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Præsentation 

• Skoleleder på Højvangskolen i Aarhus 
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• Studieerfaringer 
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”DEN GODE MASTERSTUDERENDE?” 

 
…HVAD KAN MAN SELV GØRE FOR AT FREMME LÆRINGEN? 

 

 

 

 

 

 

Undgå at blive slave af masteruddannelsen og downloade universitetets og 

måske også din egen forforståelse af, hvad en god studerende er.  

 

Stræb i stedet efter at blive herre i eget studium ved at sætte udviklingen af 

din egen læring og refleksionskompetence og udviklingen af dit eget 

lederskab i front og vær hele tiden nysgerrig over for, hvordan du kan 

udvikle dig på nye måder. Der er ikke andre til at tage ansvaret end dig selv! 



Forskningsbaseret 

viden 
Det 

personlige 

lederskab 

Mennesket 

Hvad får vi egentlig ud af al den viden og 

uddannelse ude i den daglige ledelse? 

Udvekslinger 

Udvekslinger mellem forskningsbaseret viden og det 

personlige lederskab! 



Umiddelbare spørgsmål 

• Hvilke teorier anvender vi egentlig i hverdagen?  

• I hvilke situationer kan vi bruge en given teori/model?  

• Er en given videnskab  eller et givent forskningsresultat 
reaktiv eller proaktiv i forhold til ledelse?  

• Hvordan får vi tid til at tænke ledelse i hverdagen?  

• Hvor meget bruger vi vore uddannelser og kurser i vore 
jobs?  

• Hvad har uddannelse og konferencer givet os af 
kompetencer i forhold til vores daglige ledelse?  

• Hvordan inddrager vi forskning i vores daglige ledelse? 

• Bliver vi bedre ledere med en master i bagagen? 

• Etc. 

 



Forskningsbaseret 

viden 

Det 

personlige 

lederskab 

Mennesket 

Masterafhandlingen 

Udvekslinger 

Mål 1 

Mål 2 



Hovedpunkter 

•Forskningsbaseret viden 

•5 ”hurtige” optikker 

•Refleksion som begreb 

•Hvad stiller vi så op? 

•Gode råd og studie- 

erfaringer. 
 



Forskningsbaseret viden 

”Jeg havde 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 kunne 
anvende i situationsbestemte ledelsesudfordringer. For mig var der en 
sammenhæng mellem viden og hukommelseslageret.  

I forlængelse af denne opfattelse opstod spørgsmålet om, hvor stor en 
viden jeg egentlig fik med mig igennem mine otte fag på 
masteruddannelsen.” (Kjeld Kromand) 



Langtidseffekter af masteruddannelser 

• I en kvalitativ undersøgelse fra 2005 af langtidseffekterne af 

masteruddannelser fremkommer – 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 tilfælde forbindelsesleddet fra 

masteruddannelsen til ”det virkelige liv”. Masteruddannelsen 

efterlader en form for tomrum, der er funderet i, at deltagerne i høj 

grad oplever, de har erhvervet sig mange nye kompetencer, men 

finder det vanskeligt at finde ud af, hvordan de konkret skal bruge 

disse i deres arbejde.”  

 

(Ulveman Explorative A/S. Kompetenceenheden s. 27).  



En lang række faktorer fastholder vore 

tankemønstre, vores sprog og dermed 

vores muligheder for udvekslinger? 

Vi kan hente optikkerne på det der 

fastholder os flere steder fra: 

 

1. Metodelæren 

2. Læringsteorien 

3. Samfundsvidenskaben 

4. Socialpsykologien 

5. Hjerneforskningen 
 



1. Metodeoptik 

”Indføringen i metodologien 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 siges at bekende sig til. 

• at tilføre et arsenal af begreber og argumenter om 

videnskabelige forskningsmetoder til udførelse af egne 

forskningsprojekter eller til vurdering af 

forskningsmetoden i andres forskning”. 

 
(Nygaard 2012 s. 10) 

 



Inspiration fra filosofisk hermeneutik 

Forforståelse Horisontmøde Horisontmøde Efterforståelse 

Et horisontmøde 

”Det gælder om at være bevidst om sin forudindtagethed, således at teksten viser 

sig i sin anderledeshed og hermed får mulighed for at spille sin sagsmæssige 

sandhed ud imod ens egen formening” (Gadamer 2007 s. 256).  



1. Begrundet, synlig og guidet proces. 

 

 

 

 

2. Forforståelsen skal afdækkes igennem 

processen. 
 

Kvalitetskrav i filosofisk hermeneutisme – 3 stk. 



3. Vurdering af fortolkningernes 

omsættelighed og anvendelse  
 

! ? 

Kvalitetskrav i filosofisk hermeneutisme – 3 stk. 



Gør efteruddannelserne det godt nok, for jeg lærer ikke 

nok, som jeg kan bruge til noget direkte i min ledelse? 

2. Læringsoptik 



Min forforståelse - hvad er læringsudbyttet 

ved videnskabelig forankret uddannelse? 

Ikke forstået = tabt 

Huskes 

Omdannet 

Hvad med resten? 

Noter og bøger 

256 teorier 



Indlæringsgrader af 256 teorier 



Fremtrædelsesformer 



Fremtrædelsesformer og indlæringsgrader 

 



3. Samfundsvidenskabelig optik 

Rationel institutionalisme 

 

”Institutioner er kollektivt delte og accepterede sæt af regler 

og normer, som påvirker menneskelig handling”  
(P.M. Christiansen, L Togeby) 

 

• Aktøradfærd som funktion af belønning og straf 

• Kollektive aktører handler som enhedsaktører 

• Aktører stræber efter institutionelle goder 

• Individuelle værdi- og nyttefunktioner 



4. Samfundsvidenskabelig optik (fortsat) 

Rationel institutionalisme 

 

”Institutioner binder menneskers adfærd sammen, og de 

reducerer usikkerheden 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”  



4. Samfundsvidenskabelig optik (fortsat) 

Rationel institutionalisme 

 

”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 
tilskynder aktørerne til en adfærd, som reproducerer selv samme 
spilleregler”. 

 

”De konstitutionelle regler er typisk stabile over lang tid, men kan 
ændres i to tilfælde: 

• hvis de relative magtrelationer ændres eller 

• hvis en institution producerer et output, som ikke længere er 
acceptabelt for en eller flere enhedsaktører”. 

 

(P.M. Christiansen, L. Togeby) 



 

4. Socialpsykologisk optik 

Intergruppe adfærd Interpersonel adfærd 

Overliggende fælles identitet 



• Kjeld Fredens taler om det at have en bevidst tilgang til 

perceptionsprocessen i form af begreberne fokuseret og 

receptiv opmærksomhed, som en strategi for anvendelse 

af hjernens langsomme og hurtige tankebaner.  

• Innovativ mening og refleksion opstår som en 

”pendulering” mellem retningssystemet (den bevidste 

tænkning) og betydningssystemet (den ubevidste 

tænkning). 

• Et andet eksempel er Teori U. 

5. Hjerneforskningens optik 



Refleksion som grundlag for udvekslinger 

mellem forskning og ledelse 

• Refleksionskompetence øger antallet af udvekslinger og 

forbedrer udvekslingernes kvalitet. 

• Refleksioner frigør fra vanlige optikker og udnytter 

muligheder i de, der er potentialer i. 

• Højere læreranstalter opøver ikke refleksionskompetence 

i tilstrækkelige grad. 

• Det er lederen selv, der har ansvaret for  

at udvikle egen refleksionskompetence. 



Refleksion som begreb (1) 

• ”Kompetence = engagement + praksis + refleksion. Uden engagement, uden 

praksis og uden refleksion vil mulighederne for kompetenceudvikling være svage 

og af tilfældig karakter” (Illeris 2011 s. 111).  

• ”Refleksionens tre perspektiver: I det første perspektiv fremgår refleksionens 

fundamentale karakter af social proces, mens de to følgende præsenterer 

refleksionens mulige resultat som henholdsvis kvalificering af praksis og 

transformativ læring” (Helth, Bonnerup 2011 s. 126).  

• ”Refleksion er en tænkeform, der skaber sammenhæng mellem forskellige 

faktuelle forhold 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 undersøgelse af grundlaget for disse  

handlemåder” (Helth, Bonnerup 2011 s. 310).  



Refleksion som begreb (2) 

• ”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).  

• ”Det skal i øvrigt i denne sammenhæng bemærkes, at traditionel  

eksamen eller andre former for sanktionsgivende evalueringer er  

dårligt egnede til at skabe relevant refleksion, fordi opmærksom- 

heden er rettet mere mod den aktuelle præstation end mod  

erfaringsbearbejdelse” (Illeris 2011 s. 110) 



Hermansen (efter Bateson): ”Læringens univers” 



Forskningsbaseret 

viden 

Det 

personlige 

lederskab 

Mennesket 

Antallet af udvekslinger 

Udvekslinger 

Jo flere refleksioner og horisontmøder jo flere udvekslinger! 



Udvekslingstyper på masteren 

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) 



Udvekslingstypers fordeling 



Reflekterede udvekslinger 



Ja der er mange bud på, hvad der holder os fast! 

Nedenfor er nogle bud på, hvad der kan flytte os: 
 

• Start med at skabe tiden til at være sammen. 

• Prioriter tid til refleksion og udvikling. 

• Studér begrebet ”refleksion”. 

• Træn refleksionskompetencer kollektivt gerne i  
struktureret form til en begyndelse. 

• Skab rum for udvikling af ledelsesteamets og din egen 
læring. 

• Udfordr institutionernes inerti. 

• Omorganiser ledelse og rammer for ledelse, så I bedre opnår det, I gerne vil. 

• Gør viden, forskning, artikler m.m. let tilgængelig. 

• Afdæk jeres egne forforståelser og gå interesseret bag om andres for at 
skabe horisontsammensmeltninger sammen med nye netværk – jobswop. 

• Jo bredere horisont jo flere horisontsammensmeltninger med andre – derfor 
læs, læs og læs! 
 

Hvad stiller vi op med alt det her? 



• Ændrede mødetyper hvor drift og udvikling er skarpt 

adskilt 

• Fascilitatorrolle på møderne 

• Ændrede mødeformer der bl.a. stimulerer hjernens 

hurtige system. 

• Etabler hurtig adgang til din viden. 

• Gå fra ineffektive møder eller gå ind i en forandring af 

dem. 

• Slut altid møder af med en kort refleksion eller stands op 

og gør det under vejs. 

• Involvér din chef. 

 

 

 

 

 

 

Lokalt på skolen og i kommunen 



• Få struktur på noter og litteratur fra starten – evt. OneNote 

• Opret en Refworks litteratur database og installer Write-N-Cite fra 

menuen ”Tools” til citater og referencelister 

• Group Code: RWStatsbiblioteket 

• Notér alle refleksioner, tanker, idéer og spørgsmål omkring pensum og 

synopser ned med det samme. 

• Studér på en måde, der passer til dig. 

• Udfordr konstant din egne refleksioner og tankemåder og dine 

medstuderendes. 

• Anvend aldrig teori uden at spørge dig selv, hvorfor det  

netop i den givne situation giver mening for netop dig  

at inddrage en given teori, og spørg om måden, du  

gør det på, også er reflekteret. 

• Spørg dig selv igen og igen, hvordan en given teori eller  

situation kan gøre dig til en bedre og mere reflekteret leder. 

 

 

 

Studieerfaringer og gode råd! 



TAK FOR NU OG GOD FORNØJELSE MED DIN 

UDVIKLING PÅ STUDIET! 

”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 starthullerne. Vi behøver næppe skrive, at du skal lære at  

slå den rette tone an: en nyttig balance  

mellem handling og refleksion; det resultat- 

skabende og perspektivskabende.  

 

Kun du kan høre, hvornår dine toner klinger  

bedst!”  

 
(Fredens, Prehn 2009 s. 19).  

ET AFRUNDENDE CITAT 


