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0.0 English Extract 

A Governance Challenge in Danish Welfare 

 

The Danish welfare model is under pressure. Some people would even say in 

crisis. This is due to many factors. One, is the demographic changes in the 

coming generations, and the foundations of the welfare state, which is public 

willingness to having to contribute through taxes, are pushed through a heavy 

tax burden. We need to find other ways of organizing the production of welfare 

facilities, which may mean showdown with decades of leadership and 

governance, but also with the trade professionals traditional roles and tasks. The 

structural and financial reforms in 2007 wore 2 of the most radical reforms of the 

public sector in Denmark ever. The reforms have resulted in significant changes 

for the institutional governance, and indirectly to the employees for the 

performance of tasks. Virtually all public welfareservices are provided by people 

for people. It is therefore essential for the quality of the public service that it`s 

delivered by motivated and qualified employees. Reforms affecting governance, 

but does it also affect the employees motivation and assignment? This task 

focuses on a welfareservice in one specific institution; UUC Maglemosen, but 

similar development can probably be found in many other specialized institutions 

across the country.  

Conditions for the management of UUC Maglemosen since 2007 as amended by 

the foundation of the institution's operations now only on fare revenue and due 

to establishment of new public institutions and private promoters there is now  

40 competitors in a geographical area in which UUC Maglemosen previously had 

a monopoly. New external stakeholders in the running of the institution requires 

solid documentation of performance. The Management at UUC Maglemosen has 

implemented significant changes for the employees in the work of documentation 

the performance through a studentplan, and has provided new and more 

stringent academic requirements for employee assignments of the student plans.  

The described management conditions differ from the intentions of the reforms in 

several areas; A desired unitary authority and finance responsibility which in fact 

on the has been multipronged due external stakeholders and supervisors' power 

to determine whether the student belonging to the target group, and thus has 
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the right to education and a marketbased framework to ensure a costeffective 

operation, which in a market requires transparency and comparability. For the 

institution, the more complex operating conditions resulted in a need for a strong 

documentation tool that is based on the wishes of the external stakeholders, and 

not in the didactic and pedagogical considerations, which hitherto has been the 

basis for the work. Management at UUC Maglemosen has introduced a new 

concept of the studentplan requiring standardization which is a change of the 

traditional academic traditions. A change in management of the institution can 

have affected employee motivation and thereby the production of welfareserivce. 

Based on this study, I hope to be able to organize further organizational 

development in change of the student plan from being an internal tool to a tool 

for documentation of performance to external stakeholders in a way that 

preserve the employees motivation 

 

The task I want to explore is: 

"The thesis seeks answers on how changes in managementconditions for UUC 

Maglemosen has changed the employees motivation and practice, as illustrated 

by the changes in the work of the studentplan, and how the organizational 

development going forward should be organized” 

 

About governance it can be concluded that the shift in conditions has influenced 

UUC Maglemosen so that the basis for the operation now is in the form of 

competitive tendering. The payment controls the price, and the studentplan 

controls performance.  It can be concluded that employees have understood and 

accepted the reasons for the changes. Employees understand and agree in the 

external stakeholders' demands on documentation.  

 

It can be concluded that the reforms has resulted in changing the requirements 

and that the changes has affected the employees` work and motivation, which 

has resulted in developing of new forms of cooperation. 
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0.1 Indledning 

 

Jeg har siden 2002 været leder af uddannelsesinstitutionen, UUC Maglemosen, 

som yder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU - til fysisk og psykisk 

udviklingshæmmede. Med struktur- og omkostningsreformen i 2007 overgik 

institutionen fra en amtslig til en ny primærkommunal driftherre, og fra et 

politisk besluttet økonomisk og fagligt grundlag til et grundlag, der alene baseres 

på takstindtægter i et stærkt konkurrencepræget marked.   

 

I afhandlingen belyses nogle af de ændringer, som reformerne har betydet for 

styring af institutionen samt mulige ændringer i medarbejdernes motivation og 

praksis, som reformerne i sidste ende så har medført. I afhandlingen beskrives 

et organisatorisk udviklingsprojekt ved at ændre arbejdet med elevplanen, som 

en case, der indgår i afhandlingens empiri. Casen er et konkret eksempel på èn 

opgaveløsning, der på en synlig måde er ændret, som følge af reformerne.  

I afhandlingen inddrages teorier om styring og motivation. Disse teorier 

diskuteres i analyseafsnittet og sammenholdes med resultaterne fra 

empiriafsnittet.  

 

I afhandlingens empiriafsnit undersøges, hvordan medarbejderne har oplevet 

den ændrede styring og opgaveløsning, samt hvordan ændringerne har påvirket 

deres arbejde og motivation. Dette sker først i en kvantitativ spørgeskema-

undersøgelse som uddybes i et fokusgruppeinterview.   

Samlet set danner afsnittene grundlag for dels at kunne besvare afhandlingens 

problemformulering og dels at kunne beskrive det organisatoriske udviklings-

projekt fremadrettet, og vil derfor kunne være handleanvisende for fremtidig 

ledelse af projektet.  

 

Afslutningsvist vil jeg fremlægge min lederudviklingsplan og sammenholde denne 

med kravene til ledelse af UUC Maglemosen, som det konkluderes i afhandlingen 

og konkret beskrives i implementeringsplanen for det fremtidige 

udviklingsprojekt.  
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0.2 Styringsudfordring anno 2013 

 

Den danske velfærdsmodel er under pres. Nogle vil endda sige i krise. Dette 

skyldes mange forhold, som at befolkningssammensætningen ændres i de 

kommende generationer, og at befolkningens velvillighed overfor at skulle 

bidrage til velfærdsstaten gennem skatter, er presset gennem et højt skattetryk. 

(Palludan, s 19) Der søges derfor andre måder, at organisere produktionen af 

velfærdsydelser på, hvilket betyder opgør med årtiers ledelse- og styreformer, 

og med de fagprofessionelles traditionelle roller og opgaver. Med struktur- og 

omkostningsreformen (Petersen, 2010, s115,165) i 2007 gennemførtes 2 af de mest 

gennemgribende reformer af den offentlige sektor nogensinde. Reformerne har 

medført markant ændrede vilkår for institutionernes drift, og dermed indirekte 

for medarbejdernes vilkår for opgaveløsning. Stort set alle velfærdsydelser ydes 

af mennesker til mennesker. Det er derfor afgørende for kvaliteten i ydelsen, at 

den leveres af motiverede og fagligt kompetente medarbejdere. Reformerne 

påvirker styreformerne, men påvirker de også medarbejdernes motivation og 

dermed opgaveløsningen?  

I denne opgave fokuseres på èn velfærdsydelse i èn konkret institution; UUC 

Maglemosen, men tilsvarende udvikling kan sikkert findes i mange andre 

specialiserede institutioner landet over. Vilkårene for styring af UUC Maglemosen 

er siden 2007 ændret ved; - at grundlaget for institutionens drift nu alene er 

takstindtægter, - at der på grund af kommunernes etablering af nye tilbud og 

private initiativtagere, er der kommet 40 konkurrenter til i et geografisk område, 

hvor institutionen tidligere havde monopol, og at der er kommet flere eksterne 

interessenter i institutionens drift med krav om dokumentation af ydelsen.                                                                                                                                          

Ledelsen på UUC Maglemosen har derfor gennemført væsentlige ændringer i 

arbejdet med elevplanen, og har stillet nye og skærpede faglige krav til 

medarbejdernes arbejde med elevplanen.  

Det er intentionen, at elevplanen skal fungere som aftalegrundlag mellem UUC 

Maglemosen og de eksterne interessenter om de mål, som uddannelsen skal 

arbejde med for den enkelte elev, og som dokumentation af de opnåede 

kompetencer. 
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De beskrevne styringsvilkår adskiller sig fra intentionerne i reformerne på flere 

områder; Et ønske om en mere effektiv offentlig velfærdsproduktion, (Bilag 6, s 26), 

hvor adgangen til de offentlige ydelser var lettere tilgængelig for borgeren førte 

gennem reformerne til et, på STU området, delt myndighedsansvar, hvor UU-

vejlederne har kompetence til at afgøre om eleven tilhører uddannelsens 

målgruppe, og dermed har et retskrav på uddannelsen, og sagsbehandlerne har 

ret til at afgøre, hvilken entreprenør eleven skal anvende.( Petersen, 2010, s 93, 123) 

Omkostningsreformen etablerede markedet, som styring rettet mod en 

omkostningseffektiv drift og rejste dermed krav om transparens og sammen-

lignelighed i ydelserne, hvilket i reformernes første 5 år ikke er tilvejebragt på 

STU-området. Først med netværkets krav om dokumentation søger man at 

skabe transparens på markedet ved at synliggøre ydelsen. I en igangværende 

revision af STU-loven rejses der i Folketinget krav om, at målene for uddannel-

sens dokumenteres (bilag 12) For UUC Maglemosen har ændringerne medført et 

behov for at kunne dokumentere ydelsen og dermed for tilveje-bringelse af et 

dokumentationsredskab, som tager udgangspunkt i de ønsker, som kommunale 

sagsbehandlere og UU-vejledere måtte have, og ikke i de didaktiske og 

pædagogiske overvejelser, som hidtil har ligget til grund for arbejdet. (bilag 11) 

Ledelsen på UUC Maglemosen har derfor indført et nyt koncept for elevplans-

arbejdet med krav om standardisering og kvalificering af opgaveløsningen.  

 

0.3 Problemformulering 

I denne afhandling vil jeg undersøge, om jeg kan få øje på sporene efter 2007-

reformerne; Om en ændret styring af institutionen har påvirket medarbejdernes 

motivation, og dermed har sat sine spor helt inde i det rum, hvor medarbejderen 

møder borgeren. Ud fra denne undersøgelse vil jeg tilrettelægge det videre 

organisatoriske udviklingsprojekt med at ændre elevplanen fra at være et internt 

arbejdsredskab til et redskab for dokumentation af ydelsen overfor de eksterne 

interessenter 

"Afhandlingen søger svar på, hvordan ændringerne i styringsvilkårene 

for UUC Maglemosen har ændret medarbejdernes motivation og praksis, 

som illustreret ved ændringerne i arbejdet med elevplanen, og hvordan 

det organisatoriske udviklingsprojekt fremadrettet bør tilrettelægges".    
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Del 1 Teori 

1.0 Præsentation af teorivalg  

I afhandlingen er der valgt forskellige teorier; For at komme nærmere på en 

forståelse af den kontekst, som organisationsudviklingsprojektet skal udmøntes i, 

anvendes Leon Lerborgs ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor”.  For at 

belyse styringsudfordringen på det institutionelle plan bringes 2 teorier ind; Line 

of Sight og Inside-OUT perspektivet, og endelig anvendes begreber fra 

Motivation Crowding Theory  til at belyse medarbejdernes motivation. Begreb-

erne fra Motivation Crowding Theory anvendes deduktivt i metodeafsnittet, og 

igen i analysen for at skabe struktur og en sammenhængende forståelse gennem 

afhandlingen. Ellers anvendes en abduktiv tilgang til teori og metode 

 

Reformerne, paradigmerne, styrings- og ledelsesredskaber skaber sammen 

rammen for produktion af velfærdsydelserne. Leon Lerborg definerer 

paradigmerne sådan(Lerborg, s 17); ”…de grundlæggende principper, antagelser, 

normer, modeller m.v. som binder de praktiske styringsredskaber sammen i 

større tankemønstre. Styringsparadigmerne afgør, hvad vi anser for at være 

rigtige synspunkter, gode teorier, lovende interessefelter, legitime metoder, 

effektive styringsteknologier...” Paradigmer er måder, at tænke på, og 

bestemmer, hvilken styring man, som medarbejder, oplever som legitim(Lerborg, s 

32). Paradigmer angiver også, hvilket narrativ, der accepteres som gyldige måder 

at etablere kausalitet mellem årsag og virkning. Paradigmerne eksisterer 

samordnet i organisationskulturen, men påvirker gensidigt hinanden. At det ene 

paradigme med tiden kan herske over et andet betyder ikke, at dette eller andre 

paradigmer ikke længere eksisterer. (Lerborg s 32) Paradigmer opstår eller ændres, 

fordi det eksisterende paradigme ikke længere anses, at kunne løse udfordring-

erne på en måde, der svarer til borgernes forventninger.  

 

1.1. Det bureaukratiske paradigme (Lerborg, s 52) 

Styrer ved orden, konsistens, regler og standarder. Det bureaukratiske paradig-

me frisætter medarbejderen fra ansvar, så længe medarbejderen overholder 

reglerne. Paradigmet understøtter magtforholdet i en hierakisk organisation; 

Den, der har den formelle magt, bestemmer(Lerborg,s 60). Magtforholdet er nødven-
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digt for at sikre ensartet standard i ydelserne.  Paradigmet understøtter lighed 

gennem ens regler for alle, og fordrer disciplin og lydighed hos ledere og medar-

bejdere. Paradigmet fremmer regeloverholdelse, og indfører en bureaukratisk 

tænkning i organisationen med krav om tilpasning til regler.(Lerborg, s 57) 

Paradigmet er kendt for at frembringe ensartede ydelser, og er let at underlægge 

politisk kontrol. Paradigmet fordrer ledelse, som er i stand til at administrere 

produktionssystemet ved at opstille regler, og sikrer en standardiseret produk-

tion. (Lerborg s. 222) I forhold til problemstillingen, som beskrevet i casen (afsnit 2.1), 

vil det kunne forventes, at medarbejdere, som er forankret i det bureaukratiske 

paradigme, fokuserer på, at leve op til fælles standarder og formelle lovkrav. 

 

1.2 Det professionelle paradigme (Lerborg s 61 f.f.) 

 

Styrer ved autonomi, kompetencer, viden og uddannelse og bæres af 

fagprofessionelle.  Medarbejdere har gennem den faglige viden ansvaret for den 

faglige standard i opgaveløsningen. Paradigmet Lerborg s 62) fordrer fagligt 

råderum, selvstyre og decentralisering af beslutningerne til de fagprofessionelle. 

Hele organisationens virke styres ud fra fagligheden. Der arbejdes ud fra stand-

arder, som er fleksible. Udøveren vælges ofte som leder; den fremmeste 

håndværker, men der kan optræde et styringsmix, fordi den formelle magt skal 

udøves samtidigt med, at den reelle magt ligger hos den fagprofessionelle. De 

fagprofessionelle motiveres af opgaven i relation til brugeren( Lerborg, s 69), men 

også af fagudviklingen på hele området. Kerneperspektivet for det fagpro-

fessionelle paradigme er fagligheden og autonomien, hvilket også bringer 

paradigmet på konfrontationskurs med andre styringsparadigmer, eksempelvis 

det bureaukratiske, som søger at underlægge fagligheden bureaukratiske regler, 

og NPM, som søger at underlægge paradigmet økonomiske og styringsmæssige 

rammer. Det professionelle paradigme har været dominerende i den offentlige 

sektor (Lerborg, s 70), men er i stigende grad presset af paradigmer, som kræver 

standardiseret faglighed og eller som sætter rationaliteten over fagligheden. 

Paradigmet fordrer ledelse, som kan forene organisationens fagligheder i 

arbejdet mod fælles mål.(Lerborg,s 223)  I forhold til problemstillingen, som 

beskrevet i casen (afsnit 2.1), vil det kunne forventes, at medarbejdere, som er 
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forankret i det professionelle paradigme, vil fokusere på en opgaveløsning der 

defineres ud fra medarbejderens egen faglighed, og at medarbejderen vil søge at 

bringe denne faglighed ind i samarbejdet med andre fagprofessionelle for at sikre 

den fagligt mest optimale løsning. 

 

1.3 New Public Management (NPM) Marked og kontrakt (Lerborg s 71) 

 

Leon Lerborg introducerer to former for NPM; marked, (Lerborg,s 72) der i sin 

oprindelige form er optaget af en indirekte ydre styring gennem incitamenter, og 

kontrakt (Lerborg s 83), der er optaget af mere direkte styring gennem kontrakter, 

resultatorientering, og som i en politisk sammenhæng, kan ses som et forsøg på 

at styre de markedskræfter, som NPM-marked satte fri. (Lerborg s 81) De 2 

versioner af NPM forenes i bestræbelserne på effektivisering, men der er i 

realiteten er tale om to selvstændige paradigmer. NPM-marked (Lerborg s 223) styrer 

gennem konkurrence, frit valg, de-kobling, resultater og benchmarking. Et 

funktionelt NPM-marked styrer sammenhæng mellem kvalitet og pris. NPM-

marked fremmer organisationer, der tilpasser sig forandringer, og som dermed 

kan omstille sig til produktion af nye velfærdsydelser, eller til at producere 

kendte velfærdsydelser på mere effektive måder. Hvis markedet skal fungere, 

som styringsmekanisme skal efterspørgslen påvirke udbuddet, og med udbuddet 

skabes en konkurrencesituation der effektivt påvirker pris. Når markedet ikke 

fungerer frit, men eksempelvis påvirkes af interessenter med eller uden overblik 

over markedet, af netværk, politiske dagsordener eller af andre kræfter, sættes 

markedsmekanismerne delvist ud af spil, og der opstår et styringsmix. Dette 

styringsmix kan kalde på en styret version af NPM – nemlig kontrakt. Sammen-

holdt med de grundlæggende systemfejl ved NPM-marked, som eksempelvis; 

institutionens skift i fokus fra ydelse til omsætning, og fra kvalitet til kvantitet og 

et ikke-styret takstniveau kan medføre behov for en tættere styring fra politisk 

side, hvilket har betydet, at NPM-marked ikke eksisterer som rendyrket 

styringsmekanisme ret mange steder i Danmark, men er afløst af NPM-kontrakt i 

form af resultatstyring, hvor der styres ved, at pris og ydelse aftales. (Lerborg s 224) 

NPM- marked fordrer ledelsesfokus på resultater og innovation af ydelser i 

konkurrence med andre udbydere. NPM-kontrakt fordrer ledelse, som dels kan 

lede på de vilkår som NPM-marked frembringer, og dels kan leve op til 



12 

 

dokumentationskravene i NPM-kontrakt. I forhold til problemstillingen, som 

beskrevet i casen (afsnit 2.1), vil det kunne forventes, at medarbejdere, som er 

forankret i NPM-paradigmet, vil fokusere på at leve op til de ydre krav og med 

optimal anvendelse af ressourcerne.  

 

1.4 Det Relationelle Paradigme (DRP) (Lerborg s 92) 

 

Styringen i det relationelle paradigme baseres på en systemisk, socialkonstruk-

tivistisk og anderkendende tænkning, og baseres dermed væsentligst på den 

forståelse, at alle organisationer er menneskeskabte og derfor kan omformes af 

mennesker.  Organisationer består af individer i indbyrdes relation. Relationen og 

dialogen er det grundlæggende for organisationen. Faste magtstrukturer findes i 

form af projektledere, organiseringen er kompleks, fordi der ikke findes et fast 

hierarki, omend der èr en formel leder. Styreformen fremmer dynamik, udvikling 

og giver plads for entreprenørskab i bottom-up processer.  Paradigmets basale 

styringssystemer skal tilgodese den enkelte medarbejders behov for 

anerkendelse og dialog, men stiller også krav til den enkelte medarbejder om 

selvregulering, hvis ikke paradigmet skal ende som en terapeutisk karikatur af 

en styreform.(Lerborg s 119)  Paradigmet fremmer innovation og nytænkning 

gennem demokrati og dialog. Det relationelle paradigme knytter an til det 

professionelle paradigme på den måde, at opgaveløsningen baseres på 

medarbejdernes faglighed eller på, hvordan medarbejderne har det personligt 

med at løse opgaven. Begge paradigmer tager således udgangspunkt i forhold 

hos medarbejderen, som styrende for opgaveløsningen. Paradigmet fordrer 

ledelse, som er risikovillig og udviklingsorienteret.(Lerborg s 223). I forhold til 

problemstillingen, som beskrevet i casen (afsnit 2.1), vil det kunne forventes, at 

medarbejdere, som er forankret i det relationelle paradigme, vil fokusere på, 

hvordan man personligt har det med opgaveløsningen, og vil søge at finde 

løsninger, som er motiverende og meningsfyldte for medarbejderen mere end de 

lever til formelle eller faglige krav.  
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1.5 Paradigmerne og styringsudfordringer. 

 

I denne sammenhæng er de væsentligste paradigmer det fagprofessionelle og 

NPM, selvom de andre paradigmer også let kan identificeres og spiller en rolle i 

UUC Maglemosens hverdag på den måde, at de bidrager til styringsudfordringen. 

Leon Lerborg afskriver NPM-marked, som et eksisterende styringsparadigme, da 

stort set ingen institutioner i Danmark er uden et kontraktligt aftalegrundlag eller 

i en direkte styret efterspørgsel. Udover fokus på drift af institutionen, hvad 

angår faglighed, personale og økonomi er der med omkostningsreformen krav 

om forretningsdrift, som forudsætning for institutionsdrift. Lederen kan således 

ikke anvende èt ledelsesværktøj, men må kunne balancere mellem flere i 

forsøget på at tilgodese interesserne. Paradigmerne frembringer et styringsmix, 

hvor lederen skal finde en styringskombination, der muliggør fortsat drift og 

udvikling af institutionen i alle aspekter.  Overfor NPM står det professionelle 

paradigme, som grundet konkurrenceudsættelse på pris-parametret sættes 

under pres. Om design af organisationens styring findes (Lerborg s 259), at ”jo mere 

stabil og harmonisk institutionens omgivelser er, desto mere skal den betjene sig 

enten af det professionelle eller bureaukratiske styringsparadigme”, mens 

komplekse og uforudsigelige omgivelser kalder på DRP eller det professionelle 

paradigme.  

Lerborg (Lerborg s 223) finder således, at såvel NPM som det bureaukratiske 

paradigmes anvendelighed overfor komplekse styringsudfordringer er ringe. 

Man kan så diskutere i hvilken grad, at valget af NPM, som styringsparadigme, 

bidrager til styringskompleksiteten, og dermed i sig selv gør valget af NPM, som 

styringsparadigme, til et ringe valg.  

 

1.6 Line Of Sight (Bilag 10) 

 

For at opnå en motiveret og effektiv medarbejdergruppe er det vigtigt, at 

medarbejderne har ”Line of Sight”- LOS, hvilket kan oversættes til ”en linie at 

sigte efter”, nærmere præciseret, at medarbejderen skal kunne se og forholde 

sig til virksomhedens overordnede strategiske mål. Der skal med andre ord ske 

en tilpasning af medarbejderens praksis, så der er overensstemmelse mellem dèt 
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medarbejderen i praksis gør, og dèt, som fremmer virksomhedens strategiske 

interesser. LOS forudsætter endvidere, at medarbejderen ikke alene forstår 

organisationens strategi, men også præcist forstår, hvilke konkrete handlinger, 

der er ”på linie” med strategien.  

Om medarbejderen bidrager til virksomhedens strategiske mål afhænger af, om 

medarbejderen forstår og accepterer målene, at medarbejderne ser målene som 

legitime, og forstår, hvordan medarbejderen skal bidrage. Ledelsen skal derfor 

sikre, at medarbejderne forstår, hvilke handlinger, der bidrager til opnåelse af 

målene og hvilke, der ikke gør. LOS understøtter medarbejderne til at arbejde 

effektivt i forhold til målene, også når der ikke er ledelseskontrol eller en konkret 

opgavebeskrivelse. LOS er særligt betydningsfuldt, når medarbejderne arbejder 

selvstændigt, og hvor praksis ikke skal eller kan kontrolleres, eller hvor 

medarbejderen skal foretage mere subjektive skøn på egen hånd. 

Medarbejderne er selvstændige fagpersoner, der motiveres af ansvar for 

opgaverne, autonomi i opgaveløsningen og følelsen af at kunne mestre opgaven. 

LOS vil styre opgaveløsningen på rette vej uden at ledelsen behøver at 

intervenere direkte i medarbejderens faglige råderum. LOS forudsætter, at 

ledelsen først har dannet sig en klar forståelse af, hvad virksomhedens strate-

giske udfordring er, og hvad der skal gøres for at opnå de ønskede mål. Det 

afgørende for LOS er således ikke, om medarbejderne er fagligt dygtige, men 

snarere om ledelsen forstår, at forvalte medarbejdernes kvalifikationer, motiva-

tion og engagement, så medarbejderne inddrager virksomhedens strategiske mål 

i deres praksis. Mens ydre motivationsfaktorer kan være virkningsfulde, 

eksempelvis risikoen for at miste jobbet som følge af nedgang i elevtallet, er den 

indre motivation langt mere afgørende, men også afhængig af medarbejderens 

individuelle forhold. LOS motiverer medarbejderen ved at gøre arbejdet 

meningsfuldt og perspektivrigt, hvor medarbejderen bidrager til noget, der har et 

større perspektiv end den enkeltes praksis. I bedste fald vil der være sammen-

fald mellem medarbejderens motivation, og den motivation, som LOS bibringer.        
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1.7 Outside-IN      

                                                                                      

Outside-IN (Ullrich, s 43) perspektivet på strategien er optaget af dèt, der sker for 

interessenterne. Interessenterne gives indflydelse på indholdet i ydelsen i håb 

om, at der etableres et loyalitetsforhold, som medfører, at interessenterne 

ønsker at indgå i langvarige relationer med virksomheden og muligvis anbefale 

virksomheden til andre interessenter. (Ullrich s 68) Målet for transformationen er, at 

medarbejderen anvender sin viden og erfaring på en måde, der understøtter 

virksomhedens forretningsmæssige interesse ved at fokusere på de interesser, 

som de eksterne interessenter har, og planlægge og udføre arbejdet ud fra 

denne forståelse. Med Outside-IN perspektivet skabes der efterspørgsel ved at 

virksomheden fokuserer på værdiskabelse for interessenterne, og dermed skabes 

indirekte værdi for egen virksomhed.            

                                                                                      

1.8 Medarbejdernes motivation          

                                            

I Motivation Crowding Theory (Bilag 13) forventes det, at ydre regulering skader de 

ansattes motivation overfor opgaven, hvis de ansatte opfatter reguleringen som 

kontrol. Omvendt fremmer reguleringen motivationen, hvis denne opfattes 

understøttende. Virkningen af ydre styringsindgreb afhænger altså af, om 

indgrebene opfattes som kontrol eller understøttelse.   

Der skelnes mellem 3 typer af motivation; 1) Ekstrinsisk motivation, som handler 

om, at gavne sig selv ved at opnå belønning eller undgå straf. 2) Intrinsisk 

motivation, som er knyttet til opgaven, og ikke konsekvenserne. Som en del af 

intrinsisk motivations findes glæden ved at gøre noget for andre, hvoraf 3) Public 

Service Motivation PSM udgør en delmængde, som motivation knyttet til 

produktion af offentlige ydelser. Offentlige medarbejdere, med høj grad af 

professionalisme og selvbestemmelse, har ofte også en høj grad af intrinsisk 

motivation, og vægter tilsvarende de ekstrinsiske motivationsfaktorer relativt 

lavt i forhold til det, at have et meningsfuldt og spændende arbejde. Offentlige 

ansatte er altså i særlig grad afhængige af et fagligt råderum, at opgave-

løsningen er meningsfuld og er langt mindre påvirkede af ydre 

motivationsfaktorer som straf og belønning.  
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Opfatter medarbejderne en ydre regulering som kontrollerende, begrænses den 

intrinsiske motivation, hvorimod den øges, hvis reguleringen opfattes under-

støttende. Det er altså ikke så væsentligt for medarbejdernes motivation hvori 

selve reguleringen består, men langt mere, hvordan den opfattes af 

medarbejderne.  

Motivation Crowding Theory bygger på basale menneskelige behov, som er 

afgørende for den intrinsiske motivation. Nemlig følelsen af autonomi, capabilitet 

og ansvar overfor opgaveløsningen. Autonomi handler om, at medarbejderen 

føler selvstædig råderet over sin opgaveløsning, capabilitet om, at medarbej-

deren føler, at have tilstrækkelig kompetence til at udføre opgaven, og ansvar 

om, at medarbejderen føler ansvar overfor opgaven (Bilag 14, s 7)  

Om eksterne styringsindgreb, i eksempelvis medarbejderens valg af evaluerings-

metode, kan internaliseres til at blive medarbejderens egne valg afhænger af, 

hvordan reguleringen påvirker medarbejderens oplevelse af de 3 basale behov, 

og dermed om indgrebet opfattes som kontrollerende eller understøttende.  

En leder, der sætter regler for arbejdets udførelse, kan godt fremme den 

intrinsiske motivation, hvis reglerne opfattes som en hjælp og understøttende af 

medarbejderens opgaveløsning, og altså giver medarbejderen mulighed for at 

føle autonomi, capabilitet og ansvar.  

Omvendt kan en velment ledelsesstøtte opfattes som kontrol, og dermed 

reducere medarbejderens intrinsiske motivation. (Bilag 15) 

1.9 Opsamling på teoriafsnit.   

Forestillingerne om, hvilke ydelser den offentlige velfærdsproduktion skal levere 

til befolkningen, ændres over tid, hvilket medfører, at de eksisterende styre-

former ikke længere producerer velfærdsydelserne i den form, som ønskes. Når 

styringsvilkårene forandres ændres de offentlige ansattes opgaveløsning, og der 

skal hos medarbejderne ske en omstilling til de nye krav. Styringsparadigmerne 

kan deles i 2; Paradigmer, der tager udgangspunkt i institutionens indre forhold 

og hos medarbejderne, som det professionelle og relationelle paradigme, og i 

paradigmer, hvor der sker en ydre påvirkning af institutionens styringsvilkår, og 

af medarbejdernes faglighed. Enten, som i det bureaukratiske paradigme, hvor 

fagligheden søges styret via regler, eller, som i NPM, hvor man søger at styre 
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gennem at regulere i grundvilkårene for institutionens drift. I tilknytning til 

styringsparadigmet NPM kan ses Outside-IN perspektivet, som indikerer, at 

medarbejdernes opgaveløsning skal varetages ud fra interessenternes behov, og 

ikke alene ud fra medarbejderens vurdering. Outside-IN knytter således an til 

markedsgørelsen, idet Outside-IN perspektivet tager udgangspunkt i forhold 

uden for institutionen, som søger at påvirke medarbejderens faglighed i en 

retning, som tilgodeser disse forhold. Medarbejdernes accept af Outside-IN 

perspektivet kan ses som en forudsætning for, at NPM kan realiseres som 

styringsparadigme.  

Kvaliteten af den offentlige velfærdsproduktion er afhængig af medarbejdernes 

motivation overfor opgaven. Som det fremgår af afsnittet om de offentlige 

ansattes motivation påvirkes medarbejdernes motivation af formen på styring. 

Ydre indgreb i medarbejdernes faglige indsats kan af medarbejderne enten 

opfattes som understøttende eller kontrollerende. Opfattes indgrebet som kontrol 

påvirkes motivationen negativt. Det er derfor centralt for offentlige ledere, at 

forholde sig til medarbejdernes opfattelse af, hvad der er en relevant indsats for 

den enkelte, og hvad der giver mening for den enkelte medarbejder. Lederen bør 

søge, at tilvejebringe Line of Sight, som giver medarbejderen en forståelse for 

den sammenhæng, som medarbejderens indsats skal ses i.  

 

Med andre ord;  

Skiftet fra èt styringsparadigme, som primært fokuserer på institutionens indre 

forhold og medarbejderens faglighed, til et andet paradigme, som via ydre 

indgreb i styringen, og dermed i medarbejdernes faglige fokus, påvirker 

medarbejdernes motivation overfor opgaven. Om indgrebet påvirker 

medarbejdernes motivation negativt afhænger af, om lederen formår at sætte 

opgaveløsningen ind i en meningsbærende kontekst for medarbejderen.  

Målet med reformerne er, at de ændrede styringsvilkår internaliseres af 

medarbejderne i deres faglige praksis, hvilket kun finder sted, hvis 

medarbejderne finder ændringerne relevante og motiverende for deres praksis.  
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Del 2 Metode 

2.0 Præsentation af metoder i empiriindsamling.      

 

I dette afsnit præsenteres de metoder, der er anvendt i indsamlingen af empiri.                                                                         

Arbejdet med elevplanen er ændret væsentligt gennem de sidste år, og har 

muligvis medført ændringer i medarbejdernes motivation i forhold til arbejdet 

med elevplanen. Empiriafsnittet indledes med en case-fremstilling af det 

organisatoriske udviklingsprojekt, som det er gennemført til nu, samt af 

rammerne for projektet.                                                                                   

For at få belyst den samlede medarbejdergruppes oplevelse af arbejdet med 

elevplanen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er 

et afkrydsningsskema med få svarmuligheder. Ud fra svarene i spørgeskemaet 

(bilag 2) observeres særlig divergens eller korrelation, som danner grundlag for 

spørgsmålene i interviewguiden, som anvendes i et kvalitativt fokusgruppe-

interview med 5 medarbejdere. Spørgeskemaet, og derefter interviewguiden, 

tager blandt andet udgangspunkt i begreber fra Motivation Crowding Theory, og 

søger at afdække om ledelsesinterventionen opleves understøttende eller 

kontrollerende gennem at spørge til medarbejdernes oplevede ændringer på 

områderne; autonomi, capabilitet og ansvar overfor opgaveløsningen.                                                                                        

Det er vurderet, at det ikke er muligt at observere ændringer i medarbejdernes 

motivation eller praksis direkte, og derfor er der valgt en spørgeskemaunder-

søgelse kvalificeret ved fokusgruppeinterview. Det er overvejet, om det vil 

påvirke resultatet, at det er lederen, som interviewer. Heroverfor står behovet 

for at kunne stille uddybende spørgsmål til brug for afhandlingen. Konklusionen 

er, at den relevante empiri bedst kan tilvejebringes ved at gennemføre et 

fokusgruppeinterview, og bede fokusgruppen forholde sig til resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen sammen med inddragelse af deres personlige 

holdninger og erfaringer.  
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2.1 Case; Organisatorisk udviklingsprojekt ”Elevplanen”   

 

Siden struktur- og omkostningsreformen i 2007 har uddannelsen på UUC 

Maglemosen været takstfinancieret, og driftherreansvaret, som er ansvar for 

finansiering, drift, visitation og faglighed er uddelegeret fra monopoldriftherren 

Københavns Amt til primærkommunerne. I 2007 blev visitationsopgaven til STU-

uddannelsen fordelt på pt. 28 køberkommuner, som, gennem sagsbehandlere og 

UU-Vejledere, alle kan vælge om eleven fortsat skal benytte den konkrete 

uddannelsesudbyder. De eksterne interessenter, UU-vejledere og sagsbehand-

lere, er således blevet afgørende for, hvor mange elever den enkelte uddannel-

sesinstitution får, og dermed om antallet af medarbejdere i institutionen kan 

fastholdes. Siden 2007 er der kommet 40 nye udbydere af STU-uddannelsen i 

det samme regionale område, hvor UUC Maglemosen tidligere havde monopol. 

Konkurrencen har i perioden fra 2007 til 2011 først og fremmest været på pris, 

men der fokuseres nu også på faglighed, og elevens udbytte af uddannelsen.                                                 

Hvert år sker re-/visitation af tilbuddet, hvor UU-vejledere og sagsbehandlere 

møder medarbejderne for at evaluere forløbet, og for at beslutte om det 

fremtidige forløb. For de eksterne interessenter er det vanskeligt at følge og 

vurdere uddannelsens konkrete praksis, værdien af uddannelsen for den enkelte 

elev, og om målsætningen for elevens udvikling fortsat er relevant.                                                                         

Elevplanen er derfor blevet den helt afgørende skriftlige dokumentation af 

ydelsen overfor de eksterne interessenter, og skal være en forpligtende skriftlig 

aftale mellem de eksterne interessenter og uddannelsesudbyderen, om de 

fremadrettede mål og indholdet i uddannelsen for den enkelte elev, og skal 

samtidigt fungere som løbende evaluering af, om målene er nået. I starten af 

2012 gik 13 af de 28 kommuner sammen i et netværk, som i første omgang 

havde til formål at presse taksten ned, hvilket betød en 20% takstreduktion på 

UUC Maglemosen. Takstreduktionen medførte udskiftning af en del af det erfarne 

og veluddannede personale med billigere, kortuddannede og mindre erfarne 

medarbejdere. Netværket fokuserede dernæst på det faglige indhold i uddannel-

sen med et krav om dokumentation af ydelsen, hvilket siden er ved at blive et 

lovkrav. Dette kunne betyde, at et område, hvor UUC Maglemosen hidtil har 

udmærket sig relativt i forhold til konkurrenterne, grundet medarbejdernes 
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erfaring og uddannelsesniveau, nu konkurrenceudsættes ved et generelt fagligt 

løft hos konkurrenterne samtidigt med, at UUC Maglemosen har mistet erfarne 

og kvalificerede medarbejdere. Ledelsen besluttede derfor at standardisere og 

kvalificere elevplansarbejdet for dels at bevare den konkurrencemæssige fordel 

på området, og dels at hjælpe de nye medarbejdere med opgaven, da mange af 

de nye medarbejdere ingen erfaring havde med at udarbejde skriftlig 

dokumentation.                                                                                              

I efteråret 2012 introducerede ledelsen på UUC Maglemosen et nyt fælles 

koncept for elevplanen; Alle medarbejdere var gennem et internt uddannelses-

forløb, hvor den øverste leder rammesatte formålet med elevplanen i forholdet til 

de eksterne aktører (bilag 9) og markedsgørelsen, samt gennemgik, hvordan 

elevplansskabelonen fremover skal udarbejdes. Der blev skrevet en vejledning til 

skabelonen(bilag 7 og 8), og medarbejderne fik tilbudt faglige vejledning specifikt på 

denne opgave. Med konceptet søgte ledelsen, at standardisere et fagområde, 

hvor medarbejderne indtil da havde haft et stort fagligt råderum med 

selvstændigt ansvar for opgaveløsningen, og ikke mindst for at beslutte 

kvaliteten i opgaven. Denne autonomi medførte også, at opgaveløsningens 

kvalitet var afhængigt af den enkelte medarbejders faglige formåen, erfaring, 

motivation for og prioritering af opgaven.  

Under uddannelsesforløbet gav nogle medarbejdere udtryk for en usikkerhed 

overfor om de magtede den nye opgave i tilstrækkelig grad, og andre 

medarbejdere stillede spørgsmål ved, om standardiseringen var udtryk for 

manglende tillid til deres faglige kvalifikationer. Rammesætningen af opgave-

løsningen søgte derfor både at formidle en forståelse af opgavekonteksten, og at 

opnå medarbejdernes accept af behovet for at standardisere opgaven. (bilag 9) 

Medarbejderne har siden fået mange positive tilbagemeldinger på elevplans-

arbejdet fra de eksterne interessenter, som nu siger, at UUC Maglemosen har sat 

en ny kvalitetsstandard på området. Som et led i lovrevisionen af STU-loven i 

2013 har en undersøgelse påpeget, at de manglende målsætninger i elevplan-

erne er et problem, som loven fremadrettet skal behandle.(bilag 11 og 12) 

Det er hensigten med det fortsatte organisatoriske udviklingsprojekt, at 

standardiseringen af dokumentationsopgaven internaliseres yderligere hos 

medarbejderne.  
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2.2 Metodebeskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen 

 

Spørgeskemaet er udfyldt af 69 medarbejdere, som alle har indgået i 

uddannelsesforløbet, og som arbejder med elevplanen. Spørgeskemaet er udfyldt 

anonymt. Nogle spørgsmål er udformet, så der er flere svarmuligheder, og derfor 

kan besvarelserne samlet set være over 100%. Fra spørgeskemaundersøgelsen 

er uddraget en række korrelerende fokuspunkter, som enten understøtter eller 

divergerer fra teorierne, eller som på anden måde kalder på opmærksomhed, 

hvilket uddybes nærmere i fokusgruppeinterviewet med udvalgte medarbejdere.  

(Bilag 2) 

 

2.2.1 Præsentation af spørgeskema                                                             

( i kursiv; reference til begreber i Motivation Crowding Theory) 

1. Opleves elevplanen som:  

 Ledelseskontrol af dit/jeres arbejde?                                   (autonomi) 

 Støtte til jeres teamsamarbejde?              (Understøttende/kontrol) 

 Et planlægningsværktøj?                               (Understøttende/kontrol) 

 Et dialogredskab mellem dig og eleven?                                      (ansvar)                               

 Dokumentation overfor UU og sagsbehandlere?                       (autonomi)        

2. Kvalificerer elevplanen din/jeres pædagogiske praksis? Ja/nej        

                                                                          (Understøttende/kontrol)     

3. Svarer arbejdet med elevplanen til det udbytte der kommer ud af det? Ja/nej 

4. Finder du arbejdet med elevplanen motiverende for din arbejdsindsats 

iøvrigt? Ja/nej                              (ansvar)        

5. Stiller arbejdet med elevplanen krav til dig som du har vanskeligt ved at 

honorere? Ja/nej                   (capabilitet) 

6. Hvem ser du som interessent i det arbejde med elevplanen?                        

Her kan vælges en eller flere; kollegaer, eleven, pårørende, sagsbehandlere, 

UU-vejledere, ledelsen, andre. Her spørges til om medarbejderen anlægger 

et Outside-IN perspektiv på opgaveløsningen.    
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2.2.2.  Datapræsentation fra spørgeskemaundersøgelsen  

 

Uddrag af svar (bilag 2) 

Ud fra svarene er der fundet 5 fokuspunkter, som danner grundlag for  4 temaer  

i interviewguiden. 

Fokuspunkt 1; Ledelseskontrol og motivation                                                    

Næsten hver fjerde medarbejder (16) finder, at der med elevplanen udøves 

ledelseskontrol af deres arbejde. Af disse finder 12 samtidigt arbejdet med 

elevplanen motiverende, og kun 2 finder arbejdet som ledelseskontrol OG ikke-

motiverende. Sammenligner man med spørgsmålet om interessenter siger 12 

medarbejdere, at de finder ledelsen, som den vigtigste eller næstvigtigste 

interessent, men det er kun 4 af de medarbejdere, der ser arbejdet med 

elevplanen som ledelseskontrol, som også samtidig ser ledelsen som den 

vigtigste eller næstvigtigste interessent. Disse medarbejdere anser derimod 

overvejende kollegaer og de eksterne interessenter som de vigtigste 

interessenter.                                                                                                 

Hvordan medarbejderne forstår ledelsens intervention undersøges i  

fokusgruppeinterviewets afsnit B og spørgsmål C1.                                                            

Fokuspunkt 2; Understøttelse og motivation                                                    

55 medarbejdere finder, at arbejdet med elevplanen understøtter deres team-

samarbejde. Af disse 55 finder 44, at arbejdet med elevplanen er motiverende 

mens 6 svarer, at det ikke er motiverende.                                                

Disse svar danner baggrund for spørgsmålene i afsnit c i fokusgruppeinterviewet.                                                                                                    

Fokuspunkt 3; Capabilitet og eksterne interessenter                                        

15 medarbejdere mener, at arbejdet med elevplanen stiller krav til dem, som de 

har vanskeligt ved at honorere. Af disse 15 finder de 9, at de eksterne 

interessenter er de 2 vigtigste interessenter i arbejdet med elevplanen.  

Sammenholdt med svarene fra spørgsmål 6 ser det ud til, at der er en mindre 

overrepræsentation blandt de medarbejdere, som svarer, at de har svært ved at 

honorerer kravene OG som anser de eksterne interessenter for de vigtigste.     

Det undersøges derfor, hvordan medarbejderne vurderer de eksternes 

interessenters indflydelse på medarbejdernes capabilitet.                                    

Dette undersøges i spørgsmål A1, B1, C3 og C4 
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Fokuspunkt 4; Tilknytning  og understøttelse                                                   

Næsten alle medarbejdere (66) finder, at arbejdet med elevplanen kvalificerer 

den pædagogiske praksis. Af disse svarer 46 ja til, at udbyttet af arbejdet svarer 

til den indsats som medarbejderen yder. 14 svarer nej og 6 svarer ikke.          

Det betyder, at stort set alle medarbejdere finder elevplanen relevant for deres 

pædagogiske praksis, og altså dermed understøttende. Dette svar kan være en 

vigtig indikator for forståelse af sammenhængen mellem medarbejdernes 

motivation og interventionen i arbejdet, og skal derfor søges uddybet.              

Dette undersøges i afsnit C.                                                                                

Fokuspunkt 5; Interessenternes betydning                                                       

Medarbejderne (63) finder, at UU-vejledere og/eller sagsbehandlere er blandt de 

2 vigtigste interessenter  i arbejdet med elevplanen. Dernæst vurderer 33 

medarbejdere, at kollegaerne er blandt de 2 vigtigste interessenter. Resultatet 

viser, at medarbejderne tillægger de eksterne interessenter større betydning    

end de interne interessenter; elever, pårørende, kollegaer og ledelse. Ledelsen   

vurderes lavest af alle andre interessenter hvilket understøtter opfattelsen af, at 

medarbejderne ikke løser opgaven for ledelsen skyld. Dette undersøges nærmere 

i spørgsmål B1, B2 og C1. 

2.2.3 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse 

 

Besvarelserne (sprgm.1 og 6) om interessenternes betydning kan kun anvendes til at 

angive en prioritering mellem interessenterne, da mange medarbejdere har givet 

flere interessenter samme vurderingstal, eller ligefrem udeladt nogle 

interessenter. Nogle medarbejdere har ikke svaret entydigt ja/nej i spørgsmål   

2-5. Nogle har sat kryds i begge felter, og disse svar indgår som ikke-besvaret.  

Medarbejderne har fundet selve deltagelsen i spørgeskemaundersøgelsen meget 

positivt, og ser undersøgelsen som en ledelsesmæssig interesse i at involvere 

medarbejderne i det fremtidige organisationsudviklingsprojekt. Svarene har på 

mange måder afveget fra det forventede, hvilket vil fremgå af analysedelen. 
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2.3 Præsentation af fokusgruppeinterview 

 

Formen ”Fokusgruppeinterview” er valgt for at kvalificere og præcisere svarene 

fra spørgeskemaundersøgelsen og dermed besvarelsen af problemformuleringen. 

Svarene i fokusgruppeinterviewet skal i analysedelen sammenholdes med 

svarene fra spørgeskemaet, og kan ikke forventes at være repræsentative for 

den samlede personalegruppe, men vil repræsentere synspunkter og holdninger, 

som også er til stede i personalegruppen.    

 

2.3.1 Metodebeskrivelse af fokusgruppeinterview 

 

Svarene i spørgeskemaundersøgelsen danner, sammen med begreberne fra 

Motivation Crowding Theory, grundlaget for de spørgsmål, der gennem 

interviewguiden stilles fokusgruppen af udvalgte medarbejdere. Spørgsmålene i 

interviewguiden stilles samlet til deltagerne, som svarer i runder med mulighed 

for at respondere på de øvrige deltageres svar. Der vil være en begrænset 

mulighed for at indgå i diskussioner deltagere imellem. Svarene samles i et 

journalistisk referat, som fremdrager de væsentligste konklusioner fra interview. 

Udvalget citater indgår i analysedelen. (bilag 4 og 5) 

 

2.3.2 Interviewsituationen og udvælgelse af deltagere 

 

Udfordringen ved, at enkeltmedarbejdere skal svare lederen på spørgsmål om  

relationen til ledelse, og overvejelser om, at lade en anden gennemføre 

interviewene, hvilket udelukkede mig fra at stille uddybende forståelses-

spørgsmål, førte til beslutningen om, at gennemføre fokusgruppeinterview, hvor 

deltageren  ud fra egne erfaringer og holdninger forholder sig til resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen. De 5 udvalgte medarbejdere er repræsentative for 

den samlede personalegruppe, hvad angår faglighed og erfaring, og har alle 

deltaget i hele det organisatoriske udviklingsprojekt, og har dermed mulighed for 

både retrospektivt og fremadrettet, at vurdere konsekvenserne af projektet indtil 

nu, samt formulere ønsker til det fremtidige udviklingsprojekt. Formen på fokus-

gruppeinterviewet var planlagt til 3 timer med 5 deltagere, der svarede i runder 
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med mulighed for refleksion over de andres svar. Interviewerens opgave var, at 

holde struktur på samtalen og være ordstyrer. Formålet med interviewet var ikke 

debat, og kommentarer kunne godt være argumenterende, men ikke 

diskuterende med det formål at opnå enighed. Fokusgruppen blev præsenteret 

for rammerne inden interviewet og modtog efter interviewet et journalistisk 

referat til gennemsyn og godkendelse. Alle godkendte.  

 

2.3.3. Præsentation af interviewguiden (IG); Underspørgsmål til  

          problemformuleringen, opdelt i 4 hovedtemaer.  

A: Styring   

Hvordan er styringsvilkårene for UUC ændret? 

A1.  Hvordan har reformerne haft betydning for skolens styring? 

B: Elevplan (det organisatoriske udviklingsprojekt til nu) 

Hvordan forstår medarbejderne processen med implementering af en ændret 

elevplansskabelon? 

B1.  Har medarbejderne forstået årsagen til ændring af arbejdet med 

elevplanen? 

B2. Hvordan vurderer medarbejderne ledelsens intervention i arbejdet med 

elevplanen? 

C: Motivation 

Hvordan har medarbejdernes motivation, og praksis i arbejdet med elevplanen, 

ændret sig? 

C1 Vurderes ledelsens intervention kontrollerende eller understøttende? 

C2. Oplever medarbejderne ændringer i ansvarsfølelsen?           - Ansvar 

C3. Oplever medarbejderne ændring i det faglige råderum?        - Autonomi 

C4 Oplever medarbejderne ændrede krav til opgaveløsningen?   - Capabilitet 

D: Implementeringsplan for fremadrettet organisatorisk     

     udviklingsprojekt. 

Hvilket fokus bør det fortsatte udviklingsprojekt have? 

D1 Hvordan skal udviklingsprojektets fremadrettet tilrettelægges og 

implementeres for at fastholde medarbejdernes engagement og motivation? 
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2.3.4 Evaluering af fokusgruppeinterview         

Fokusgruppeinterviewet viste, at spørgsmålene var umiddelbart forståelige for 

medarbejderne. Medarbejderne var hurtige til at svare, og der var overordnet set 

overensstemmelse mellem medarbejdernes opfattelse af det organisatoriske 

udviklingsprojekt om elevplanen. Som det fremgår af det journalistiske referat 

(Bilag 4) stilledes uddybende spørgsmål, ligesom dele af fokusgruppen bidrog med 

vinkler på spørgsmålene, som mere tog udgangspunkt i tiden før projektet, 

hvilket dog også var med til at bidrage med en spændende perspektivering af 

udviklingen. Jeg kunne godt have haft flere spørgsmål, men finder, at interviewet 

alligevel kom godt rundt om de centrale begreber. I forhold til det forventede 

resultat overraskede det, at medarbejderne i så høj grad udviste forståelse og 

accept af opgavekonteksten, og at man i så høj grad ønskede, at internalisere 

opgaveløsningen som en teamopgave fremfor enkeltmandsarbejde. Dette vil 

indgå i analysen og i planlægningen af det fremadrettede udviklingsprojekt.                                                                                               

2.4 Opsamling på metodeafsnit 

Med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviewet var 

det intentionen, at undersøge om ændringen i arbejdet med elevplanen har 

medført ændringer i medarbejdernes praksis og motivation. Baggrunden for 

empiriindsamlingen var således, at belyse påvirkningen af medarbejdernes 

autonomi, capabilitet og ansvar i forhold til arbejdet med elevplanen. Dernæst 

var det formålet, at få belyst om medarbejderne opfattede ændringen som 

understøttende for deres praksis eller som ledelseskontrol. Dette undersøgtes 

dels gennem at spørge til begreberne autonomi, capabilitet, ansvar og dels ved 

direkte at spørge om, hvordan medarbejderen forstod baggrunden for ledelsens 

intervention og legitimiteten af interventionen. En forudsætning for at inter-

nalisere ændringer er, at forstå den kontekst som ændringen indgår i. Det har 

derfor været vigtigt, at undersøge om medarbejderne anlægger et Outside-IN 

perspektiv på opgaveløsningen, og forstår LOS-perspektivet.  

 



27 

 

For at vurdere om fokusgruppeinterviewet har levet op til intentionen med at  

kvalificere svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, kan man eksempelvis se på 

spørgsmålet om capabilitet;  

Fra spørgeskemaet kommer (fra sprgm. 5), at 15 medarbejdere finder, at arbejdet 

med elevplanen stiller krav, som de har vanskeligt ved at honorere. Dette svar 

søges uddybet i interviewguiden (fra sprgm. A1, b1, c3 og c4), og det bliver gennem 

svarene klart, at medarbejdernes faglige niveau og erfaring har betydning for i 

hvilken grad den enkelte medarbejder oplever capabilitet i forhold til de ændrede 

krav. Men fra FG kommer så også, at medarbejderne allerede har konstrueret en 

samarbejdsløsning på denne udfordring ved at etablere et tæt samarbejde for at 

understøtte de medarbejdere, som har svært ved opgaven.       

Fokusgruppeinterviewet har dermed ikke alene, som forventet, nuanceret og 

udviklet forståelsen af svaret fra spørgeskemaundersøgelsen, men har også 

bragt helt nye vinkler ind i afhandlingen, som ikke var forventede.  

Svarene i spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet levede i høj 

grad op til formålet; at belyse medarbejdernes oplevelse af ændringen, og er 

derfor anvendelige i analyseafsnittet. 
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Del 3 Analyse  

                                                                                                                  

3.1. Præsentation af analysedelen        

I analyseafsnittet besvares underspørgsmålene til problemformuleringen, som de 

er formuleret i spørgeskemaundersøgelsen og i interviewguiden. Spørgsmålene 

belyses dels gennem de anvendte teorier og dels af resultaterne i empiriafsnittet. 

Dette vil føre frem til delkonklusioner på hvert af de 4 hovedtemaer, som 

analyseafsnittet er opdelt i:                                                                           

3.2    Styring,                                                                                    

3.3    Projekt ”Elevplan”, som er et konkret eksempel på udmøntningen af 

paradigmerne til styringsredskaber, der påvirker praksis,                                  

3.4    Motivation; Autonomi, Capabilitet, Ansvar, Kontrol  eller understøttelse                                                                                             

3.5    Det fremadrettede organisatoriske udviklingsprojekt.                                          

3.6    Opsamling på analysedel                 

I afsnittet søges anvendt den samme analysemodel; Fra de teoretiske 

betragtninger over den institutionelle kontekst til inddragelse af empiri, hvorefter 

der konkluderes samlet på hvert tema.                                                             

I teoridelen anvendes alene kilder, som der allerede er refereret til i teoriaf-

snittet, og der henvises derfor ikke til kilderne i dette afsnit. Under empiri 

henvises enten til vedlagte dataark(bilag 2) eller til det journalistiske referat (bilag 4 

og bilag 5) med sidetal, placering på siden og forbogstav på den, der citeres.  

3.2 Styring 

Reformerne i 2007 har medført ændrede styringsvilkår for institutioner som UUC 

Maglemosen.  

Før 2007; Styringsvilkårene var en politisk besluttet ramme, som først og 

fremmest baserede sig på at sikre kvalitet i opgaveløsningen, hvilket udmøntede 

sig i et professionelt paradigme på den enkelte institution. Ledelsens opgave var 

først og fremmest at sikre en optimal faglig opgaveløsning gennem faglig ledelse. 

Personaleledelse handlede om at få faggrupperne til at samarbejde. Den faglige 

standard blev eksempelvis understøttet ved, at det i mange år var et krav, at 
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man som medarbejder var uddannet speciallærer for overhovedet at blive ansat 

på UUC Maglemosen, samtidigt med at løn- og ansættelsesvilkår var særdeles 

attraktive for at tiltrække de bedste medarbejdere. Institutionens fagudvalg og 

pædagogisk råd havde en meget væsentlig indflydelse på skolens drift og 

udvikling. Den politiske driftherre satte en økonomisk ramme om institutionens 

drift, men overlod ansvaret for daglig drift og faglighed til medarbejdere og 

ledelse, hvilket understøttede en ledelse, der i høj grad alene fokuserede på den 

enkelte institutions drift, og langt mindre på området som helhed. Der var kun i 

mindre omfang behov for strategisk, udviklingsorienteret ledelse eller tæt 

ressourcestyring. Styringen af den faglige opgaveløsning baseredes indtil 2007 

primært på det professionelle paradigme med det bureaukratiske paradigme, 

som en ramme om produktionen.                                                                                                   

Med reformernes gennemførelse i 2007 introduceredes NPM som styrings-

paradigme på STU-området, og andre sociale områder, og har medført en 

styringskompleksitet, som handler om, at der er mange interessenter på 

området, svært sammenlignelige ydelser og fri takstdannelse. Hvis markeds-

gørelsen skal fungere som styring af udbud og pris, forudsætter det fri 

konkurrence og efterspørgsel. På STU-området er efterspørgslen på ingen måde 

fri, da der er mange forskellige interessenter med modsatrettede interesser, 

hvoraf nogle er faglige og andre økonomiske. Man kan dermed diskutere i 

hvilken grad, at valget af NPM som styringsparadigme skaber en 

styringskompleksitet på området som helhed, og dermed i sig selv gør valget af 

NPM til et ringe valg i den offentlige velfærdsproduktion. Som vi finder det hos 

Lerborg, kalder komplekse og uforudsigelige omgivelser på Det Relationelle eller 

det professionelle paradigme. Med reformerne er der valgt et paradigme, som 

skaber kompleks styringsvilkår, og det ser dermed ud til, at der er divergens 

mellem dèt, som  teorien siger ville være det optimale styringsmix, og dèt, som 

er realiteten for UUC Maglemosen.    

    

Med reformerne introduceredes et styringsparadigme, som gennem markeds-

gørelsen, fokuserer på rationalitet i produktionen. Ved at liberalisere markedet 

opstod der 40 konkurrenter til UUC Maglemosen, hvilket illustrerer teorien om, at 

paradigmet NPM søger at styre på pris-parametret gennem konkurrence-
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udsættelse. Styringsudfordringerne stillede nu 2 grundlæggende krav til UUC 

Maglemosens ledelse; 1) At sikre en rationel optimal drift og at reducere 

produktionsomkostningerne ved konkurrenceudsættelse og 2) at sikre en 

forsvarlig faglig kvalitet, hvilket kontrolleres gennem dokumentation.  

Markedsgørelsen påvirkede udbuddet ved, at der kom flere udbydere. Resultatet 

af det øgede udbud, i kombination med manglende styring af efterspørgslen 

gennem målgruppeafgrænsning, øgede det samlede elevtal på STU-området til 

det 4-dobbelte. Det betød, at de samlede omkostninger for STU-området steg 

voldsomt, og at alle de nye STU-tilbud fik elever nok, samtidigt med, at 

taksterne forblev høje. (bilag 11) Som en følge af den udvikling opstod et behov for 

styring, som udmøntede sig et tværkommunalt netværk, som traf fælles aftale 

om kun at anvende de udbydere, der ville reducere taksten. Man kan se 

netværket som en version af NPM-kontrakt, idet netværket lavede en 

”positivliste” over de institutioner, der måtte anvendes. Som direkte konsekvens 

af ”positivlisten” gennemførtes i foråret 2012 en takstreduktion på 20 %, 

hvorefter èn kommune ud af 28 kontaktede UUC Maglemosen for at få en garanti 

for, at det faglige niveau fortsat var forsvarligt. Derimod steg elevtallet med ca. 

25 % ved det efterfølgende sommeroptag af elever.  

Netværket har, efter den første succes med at styre taksten, vurderet, at man 

bør fokusere på sammenhængen mellem ydelse og pris, og ønsker derfor nu 

dokumentation af ydelserne. Man kan overveje, om dokumentationen handler 

om at sikre kvaliteten i tilbuddet til den enkelte, eller om dokumentationen skal 

sikre, at udbyttet af undervisningen svarer til prisen. De eksterne interessenter, 

sagsbehandlere og UU-vejledere, har dermed fået fokus på sammenhæng 

mellem ydelse og pris og ikke mindst på kvaliteten af dokumentationen. 

Ledelsen af UUC Maglemosen har reduceret taksten med 20 %, og er nu 

konkurrencedygtig på dèt parameter. Konsekvensen af den reducerede pris har 

været en omstilling til billigere, kortere uddannede og mindre erfarne medar-

bejdere, samtidigt med at de faglige krav til dokumentationen er øget.  For at 

imødekomme de eksterne interessenters ændrede krav om dokumentation har 

ledelsen af UUC Maglemosen søgt at sætte en ny standard for dokumentation.  
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I forbindelse med afholdelse af en række fyraftensmøder blev der gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse, og derfra ses (bilag 2), at langt de fleste medarbejdere 

nu finder de eksterne interessenter, som de vigtigste interessenter i opgave-

løsningen, og at medarbejderne finder, at man nu primært løser dokumenta- 

tionsopgaven for at tilfredsstille disse.  

Fokusgruppen (FG) har en klar forståelse af, at elevplanen er dokumentation af 

ydelsen overfor de eksterne interessenter, og at dokumentationen er afgørende 

vigtig for, om kommunerne vil anvende Maglemosen. FG udviser høj grad af 

accept af, at elevplanen skal leve op til formålet. FG har også forståelse for de 

eksterne interessenters arbejdsvilkår, og for den værdi, som elevplanen skaber 

for interessenterne.  

På spørgsmålet (bilag 3 spgm. 1) om elevplanen primært er dokumentation overfor 

de eksterne interessenter svares (bilag 4, S 1), ”M; Det er jo en forretning og varen 

skal sælges, hvor UU-vejlederne har magten. UU-vejlederne kommenterer på 

kvaliteten af planen. L; Planen er grundlaget for UU-vejledernes arbejde, for de 

ser jo ikke vore praksis”.       

Medarbejderne er i fokusgruppeinterviewet stillet spørgsmål, om, hvad de mener 

er ledelsens begrundelse for at gennemføre ændringen (bilag 3, spgm. 2+4) Til det 

siger FG, at ledelsen har haft en intention om, at elevplanen skal standardiseres 

for at sikre en samlet højere kvalitet i dokumentationsarbejdet og dermed sikre, 

at der fortsat kommer elever til skolen.          

Fra FG kommer (bilag 4 s 3 øverst), ”B;… Ledelsen ville i højere grad lave et mere 

professionelt stykke arbejde, fordi der er kamp om kunderne. Også dèr er det 

nødvendigt at være professionel. Men det er en blanding af motiverne”  og               

(bilag 4 S 3), ”L;Motivet er en homogenitet i opgaveløsningen med dokumentation. 

UU vejlederne er glade for mange af de elevplaner der kommer herfra, og nu 

skal de helst være glade for alle. Derfor har ledelsen samlet alle medarbejderne 

for at give en fælles forståelse af, hvordan en god elevplan ser ud”.                 
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I fokusgruppeinterviewet kommer der udsagn, som viser, at medarbejderne har 

forstået og accepteret baggrunden for ændringerne i styringen. Medarbejderne 

forstår den konkurrencesituation, som UUC Maglemosen står i.  

 

Som det siges om formålet med ændringerne; (bilag 4 S 3 midt)                                       

”A; Synliggørelse af, hvad MM står for, hvad vi kan tilbyde eleven – ikke holde en 

fest for festens skyld, men rent faktisk dokumentere ændringer og udvikling.”  

og (bilag 4 S 3 midt)  ”J: Ledelsens intention har været, at synliggøre blandt andet 

overfor de eksterne. Den åbne konkurrence har tilspidset situationen… 

Elevplanen får magt, den bliver styrende på en positiv måde, men den er også 

en nødvendighed, et krav medarbejderen stilles overfor..” 

 

Ligeledes er medarbejderne opmærksomme på vigtigheden af kvaliteten af 

opgaveløsningen, og ser også den udfordring, at ikke alle medarbejdere magter 

opgaven i tilstrækkelig grad grundet udskiftningen i personalesammensætningen  

(bilag 4 S.1 nederst) ” M; vigtigt at gøre det grundigt, UU-vejlederne kommenterer 

kvaliteten af elevplanen. Når alle medarbejdere skal skrive elevplaner betyder 

det, at ikke alle kan løse opgaven lige godt fagligt. Ikke alle har den nødvendige 

faglige eller teoretiske viden, og der er det bare rigtigt vigtigt, hvad man får 

skrevet i elevplanerne”. 

 

Fokusgruppen giver punktvist udtryk for en rationalitet grænsende til kynisme;     

(bilag 4 S.1 nederst) ”L; Ja, UU-vejlederne indstiller, så vi skal holde os på god fod 

med dem, men når samarbejdet først fungerer, ja, så kan vores fokus flyttes hen 

på eleven.” 

                                                                                                                   

De rejste underspørgsmål om styring belyses teoretisk gennem beskrivelse af 

paradigmer og styringsredskaber og ved at sammenligne medarbejdernes svar 

på begreberne Outside-IN og LOS. Om paradigmerne og styringsredskaberne 

viser medarbejderne forståelse for konkurrenceelementet som styringsredskab. 

Ligeledes ser medarbejderne klart et skift i fokus på interessenterne og anlægger 

dermed både et Outside-IN perspektiv og en forståelse for LOS. Man ved hvilken 

sigtelinie, der er den væsentligste i arbejdet. Dette viser, at ledelsens 
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rammesætning af opgaven har fungeret overfor de fleste medarbejdere. Ikke 

alene har man forstået ændringen til et Outside-IN perspektiv, man har også 

accepteret, at det er de eksterne interessenter, der afgør, hvad der er kvalitet i 

opgaveløsningen. Dette var sådan set også som forventet.                         

Svarene viser desuden, at medarbejderne i uventet grad kobler udfordringen 

med at sikre den fornødne kvalitet sammen med sammensætningen af 

personalegruppen. Man er faktisk bekymret for, om de nye medarbejdere kan 

løse opgaven til et fagligt forsvarligt niveau. Denne bekymring kan have flere 

årsager; enten ønsker man at pointere, at ændringen i personalesammen-

sætningen har haft konsekvenser for den faglige opgaveløsning, eller også er 

man reelt bekymret for, om opgaven faktisk kan løses til en kvalitet, som 

tilgodeser interessenterne. Uanset svarpersonernes egen faglige baggrund eller 

eventuelle motiver for at svare forskelligt er konklusionen er den samme, at man 

ønsker at kvalificere opgaveløsningen ved at løse den i teams.  

Delkonklusion til Styring: Medarbejderne har forstået centrale dele af 

styringsparadigmet, som konkurrenceudsættelse, og at ledelsen i et vist omfang 

skal styre ud fra ydre forhold. Medarbejderne udtrykker accept af ændringen i 

personalesammensætningen, selvom man er bekymret for opgaveløsningens 

kvalitet. Medarbejderne har i høj grad forstået og accepteret ledelsen 

begrundelse for ændring af dokumentationsopgaven, og har også klart 

identificeret de nye interessenter. Ligeledes er der udbredt forståelse for 

interessenternes interesser, og for at tilgodese disse i opgaveløsningen. 

Organisationsudviklingsprojektet har etableret et LOS perspektiv for langt de 

fleste medarbejdere, hvilket vil have betydning for medarbejdernes motivation, 

som det ses senere i analysen. 
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3.3 Elevplanen i medarbejdernes forståelse        

I efteråret 2012 introduceredes et nyt koncept for elevplanen for alle skolens 

medarbejdere. Elevplanen laves i en fælles, standardiseret skabelon for alle 

elever. Der skal formuleres målbare mål på 3 områder; sociale, faglige og 

personlige, hvilket svarer til hovedtemaerne i STU-uddannelsen. Alle 

medarbejdere har været på 3 fyraftenskurser, hvor ledelsen har sat det nye 

koncept i kontekst med en orientering om konkurrencesituationen. 

Medarbejderne er således orienteret om interessenternes krav, om baggrunden 

for ændringerne af elevplanen og den betydning dokumentationen af ydelsen vil 

kunne få for skolens fortsatte udvikling og overlevelse. Desuden er selve 

konceptet gennemgået så såvel metoder som administrative procedurer, står 

klart for medarbejderne. Der er udarbejdet en skriftlig vejledning og alle 

medarbejdere er tilbudt løbende individuel vejledning i opgaveløsningen. 

Afslutningsvist er eksempler på gode elevplaner gennemgået og drøftet med 

medarbejderne.  

Fra spørgeskemaundersøgelsen findes, at 66 medarbejdere finder, at elevplanen 

kvalificerer den pædagogiske praksis (afsnit 2.2.3, fokuspunkt 4), hvilket er langt flere 

end forventet. 14 ud af de 66 finder dog, at udbyttet af arbejdet ikke svarer til 

indsatsen, hvilket kan udlægges som, at de delvist finder, at opgaven er 

udformet på en måde, som de ikke ville vælge, hvis de kunne vælge frit.                               

Fokusgruppen ser elevplanen, som en styrkelse af egen og temaets pædagogiske 

praksis, og at ledelsen blandt flere motiver har ønsket at understøtte medarbej-

dernes pædagogiske praksis. Men der udtrykkes forbehold for elevplanens 

kvalificering i det praktiske pædagogiske arbejde (bilag 4 S. 6 øverst) 

”L;…I elevplansarbejdet fokuseres på den enkelte elev – på den måde 

kvalificeres arbejdet….”  

 

Fokusgruppen bliver hurtigt optaget af at drøfte elevplanens funktionalitet. 

Selvom man er enige i, at elevplanen skal være dokumentation overfor de 

eksterne interessenter, er man også enige i, at elevplanen ikke alene kan 

fungere som internt planlægningsredskab. Der er stor forskel på, hvordan 

elevplanen i det enkelte team anvendes som styring af konkret pædagogisk 
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praksis. Tid nævnes som en barriere for, at elevplanen i højere grad kan styre  

teamets planlægning. (bilag 4 S. 4 midt) 

”A; I teamet har vi drøftet, hvad der er det primære mål, og de konkrete mål for 

den enkelte. Vi taler sammen om, hvordan målene realiseres for den enkelte 

elev. For at vi skal huske det alle sammen har vi lavet en oversigt. Vi vil lave 

teammøderne om, så elevplanerne kommer mere på, men det er et 

tidsspørgsmål. Det er svært at nå” 

 

Og om ulige forberedelsesforhold (bilag 4 S. 4 nederst) 

”B; Elevplanerne udstikker målene, men det kan være svært at kende målene, 

når der er mange elever. Ikke alle medarbejdere er helt inde i de mål der 

arbejdes med for alle elever. Man bør synliggøre målene i den daglige praksis. 

Arbejdsmæssigt er det noget uhomogent med forskellige vilkår.” 

 

Deltagerne i fokusgruppeinterviewet finder, at elevplanen ikke kan stå alene, 

men skal suppleres af andre planlægningsredskaber i det interne pædagogiske 

arbejde. (bilag 4 S. 4 midt) 

”J;…hvis man har 17 elever med forskellige diagnoser, hvis man skal have 17 

elevplaner siddende på væggen, hvor skal vi så være? Det kan være svært.”  

 

Nogle medarbejdere i FG finder ikke, at elevplanen afgørende har ændret den 

pædagogiske praksis, men at elevplanen nærmest kobles på en uændret praksis; 

(bilag 4 S.5 midt) 

”J; Siden 1979, hvor jeg har været her, har det været sådan, at den 

pædagogiske praksis har været styrende og så er elevplanen blevet hægtet på. 

Sådan lærte jeg det fra starten. Der har været masser af skumsprøjt afhængigt 

af, hvilken chef, der har været på broen, men den pædagogiske praksis er ikke 

ændret af skiftende trends…” og (bilag 4 S. 5 midt) 

”L; Ingen ændringer i den daglige pædagogiske praksis. Det har hele tiden været 

det samme; man prøver, at beskrive, hvad man gør. Det, der er forskellen nu i 

forhold til tidligere, er, at man har gennemført fyraftensmøder for samtlige 

medarbejdere, hvor man har fået en fælles sproglig og begrebsmæssig forståelse 

til brug for arbejdet med elevplanen….”  

Men andre er helt uenige; elevplanen har medført ændringer (bilag 4 S. 6 øverst) 
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”L;… Men primært er elevplanen nu ændret til at være til de eksterne; f.eks. 

bruger man nu pædagogiske fagudtryk – tidligere når man skrev, så skulle man 

tage hensyn til forældrene f.eks. hvis det var en højtuddannet familie kunne man 

skrive som man ville, men når man skulle skrive til udviklingshæmmede forældre 

så måtte det ikke fylde mere end 1½ A4-side, og ikke med fremmeord. At skrive 

med mange fremmedord ville være, at se ned på dem. Men den tanke skal man 

slet ikke gøre sig mere.” og (bilag 4 S. 6 midt) 

”B; Ændring, at man nu skal være mere præcis i forhold til tidligere. Større krav 

om målsætning og strategi for at nå målene.” 

 

Fokusgruppen fortsætter med at beskrive ændringer fra en narrativ dokumenta-

tionsform til en formel formulering af mål og kompetencer (bilag 4 S. 7 øverst) 

”J; På forældremøderne kan man med almindeligt sprog overfor almindelige 

mennesker fortælle den gode historie fra hverdagen. På den måde kan vi forklare 

dem, hvad vi går og laver. Det må ikke blive for kantet. Det kan være svært, 

hvis målene styrer så meget, at man ikke kan tale almindeligt sammen”. 

 

Delkonklusion til ”Elevplan”:  

Det er intentionen, at elevplanen skal fungere som forpligtende aftale mellem de 

eksterne interessenter, eleven og uddannelsesinstitutionen om mål og indhold i 

ydelsen til den enkelte elev. Elevplanen har flere funktioner; fremadrettet som 

aftale om mål og ydelse, og bagudrettet, som evaluering af, om målene er nået.  

 

Medarbejderne giver i spørgeskemaet udtryk for, at det nye elevplanskoncept 

kvalificerer deres pædagogiske praksis. Men når spørgsmålet drøftes i 

fokusgruppen tegner der sig et mere nuanceret billede.                                      

Alle er enige i, at elevplanens strukturerede opstilling og formulering af målbare 

mål giver anledning til refleksion over målet med uddannelsen for den enkelte. 

På den måde kvalificerer elevplanen det pædagogiske arbejde. Men der er 

uenighed i, hvordan elevplanens mål tillades at styre den konkrete pædagogiske 

praksis.  Dette skyldes angiveligt manglende tid og ulige arbejdsvilkår, hvilket 

gør, at nogle medarbejdere er bedre inde i elevplanerne end andre.                
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Men der ligger også andet og mere bag, hvilket muligvis er en grundlæggende 

manglende accept af, at elevplanen skal påvirke den faglige praksis. 

Elevplanen har ændret og kvalificeret opgaveløsningen, siger medarbejderne. 

Men det er på et overordnet niveau, hvor medarbejderne gennem målformule-

ringen har fået mulighed for at overveje mål og indhold i den enkelte elevs 

uddannelse på en mere struktureret form end tidligere.                                           

Det ser ikke ud til, at de ændrede krav har påvirket alle medarbejderes konkrete 

planlægning, eller pædagogiske praksis i større omfang. Nogle medarbejdere har 

tilladt elevplanen at være meget styrende, mens det hos andre stort set ikke er 

tilfældet.  

Det må konkluderes, at elevplanen ikke styrer alle medarbejderes praksis i det 

omfang, som det er intentionen. 

 

3.4 Motivation      

Ved at standardisere elevplanen intervenerede ledelsen på et område, hvor 

medarbejderen indtil da havde frihed til at løse opgaven, som medarbejderen 

fandt rigtigst. Forandringen regulerer medarbejderens autonomi til selv at vælge 

indhold og form på opgaveløsningen ud fra egen faglighed.                    

Medarbejderens autonomi i arbejdet kan diskuteres således; Med ledelsens 

påvirkning af medarbejderens råderum over opgaveløsningen fratages 

medarbejderen delvist friheden til selvledelse til selv at kunne definere opgavens 

kvalitet og standard, hvilket jo for nogle medarbejdere kan være belastende, da 

medarbejderen kan være i tvivl om opgaven er løst godt nok. Omvendt er  

medarbejderen nu fri for selv at påtage sig ansvaret med at definere og sætte 

egen standard for løsningen. I realiteten kan der tales om 2 former for oplevet 

frihed, som er hinandens forudsætninger; Frihed til faglig selvledelse medfører et 

ansvar for kvaliteten i opgaveløsningen, hvor ansvaret kan føles som ufrihed. 

Frihed fra ansvaret for kvaliteten i opgaveløsningen kan føles som ufrihed, da 

man ikke selv kan løse opgaven, som man finder bedst.   
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Om medarbejderen oplever interventionen som begrænsning i autonomi og 

ansvar afgøres af, om medarbejderen finder lederens indgreb i blandt andet 

autonomien som kontrol eller understøttende.                                                                            

I spørgeskemaundersøgelsen anvendtes begreberne fra Motivation Crowding 

Theory; autonomi, capabilitet og ansvar. Der blev spurgt direkte til autonomi og 

capabilitet, samt om opfattelsen af elevplanen, som ledelsesstøtte eller -kontrol. 

Spørgsmål om ansvar belystes overvejende i fokusgruppeinterviewet.  

 

Fra nøgletallene kommer, at 16 medarbejdere ser elevplanen som ledelses-

kontrol og 55 ser elevplanen som understøttende. Da medarbejderen i princippet 

kan have svaret ja til begge dele kan svarene kun anvendes som et pejlemærke; 

Omtrent 3,5 gang flere medarbejdere ser elevplanen som støtte end som 

kontrol.   

 

3.4.1 Autonomi 

 

Fokusgruppen er delt i spørgsmålet om medarbejdernes autonomi er påvirket 

af ændringerne. En enkelt medarbejder finder autonomien påvirket ved at 

elevplanen kræver målbare mål. (bilag 4 s. 11 nederst)  

”L; Påvirket en lille smule. Hvis det eneste man kan beskrive i elevplanen er ting 

der kan gøres til genstand for måling, bliver det lidt fattigt, fordi der er så mange 

spændende og interessante ting man kan iværksætte for vores elever uden på 

forhånd at have nogen jordisk chance for at formulere mål.”  

Andre medarbejdere finder, at der fortsat er stor autonomi. (bilag 4 s. 12 øverst) 

”B; Jeg kan ikke se, at elevplanen er indgreb i min metodefrihed. Der er en 

udstrakt metodefrihed på stedet, og jeg kan ikke se den store ændring.” og  

”M; Jeg syntes, at vi har stor metodefrihed, og jeg har ikke oplevet en leder, der 

har ændret de mål, som vi har sat op” (bilag 4 S. 12 øverst) 

Og andre medarbejdere værdsætter og efterspørger ledelsens vejledning i  

”J; De råd, som jeg har fået fra min leder, handler om formulering i elevplanen. 

Det har jeg opfattet som støtte, fordi det er svært. Kravene om at være præcise i 

formuleringen kan være svære” (bilag 4 S. 12 øverst – og midt)                                               

”M; til kollegaerne; I har været her i mange år. Og så kan det være fint med 
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meget metodefrihed. Men for en som mig, som ikke har været uddannet så lang 

tid, kan det være rart, at lederen kommenterer på planen. Det har jeg manglet. 

Det er fint med metodefrihed, men jeg vil gerne have lederens kommentarer og 

forslag til forbedringer, så man kan lære af det. Jeg skal også gerne være sikker 

og lære.”  

 

Det må konkluderes, at de fleste medarbejdere ikke finder, at deres autonomi er 

negativt påvirket af ændringerne i arbejdet med elevplanen. Tværtimod værd-

sætter mange medarbejdere, at ledelsen støtter medarbejdernes opgaveløsning. 

 

3.4.2 Capabilitet 

Spørgsmålet om medarbejdernes capabilitet rejses direkte i interviewguiden, 

men indgår også i medarbejdernes besvarelse af andre spørgsmål, og det må 

derfor vurderes, at spørgsmålet om capabilitet er centralt for medarbejdernes 

tilfredshed i arbejdet. Medarbejderne er delt i spørgsmålet om capabilitet og 

tilfredshed; Nogen finder, at kollegaerne er pressede af de ændrede krav, mens 

andre oplever, at arbejdet med elevplanen giver arbejdstilfredshed. 

 

Fra spørgeskemaundersøgelsen findes; (afsnit 2.2.2)                                                             

I fokuspunkt 3 ses det, at 15 medarbejdere mener, at der stilles krav, som de 

har vanskeligt ved at honorere. Noget tyder på, at det er tilkomsten af eksterne 

interessenter, der gør, at nogle medarbejdere syntes, at det er vanskeligt at 

honorere kravene, omend der kun ses en marginal overrepræsentation i svarene. 

 

Fra fokusgruppeinterviewet kommer (bilag 4 S. 12 midt) 

”B; Når man snakker med andre, så tror jeg, at nogen føler sig mere presset i 

forhold til elevplanen. Nogen finder, at kravene er større end tidligere. Det 

syntes jeg også selv. Men på den anden side er det helt fint. Jeg har mærket 

mindre arbejdstilfredshed hos nogen kollegaer. Det er ikke faggruppebestemt, 

men blandet. Og (bilag 4 S. 12 midt) 

”M; Man oplever arbejdstilfredshed, når man har sat mål op for eleven. Det giver 

stor arbejdstilfredshed, når man oplever, at målene er opnået. Hvis man ikke har 

målene, kan hverdagen nemt drukne i plejeopgaver. Så kan man opleve, at man 
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slet ikke har nået noget i løbet af dagen. Så i vores team er målene meget 

vigtige for at man kan arbejde fagligt og opleve arbejdsglæde.” 

 

Medarbejderne uddyber, hvordan og hvorfor de ser ændringerne som et pres på 

medarbejdernes capabilitet; (bilag 4 S. 13 øverst) 

”M; Nogle føler, at det er et stort ansvar. Og nogle vil gerne have plejeop-

gaverne, men ikke dokumentationsopgaverne, fordi de ikke føler sig fagligt 

kompetente til denne opgave. Også 2-sprogede medarbejdere har svært ved den 

skriftlige dokumentation. Og det er et dilemma, hvor medarbejderne føler sig 

presset mellem manglende faglige kompetencer og høje krav fra ledelse og UU-

vejledere. Nogle skal bruge rigtig lang tid på opgaven, før de har lyst til at sende 

det skriftlige ud af huset. ” og (bilag 4 S. 13 midt) 

”B; Ved kollegaer, som har svært ved at løse opgaven eller som ikke har lyst til 

opgaven, så hjælper man hinanden i teamet. F.eks. en ordblind kollega – der 

hjælper man.” 

 

Konklusionen må være, at en del medarbejdere føler sig pressede af opgaven. 

Der stilles nye krav, som man har vanskeligt ved at honorere, og det påvirker 

medarbejdernes arbejdstilfredshed. Man søger i teamet at tilrettelægge arbejdet 

på en måde, så man kompenserer for presset ved at hjælpe hinanden med 

opgaven. Til gengæld nævnes ikke, at den nærmeste leder er en støtte i 

opgaveløsningen for de medarbejdere, der er udfordret på capabilitet, eller at der 

af ledelsen tilbydes faglig vejledning specifikt på denne opgave, hvilket må siges 

at være bemærkelsesværdigt.                                                                 

 

3.4.3 Ansvar 

Medarbejderne forholder sig i fokusgruppeinterviewet til, om ansvaret for 

opgaven er påvirket af ændringerne ved, at medarbejderne ikke har eller føler 

samme ansvar for opgaven som tidligere. Nogle finder, at elevplanen gør 

ansvaret større, fordi arbejdet skal synliggøres udadtil; (bilag 4 S. 11 midt) 

”J; Det er mere ansvar. Fordi det er papiret udadtil, man har med at gøre. Man 

føler et ansvar for, at det skal gøres så godt som muligt. Men der er selvfølgelig 

ting, man ikke får med.”  
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Andre finder, at der ikke er nogen ændringer;(bilag 4 S. 11 midt) 

”B; Stort set det samme. Uanset om det er til den ene eller den anden så skal 

det være bedst muligt.” 

Konklusionen må være, at det ikke er muligt, at konstatere ændringer i medar-

bejdernes ansvar for opgaven. Medarbejderne finder således ikke, at ansvaret er 

taget fra dem, eller at deres ansvar for opgaven er blevet mindre end før.  

 

3.4.4. Understøttelse eller kontrol. 

 

Som det ses i teoriafsnittet, er det helt afgørende for, hvordan medarbejdernes 

motivation påvirkes af ydre ændringer, om medarbejderne opfatter interven-

tionen, som udtryk for kontrol eller understøttelse. I opgaven står dette 

spørgsmål helt centralt for at kunne besvare problemstillingen, og der er derfor 

både i spørgeskemaundersøgelsen og i fokusgruppeinterviewet stillet spørgsmål 

til dette. 

 

Fra spørgeskemaundersøgelsen (afsnit 2.2.2.) findes i fokuspunkt 1 udtryk for, at en 

del af medarbejderne (16) finder elevplanen som ledelseskontrol, men samtidigt 

siger en stor del (55), at interventionen understøtter arbejdet. I princippet kan 

de samme medarbejdere have svaret ja til begge punkter. Resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen er derfor uddybet i fokusgruppeinterviewet, hvor der 

er spurgt til, om medarbejderne oplever ledelseskontrol eller –understøttelse.    

Og samtidigt er der spurgt til medarbejdernes arbejdstilfredshed. 

 

Fra fokusgruppen findes et synspunkt om, at det kan være afhængigt af alder og 

erfaring, hvordan ledelsens intervention opleves. Synspunktet er, at ældre og 

mere erfarne medarbejdere i højere grad oplever interventionen som kontrol, 

end de yngre, som let tilpasser sig ændringer. (bilag 4 s. 10 øverst) 

”J; Nogle føler, at det er kontrol, næsten 25 %, måske fordi man har en anden 

kultur, i hvert fald de mere erfarne medarbejdere. Det kan godt være, at netop 

de opfatter elevplanen som kontrol. Resultatet kommer ikke bag på mig. Måske 

handler det også om aldersfordelingen. Som ung kan man måske lettere gribe et 
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nyt instrument, som kan være adgangen til at komme ind i arbejdet…”              

og fortsat…(bilag 4 S. 10 midt)  ”Alle arbejdspladser er sammensat af medarbejdere 

med forskellige erfaringsgrundlag. På de arbejdspladser møder man måske den 

samme holdning hos de erfarne, hvor der er bestemte traditioner og kultur, at nu 

kommer der noget nyt igen, som er svært at forholde sig til, fordi man mange 

gange har mødt nye former for elevplaner. Mindst 10 forskellige måder at lave 

elevplaner på, og med mange forskellige ledere, som havde hver deres holdning 

til det plus dem, der skulle betale for det, som havde deres holdninger. Der er 

mange ting, der griber ind i vurderingen af elevplanen.”  

 

Men stort set alle andre deltagere i fokusgruppeinterviewet ser det ikke som 

kontrol: (bilag 4 S. 10 nederst) 

”B; Jeg ser det ikke, som kontrol på nogen måde. Jeg har været meget glad for 

de fyraftensmøder, som jeg har deltaget i. Der kan altid være diskussion af, 

hvordan man opfatter tingene. Hvis en leder stikker hovedet ind af døren vil 

nogen måske se det som kontrol, og andre som interesse. Man skal ikke straks 

udlægge det som kontrol, fordi der kommer noget nyt”…og (bilag 4 S. 11 øverst) 

”M; Jeg har personligt ikke opfattet det som kontrol, men mere som udvikling af 

skolen. Ledelsen har også nogen, der puster jer i nakken og forventer en god 

undervisning på skolen. Og det er i nødsaget til at videregive til os. At i har 

været nødsaget til at gå den vej. Der er også nogen, der kigger ned på jer.”  

 

Det må konkluderes, at medarbejderne overvejende finder, at formålet med 

ændring af elevplansarbejdet ikke er, at udøve kontrol af medarbejderne, men at 

ændringerne er begrundet i forhold uden for UUC Maglemosen, som har haft 

direkte indvirkning på arbejdet med elevplanen. Ledelsens intervention med 

ændring af elevplanen opleves som en nødvendighed på baggrund af ydre 

forhold, og de fleste medarbejderne mener, at ledelsen søger at understøtte 

medarbejdernes arbejde.  

Men samtidigt findes i fokusgruppeinterviewet betragtningen om, at 

medarbejderens oplevelse af ledelsens intervention, som enten kontrol eller 

understøttelse, opleves forskelligt afhængig af medarbejderens alder og erfaring, 

og sikkert også uddannelsesmæssige baggrund. Dette forhold er ikke direkte 
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undersøgt i empirien, og det er derfor vanskeligt, at dokumentere om det rent 

faktisk forholder sig således. På baggrund af teoriafsnittets afsnit om paradigmer 

kan man anlægge den tese, at medarbejderne i forskellig grad er påvirket af de 

forskellige paradigmers tankemønstre, og dermed sandsynligvis også påvirkes 

forskelligt af ændringerne. 

Det betyder, at den samme intervention påvirker forskellige medarbejderes 

motivation forskelligt afhængigt af medarbejderens personlige præferencer. 

       

Delkonklusion til Motivation 

 

Ud fra den fundne empiri kan der om medarbejdernes motivation uddrages; 

Det ser ikke ud til, at medarbejdernes autonomi eller ansvar overfor opgaven er 

påvirket i negativ retning. Om capablitet siger en del medarbejdere, at kravene 

er ændret, og for nogen har ændringen medført et pres i form af krav, som man 

finder vanskelige at honorere. Kravene modereres dog ved, at ledelse og 

kollegaer støtter den enkelte i opgaveløsningen i en grad, så langt den 

overvejende del af medarbejderne faktisk finder opgaven motiverende for deres 

arbejde generelt. Bemærkelsesværdigt er det, at hvor arbejdet med elevplanen, 

som udgangspunkt, er pålagt den enkelte medarbejder, har langt de fleste teams 

fundet sammen i arbejdsformer, hvor man støtter hinanden med opgaven.  

 

FG reflekterer over, om medarbejdernes capabilitet i forhold til opgaven opleves 

forskelligt afhængig af medarbejderens alder, erfaring og uddannelsesmæssige 

baggrund, uden at der konkluderes på dette. Samme betragtninger udfoldes over 

medarbejdernes oplevelse af, om ledelsens intervention opfattes som kontrol 

eller understøttelse. Med andre ord; De medarbejdere, som mener, at de godt 

kan løse opgaven selv, kan måske opleve ledelsen kontrollerende, mens de 

medarbejdere, som har sværere ved kravene, opfatter ledelsen som 

understøttende. Da der ikke er gennemført en decideret kulturundersøgelse i 

forbindelse med afhandlingen, er der ikke grundlag for at vide, at de 

medarbejdere, som er forankret i det professionelle paradigme, i særlig grad 

opfatter ledelsens indsats kontrollerende, men det kunne tænkes på baggrund af 

de udsagn, som fremkommer i fokusgruppeinterviewet.  
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3.5 Det fremtidige udviklingsprojekt.                                      

Gennem uddannelsesforløbene er medarbejderne orienteret om det organisa-

toriske udviklingsprojekt med at udvikle elevplanen skal videreføres i de 

kommende år. Medarbejderne har udvist stort engagement i projektet indtil nu, 

og ud fra resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet, 

ønsker ledelsen, at tilpasse og planlægge det fremtidige udviklingsprojekt, så 

medarbejdernes motivation overfor projektet bevares.  

FG mener, at det fremadrettede udviklingsprojekt bør fokusere på at gøre 

arbejdet med elevplanen til en fælles teamopgave; (bilag 4 S. 17 midt)                                                                                         

”J; Måske ville opstarten være bedre, hvis man vidste, at man var en del af et 

team, der skulle løse opgaven samlet, fik nogle flere måske mod på det?”   

og at der bør differentieres i forventningerne til medarbejderne ud fra 

medarbejdernes forudsætninger for at bevare motivationen. (bilag 4 s. 14 midt)                                                                                         

”A; Måske skal opgaven deles ud, så alle føler sig kompetente i forhold til den 

opgave også.”  Og (bilag 4 s 14 øverst)                                                                                            

”J; Hvis man ønsker, at have mange forskellige faggrupper på skolen, er man 

nødt til at differentiere kravene til de forskellige medarbejdere for, at de kan 

bevare motivationen overfor opgaven, og føle sig som værdsatte kollegaer og 

værdsatte medarbejdere”. 

 

FG knytter dermed opgaveløsningen an til medarbejdernes følelse af capabilitet. 

For at bevare motivationen overfor en given opgave skal man føle, at man har de 

rette kompetencer.                                                                                         

Der reflekteres over om det var en rigtig beslutning, at ”have så mange 

fagligheder”, altså, at udskifte de dyre medarbejdere med andre. Denne reflek-

tion kan forstås sådan, at medarbejderen stiller spørgsmål ved det legitime i, at 

udskifte dygtige medarbejdere, og samtidigt stille krav om en høj faglig 

standard. FG finder det vigtigt, at alle medarbejdere kan bidrage til opgaven med 

de kompetencer den enkelte besidder og at man som medarbejder stilles overfor 

passende krav. (bilag 4 S. 13 nederst)                                                                    
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”M; Man kan ikke forvente, at alle medarbejdere kan løse alle opgaverne. Som 

regel er det lærerne og pædagogerne, som skriver. Medhjælperne har plejen i 

fokus, og har ofte svært ved at indgå i elevplansarbejdet. Det er meget, at 

pålægge alle medarbejdere, at skulle skrive elevplaner.” Og (bilag S. 13 nederst)                                                                    

”L; Opgaven skal forankres i teamet. Det skal overlades til teamet, at hjælpe 

hinanden med at løse opgaven. Man kan også bidrage med meget positivt, selv 

om man ikke kan skrive. Det kan godt være, at elevplansarbejdet skal 

struktureres på en anden måde end at der er sat navne på. Måske skal der laves 

tydelige rollefordelinger i teamet, så nogen skriver elevplanen og andre ikke”                                                                                              

Derudover siger FG, at der bør være et tæt samarbejde mellem ledelse og 

medarbejder om opgaveløsningen. Medarbejderne ønsker, at ledelsen 

understøtter opgaveløsningen og er med til at sikre det faglige niveau.                                                                              

(bilag 4 S. 17 midt)  ”M; Ledelsen kan blive dygtigere til at lægge mærke til sit 

personale; hvad er det, man skriver? Hvilke mål sætter man op? Deltage på 

teammøderne og snakke om, hvordan man arbejder med målene” 

FG stiller spørgsmål ved selve skabelonen, hvilket kan ses som et udtryk for et 

ønske om mere autonomi i arbejdet. (bilag 4 S. 17 nederst)                                    

”B; Måske skal man også acceptere, at medarbejderne ikke formulerer mål på 

alle områder, hvor det ikke er relevant. Man skal passe på, at man ikke presser 

for meget igennem.” 

 

Delkonklusion til Det fremtidige udviklingsprojekt.                                      

Medarbejdernes ønsker til det fremtidige udviklingsprojekt er præget af, at 

medarbejderne faktisk finder, at arbejdet med elevplanen understøtter deres 

opgaveløsning, og er motiverende i øvrigt. Medarbejderne ønsker, at løse 

opgaven i teams. Om dette skyldes, at man som enkeltmedarbejder ikke bliver 

eksponeret med en manglende capabilitet, eller at man syntes, at opgaven 

kvalificeres ved teamsamarbejde kan ikke vurderes. Men der er ingen tvivl om, 

at en del medarbejderne føler sig pressede af de nye krav, og dermed ønsker 

støtte fra kollegaer og ledelse. Medarbejderne ønsker, at kravene til opgave-

løsning skal differentieres i forhold til medarbejdernes kompetenceniveau, og at 

ledelsen udøver faglig ledelse.  
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3.6 Opsamling på analyseafsnit 

Medarbejderne har gennem det organisatoriske udviklingsforløb været orienteret 

om, at arbejdet med at udvikle og implementere elevplanen som dokumenta-

tionsredskab, har en strategisk betydning for UUC Maglemosen.  Som det ses i 

spørgeskemaundersøgelsen, og i fokusgruppeinterviewet, forstår medarbejderne 

baggrunden for ændringerne, og finder overvejende, at ledelsens tiltag har været 

legitime og begrundede i, at imødekomme krav udenfor institutionen. Dermed 

accepterer medarbejderne, at der skal arbejdes ud fra et Outside-IN perspektiv i 

opgaveløsningen. Ligeledes kan det konstateres, at medarbejderne anlægger et 

Line Of Sight-perspektiv med forståelse af de eksterne interessenters betydning.  

Medarbejderne finder, at elevplanskonceptet kvalificerer og understøtter  

opgaveløsningen. Dog er det usikkert, hvor høj grad medarbejdernes praksis 

rent faktisk er styret af elevplanens mål. Noget kunne tyde på, at en del af 

medarbejderne betragter elevplanen, som legitimering af eksisterende praksis, 

mere end styrende for valg af mål og metode. For andre medarbejdere ser det 

ud til, at elevplanens mål i høj grad er styrende for den pædagogiske praksis, 

faktisk helt ned til detailplanlægningen i klasserummet.  

I forlængelse heraf findes, at medarbejdernes autonomi og ansvar overfor 

opgaven ikke i væsentlig grad er påvirket af ændringerne. Om capabilitet siger 

en del medarbejdere, at de nye krav opleves som et pres, hvilket afhjælpes ved, 

at man får støtte af kollegaer eller ledelsen. Om capabilitet og autonomi findes i 

øvrigt, at det er medarbejdernes opfattelse, at forudsætninger som alder, 

erfaring og uddannelsesbaggrund kan påvirke opfattelsen af interventionen. 

Noget indikerer, at erfarne medarbejdere kan opfatte skabelonen, som et 

indgreb i deres faglighed, og dermed som kontrol i højere grad end nye 

medarbejdere. Dette kan dog ikke analyseres nærmere på det foreliggende 

empiriske grundlag. 

Medarbejdernes ønske til det fremtidige projekt, at kravene skal tilpasses den 

enkelte medarbejders kvalifikationer, indikerer, at medarbejderne ikke fuldt ud 

har accepteret et Outside-IN perspektiv, og konsekvenserne af dette; at opgaven 

styrer de krav, som medarbejderne skal leve op til. Man kan mene, at med et 
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Outside-IN perspektiv burde medarbejderne have været mere optaget af, at 

erhverve sig de nødvendige kvalifikationer end at kompensere for kravene ved at 

løse opgaven sammen. Man kan derfor mene, at de ændrede krav til opgave-

løsningen ikke i særlig grad har påvirket alle medarbejdernes personlige faglige 

udviklingsperspektiv. 

På samme måde kan man se medarbejdernes ønske om faglig ledelse, som en 

remisens af det professionelle paradigme, hvor det er ledelsens opgave, at 

forene de tilstedeværende fagligheder. Omvendt kan man også se ønsket om 

faglig ledelse, som medarbejdernes usikkerhed overfor nye faglige krav, som de 

ikke føler sig uddannet til at løse. 

Med interventionen i arbejdet med elevplanen risikeres en afledt konsekvens at 

være en ekstrinsisk motivation, om end det kan være vanskeligt at observere 

ændring i motivationen over en så kort tidshorisont. Standardisering af 

elevplansarbejdet vil næppe alene afgørende ændre ved den enkeltes motivation, 

hvis den ellers er konsolideret gennem et langt uddannelses- og karriereforløb, 

hvilket jo netop ikke er tilfældet for en række af de nye medarbejdere. Meget 

tyder dog alligevel på, at medarbejderne opfatter ændringerne som legitimt 

begrundede, og dermed kan påvirkningen af medarbejdernes intrinsiske 

motivation måske opvejes af den kontekstforståelse af opgaven, som er sket 

gennem projektet og af ledelsesstøtte. 

Motivation Crowding Theody siger, at når man skruer op for graden af ledelses-

intervention kan man få medarbejderne til at gøre præcis, som man vil, men 

karakteren af indgrebet afgør, hvordan det vil påvirke motivationen.  

Med de positive tilbagemeldinger på standardiseringen af elevplansarbejdet kan 

man sige, at projektet på en lang række parametre er lykkedes, omend 

ændringerne ikke er fuldt internaliseret hos alle medarbejderne endnu.           
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Del 4 Konklusion og perspektivering. 

4.1 Konklusion på PF 

 

Med denne afhandling har jeg søgt at afklare, hvordan ændringer i styringsvilkår-

ene har ændret medarbejderne motivation og praksis. For at undersøge dette 

har afhandlingen fokuseret på èn opgave, som et konkret eksempel på 

ændringerne og påvirkningerne; Elevplanen. Samtidigt har afhandlingen søgt at 

afdække, hvordan det fremtidige organisatoriske udviklingsprojekt skal 

tilrettelægges for at sikre medarbejdernes motivation overfor opgaven, og 

dermed sikre en kvalificeret opgaveløsning. 

Om styring kan det konkluderes, at skiftet i styringsparadigme har påvirket UUC 

Maglemosens vilkår således, at grundlaget for driften nu er NPM-kontrakt tilsat 

et markedselement i form af konkurrenceudsættelse. Kontrakten ses således; 

Betalingstilsagnet fra kommunen aftaler pris, og elevplanen styrer ydelse.  

Det kan konkluderes, at medarbejderne har forstået og accepteret baggrunden 

for ændringerne, og at der anlægges et Line of Sight perspektiv på opgave-

løsningen. Medarbejderne forstår, og accepterer, Outside-IN perspektivet, og 

finder til dels de eksterne interessenters krav på dokumentation legitime, omend 

det ikke betyder, at alle også ændrer praksis derefter. Det kan konkluderes, at 

der med reformerne èr sket en ændring i kravene, og at denne ændring har 

påvirket medarbejdernes arbejdsform og motivation. Medarbejderne har 

endvidere reageret på de nye krav ved at udvikle nye samarbejdsformer.  

 

Ikke alle medarbejdere har ladet elevplanen få den rolle som den var tiltænkt. 

Nogle medarbejdere siger, at deres pædagogiske praksis er uændret, og at 

elevplanen nærmest fungerer som dokumentation af eksisterende praksis. Måske 

skal det forstås sådan (Lerborg kap. 2), at paradigmerne eksisterer samordnet i 

organisationskulturen, men påvirker gensidigt hinanden. At det ene paradigme 

med tiden kan herske over et andet betyder ikke, at dette eller andre paradigmer 

ikke længere eksisterer. Ud fra den forståelse kan man se konflikten mellem det 

professionelle paradigme og NPM udspille sig så konkret som; ”Hænger vi 

elevplanen op synligt i klasselokalet eller skrives den først ved behovet for 
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dokumentation”. Accepteres den ydre styring, som styring af faglig praksis, eller 

søger man fortsat, at definere opgaven ud fra egen faglighed?  

Dèt, der i projektet var tænkt, som en opgave for den enkelte medarbejder, har 

medarbejderne gjort til en fælles opgave. Man har søgt sammen i et fagligt 

fællesskab for at løse opgaven, og for at støtte hinanden i at klare kravene. 

Dermed er der opstået et usædvanligt tæt og respektfuldt samarbejde på tværs 

af faggrupperne. En utilsigtet konsekvens af projektet, som skal fastholdes i det 

fremtidige projekt.  

Man kan se medarbejdernes konstruktion af nye samarbejdsformer, som et 

eksempel på det relationelle paradigme; man bekymrer sig mere om, hvordan 

man personligt har det med opgaveløsningen, end hvordan opgaven løses 

kvalificeret.  

I så fald ville man kunne mene, at tilkomsten af det relationelle paradigme vil 

være en konsekvens af de styringsmekanismer, som NPM tilvejebringer. NPM af-

professionaliserer STU-uddannelsen i et forsøg på at tilvejebringe rationel 

styring. I stedet ender man op med et andet paradigme, som baseres på 

medarbejdernes følelser frem for deres fagprofession.  

Om det fremadrettede organisatoriske udviklingsprojekt kan konkluderes, at på 

trods af, at medarbejderne virker tilfredse med ændringerne så langt, har man 

også ønsker om, at ledelsen fremover differentierer kravene ud fra medarbej-

dernes faglige forudsætninger, så den enkelte medarbejder oplever capabilitet i 

forhold til de stillede krav, og at ledelsen fortsat understøtter den faglige 

opgaveløsning. Disse ønsker udfordrer både projektets oprindelige intention om 

udvikling af medarbejdernes opgaveløsning ud fra et Outside-IN perspektiv, samt 

perspektivet på medarbejdernes faglige udvikling. Heroverfor står selvfølgelig 

betydningen af, at medarbejderne fastholder motivationen overfor den fremtidige 

opgaveløsning.           

Ledelsen bør i projektets næste fase tage højde for medarbejdernes ønsker til 

projektet. Samtidigt skal det dog sikres, at dokumentationen lever op til 

interessenternes krav. Der bør sikres en fortsat kompetenceudvikling af 

medarbejderne, så alle medarbejdere bliver i stand til at løse dokumentations-

opgaven på en måde, så elevplanen faktisk bliver aftalegrundlaget for indhold og 

mål i uddannelsen, og bliver styrende for indholdet i uddannelsestilbuddet. 
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4.2 Implementeringsplan for organisatorisk udviklingsprojekt  

 

I planlægningen af det fremadrettede organisatoriske udviklingsprojekt 

inddrages fundene fra afhandlingen; 

a) Medarbejderne oplever til dels manglende capabilitet i forhold til opgaven 

b) Medarbejderne ønsker, at opgaven skal løses som en teamopgave for at 

sikre medarbejderne imod at opleve manglende capabilitet, og vel i sidste 

ende sikre kollegaens ”employability”. Men også for at sikre det bedst 

mulige faglige resultat. 

c) Medarbejderne ønsker fortsat ledelsens aktive deltagelse i opgave-

løsningen med faglig vejledning. 

Medarbejderne har forstået, og til dels også accepteret, LOS og Outside-IN 

perspektivet, og de eksterne interessenters legitime ret på dokumentation. At 

det professionelle paradigme vil spille en rolle også i det fremtidige arbejde er 

der ingen tvivl om. Måske endda forklædt, som andre paradigmer; Ønsket om, at 

der refuseres i kravene til medarbejderne, skal nok ikke alene ses som udtryk for 

bekymring for kollegaens ”employability”, men bunder nok i en grundlæggende 

holdningsforskel. Det vil være et opmærksomhedspunkt i projektet. 

 

Projektet vil fremadrettet fokusere på medarbejdernes kompetenceudvikling for 

at sikre capabiliteten og på, at elevplanen bliver konkret og faktisk styrende for 

den pædagogiske praksis. Elevplanen skal kobles tæt med teamets planlægning i 

øvrigt, hvilket vil tilgodese ønsket om et tæt teamsamarbejde om opgaven.   

I det kommende skoleår vil projektets mål og metode således være;  

- At målformuleringen bliver endnu mere mål- og evalueringsbar, og styrende 

for den konkrete praksis, samt at teamet kan dokumentere, hvordan og 

hvornår man har arbejdet mod og med det enkelte mål.   

- At der tilbydes faglig vejledning og ledelsesstøtte til medarbejdere og teams 

- At der gennemføres fælles uddannelsesforløb, både planlagt og ad hoc. 

Kravene kan opfattes som kontrol, men med de fælles uddannelsesforløb, tæt 

teamsamarbejde, faglig vejledning og en understøttende ledelse vil medarbej-

derne kunne bevare motivationen overfor arbejdet med elevplanen. 



51 

 

4.3 Perspektivering af opgave. 

 

Afhandlingen har frembragt fund og konklusioner, som sandsynligvis ikke alene 

er gældende for UUC Maglemosen.  

 

Fra teoriafsnittet findes overvejelser om, hvordan paradigmerne spiller sammen, 

og en forståelse af, at det ledelsesmæssigt er det vigtigt, at kunne identificere 

paradigmerne for at kunne forstå de præmisser, der bringes ind i de ledelses-

mæssige udfordringer. Måske vil det med tiden vise sig, at det relationelle 

paradigme naturligt vil ses som reaktion på den ydre styring fra NPM. Man kan 

også vurdere, om NPM vil medføre standardiseringer af den offentlige velfærds-

produktion, hvilket kan resultere i et bureaukratisk paradigme. Ved at bringe 

LOS og Outside-IN perspektivet ind gøres teorien om paradigmerne operationel, 

og frembringer en forståelse af, at det faktisk er en ledelsesopgave, at gøre 

forandringer meningsfyldte for medarbejderne.  

Med Motivation Growding Theody kommer centrale begreber om medarbejderne 

og motivationsfaktorer og teorien ville også kunne indgå i en målrettet kultur-

analyse af, hvem de offentligt ansatte er, og hvad der motiverer dem. Denne 

analyse vil give et klarere ledelsesgrundlag end hvad der har været muligt at 

frembringe i denne afhandling. Også selvom der i afhandlingen overvejes, hvor 

meget medarbejdernes uddannelse, alder og erfaring har betydning for 

opfattelsen af ledelsens intervention. 

Empirien har vist, at det ikke er interventionen, der alene skal fokuseres på, men 

også, hvordan interventionen opfattes af medarbejderne. Ledelsen bør i foran-

dringsprocesser mere have opmærksomhed på medarbejdernes følelsesmæssige 

forståelse end bare det faktisk substantielle. For mere rationelt tænkende ledere 

kunne der være basis for opmærksomhed hèr.  

UUC Maglemosen har været gennem grundlæggende forandringer i styrings-

vilkårene, opgaveløsningen og medarbejdernes motivation. Forandringer, som 

ikke ret mange offentlige institutioner har været gennem i samme omfang. 

Afhandlingens konklusioner kan derfor være værdifulde erfaringer for at forstå og 

tilrettelægge fremtidige institutionelle forandringsprojekter.  
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4.4  Den personlige udviklingsplan  (Oversigt over MPG- uddannelsesforløb på side 56) 

 

MPG-uddannelsen har været mit personlige ønske, som er aftalt med min leder i 

2009 ud fra en betragtning af de styringsudfordringer, som reformerne medførte. 

 

I forbindelse med arbejdet med masterafhandlingen har jeg den 16/4-2013 haft 

en samtale med min nuværende leder om mulighederne efter afslutning af MGP. 

Herfra kommer, at mit entreprenørskab, innovation og strategiske udvikling af 

såvel forretning som institution, har været med til at sikre institutionens 

overlevelse til nu. Kommunens forvaltningsledelse har generelt fokus på 

forandringsledelse og innovation.   

 

Min personlige udviklingsplan – fra LFG. - 2009 

 

Hvad skal udvikles? 

1. Bedre strategisk og situationsbestemt kommunikation. 

2. Mere udadvendt og social uden at miste opgavefokus. 

 

Hvorfor skal det udvikles? 

1. For at kunne motivere andre på en involverende måder.  

2. For at kunne åbne muligheder for institutionens udvikling. 

3. For at kunne lede medinddragende.   

 

Mål 

1. At kunne lede en innovationskultur med fælles ejerskab. 

2. At lede involverende og anerkendende. 

3. At blive god til at netværke.  

 

Personlig kompetenceudvikling  

1. Bedre indsigt i egen kommunikation og i andres reaktion. 

2. Bedre forståelse for andres tænkning gennem  appreciative inquiry. 
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4.4.1 Fremtidig ledelsesopgave i forhold til egen udvikling 

 

Handicapområdet vil de næste mange år være præget af store forandringer. 

Tankerne om inklusion og kommunernes pressede økonomi, gør driftvilkår-

ene meget usikre for institutioner som UUC Maglemosen, der løser en 

regional opgave alene på grundlag af takstindtægter. Mange taler om, at 

STU-området skal overføres til regionerne for at sikre et forsvarligt fagligt 

og økonomisk grundlag, men set i lyset af den igangværende lovrevision 

(bilag 11) er dette er ikke sandsynligt, og hvis det sker, vil det fortsat kræve 

en kommunal medfinanciering, hvilket betyder, at kun de vanskeligste 

opgaver fremover vil blive løst af institutioner med et regionalt elevoptag. 

Alle andre opgaver hjemtages til kommunen. Der vil være plads til få 

institutioner, som skal løse de opgaver, som kommunerne ikke kan klare sig 

selv. UUC Maglemosen skal være en af disse institutioner. Dette forud-

sætter, at der sker en fortsat udvikling af det faglige tilbud på UUC 

Maglemosen ud fra de krav som interessenterne stiller. UUC Maglemosen vil 

også fremover løse vanskelige opgaver med medarbejdere, der som 

udgangspunkt ikke har de nødvendige faglige forudsætninger. Dette kalder 

på såvel strategisk som faglig ledelse og ikke mindst entreprenørskab. 

 

Sammenholdt med min personlige lederudviklingsplan ser det ud til, at der 

også fremover kan blive brug for det, som jeg har arbejdet med siden 2007.                        

 

Forudsætningen for en kvalificeret opgaveløsning er medarbejdernes 

motivation overfor opgaven.  

 

Skal medarbejdernes motivationen fastholdes i de udfordringer, som vi 

fremover sammen skal løse, vil jeg fortsat arbejde på, at udvikle min 

opmærksomhed på medarbejderne, mere end alene på den faglige og 

forretningsmæssige ledelse.   

 

 

 



54 

 

Bilagsoversigt: (bilag er vedlagt i bilagshæfte eller på USB ) 

1.   Spørgeskema til undersøgelse gennemført januar – februar 2013 

2.   Dataark fra spørgeskemaundersøgelse i uddrag – fuldt ud på USB 

3.   Interviewguide til fokusgruppeinterview. 

4.   Journalistisk referat af fokusgruppeinterview den 12. marts 2013 

5.   2 lydfiler med hele fokusgruppeinterviewet den 12. marts 2013 – på USB 

6.   Evaluering af kommunalreformen, Marts 2013, Udgiver: Økonomi‐  

  og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10‐12, 1216 København K, T 72 28     

  24 00 ISBN‐nr.: 978‐87‐92856‐19‐7 (elektronisk udgave) Publikationen er     

  tilgængelig på internettet på http://www.oim.dk  

7.  Elevplanen som skabelon  

8.  Vejledning til elevplansskabelonen 

9.  Oplæg til fyraftensmøder PP - vedlagt på USB 

10.  Artikel; Aligning emplyees through ”line of sight” Wendy R. Boswell, John   

  Bingham, Alexander J.S. Colvin Udgivet I Business Horizons 2006  

  ISBN/ISSN: ISSN: 0007-    

  6813 DOI: 10.1016/j.bushor.2006.05.001 Kilde:SciVerseScienceDirect 

11.  Uddrag af undersøgelse af STU lov ved Epinion 2013. Rapporten kan ses på    

  +CSCO+ch756767633A2F2F6A6A6A2E68697A2E7178++/Uddannelser-og- 

  dagtilbud/Anden-uddannelse-og-undervisning/Ungdomsuddannelse-for- 

  unge-med-saerlige-behov/~/media/UVM/Filer/Udd/Anden/Saerlig/  

  130321_Evaluering_STU_2012_afrapportering.ashx. Er vedlagt på USB 

12.   2 spørgsmål/svar til Børne og undervisningsministeren.  

13.   Artikel; Motivation Crowding Theory, Bruno Frey, Reto Jegen, Journal of  

   Economic Surveys, Blackwelle Publishers Volume 15 Issue 5, First Published   

   December 2002 

14.   Artikel; Motivation og handlingskapacitet. Relationen mellem producenter  

   og brugere af offentlige ydelser. Fra Politica, 44. årgang, nr. 1. 2012 Lotte  

   Bøgh Andersen, Nikolai Kristensen og Lene Holm Pedersen s. 5-25 

15.   Artikel; Motivation i den offentlige sektor, Lotte B. Andersen, Lene  H.   

   Pedersen. I: B:Sørensen, Anders  (red.): Organiseringen af den off. sektor     

   grundbog i offentlig forvaltning. Kapitel 14, Kbh.,Hans Reitzel  357-376.  

   ISBN: 9788741254081 – udgivet 2011 

http://www.oim.dk/


55 

 

Litteraturliste:  1.346 sider  

 

A. Ledelse i en reformtid i velfærdsstatens maskinrum – 8 forskningsbase-

rede bidrag om institutionsledelse v John Storm Pedersen ( red.), 

Danmarks Forvaltningshøjskole 2007 ISBN-13: 978-87-7392-636-9                                                 

                                                                                          170 sider 

 

B. Styringsparadigmer i den offentlige sektor 2. udgave v. Leon Lerborg, 

udgivet af Jurist- og økonomforbundets Forlag 2011 ISBN 978-87-574-

2609-0                                                                                 280 sider 

 

C. HR Transformation Human Ressources udefra og ind v. Dave Ulrich, Justin 

Allan, Wayne Brockbank, Jon Younger, Mark Nyman, Gyldendal Business 

2011, ISBN 987-87-02-10418-9     310 sider 

 

D. Motivation, Agency and Public Pollicy of Knight and Knaves, Pawns and 

Queens v. Julian Le Grand, Oxford University Press 2003,ISBN 978-0-19-

929891-4                                                                             169 sider 

 

E. Veje ud af kommunernes økonomiske klemme v. Uffe Paludan, Paludan 

Fremtidsforskning 2011, ISBN/ISSN: 978877082289                163 sider 

 

F. Reformerne i den offentlige sektor v. John Storm Pedersen, Jurist og 

Økonomforbundets Forlag 2010, ISBN 978-87-574-2135-4 254 sider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Oversigt over MPG uddannelsesforløb /60 ects.  

 

Efterår 2009  Strategisk Ledelse OLM     5 ects 

 

Forår 2010    LFG Basis    5 ects. 

  PUF 1 Basis    5 ects 

 

Efterår 2010 PUF 2 Basis 

  Ledelse og eksistens  VF  3 ects 

 

Forår 2011  PUF 3 Basis   

  Kommunikation og ledelse OLM  5 ects 

  Fra velfærdsstat til konkurrencestat VF 3 ects 

 

Efterår 2011 Ledelse af reform og forandring OLM 5 ects 

  Motivation af videnarbejdere VF                    3 ects 

 

Forår 2012  På sporet af oftl. lederskab u. krisen VF 6 ects 

 

Efterår 2012 Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv OLM   5 ects  

                                  Styring og motivation i den off. Sektor VF        3 ects     

    

Forår 2013                  Masterafhandling                                           12 ects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

                 CBS 

 

 

Master of Public Governance 

 

 

Masterafhandling Forår 2013 

 

 

 

        Det organisatoriske udviklingsprojekt   

                           “Elevplanen” 

 

 

 

 

        

Bilagshæfte 
 

 

 

 

 

Masterafhandlingen er skrevet af Finn Pilgård, 270860 

Birkelyngen 8, 2680 Solrød 

Studienummer fipi09ab 

Vejleder Gunnar Gjelstrup 


