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Forskningscenter for 

ledelse, organisation og samfund 

Mål og rammer for forskningsaktiviteter 

Denne mål- og rammeskabelon er tænkt som hjælp til forskningsmedarbejdere og forsk-
ningsgrupper i centeret. Samtidig er den tænkt som hjælp til den dialog, der skal være lø-
bende mellem forskningsmedarbejdere og forskningsledere ift. aftaler om og opfølgning på 
forskningsaktiviteter. Hovedformålet er at sætte gang i tanker og diskussioner til gavn for 
de konkrete aktiviteter. Det betyder også, at udfyldning af skabelonen kan ske med for-
holdsvist korte tekststykker og evt. opsummering af punkter. Man skal med andre ord ikke 
tænke på ekstern formidling, når man arbejder med skabelonen.  
Det er forventningen, at alle forskningsmedarbejdere i FLOS kan beskrive de forsknings-
aktiviteter, som de planlægger i et semester og et år. Men der er forholdsvist brede ram-
mer for disse aktiviteter. Nogen vil definere forskningsprojekter, der foregår henover flere 
semestre, og de bør således i skemaet fokusere på at få beskrevet både det store projekt 
og de aktiviteter, der er planlagt det næste semester/år. Nogen vil planlægge mere af-
grænsede aktiviteter for det næste semester, fx arbejdet med en forskningsansøgning eller 
arbejdet med konkrete publikationer på baggrund af data fra tidligere projekter. Men for 
alle typer af aktiviteter, bør man kunne redegøre for de elementer, der her er angivet.  
 
 

Periode for  
aktivitet /  
projekt 
 

Start: forår 2020 
 
Slut:efterår 2021 

Navn på  
aktivitet / projekt 
 

Ledelse på mening 

Navn på  
deltagere i  
aktivitets- /  
projektgruppen 
 

Frode Boye Andersen 
Jan Grønnebæk 

UC-Viden 
Er projektet oprettet i 
UCViden (hvis relevant), 
og med hvilket navn og 
projektnummer?) 
 
 
 
 

Ledelse på mening 
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Baggrund /  
udgangspunkt 
 
Beskriv kort baggrunden 
for ideen til aktiviteten 
eller projektet.  
Hvilken eksisterende vi-
den, bygges der på? 
Tages der fx udgangs-
punkt i et praksis-pro-
blem? Bygger aktivite-
ten / projektet videre på 
et tidligere projekt? 
 
 
 

Vi ser aktuelt ’mening’ som et nøglebegreb, der byder sig til med frugtbare 

perspektiver – men også med en begrebslig uklarhed, som rummer fald-

gruber, og hvor udfordringerne med meningsskabelse i konkret ledelses-

praksis kun er sparsomt belyst. 

’Mening’ er et begreb, der med kraftig medvind er blevet en central figur i 

den organisatoriske diskurs og i den ledelsesteori, der forsøger sig med at 

være hjælpsom over for konkret ledelsespraksis. ’Mening’ er intuitivt be-

snærende og byder sig til både i et nedefra-perspektiv, hvor vi kan tale 

om, at noget skal kunne give mening for de involverede, hvis det skal lyk-

kes, – og i et oppefra-perspektiv, hvor ’mening’ skal stille garanti for et-

hvert ledelsesprojekt, som derfor må realiseres gennem meningsska-

belse. Men hvem er det, der kan skabe mening for hvem? Hvilken mening 

kan der blive tale om? På hvilken måde bliver meningsskabelse det gode, 

begrebslige svar? Og måske væsentligst: hvordan foregår meningsska-

belse i praksis, i ledelsespraksisser?? 

Adgang til praksis er en forudsætning for at kunne lave forskning ’om 

praksis, for praksis’, som det hedder i CLOU. Lige så væsentligt for vores 

afsæt er forståelsen af, at lederpraksis kun kan udvikles af ledelse selv, 

men at denne udvikling kan styrkes gennem kvalificeret undersøgelse, re-

fleksion og begrebsudvikling, der forbinder sig med ledelseshandlinger i 

praksis, i form af en åben aktionslæringsramme.  

Aktionslæringsperspektivet handler her om at reflektere ’ledelsesaktioner’, 

der har opmærksomhed på meningsskabelse. 'Aktionslæring' bliver der-

med ikke i øvrigt en særskilt tematik i forløbet. 

 

Tema / Fagligt indhold 
 
Beskriv kort hvad aktivi-
teten eller projektet 
handler om. 
Hvis der er tale om et 
projekt eller publikation, 
så præciser problemstil-
ling eller undersøgel-
sesspørgsmål. 
 
 
 

18 Ledere (i skolen) der undersøger, hvordan de selv leder 
’på mening’ – i et aktionsforløb, hvor deres dataindsamling 
støttes af tre fælles samlinger, hvor fundene reflekteres og får 
tilskud gennem forskningsmedarbejdernes læsning af data, 
og data fra kvalitative interview med deltagerne. 

Praksis- 
relevans og  
bidrag 
 
Beskriv kort, hvorfor og 
for hvem projektet er re-
levant. Hvem er den pri-
mære målgruppe for 
den viden, der skabes 
(forskningskollegaer, 
praksis, studerende?). 
Beskriv også projektets 
primære bidrag, dvs. 

 
Projektet vil have relevans for ledere (og dermed praksis), for 
lederuddannelser og for forskningskolleger, fordi det undersø-
ger omsætningen af det abstrakte begreb ’meningsskabelse’ 
til konkret praksis – i første omgang i skoleorganisationer, 
men med formodning også med relevans for andre organisati-
onstyper. 
 
Projektets primære bidrag vil være at bidrage til at belyse 
denne omsætning, som ikke er belyst empirisk på samme 
måde før i DK 
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hvad kan vi / målgrup-
pen især lære af projek-
tet? 
 
 
 
 
 

Aktivitetens/projektets 
bidrag til forsknings-
programmet 
 
Beskriv kort hvordan ak-
tiviteten bidrager til det 
faglige miljø i forsk-
ningsprogrammet. 
 
 
 

Indholdsmæssigt har projektet stor programrelevans, og me-
todemæssigt (aktionsdelen og praksisdeltagere i forsknings-
processen/dataindsamlingen) slår projektet op i et anderledes 
spor, der sigter mod samspil mellem forskning og praksis. 

Primære formål og  
aktivitet i perioden 
 
Beskriv kort, hvad der er 
det primære formål og 
de primære aktiviteter i 
denne periode (fx littera-
turstudier og review, ar-
bejde med projektan-
søgning, indsamling el-
ler analyse af data, ar-
bejde med publikationer 
ud fra eksisterende 
data). 
 
 

Periodens formål at gennemføre projektet som et første greb. 
Ideelt rummer projektet kimen til en forstsættelse i et endnu 
ikke fastlagt spor. 

Fremgangsmåde / til-
gange / metode 
 
Beskriv kort, hvordan 
der arbejdes og hvilke 
teoretiske perspektiver 
og videnskabelige meto-
der, der anvendes. 
Overvej gerne (med ud-
gangspunkt i problem-
stilling og formål) hvor-
for disse perspektiver 
og metoder er valgt 
 
 

Samling for alle i 

Århus (eller an-

den VIAcampus) 

med input, reflek-

sion og proces – 

tilrettelagt af 

Frode & Jan 

Frode/Jan inter-

viewer leder på 

skolen 2 gange 

(maks. 1½time) 

’Aktionsperiode’ 

Leder har i perio-

den særlig fokus 

på ’meningsska-

belse’ i (udvalgte 

dele af) sin prak-

sis 

Leder la-

ver 3 ’re-

fleksive 

notater’  

½-1A4. 

Leder laver 1-2 

fokusgruppeinter-

view med en re-

levant gruppe 

medarbejdere. 

Optagelse som 

materiale for pro-

jektet 

Hvis det er en 

mulighed på sko-

lerne: 

Frode/Jan laver 

1-2 fokusgruppe-

interview med en 

relevant gruppe 

medarbejdere. 

Optagelse som 

materiale 

Erfaringsopsam-

ling, 

forskningssynte-

ser, formidling 

 

Jan & Frode ’er 

den’ men andre 

kan være med 

   x    

06.11.20 

 

      

 x x x x x  

02.02.21       Første sæt iagtta-

gelser præsente-

res til drøftelse 
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(el. 05.02.21 hvis 

fredage er 

gode?) 

 x x x x x  

29.04.21  

(el. 21.05.21?) 

     Andet sæt iagtta-

gelser præsente-

res til drøftelse 

       Forskningsformid-

ling på skrift i fx 

Lederliv.dk el-

ler…? 
 

Kommunikation / for-
midling / output 
 
Beskriv kort på hvilken 
måde, aktiviteten / pro-
jektet formidles i inde-
værende periode og evt. 
senere. 
Dette vil afhænge af 
hvilken fase aktiviteten / 
projektet befinder sig i. 
På lang sigt bør alle ak-
tiviteter / projekter 
kunne forbindes til en 
formidlingsaktivitet (fx 
videnskabelig artikel, 
formidlingsartikel, fore-
drag/oplæg mm).  
 
 

 
Formidlingen er både løbende ind i projektet, der således in-
tegrerer og akkumulerer den genererede viden, og en slutfor-
midling i artikel til forventelig udgivelse i Lederliv. 

Eksterne samarbejds-
partnere 
 
Beskriv eventuelle eks-
terne samarbejdspart-
nere, herunder både 
partnere på andre uni-
versiteter, i andre forsk-
ningscentre og fra prak-
sis. 
 

Ingen eksterne partnere i traditionel forstand – men i utraditio-
nel forstand: 18 ledere fra skoler som har meldt sig ind i pro-
jektet som udviklere af egen praksis i et CLOU forskningspro-
jekt. 

Milepæle 
 
Hvad er afgørende mile-
pæle i løbet af det næ-
ste semester og det næ-
ste år. Overvej om det 
realistisk at nå inden for 
de afsatte ressourcer. 
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Projektsamarbejde 
 
Hvordan er opgavefor-
delingen mellem med-
lemmerne i gruppen og 
evt. ift. eksterne samar-
bejdspartnere? 
 

 

 


