted on 21/10/2012by kjeldkromand  

Som nogen måske har opdaget, så passer datoerne på indlæggende i denne blog ikke helt 

med de dage de er publiceret. 

Jeg startede ud med at lave min log i EverNote, men har nu besluttet mig for i stedet at 

lave en blog med min log i. Derfor er jeg startet med at lægge de tidligere noter ind på 

min blog, og så vil jeg fremover lave mine noter her på bloggen. 

Her er så lige et billede fra studiepladsen på Statskundskab i Aarhus: 
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Ved afslutningen af dagen er jeg kommet til det punkt, hvor jeg skal i gang med at skrive 

en “teoretisk horisontudvidelse”, hvor jeg skal overveje hvilken teoretisk forforståelse jeg 

ønsker at gå til min empiri med. Jeg skal have gjort mig nogle overvejelser om, hvad teo-

rien skal bidrage med i forhold til mine empiriske undersøgelser. Overvejelsen over teori-

udvælgelseskriterier vil jeg starte med at gøre mig i morgen, og efterfølgende indlede mit 

teoretiske hovedafsnit med. 

Som en del af mine overvejelser vil jeg kigge tilbage på, hvad der kendetegner den måde, 

jeg har gjort det på i mine tidligere eksamensopgaver på masteren. 

Ellers er en del af dagen i dag også gået med at rette bloggen til, så den kan fungere opti-

malt i forhold til mit projekt. 

Jeg skal have gjort mig nogle overvejelser over, om jeg vil reklamere noget mere for den, 

for at få kontinuerlig respons under processen. 

Aftenens sidste udgave af projektprocessen: 
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Posted on 21/10/2012by kjeldkromand  

Sendt fra min iPad her inden jeg går hjem fra Universitetet lørdag aften. 

Jeg har nu fået rettet min procesoversigt til, så man kan se hovedafsnittende i opgaven i 

forhold til den hermeneutiske proces. 

Det kan godt se ud som om man gennemgår en lineær proces, men nederst i figuren har 

jeg hele tiden en refleksion med over min forforståelse, som jeg vedvarende konfronterer 

fra trin 1-3 (blå farve) hvor subjektet så møder objektet i trin 4. 

 

Jeg er færdig med beskrivelse af “Situationen” og med mine metodologiske overvejelser. 

I morgen skal jeg til at gå i gang med min personlige forforståelse ved at lave en analyse af 

mine egne opgaver, som skal inspirere mig til på et senere tidspunkt at gå i gang med de 

andres opgaver. 

Måske jeg kan få en eller anden til at kigge mine opgaver igennem og sætte min forforstå-

else i perspektiv ved at læse dem. 

Det vil jeg prøve om det kan lade sig gøre. 
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Posted on 21/10/2012by kjeldkromand  
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Jeg har læst Gadamer færdig i dag. 

Jeg har i dag arbejdet en hel del med mine metodeovervejelser og har forsøgt at frigøre 

mig fra metode som et spørgsmål om erkendelse til et spørgsmål om at vælge værktøj til 

en udviklingsproces med empiriske elementer. 

Jeg har tilføjet ambitionen om at direktionen, chefer og uddannelsesafdeling skal være 

aftagere af mit projekt. 

I morgen skal jeg i gang med at begrunde hvorfor jeg har valgt den filosofiske hermeneu-

tisme. 

Begrundelser: 

Min forforståelser 

Jeg træder ind i centrum af den hermeneutiske cirkel som et subjekt. 

Mine fordomme bliver til et aktiv og der ligger en udvikling både for subjekt og objekt. 
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Posted on 21/10/2012by kjeldkromand  

Jeg har i dag læst noget mere om filosofisk hermeneutik i originalkilderne. 

http://kromanden.wordpress.com/category/uncategorized/
http://kromanden.wordpress.com/2012/10/21/19-oktober-2012/#respond
http://kromanden.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=23&action=edit
http://kromanden.wordpress.com/2012/10/21/18-oktober-2012/
http://kromanden.wordpress.com/2012/10/21/18-oktober-2012/
http://kromanden.wordpress.com/author/kjeldkromand/
http://kromanden.files.wordpress.com/2012/10/filosofisk-hermeneutisk-projekt-1910.png


Eksamensnummer: 305353 

Side 170 

 

Jeg har fået svar fra Ryberg på VIA igennem Andreas med et par referencer. Dem har jeg 

så skaffet mig i dag. 

Jeg er nu gået i gang med min indledning, som jeg lader gå over i et metodeafsnit. 

Herefter skal jeg i gang med at sammensætte min forforståelse. 

Måske den kan deles op i den umiddelbare og den læste. 

Den umiddelbare afspejler det jeg havde inden jeg gik i gang med at læse. 

Karakteristikken af den umiddelbare finder jeg også i andres opgaver. 

Hvad er forskellen på den forforståelse og den jeg kommer ud med efter projektet? 

Det må være udbyttet af selve masterprojektet. 

Forforståelse (masterprojekt) – forforståelse (eksamensopgaver) = udbytte af masterpro-

jekt. Hvad kan masterprojektet som den formelle uddannelsesorganisering ikke kan? 

Idéer: 

Jeg skal vide noget mere om transformativ læring. 

Jack Mezirow (Illeris) – Pernille Bottrup – Helle Bjerg. 

Jeg skal have spurgt Michael hvem der kan sætte min forforståelse i spil. 

Jeg skal have mig besluttet for, i hvilken rækkefølge jeg skal interviewe og læse opgaver. 

Kan jeg i interviewene lave en U-proces med folk? 

Sådan ser mit projektbillede ud ved dagens slutning: 
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Ny log til min masteropgave 

Posted on 21/10/2012by kjeldkromand  

17. oktober 2012 

Jeg har i dag besluttet af oprette en log over mit arbejde. Jeg har valgt at lave den i 

EverNote. 

Denne log skal tilfredsstille et kvalitetskrav i forhold til filosofisk hermeneutik – Nygaard 

2012 

Validitet = udsagns gyldighed – 3 kvalitetskrav 

1. forskeren ekspliciterer sin forforståelse og dermed synliggør det subjekt forskeren er. 

2. Forskeren redegør og argumenterer for hvert skridt i forskningsprocessen. 

3. Forskeren diskuterer fortolkningernes omsættelighed til andre situationer. 

Loggen skal tilgodese punkt 2! 

Nedenfor har jeg oprettet en visualisering, som skal vise mit visuelle overblik over op-
gaven til enhver tid, så man kan se udviklingen over tid
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