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”Før	  DAP	  [var]	  fagligheden	  ekstrem	  lav.	  Fis	  i	  en	  hornlygte.	  Jeg	  vil	  håbe,	  at	  jeg	  ville	  have	  sat	  

noget	  system	  i	  det,	  hvis	  vi	  ikke	  havde	  DAP.”	  

”Jeg	  synes	  det	  er	  et	  fantastisk	  ledelsesredskab	  -‐	  der	  skal	  bare	  ikke	  komme	  for	  meget	  af	  det.”	  

[sagt	  om	  effektstyring]	  
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ABSTRACT	  

It	  is	  almost	  impossible	  to	  imagine	  life	  as	  a	  leader	  in	  a	  public	  sector	  without	  command	  

systems.	  There	  is	  an	  increasing	  demand	  of	  control	  in	  public	  organizations,	  and	  there	  is	  a	  

tendency	  to	  a	  shift	  from	  focusing	  on	  leadership	  towards	  more	  emphasis	  on	  management.	  In	  

children’s	  day	  care	  this	  movement	  is	  seen	  in	  the	  form	  of	  a	  command	  system	  that	  include	  

increased	  requirements	  for	  preparation,	  documentation	  and	  evaluation.	  

Day	  care	  employees	  are	  traditionally	  driven	  by	  a	  professional	  set	  of	  values.	  The	  question	  is	  

what	  it	  means	  to	  them	  when	  they	  are	  challenged	  by	  external	  command	  systems,	  which	  are	  

not	  necessarily	  based	  on	  traditional	  values	  in	  the	  day	  care	  system.	  

Since	  the	  essence	  of	  children’s	  day	  care	  revolves	  around	  the	  mere	  relations	  between	  day	  

care	  professional,	  child	  and	  parent(s),	  we	  assume	  that	  the	  attitude	  and	  motivation	  of	  the	  

leaders	  and	  the	  employees	  have	  a	  significant	  impact	  on	  their	  performance	  and	  thus	  the	  

quality	  of	  the	  pedagogical	  work.	  Therefore	  it	  is	  interesting	  to	  investigate	  what	  impact	  a	  

command	  system	  has	  on	  the	  motivation	  of	  leaders	  and	  employees.	  

In	  this	  thesis,	  we	  compare	  the	  command	  system	  of	  two	  municipalities:	  Performance	  

management	  in	  Frederiksberg	  and	  DAP	  (Didactic	  Applied	  Pedagogy)	  in	  Gladsaxe.	  We	  

investigate	  how	  these	  command	  systems	  influence	  the	  motivation	  of	  leaders	  and	  employees.	  

Furthermore	  we	  investigate	  how	  the	  leaders	  “translation”	  of	  the	  two	  systems	  influence	  

employee	  motivation.	  

The	  starting	  point	  of	  the	  thesis	  is	  a	  comparative	  case	  study	  of	  four	  children’s	  day	  cares	  in	  the	  

two	  municipalities.	  The	  two	  cases	  are	  empirically	  investigated	  through	  a	  quantitative	  survey	  

among	  employees	  combined	  with	  qualitative,	  semi-‐structured	  interviews	  with	  children’s	  

day	  care	  leaders,	  and	  an	  interview	  with	  a	  leader	  who	  has	  worked	  in	  both	  municipalities.	  

We	  use	  deductive	  analysis	  strategy	  with	  the	  key	  theories	  from	  Crowding-‐theory	  and	  

Translation-‐theory.	  Here	  we	  investigate	  the	  interaction	  between	  command	  systems	  and	  

motivation	  as	  well	  as	  the	  manager's	  role.	  The	  empirical	  foundation	  forms	  the	  basis	  for	  an	  

interpretation	  and	  argumentation	  in	  relation	  to	  our	  hypotheses	  and	  is	  substantiated	  by	  the	  

selected	  theoretician’s	  more	  valid	  line	  of	  argumentation	  and	  knowledge.	  
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The	  theoretical	  framework	  for	  observation	  is	  based	  on	  Organizational	  Theory	  (Eisenhardt,	  

1985),	  Motivational	  Crowding	  theory	  (Ryan	  &	  Deci,	  2000,	  Osterloh	  and	  Frey,	  2002,	  

Jørgensen	  &	  Andersen	  2010,	  Jacobsen	  et	  al,	  2012)	  and	  the	  theory	  of	  the	  leaders	  role	  as	  a	  

“translator”	  (Røvik,	  2007).	  

We	  identify	  and	  argue	  that	  the	  intrinsic	  motivation	  of	  employees	  is	  influenced	  by	  whether	  

the	  command	  system	  is	  perceived	  as	  supportive	  or	  controlling.	  Such	  a	  relationship	  between	  

perception	  and	  Public	  Service	  Motivation	  cannot	  be	  identified	  through	  our	  research.	  

Despite	  of	  this,	  it	  is	  still	  important	  to	  consider	  the	  motivation	  aspect	  when	  implementing	  

command	  systems	  in	  the	  field	  of	  children’s	  day	  care.	  This	  implies	  that	  it	  is	  recommendable	  

to	  use	  command	  systems	  that	  speak	  to	  the	  inner	  motivation	  and	  thus	  professionalism	  of	  the	  

employee.	  

As	  our	  findings	  indicate,	  the	  governance	  of	  the	  municipal	  influences	  the	  motivation	  of	  the	  

employees	  and	  the	  motivation	  of	  leaders	  affects	  the	  motivation	  of	  employees.	  When	  the	  

implementation	  of	  a	  command	  system	  has	  an	  impact	  on	  the	  perception	  of	  the	  employee	  it	  is	  

important	  that	  the	  leader	  posses	  a	  translator's	  competence.	  

In	  addition,	  our	  study	  shows	  that	  resources	  and	  time	  are	  two	  important	  factors	  for	  a	  

successful	  implementation	  of	  command	  systems.	  This	  requires	  change	  and	  anchoring	  for	  the	  

various	  processes	  to	  settle	  down	  and	  turn	  into	  new	  routines.	  
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Diplom	  i	  ledelse	  og	  organisation.	  Arbejder	  sideløbende	  med	  jobbet	  som	  områdeleder,	  som	  

konsulent	  på	  en	  række	  opgaver	  i	  Gladsaxe	  kommune.	  Har	  i	  en	  årrække	  bl.a.,	  haft	  ansvaret	  

for	  kommunens	  sprogvurderinger	  af	  treårige,	  og	  skal	  det	  kommende	  år	  være	  projektleder	  af	  

”børne-‐intra”	  i	  kommunens	  65	  dagtilbud.	  	  
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mentor	  for	  nye	  ledere	  i	  et	  tværkommunalt	  mentorprojekt.	  	  
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KAPITEL	  1:	  INDLEDNING	  

Det	  er	  næsten	  umuligt	  at	  forestille	  sig	  et	  liv	  som	  offentlig	  leder	  uden	  styringsteknologier.	  

Der	  ses	  et	  stigende	  styringspres	  på	  offentlige	  organisationer,	  og	  der	  ses	  en	  bevægelse	  fra	  

fokus	  på	  ledelse	  i	  retning	  af	  mere	  vægt	  på	  styring.	  Samtidig	  presses	  det	  offentlige	  af	  en	  

samfundsmæssig	  kompleksitet	  med	  ressourceknaphed	  og	  krav	  om	  kvalitet	  og	  effektivitet.	  

New	  Public	  Management	  (NPM)	  har	  præget	  de	  sidste	  20	  års	  forvaltningspolitik	  med	  

indførelse	  af	  markedsbaseret	  konkurrence	  og	  ledelses-‐	  og	  styringsformer	  fra	  den	  private	  

sektor.	  Med	  NPM	  har	  der	  også	  været	  en	  tendens	  til	  at	  synet	  på	  de	  offentlige	  ansattes	  

motivation	  er,	  at	  individer	  handler	  ud	  fra	  ønske	  om	  individuel	  nyttemaksimering,	  og	  derfor	  

skal	  styres	  med	  resultatløn	  og	  kontrakter	  (Jørgensen	  og	  Andersen,	  2010:	  34).	  

Arbejdet	  i	  danske	  daginstitutioner	  har	  ændret	  sig	  markant	  de	  seneste	  år.	  Fra	  at	  være	  en	  

pasningsforanstaltning	  er	  det	  pædagogiske	  arbejde	  blevet	  erstattet	  af	  en	  målopfyldelse	  

jævnfør	  dagtilbudsloven	  (2011).	  Der	  er	  indført	  pædagogiske	  lærerplaner	  (Dagtilbudsloven	  

2011,	  §	  6)	  som	  betyder,	  at	  det	  pædagogiske	  personale	  skal	  udarbejde	  mål	  for	  børns	  læring	  

inden	  for	  seks	  specifikke	  temaer.	  

Det	  betyder,	  at	  personalet	  hver	  dag	  udfører	  det	  arbejde,	  som	  det	  politiske	  system	  har	  

besluttet,	  de	  skal	  virke	  i.	  Dagtilbudsloven	  foreskriver,	  at	  der	  udarbejdes	  handleplaner	  for	  

arbejdet,	  samt	  dokumenteres	  hvorledes	  målene	  bliver	  omsat	  til	  pædagogiske	  handlinger.	  De	  

seneste	  år	  er	  der	  indført	  opgaver,	  som	  førhen	  var	  ukendte	  indenfor	  det	  pædagogiske	  felt,	  

f.eks.	  børnemiljøvurderinger,	  individuelle	  handleplaner	  for	  udsatte	  børn,	  sprogvurderinger,	  

kvalitets-‐	  og	  tilfredshedsmålinger.	  

Det	  er	  derfor	  nærliggende	  at	  konkludere,	  at	  arbejdet	  som	  pædagog	  har	  ændret	  sig.	  Fra	  at	  

være	  et	  arbejde	  man	  påtog	  sig,	  fordi	  man	  havde	  lysten	  til	  og	  interessen	  for	  at	  være	  sammen	  

med	  børn,	  og	  i	  det	  spontane	  møde	  med	  barnet	  gribe	  dagen	  og	  lade	  samværet	  være	  styrende	  

for	  pædagogikken,	  er	  der	  nu	  langt	  større	  fokus	  på	  forberedelse	  og	  evaluering.	  Der	  er	  

situationer,	  hvor	  pædagogen	  ikke	  er	  i	  direkte	  samvær	  med	  barnet,	  men	  i	  stedet	  holder	  

planlægningsmøder	  med	  kolleger	  for	  at	  professionalisere	  det	  forestående	  arbejde.	  

Pædagoger	  er	  traditionelt	  set	  drevet	  af	  et	  fagligt	  værdisæt.	  Spørgsmålet	  er	  hvad	  det	  betyder	  

for	  pædagogers	  motivation,	  når	  de	  udfordres	  af	  udefrakommende	  styringsværktøjer,	  som	  

ikke	  nødvendigvis	  har	  afsæt	  i	  et	  traditionelt	  fag-‐fagligt	  værdisæt.	  
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Motivation	  viser	  sig	  ved,	  at	  medarbejdere	  viser	  den	  glæde	  og	  overskud,	  som	  typisk	  er	  

kendetegnet	  ved	  denne	  type	  arbejde.	  Pædagogen	  bruger	  sig	  selv	  som	  redskab,	  og	  det	  er	  

derfor	  tvingende	  nødvendigt,	  at	  vedkommende	  har	  viljen	  og	  lysten	  til	  at	  være	  i	  relation	  med	  

andre.	  Det	  er,	  i	  sagens	  natur,	  selve	  kernebegrebet	  i	  pædagogik,	  at	  pædagogen	  virker	  i	  

relation	  med	  barnet/børnene	  og	  til	  dels	  også	  i	  samarbejde	  med	  kolleger.	  En	  trist,	  

indadvendt	  og	  udbrændt	  pædagog	  sætter	  ikke	  meget	  liv	  i	  en	  flok	  4-‐årige,	  som	  har	  sat	  sig	  for	  

at	  forcere	  sandkassen,	  selvom	  den	  er	  et	  hajfyldt	  hav.	  

Pædagogen,	  som	  er	  i	  stand	  til	  at	  følge	  barnets	  spor,	  og	  understøtter	  barnets	  ideer	  frem	  for	  at	  

begrænse	  dem,	  er	  pædagogen,	  som	  har	  motivationen	  til	  at	  gøre	  en	  forskel.	  At	  være	  ”en	  

voksen”	  som	  barnet	  kan	  og	  vil	  læne	  sig	  op	  af.	  En	  voksen	  som	  ”ser	  barnet”,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  

barnet	  bliver	  forstået	  for	  det,	  som	  det	  er,	  og	  bliver	  udfordret	  til	  at	  søge	  nye	  muligheder,	  

finde	  nye	  veje,	  blive	  klogere,	  interesseret	  og	  selvstændig	  i	  samspil	  med	  andre.	  	  

Dette	  fordrer	  en	  pædagogik	  og	  retning,	  hvor	  pædagogen	  har	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  i	  tæt	  

kontakt	  med	  børnene.	  Hvor	  rollerne	  er	  defineret,	  så	  pædagogen	  kan	  tage	  sig	  af	  sin	  opgave,	  

pædagogmedhjælperen	  kender	  sin	  opgave,	  og	  ledelsen	  kan	  gøre	  det,	  den	  er	  bedst	  til;	  nemlig	  

at	  lede	  institutionen	  i	  den	  retning,	  den	  skal.	  

Man	  kan	  stadig	  møde	  pædagoger,	  som	  italesætter	  problemer	  ved	  at	  skulle	  arbejde	  efter	  

lærerplaner,	  og	  udtrykker	  deres	  skepsis	  ved	  den	  skriftlige	  del,	  som	  er	  blevet	  en	  langt	  større	  

del	  af	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Pædagogerne	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  giver	  

mening,	  at	  de	  skal	  holde	  planlægningsmøder	  med	  de	  øvrige	  pædagoger,	  mens	  

pædagogmedhjælperne	  kigger	  efter	  børnene?	  ”Er	  det	  kvalitet?”	  spørger	  de.	  De	  fortæller	  om	  

dengang,	  der	  ikke	  var	  den	  fokus	  på	  kontrol	  og	  afrapportering,	  og	  hvor	  pædagogerne	  havde	  

større	  handlefrihed	  til	  at	  lave	  spontane	  aktiviteter	  med	  børnene.	  

Man	  møder	  omvendt	  også	  en	  stor	  gruppe	  af	  pædagoger,	  som	  beskriver	  lærerplanerne	  som	  

det	  bedste	  der	  er	  sket	  for	  pædagogikken	  de	  sidste	  100	  år.	  Med	  beskrivelserne,	  

handleplanerne	  og	  fokus	  på	  det	  enkelte	  barn,	  har	  pædagogerne	  fået	  en	  platform,	  hvor	  de	  

kan	  beskrive	  deres	  faglighed.	  Hvor	  det	  før	  kunne	  udlægges	  sådan,	  at	  alle	  da	  kunne	  passe	  

børn	  i	  en	  daginstitution,	  og	  erhvervet	  derfor	  var	  ringe	  agtet,	  oplever	  mange	  pædagoger	  i	  

dag,	  at	  de	  har	  fået	  en	  professionel	  ramme	  at	  virke	  i.	  Pædagogerne	  beskriver,	  at	  forældrenes	  

syn	  på	  dem	  som	  faggruppe,	  har	  ændret	  sig	  markant.	  
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Der	  er	  sket	  et	  skifte	  i	  den	  pædagogiske	  verden,	  som	  har	  ændret	  sig	  fra	  det,	  man	  før	  kaldte	  

”pasning”,	  til	  det	  mere	  moderne	  udtryk	  ”udvikling”.	  Vi	  passer	  ikke	  børn	  –	  vi	  udvikler	  dem.	  

Hvor	  pasning	  refererer	  til	  en	  passiv	  aktivitet,	  som	  kan	  oversættes	  til	  ”at	  holde	  øje	  med	  at	  

ingen	  kommer	  galt	  af	  sted	  og	  de	  basale	  behov	  dækkes”,	  er	  pædagoger	  i	  dag	  aktive	  

medspillere	  i	  opdragelse	  og	  dannelse	  af	  børn.	  

Den	  ændrede	  pædagogiske	  praksis	  har	  også	  en	  stor	  betydning	  for	  lederens	  rolle.	  Lederen	  

står	  mellem	  det	  politiske	  system,	  som	  definerer	  opgaven,	  og	  det	  pædagogiske	  personale	  som	  

udmønter	  opgaven.	  Det	  kræver	  en	  særlig	  disciplin	  at	  kunne	  oversætte	  det	  politisk	  vedtagne	  

og	  omsætte	  det	  til	  specifikke	  mål	  og	  metoder	  for	  personalet.	  En	  oversættelse,	  som	  kan	  være	  

forbundet	  med	  forskellige	  risici.	  Er	  det	  politiske	  budskab	  blevet	  forstået	  –	  eller	  misforstået?	  

Passer	  det	  politiske	  mål	  med	  lederens	  egen	  overbevisning	  for,	  hvad	  god	  pædagogik	  

indebærer?	  Får	  lederen	  signaleret	  de	  rigtige	  politiske	  ønsker	  videre	  til	  medarbejderne	  i	  

organisationen?	  Oversætter	  lederen	  hele	  opgaven,	  eller	  gradbøjes	  opgaven,	  før	  den	  bliver	  

italesat	  som	  opgave	  i	  egen	  organisation?	  Alt	  sammen	  spørgsmål,	  som	  naturligvis	  har	  en	  

direkte	  effekt	  for	  ”slutproduktet”	  (performance),	  hos	  de	  pædagoger	  og	  

pædagogmedhjælpere,	  som	  i	  sidste	  ende	  skal	  handle	  på	  oversættelsens	  budskaber.	  

To	  kommuner	  –	  ét	  fælles	  mål	  

Forfatterne	  til	  denne	  masterafhandling	  arbejder	  selv	  som	  ledere	  af	  dagtilbud	  på	  henholdsvis	  

Frederiksberg	  og	  i	  Gladsaxe	  kommune.	  Fælles	  for	  vores	  arbejde	  er,	  at	  vi	  leder	  indenfor	  

politisk	  fastsatte	  mål.	  Dagtilbudsloven	  er	  gældende	  for	  os	  alle,	  og	  det	  er	  den,	  vi	  

grundlæggende	  dagligt	  skal	  handle	  og	  lede	  indenfor.	  Derudover	  har	  vi	  hver	  vores	  politiske	  

system	  at	  forholde	  os	  til.	  Frederiksberg	  og	  Gladsaxe	  udmønter	  deres	  dagtilbudspolitik	  og	  

styring	  af	  dagtilbud	  på	  forskellig	  vis.	  

Skarpt	  trukket	  op,	  kan	  man	  sige,	  at	  Gladsaxe	  har	  en	  stram	  styring	  med	  én	  overordnet	  

metodisk	  tilgang	  til	  ledelse	  og	  pædagogik,	  mens	  Frederiksberg	  har	  højere	  decentrale	  

frihedsgrader,	  hvor	  det	  er	  op	  til	  de	  daglige	  ledere	  at	  omsætte	  dagtilbudsloven.	  

I	  Gladsaxe	  er	  der	  de	  sidste	  ti	  år	  udviklet	  en	  pædagogisk	  metode,	  der	  kaldes	  DAP	  (Gladsaxe	  

kommune	  –	  revideret	  20111).	  DAP	  står	  for	  Didaktisk	  Anvendt	  Pædagogik,	  og	  betyder,	  kort	  

fortalt,	  at	  alle	  65	  dagtilbud	  i	  kommunen	  arbejder	  efter	  samme	  metode,	  med	  planlægning	  og	  

                                                
1	  http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=15244	  
2	   http://www.frederiksberg.dk/da/Politik-‐og-‐demokrati/DagsordnerOgReferater/Magistraten/14-‐01-‐2013/4b6c6a52-‐1630-‐4154-‐
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dokumentation.	  Når	  man	  bliver	  ansat	  i	  Gladsaxe	  kommune,	  bliver	  man	  altså	  ansat	  til	  at	  

omsætte	  et	  allerede	  beskrevet	  og	  afprøvet	  koncept,	  som	  lederen	  er	  forpligtet	  til	  at	  følge.	  Der	  

er	  afsat	  midler	  til	  uddannelse	  af	  leder	  og	  personale,	  og	  pædagogiske	  konsulenter	  

understøtter	  metoden	  ved	  kurser	  og	  besøg.	  Der	  er	  desuden	  lavet	  beskrivelser	  af	  metoderne,	  

ligesom	  der	  ligger	  faste	  skemaer	  og	  handleplaner	  for	  alle	  aktiviteter	  i	  børnehusene.	  Mange	  

ledere	  og	  medarbejdere	  beskriver	  det	  som	  positivt	  og	  grunden	  til,	  at	  de	  har	  valgt	  at	  arbejde	  

lige	  netop	  i	  Gladsaxe,	  at	  der	  er	  et	  meget	  højt	  fagligt	  fundament,	  og	  at	  der	  bliver	  stillet	  store	  

krav	  til	  dem	  som	  professionelle.	  Forvaltningen	  i	  Gladsaxe	  har	  valgt	  at	  være	  meget	  styrende	  i	  

forhold	  til	  metoderne	  og	  pædagogikken	  i	  deres	  dagtilbud.	  Ved	  at	  indføre	  et	  fælles	  koncept	  

for	  alle	  dagtilbud,	  som	  skal	  følges,	  har	  man	  en	  forventning	  om,	  at	  det	  giver	  høj	  faglighed	  og	  

kvalitet	  for	  alle	  børn,	  og	  alle	  på	  den	  måde	  lever	  op	  til	  gældende	  lovgivning.	  I	  stedet	  for	  at	  

lade	  det	  være	  op	  til	  den	  enkelte	  leders	  egne	  interesser	  og	  evner,	  forventes	  det,	  at	  lederen	  

omsætter	  de	  tanker	  til	  handling,	  som	  er	  beskrevet	  i	  det	  fælles	  fundament	  i	  kommunen.	  	  

På	  Frederiksberg	  er	  det	  anderledes.	  Der	  har	  på	  Frederiksberg	  i	  mange	  år	  været	  en	  høj	  

decentral	  frihedsgrad	  og	  råderum	  i	  både	  økonomiske	  og	  driftsmæssige	  opgaver	  såvel	  som	  i	  

opgaver	  i	  forbindelse	  med	  at	  styre	  udviklingen	  af	  den	  pædagogiske	  kerneydelse.	  I	  en	  

kommune	  med	  høj	  grad	  af	  decentralisering	  og	  de	  effekter	  som	  NPM	  har	  afstedkommet,	  er	  

det	  et	  naturligt	  skridt	  at	  indføre	  et	  Performance	  Managementsystem	  (PM)	  for	  at	  

imødekomme	  behovet	  for	  målstyring	  og	  løbende	  kontrol	  af	  effekter	  og	  resultater.	  

Decentralisering	  og	  autonomi	  har	  i	  nogle	  sammenhænge	  medført	  en	  fragmentering,	  der	  øger	  

behovet	  for	  koordination.	  Frederiksberg	  Kommune	  har	  de	  seneste	  par	  år	  arbejdet	  med	  

fokus	  på	  ”den	  effektdrevne	  kommune”,	  og	  effektstyring	  er	  den	  generelle	  styringstilgang	  på	  

alle	  områder	  i	  kommunen.	  Effektstyring	  fokuserer	  i	  et	  NPM-‐rationale	  og	  med	  et	  kausalt	  

styringssprog	  på,	  at	  afdelinger	  og	  decentrale	  enheder	  skal	  styres	  ud	  fra	  præstation	  og	  effekt.	  

Effektstyring	  er	  en	  måde	  at	  arbejde	  med	  faglige	  kvalitetsmål,	  udvikling	  af	  kerneydelsen	  og	  et	  

borgerrettet	  hensyn	  (Frederiksberg	  Kommunes	  strategiplan	  2013:	  16)2.	  

Forvaltningen	  på	  Frederiksberg	  har	  tillid	  til,	  at	  lederen	  kan	  lede	  og	  handle	  inden	  for	  de	  

vedtagne	  love	  og	  regler,	  og	  omsætter	  de	  lokale	  politiske	  tiltag.	  Men	  der	  er	  ikke,	  som	  i	  

Gladsaxe,	  en	  metodisk	  tilgang	  til	  pædagogikken,	  hvilket	  betyder,	  at	  lederen	  i	  højere	  grad	  har	  

friheden	  til	  at	  lede	  og	  handle.	  Omvendt	  betyder	  det	  også,	  at	  lederen	  i	  langt	  højere	  grad	  selv	  

skal	  finde	  metoder	  og	  handlinger,	  som	  styrer	  i	  den	  retning,	  der	  er	  givet.	  Ledere	  på	  
                                                
2	   http://www.frederiksberg.dk/da/Politik-‐og-‐demokrati/DagsordnerOgReferater/Magistraten/14-‐01-‐2013/4b6c6a52-‐1630-‐4154-‐
8466-‐f2a5507fd74c/fa703e58-‐efdb-‐44f4-‐923d-‐50b8edf1b410.aspx	  
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Frederiksberg	  fortæller,	  at	  det	  er	  en	  af	  de	  væsentligste	  grunde	  til,	  at	  de	  har	  valgt	  at	  arbejde	  

på	  Frederiksberg.	  At	  de	  har	  retten	  til	  selv	  at	  definere	  deres	  ledelse	  og	  valg	  af	  handlinger.	  

Opfølgning	  på	  den	  førte	  pædagogik	  og	  kvalitet	  i	  de	  enkelte	  dagtilbud,	  foretages	  af	  

pædagogiske	  konsulenter,	  der	  foretager	  anmeldte	  og	  uanmeldte	  tilsyn.	  

Vi	  har	  her	  at	  gøre	  med	  to	  meget	  forskellige	  styringsidealer,	  som	  giver	  forskellige	  rammer	  for	  

ledelse,	  ligesom	  medarbejderne	  har	  præmisser,	  	  der	  bevirker,	  at	  de	  udmønter	  deres	  daglige	  

pædagogiske	  arbejde	  på	  forskellig	  vis.	  Spørgsmålet	  er,	  hvordan	  de	  forskellige	  

styringsværktøjer	  påvirker	  medarbejdernes	  motivation	  og	  dermed	  deres	  performance.	  	  

Teoretisk	  rammesætning	  af	  styringsformerne	  

I	  de	  to	  kommuner,	  der	  er	  valgt	  som	  genstand	  for	  vores	  undersøgelse,	  har	  vi	  øje	  for,	  at	  

måden,	  kommunerne	  styrer	  deres	  dagtilbud,	  er	  forskelligt	  defineret	  i	  forhold	  til	  det	  

Eisenhardt	  kalder	  programmerbarhed	  (oversat	  fra	  ”task	  programmability”,	  Eisenhardt,	  

1985:	  135).	  Eisenhardt	  opstiller	  et	  diagram,	  som	  forenkler	  den	  forståelse	  vi	  har	  af,	  hvordan	  

de	  to	  kommuner	  styrer	  deres	  dagtilbud.	  	  

Traditionelt	  set	  er	  dagtilbudsområdet	  blevet	  styret	  ud	  fra,	  hvad	  Eisenhardt	  benævner	  

socialisering,	  idet	  kerneopgaven	  i	  et	  dagtilbud	  i	  udbredt	  grad	  kan	  betragtes	  som	  værende	  u-‐

perfekt	  programmerbar	  og	  med	  en	  lav	  målbarhed	  (Eisenhardt,	  1985:	  135).	  	  

Med	  socialiseringen	  (som	  primært	  er	  sket	  via	  uddannelsesinstitutionerne)	  har	  de	  

fagprofessionelle	  været	  givet	  en	  autonomi	  i	  forhold	  til	  at	  definere	  det	  pædagogiske	  arbejde	  

uden	  indblanding.	  Før	  indførelsen	  af	  dagtilbudsloven	  har	  der	  praktisk	  talt	  ikke	  været	  ført	  

kontrol	  af	  arbejdet	  udenfor	  professionen	  selv.	  Interessenter	  uden	  for	  professionen	  ser	  

dagtilbudsområdets	  problemer,	  som	  mangel	  på	  ekstern	  kontrol.	  Derfor	  forsøges	  arbejdet	  

kontrolleret	  med	  andre	  styreformer.	  	  

Med	  Eisenhardts	  terminologi	  betragter	  vi	  de	  to	  kommuners	  ændrede	  styringsformer	  som	  en	  

bevægelse	  mod	  styring	  på	  henholdsvis	  adfærd	  i	  Gladsaxe)og	  output	  på	  Frederiksberg.	  I	  

Gladsaxe	  er	  der	  stram	  styring	  i	  forhold	  til	  et	  fastlagt	  program	  (didaktisk	  fundament),	  mens	  

der	  på	  Frederiksberg	  ikke	  er	  samme	  tætte	  styring,	  men	  i	  højere	  grad	  er	  en	  forventning	  om,	  

at	  dagtilbuddene	  lever	  op	  til	  den	  overordnede	  politik,	  og	  derfor	  styrer	  på	  effekt.	  
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I	  Eisenhardts	  figur	  ser	  det	  således	  ud:	  

Figur	  1:	  Organizational	  Theory	  (Eisenhardt,	  1985:	  135)	  

	  
	  

	  
	   Programmerbarhed	  

	  
O	  
U	  
T	  
P	  
U	  
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	   Perfekt	  

	  
U-‐perfekt	  
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Adfærd/	  
Output	   Output	  

	  
Lav	  
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Pædagoger	  er	  som	  faggruppe	  styret	  af	  et	  fagligt	  værdisæt.	  I	  en	  pædagogisk	  organisation,	  der	  

traditionelt	  har	  kontrolleret	  sig	  selv	  og	  arbejdet	  ud	  fra	  pædagogiske	  værdier	  og	  en	  

pædagogisk	  praksis	  baseret	  på	  holdninger	  og	  praksiserfaringer,	  kan	  NPM	  styringslogikker	  i	  

forhold	  til	  den	  pædagogiske	  kerneydelse	  have	  sine	  trange	  kår.	  Kerneydelsen	  i	  et	  dagtilbud	  

sker	  i	  relationen	  mellem	  pædagogen	  og	  barnet,	  pædagogen	  og	  forældrene,	  og	  ydelsen	  er	  

procesorienteret	  og	  dynamisk.	  Når	  der	  er	  mange	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  på	  ”slutresultatet”	  

(performance),	  er	  det	  vanskeligt	  at	  operationalisere,	  standardisere	  og	  måle	  på	  resultater.	  	  

Da	  kerneydelsen	  i	  et	  dagtilbud	  sker	  i	  relationen	  mellem	  pædagogen	  og	  barnet	  eller	  

pædagogen	  og	  forældrene,	  har	  vi	  en	  antagelse	  om,	  at	  lederes	  og	  medarbejdernes	  holdninger	  

og	  motivation	  har	  en	  afgørende	  betydning	  for	  deres	  performance	  og	  dermed	  kvaliteten	  af	  

det	  pædagogiske	  arbejde.	  Derfor	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge	  hvilken	  påvirkning	  

styringsværktøjer	  har	  på	  lederes	  og	  medarbejderes	  motivation.	  	  
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Med	  Frederiksberg	  og	  Gladsaxe	  kommunes	  vidt	  forskellige	  styringsværktøjer	  sat	  op	  overfor	  

hinanden,	  leder	  det	  os	  frem	  til	  følgende	  problemformulering:	  

PROBLEMFORMULERING	  

	  

Hvordan	  påvirker	  styringsformerne	  i	  de	  to	  kommuner	  ledernes	  og	  medarbejdernes	  

motivation,	  og	  hvordan	  påvirker	  ledernes	  oversættelse,	  medarbejdernes	  motivation?	  

	  

	  UNDERSØGELSESFELT	  OG	  VIDENSKABSTEORETISK	  UDGANGSPUNKT	  

Denne	  masterafhandlings	  undersøgelsesfelt	  er	  samspillet	  mellem	  styring	  og	  motivation,	  

samt	  at	  afdække	  medarbejderes	  opfattelse	  af	  styringsværktøjer,	  og	  hvordan	  ledernes	  

oversættelse	  af	  styringsværktøjer	  påvirker	  medarbejdernes	  motivation.	  To	  konkrete	  

styringstiltag:	  effektstyring	  og	  DAP	  på	  dagtilbudsområdet	  i	  henholdsvis	  Frederiksberg	  og	  

Gladsaxe	  Kommune,	  er	  genstandsfelt	  for	  vores	  undersøgelse.	  

Der	  er	  i	  de	  seneste	  år	  forsket	  i	  opfattelser	  af	  styringsværktøjer	  og	  intrinsisk	  motivation	  og	  

Public	  Service	  Motivation,	  f.eks.	  i	  et	  forskningsprojekt	  vedrørende	  læreres	  opfattelse	  af	  

elevplaner	  foretaget	  af	  Jacobsen,	  Hvitved	  og	  Andersen	  i	  2012.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  

dagtilbudsområdet	  et	  felt,	  der	  i	  stadig	  højere	  grad	  styres	  og	  reguleres	  indenfor,	  men	  der	  har	  

ikke	  været	  nogen	  særlig	  bevågenhed	  på,	  hvordan	  medarbejdere	  forholder	  sig	  til	  styring,	  

hvordan	  (og	  om)	  det	  påvirker	  deres	  motivation	  og	  ledernes	  rolle	  i	  forhold	  til	  dette.	  

Argumentation	  for	  undersøgelsen	  og	  videnskabsteoretisk	  udgangspunkt	  

I	  det	  følgende	  argumenterer	  vi	  for	  undersøgelsen	  og	  redegør	  kort	  for	  masterafhandlingens	  

videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  og	  analysestrategi.	  Den	  metodiske	  tilgang,	  vi	  anvender	  i	  

forbindelse	  med	  dataindsamling,	  beskrives	  i	  kapitel	  3.	  

Grunden	  til	  at	  undersøge	  opfattelse	  af	  styringsværktøjerne	  er,	  at	  vi	  med	  baggrund	  i	  

Motivational	  Crowding	  Theory	  (herefter	  Crowding-‐teori)	  og	  tidligere	  undersøgelser	  af	  

offentlig	  ansattes	  motivation,	  hævder,	  at	  medarbejdere	  indenfor	  dagtilbudsområdet	  er	  

intrinsisk	  og	  public	  service	  motiverede,	  samt	  at	  dette	  har	  afgørende	  betydning	  for	  
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performance	  og	  kvaliteten	  af	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Effektstyring	  og	  DAP	  er	  begge	  

styringsværktøjer,	  der	  er	  iværksat	  for	  at	  skabe	  og	  udvikle	  kvalitet	  i	  kerneydelsen.	  Kort	  

fortalt	  pointerer	  crowding-‐teorien,	  at	  ydre	  incitamenter	  (som	  f.eks.	  regulering	  eller	  styring)	  

kan	  svække	  eller	  styrke	  den	  intrinsiske	  motivation.	  Hvorvidt	  styringsværktøjerne	  leder	  

frem	  til	  kvalitet	  i	  kerneydelsen	  afhænger	  således	  af	  medarbejdernes	  motivation.	  Derfor	  er	  

det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  styringsformer	  opfattes	  og	  påvirker	  motivationen.	  

Paradigmer,	  teorier	  og	  analysestrategier	  danner	  udgangspunkt	  for	  videnskabelse,	  og	  kan	  

med	  sine	  forskellige	  virkelighedsopfattelser	  producere	  forskellige	  konklusioner	  på	  den	  

”virkelighed”,	  der	  undersøges.	  Valg	  af	  videnskabeligt	  udgangspunkt	  er	  således	  både	  et	  tilvalg	  

og	  et	  fravalg.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  masterafhandlingens	  konklusioner	  vil	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  

have	  set	  på	  problemstillingen	  gennem	  en	  specifik	  optik.	  Såfremt	  vi	  anvendte	  et	  andet	  

videnskabsteoretisk	  udgangspunkt,	  andre	  teorier	  eller	  et	  andet	  undersøgelsesdesign,	  var	  vi	  

sandsynligvis	  kommet	  frem	  til	  andre	  konklusioner.	  

Genstandsfeltet	  i	  afhandlingen	  er,	  som	  nævnt,	  styring	  og	  motivation.	  De	  sociale	  aktørers	  

handlinger	  og	  opfattelse	  er	  i	  fokus.	  Dette	  fordrer	  en	  videnskabelig	  tilgang,	  der	  muliggør	  en	  

fortolkning	  af	  data.	  Masterafhandlingen	  baseres	  derfor	  på	  en	  blød	  rationalistisk	  tilgang	  til	  

videnskab.	  Videnskabsteoretisk	  placerer	  vi	  os	  således	  i	  en	  ”midterposition”	  mellem	  et	  

positivistisk	  og	  et	  konstruktivistisk	  paradigme.	  Således	  erkender	  vi,	  at	  de	  fænomener	  vi	  

undersøger	  er	  socialt	  konstruerede,	  men	  samtidig	  kan	  gøres	  målbare.	  (Andersen	  et	  al,	  2012:	  

22-‐24).	  Vi	  anvender	  det	  Emmenegger	  og	  Klemmensen	  betegner	  et	  ”multimetodestudie”,	  da	  

vi	  kombinerer	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metoder	  til	  dataindsamling	  og	  analyse.	  Der	  er	  

traditionelt	  forskellige	  epistemologiske	  og	  metodologiske	  aspekter	  ved	  kvantitative	  og	  

kvalitative	  studier.	  Kvantitative	  undersøgelser	  fordrer	  positivistiske	  gyldighedskriterier	  

hvor	  kvalitativt	  design	  baseres	  på	  forståelse	  og	  fortolkning.	  (Emmenegger	  og	  Klemmensen	  i	  

Andersen	  et	  al,	  2012:	  425-‐428).	  	  

Vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  blandingen	  af	  metoder	  styrker	  belysningen	  af	  vores	  genstandsfelt.	  

Multimetodestudiet	  befordrer	  dog,	  at	  vi	  stiller	  os	  kritisk	  overfor	  både	  teorier,	  egne	  

antagelser	  og	  de	  resultater,	  som	  vores	  undersøgelse	  fører	  med	  sig.	  

Vi	  benytter	  os	  af	  en	  deduktiv	  analysestrategi	  (Jacobsen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  174-‐175),	  

hvilket	  vil	  sige,	  at	  vi	  tager	  afsæt	  i	  faste	  teoretiske	  begreber	  og	  forventninger,	  som	  vi	  

undersøger	  ”virkeligheden”	  med.	  Med	  centrale	  begreber	  fra	  Crowding-‐teori	  og	  
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Translationsteori	  undersøger	  vi	  samspillet	  mellem	  styring	  og	  motivation	  samt	  lederens	  

rolle.	  Dette	  gøres	  gennem	  en	  operationalisering	  af	  teorien,	  som	  danner	  grundlag	  for	  både	  

udarbejdelse	  af	  undersøgelsesspørgsmål	  i	  survey	  og	  interviews	  og	  for	  udarbejdelse	  af	  de	  

arbejdsspørgsmål,	  der	  anvendes	  i	  analysen.	  	  

Ved	  at	  undersøge	  teoretisk	  udlagte	  forventninger	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  

fortolkninger	  er	  styret	  af	  de	  teoretiske	  perspektiver,	  vi	  lægger	  ned	  over	  datamaterialet.	  

Samtidig	  er	  det	  en	  forudsætning,	  at	  det	  er	  komplekst	  at	  afdække	  medarbejdere	  og	  lederes	  

handlinger	  og	  opfattelser.	  Dertil	  kommer	  det	  faktum,	  at	  vi	  selv	  er	  dagtilbudsledere	  i	  de	  to	  

kommuner,	  som	  er	  genstand	  for	  undersøgelsen,	  og	  dermed	  kan	  vores	  egne	  holdninger	  ikke	  

undgå	  at	  påvirke	  og	  blive	  påvirket	  af	  det,	  vi	  undersøger.	  Med	  disse	  betingelser	  vil	  der	  

givetvis	  være	  forhold,	  vi	  ikke	  kan	  indfange	  gennem	  undersøgelsen.	  Vores	  ambition	  er	  dog	  at	  

tilnærme	  os	  en	  objektivitet	  og	  forholde	  os	  kritisk	  argumenterende	  for	  at	  komme	  så	  tæt	  på	  at	  

afdække	  undersøgelsesfeltet,	  som	  det	  nu	  en	  gang	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  

Ved	  at	  anvende	  en	  blød	  rationalistisk	  tilgang	  og	  en	  deduktiv	  analysestrategi	  vil	  vi	  søge	  at	  

muliggøre	  et	  kausalstudie	  af	  den	  teoretisk	  opstillede	  sammenhæng	  mellem	  styring,	  lederens	  

oversættelse	  af	  styring	  og	  motivation.	  Rienecker	  et	  al.	  anbefaler	  Toulmins	  

argumentationsmodel,	  da	  det	  understøtter,	  at	  den	  videnskabelige	  opgave	  baseres	  på	  

argumentation,	  fokusering,	  systematisk	  strukturering	  af	  pointer	  samt,	  at	  egen	  og	  andres	  

argumentation	  vurderes	  og	  diskuteres	  med	  et	  kritisk	  blik	  (Rienecker	  et	  al,	  2012:	  300).	  

Gennem	  analysen	  vil	  vi	  undersøge	  om	  sammenhængen	  kan	  konstateres	  empirisk	  og	  hvilke	  

anbefalinger	  resultaterne	  kan	  give	  i	  forhold	  til	  at	  arbejde	  med	  konkrete	  styringsværktøjer	  

og	  sikre	  en	  god	  implementering	  og	  vedligeholdelse	  af	  disse	  indenfor	  dagtilbudsområdet.	  
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Følgende	  argumentationsmodel	  giver	  et	  visuelt	  overblik	  over	  den	  teoretisk	  opstillede	  

sammenhæng	  og	  danner	  rammen	  for	  vores	  undersøgelse:	  

Figur	  2:	  Argumentationsmodel	  

	  

	  
	  

	  

Med	  denne	  baggrund	  er	  masterafhandlingens	  teoretiske	  iagttagelsesperspektiv	  dels	  

Crowding-‐teori	  og	  teori	  om	  Public	  Service	  Motivation	  (herefter	  PSM),	  og	  dels	  

Translationsteori	  om	  lederens	  rolle	  som	  oversætter.	  

	  

AFGRÆNSNING	  

I	  det	  følgende	  gennemgås	  de	  valg	  vi	  har	  foretaget	  for	  at	  afgrænse	  masterafhandlingen.	  

1)	  Vi	  er	  bekendt	  med,	  at	  der	  på	  dagtilbudsområdet	  er	  flere	  styringsværktøjer,	  som	  det	  

pædagogiske	  personale	  skal	  benytte.	  	  Vi	  har	  dog	  valgt	  at	  fokusere	  på	  to	  værktøjer,	  DAP	  og	  

effektstyring,	  da	  vi	  mener,	  at	  disse	  er	  overordnede	  styringsværktøjer	  i	  forhold	  til	  

kerneydelsen	  og	  er	  et	  udtryk	  for	  den	  forskellighed	  de	  to	  kommuner	  repræsenterer.	  

2)	  Vi	  har	  valgt	  at	  lade	  vores	  masterafhandling	  kredse	  om	  Gladsaxe	  og	  Frederiksberg	  

kommunes	  forskellige	  styreværktøjer,	  og	  deres	  indvirkning	  på	  lederes	  og	  medarbejderes	  
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motivation.	  I	  forbindelse	  med	  masterafhandlingens	  problemfelt	  og	  problemformulering	  har	  

vi	  også	  vendt	  begrebet	  kvalitet.	  Vores	  diskussion	  har	  handlet	  om,	  hvordan	  kvaliteten	  i	  

dagtilbuddene	  ser	  ud	  i	  Gladsaxe	  og	  på	  Frederiksberg.	  Betyder	  de	  meget	  forskellige	  

styringsværktøjer,	  at	  der	  kan	  iagttages	  højere	  kvalitet	  i	  den	  ene	  kommune	  frem	  for	  den	  

anden?	  Vi	  har	  dog	  fravalgt	  denne	  vinkel,	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  vil	  være	  komplekst	  at	  

sammenligne	  de	  to	  kommuners	  dagtilbud	  i	  forhold	  til	  kvalitet.	  Her	  tænker	  vi	  på	  både	  den	  

faglige	  kvalitet	  og	  den	  oplevede	  kvalitet.	  Det	  ville	  have	  betydet,	  at	  vi	  skulle	  have	  inddraget	  

både	  børne-‐	  og	  forældreperspektivet	  i	  vores	  undersøgelse,	  hvilket	  vi	  anser	  som	  en	  stor	  og	  

meget	  anderledes	  opgave.	  Vi	  er	  bekendt	  med,	  at	  begge	  kommuner	  laver	  kvalitetsrapporter	  

og	  tilfredshedsundersøgelser,	  som	  vi,	  til	  en	  vis	  grad,	  kunne	  have	  inddraget.	  Disse	  er	  dog	  ikke	  

identiske,	  så	  den	  komparative	  vinkel	  ville	  være	  vanskelig.	  

3)	  En	  afgrænsning,	  vi	  har	  foretaget,	  er	  udelukkende	  at	  se	  på	  styringens	  ”oversættere”	  og	  

”aftagere”.	  Vores	  blik	  er	  således	  rettet	  mod	  dagtilbudsledere	  og	  medarbejdere	  i	  dagtilbud.	  Vi	  

kunne	  også	  inddrage	  forvaltning	  og	  beslutningstagere	  for	  at	  forstå	  den	  baggrund,	  der	  ligger	  

bag	  kommunernes	  forskellige	  måder	  at	  styre	  dagtilbud	  på.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  ikke	  	  gør	  dette,	  

skal	  ses	  i	  lyset	  af	  vores	  egne	  roller,	  idet	  vi	  selv	  er	  mellemledere	  i	  de	  to	  kommuner,	  og	  

dermed	  er	  vant	  til	  at	  stå	  i	  krydspresset	  mellem	  det	  politiske	  og	  administrative	  niveau	  i	  

forvaltningen	  og	  medarbejdere,	  børn	  og	  forældre	  i	  det	  udførende	  led.	  

4)	  En	  afgrænsning	  er	  også	  antallet	  af	  dagtilbud,	  der	  er	  genstand	  for	  undersøgelsen.	  Det	  er	  

åbenlyst	  at	  antallet	  af	  valgte	  dagtilbud,	  har	  betydning	  for	  vores	  resultater.	  Vi	  har	  valgt	  at	  

arbejde	  caseorienteret	  og	  foretager	  undersøgelsen	  i	  to	  dagtilbud	  i	  hver	  kommune.	  Se	  i	  øvrigt	  

metodekapitlet	  for	  mere	  information	  om	  dette	  valg,	  samt	  de	  forbehold	  vi	  må	  tage	  for	  

undersøgelsens	  resultater.	  
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OVERSIGT	  OVER	  MASTERAFHANDLINGENS	  OPBYGNING	  

Kapitel	  1	  er	  afhandlingens	  indledning	  og	  beskriver	  de	  to	  kommuners	  indbyrdes	  

forskeligheder	  i	  forhold	  til	  styring	  af	  dagtilbud.	  Kapitlet	  opstiller	  forskellige	  problemfelter	  

og	  leder	  hen	  til	  afhandlingens	  problemformulering.	  Desuden	  beskrives	  og	  afgrænses	  

undersøgelsesfeltet	  og	  den	  videnskabsteoretiske	  ramme	  præsenteres.	  

Kapitel	  2	  er	  afhandlings	  gennemgang	  af	  de	  valgte	  teorier	  med	  beskrivelser	  af,	  hvorfor	  vi	  har	  

valgt	  disse	  teorier,	  og	  hvordan	  de	  er	  koblet	  til	  vores	  problemformulering.	  

Kapitel	  3	  indeholder	  en	  operationalisering	  af	  vores	  teori	  for	  analyse,	  og	  vores	  

arbejdsspørgsmål	  præsenteres..	  

Kapitel	  4	  indeholder	  et	  metodeafsnit,	  som	  forklarer,	  hvilke	  metoder	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  

os	  af,	  bl.a.	  for	  at	  indsamle	  empiri	  for	  problemformuleringens	  besvarelse	  

Kapitel	  5	  indeholder	  casebeskrivelser	  af	  de	  to	  kommuner	  og	  de	  fire	  dagtilbud,	  der	  er	  

genstand	  for	  vores	  undersøgelse.	  

Kapitel	  6	  rummer	  en	  analyse	  og	  diskussion	  af	  de	  to	  cases	  (fire	  dagtilbud	  i	  de	  to	  kommuner)	  

via	  behandling	  af	  interviews	  og	  spørgeskemaer.	  Analysen	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  

arbejdsspørgsmål	  vi	  fremsætter	  i	  kapitel	  fire.	  Dertil	  konstateres	  ligheder	  og	  forskelle	  på	  de	  

to	  cases,	  og	  resultaterne	  diskuteres	  i	  forhold	  til	  sammenhængen	  mellem	  styring,	  motivation	  

og	  oversættelse.	  

Kapitel	  7	  og	  8	  er	  konklusion	  på	  afhandlingen	  holdt	  op	  imod	  vores	  problemformulering,	  

samt	  afslutning	  og	  perspektivering.	  

Kapitel	  9	  er	  et	  bidrag	  fra	  forfatterne	  om	  egen	  ledelsesmæssige	  udvikling.	  	  
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KAPITEL	  2:	  TEORI	  	  

I	  dette	  kapitel	  udbredes	  masterafhandlingens	  teoretiske	  iagttagelsesperspektiv.	  De	  valgte	  

teorier	  og	  begreber	  bidrager	  til	  undersøgelsesdesignet	  og	  udgør	  den	  teoretiske	  ramme	  om	  

analysen.	  Først	  belyses	  nogle	  overordnede	  betragtninger	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  teorier,	  dernæst	  

introduceres	  teori	  om	  PSM	  og	  Crowding-‐teori.	  Sidst	  beskrives	  Røviks	  teori	  om	  oversættelse	  

og	  de	  fire	  dyder	  for	  godt	  oversættelsesarbejde.	  

Vi	  har	  fravalgt	  nogle	  teorier,	  som	  vi	  overvejede	  at	  inddrage,	  da	  vi	  planlagde	  vores	  

masterafhandling.	  Landskabet	  af	  teorier,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  styring,	  ledelse	  og	  

motivation	  er	  mangfoldigt.	  	  

Walshe	  opstiller	  en	  model	  med	  rammer	  for	  evaluering	  af	  regulering.	  Walshe	  er	  valgt	  fra,	  da	  

vi	  mener,	  det	  ville	  betyde,	  at	  vi	  i	  højere	  grad	  ville	  have	  set	  på	  styring	  i	  relationen	  mellem	  

forvaltningsniveau	  (kommunen)	  og	  decentralt	  niveau.	  

Le	  Grand	  er	  endnu	  en	  bidragsyder	  til	  genstandsfeltet,	  som	  vi	  kunne	  have	  inddraget.	  Le	  

Grands	  teori	  ser	  på,	  hvordan	  offentlige	  ansattes	  motivation	  påvirkes	  af	  forskellige	  

styringsformer	  samt	  offentlig	  ansattes	  samspil	  med	  borgerne.	  Dette	  ville	  have	  givet	  

anledning	  til	  en	  analyse,	  der	  fokuserede	  på	  hvorvidt	  det	  politiske	  niveau	  ser	  på	  de	  offentlige	  

ansatte	  som	  ”knights	  &	  knaves”	  og	  borgere	  som	  ”pawns	  &	  queens”.	  	  

Vi	  har	  også	  fravalgt	  Mintzberg	  og	  hans	  typoligisering	  af	  organisationer.	  Mintzberg	  peger	  på,	  

at	  den	  organisatoriske	  struktur,	  situationsfaktorer	  og	  koordinationsformer	  har	  afgørende	  

betydning	  for	  styreformers	  modtagelse.	  I	  forbindelse	  med	  de	  to	  kommuners	  meget	  

forskellige	  styringsværktøjer	  kunne	  Mintzberg	  have	  bidraget	  med	  et	  organisatorisk	  

perspektiv	  på,	  hvordan	  de	  forskellige	  styringsbetingelser	  påvirker	  de	  pædagogiske	  

organisationer.	  Motivationsteori	  er	  endnu	  mere	  mangfoldig	  end	  beskrevet	  i	  ovenstående.	  

F.eks.	  Maslows	  behovshieraki-‐teori	  og	  Herzbergs	  to-‐faktor	  teori,	  som	  fokuserer	  på	  

kompleksiteten	  af	  menneskelige	  behov,	  og	  hvad	  der	  tilfredsstiller	  individet	  

Vi	  har	  ligeledes	  fravalgt	  ledelsesteorier,	  der	  fokuserer	  på	  et	  leadership	  eller	  management	  

rationale,	  som	  kunne	  pege	  på	  hvorvidt	  vi	  kan	  iagttage	  hårde	  eller	  bløde	  ledelsesstrategier	  i	  

forhold	  til	  implementering	  af	  styringstiltag.	  Teoretikere	  som	  Van	  Wart	  	  og	  Kotter	  ville	  

bidrage	  med	  strategisk	  ledelse	  og	  forandringsledelse,	  som	  kunne	  give	  anvisninger	  til	  den	  

ledelsesmæssige	  håndtering	  af	  implementering.	  
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Vores	  undersøgelsesfelt	  omhandler	  pædagogisk	  personales	  opfattelse	  af	  styring,	  og	  hvordan	  

opfattelsen	  påvirker	  individets	  motivation.	  Til	  dette	  formål	  finder	  vi	  Crowding-‐teorien,	  Self	  

Determination	  Theory	  og	  teori	  om	  Public	  Service	  Motivation	  anvendelig,	  idet	  disse	  teorier	  

fokuserer	  på	  offentlig	  ansattes	  motivation,	  samspillet	  mellem	  ekstrinsisk	  og	  intrinsisk	  

motivation	  samt	  crowding-‐effekter	  i	  forhold	  til	  ekstern	  styring	  og	  regulering.	  Røvik	  bidrager	  

til	  at	  belyse	  hvordan	  et	  styringsværktøj	  oversættes	  fra	  idé	  til	  konkret	  praksis	  og	  til	  at	  

anskueliggøre	  hvilken	  betydning	  lederens	  oversættelse	  gør	  for	  medarbejdernes	  opfattelse	  

og	  motivation.	  

Figur	  3:	  Argumentationsmodel	  med	  teoretisk	  iagttagelsesperspektiv	  

	  

	  
	  

	  

Som	  beskrevet	  i	  indledningen	  bruger	  pædagogen	  sig	  selv	  som	  redskab,	  og	  er	  som	  

fagprofessionel	  i	  høj	  grad	  motiveret	  af	  selve	  arbejdet.	  Som	  argumentationsmodellens	  første	  
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kerneydelsen,	  bliver	  motivation	  således	  væsentlig	  for	  performance.	  Den	  anden	  pil	  angiver,	  
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Theory	  (CET),	  som	  peger	  på,	  at	  individet	  har	  tre	  grundlæggende	  behov,	  der	  er	  styrende	  for	  

opfattelsen	  af	  ekstern	  regulering	  samt	  i	  hvor	  høj	  grad	  denne	  regulering	  bliver	  internaliseret.	  

Den	  tredje	  pil	  indikerer	  hvordan	  lederens	  implementering	  (oversættelse)	  gør	  en	  forskel	  for	  

medarbejdernes	  opfattelse.	  

I	  følgende	  to	  afsnit	  introducerer	  vi	  den	  teori,	  vi	  anvender	  til	  at	  forstå	  motivationsbegrebet,	  

som	  kan	  belyse,	  hvordan	  styringsværktøjer	  implementeres	  og	  oversættes,	  således,	  at	  det	  

opleves	  meningsfyldt	  hos	  medarbejdere	  (og	  ledere)	  i	  den	  modtagende	  kontekst.	  Første	  

afsnit	  tager	  fat	  på	  argumentationsmodellens	  første	  pil.	  

1)	  Public	  Service	  Motivation	  og	  Crowding-‐teori	  

Disse	  teorier	  kan	  hjælpe	  med	  at	  forstå	  og	  forklare,	  hvorfor	  styreværktøjer	  som	  effektstyring	  

og	  DAP	  nogle	  gange	  virker,	  men	  samtidig	  kan	  risikere	  at	  skade	  medarbejderes	  motivation	  og	  

performance.	  Medarbejdernes	  personlige	  engagement,	  professionelle	  normer	  og	  PSM	  har	  

afgørende	  betydning	  for	  indsatsen	  og	  kvaliteten	  af	  kerneydelsen.	  Derfor	  står	  

motivationsbegrebet	  centralt	  i	  vores	  afhandling.	  Inden	  for	  en	  dynamisk	  og	  kompleks	  

kerneydelse,	  som	  jobbet	  i	  et	  dagtilbud	  indebærer,	  er	  der	  behov	  for	  intrinsisk	  motivation	  pga.	  

kerneydelsens	  behov	  for	  kreativitet,	  samarbejde	  og	  ”multitasking”	  i	  opgavevaretagelsen.	  

Motivation	  kan	  ifølge	  Jørgensen	  &	  Andersen	  (2010)	  ”forstås	  som	  drivkraften	  bag	  målrettede	  

handlinger”	  (Jørgensen	  &	  Andersen,	  2010:	  35),	  og	  kan	  dermed	  være	  knyttet	  til	  både	  indre	  og	  

ydre	  forhold.	  Jørgensen	  &	  Andersen	  nævner	  tre	  motivationsformer,	  nemlig	  ekstrinsisk	  

motivation,	  intrinsisk	  motivation	  og	  PSM,	  som	  er	  en	  form	  for	  altruistisk	  motivation.	  

Nedenstående	  figur	  med	  en	  oversigt	  over	  de	  tre	  motivationsformer,	  vi	  beskæftiger	  os	  med.	  

Figuren	  er	  er	  udarbejdet	  med	  udgangspunkt	  i	  Jørgensen	  og	  Andersen	  (2010)	  samt	  Ryan	  &	  

Deci	  (2000).	  

Figur	  4:	  Motivationsformer	  

Motivation	  
Den	  energi	  en	  person	  er	  villig	  til	  at	  investere	  i	  opnåelse	  af	  et	  givent	  mål	  

	  
Ekstrinsisk	  motivation	  

At	  gavne	  sig	  selv	  eller	  undgå	  straf.	  
	  

”Doing	  something	  because	  it	  leads	  to	  
a	  seperable	  outcome.”	  (Ryan	  &	  Deci,	  

2000:	  55)	  
	  

Intrinsisk	  motivation	  
At	  nyde	  opgaven	  i	  sig	  selv.	  

	  
”Doing	  something	  because	  it	  is	  
interesting	  or	  injoyable”	  (Ryan	  &	  

Deci,	  2000:55)	  

Public	  Service	  Motivation	  
At	  gøre	  noget	  godt	  for	  andre	  eller	  
samfundet	  (altruistisk	  motivation).	  
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Først	  ser	  vi	  nærmere	  på	  begrebet	  Public	  Service	  Motivation.	  

I	  et	  NPM	  rationale	  antager	  man,	  at	  offentlige	  ansatte	  ikke	  længere	  udelukkende	  er	  altruistisk	  

motiveret.	  Styringsformer	  tager	  ofte	  afsæt	  i,	  at	  de	  offentlige	  ansatte	  i	  højere	  grad	  vil	  være	  

egennyttemotiveret,	  og	  dermed	  er	  der	  skabt	  grobund	  for	  såvel	  resultatløn	  som	  indførelse	  af	  

kontrakter	  (Jørgensen	  &	  Andersen,	  2010:	  34).	  Disse	  økonomiske	  incitamenter	  opleves	  

således	  som	  væsentlige	  i	  forhold	  til	  at	  regulere	  offentlige	  ansattes	  adfærd.	  	  

I	  modsætning	  til	  ovenstående	  tager	  Public	  Service	  Motivation	  (PSM)	  som	  tidligere	  nævnt	  

udgangspunkt	  i,	  at	  individer	  er	  orienteret	  mod	  at	  levere	  service	  for	  at	  gøre	  det	  godt	  for	  

andre	  og	  for	  samfundet	  (Jørgensen	  &	  Andersen,	  2010:	  34).	  	  

Perry	  og	  Wise	  (1990)	  definerer	  PSM	  som	  ”an	  individual’s	  predispositon	  to	  respond	  to	  motives	  

grounded	  primarily	  or	  uniquely	  in	  public	  instituions	  organizations”	  (Perry	  og	  Wise,	  1990:	  368	  

i	  Jørgensen	  &	  Andersen,	  2010:	  35).	  Hermed	  antager	  man,	  at	  offentlige	  ansatte	  er	  motiveret	  

af,	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  andre	  og	  for	  samfundet.	  I	  denne	  tidlige	  definition	  knyttes	  der	  an	  til,	  

at	  PSM	  er	  tæt	  forbundet	  med	  offentlige	  organisationer.	  Begrebet	  har	  dog	  efterfølgende	  

bevæget	  sig	  i	  retning	  mod	  en	  mere	  altruistisk	  servicemotivation,	  der	  ikke	  er	  snævert	  knyttet	  

til	  en	  specifik	  sektor.	  	  

Hondeghem	  og	  Perry	  (2009)	  beskriver	  således	  PSM	  som	  ”an	  individual’s	  orientation	  to	  

delivering	  servce	  to	  people	  with	  the	  purpose	  of	  doing	  good	  for	  others	  and	  society”	  (Hondeghem	  

og	  Perry	  (2009)	  	  i	  Jørgensen	  &	  Andersen,	  2010:	  36)	  hvorved	  PSM	  ses	  som	  en	  ”altruistisk	  

motivation	  knyttet	  til	  produktion	  af	  service”	  (Jørgensen	  &	  Andersen	  ,	  2010:	  s.	  36).	  Jørgensen	  

og	  Andersen	  beskriver	  Perry	  og	  Wise’s	  oprindelige	  forventninger	  i	  forhold	  til	  begrebet	  PSM.	  

”Jo	  højere	  grad	  af	  PSM	  et	  individ	  har,	  jo	  mere	  sandsynligt	  er	  det,	  at	  individet	  vil	  søge	  job	  i	  en	  

offentlig	  organisation”	  (Jørgensen	  &	  Andersen,	  2010:37).	  	  

Ud	  fra	  en	  undersøgelse	  af	  private	  og	  offentlige	  ansatte	  fysioterapeuters	  PSM,	  peges	  på,	  at	  der	  

ikke	  er	  forskel	  på	  graden	  af	  PSM	  hos	  fysioterapeuterne	  i	  de	  to	  sektorer.	  Men	  der	  fandtes	  en	  

forskel	  i	  typen	  af	  PSM.	  Hvor	  offentligt	  ansatte	  var	  mere	  ”public	  interest	  motiverede”,	  havde	  

de	  privatansatte	  i	  højere	  grad	  rettet	  deres	  motivation	  mod	  brugerorientering	  (Jørgensen	  og	  

Andersen,	  2010:	  37).	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  og	  om	  

NPM-‐inspirerede	  styringsformer	  påvirker	  PSM	  hos	  det	  pædagogiske	  personale.	  Dette	  

kræver	  en	  uddybelse	  af	  PSM-‐begrebet.	  



26 
 

Perry	  &	  Wise	  (1990)	  argumenterer	  for,	  at	  PSM	  kan	  opdeles	  i	  tre	  motivationskategorier:	  en	  

rationel	  kategori,	  der	  relaterer	  sig	  til	  deltagelse	  i	  den	  politiske	  proces,	  en	  normbaseret	  

kategori,	  der	  fokuserer	  på	  loyalitet	  i	  forhold	  til	  at	  gavne	  samfundet	  og	  endelig	  en	  affektiv	  

kategori,	  der	  fokusere	  på	  loyalitet	  og	  pligt	  overfor	  regeringen	  og	  den	  offentlige	  interesse	  i	  

almindelighed	  (Perry	  &	  Wise,	  1990	  i	  Jacobsen	  et	  al.,	  2012:	  10).	  

I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  beskriver	  Perry	  (1996)	  følgende	  fire	  dimensioner	  i	  forhold	  til	  

PSM	  (Jørgensen	  &	  Andersen,	  2010:	  36):	  

• Public	  interest	  –	  motivation	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  at	  ”gøre	  noget	  godt”	  for	  

samfundet.	  

• Compassion	  –	  motivation	  der	  fokuserer	  på	  medfølelse	  for	  andre.	  

• Self-‐sacrifice	  –	  motivation,	  der	  er	  drevet	  af	  vilje	  til	  at	  tilsidesætte	  egne	  behov.	  

• Attraction	  to	  policy	  making	  –	  motivation	  er	  rettet	  mod	  at	  forbedre	  de	  politiske	  

beslutninger.	  

Det	  er	  ikke	  givet,	  at	  alle	  dimensionerne	  af	  PSM	  har	  en	  sammenhæng	  med	  medarbejdernes	  

opfattelse	  af	  styringsværktøjerne	  effektstyring	  og	  DAP,	  i	  det	  crowding	  effekten	  ved	  disse	  

styringsredskaber	  ikke	  er	  lige	  stærk	  i	  alle	  dimensioner.	  Dette	  er	  en	  væsentlig	  pointe,	  som	  vi	  

tager	  højde	  for	  i	  vores	  undersøgelse.	  Se	  metodekapitlet	  for	  nærmere	  information	  om	  hvilke	  

dimensioner,	  vi	  medtager.	  

Offentligt	  ansatte	  er	  ikke	  blot	  public	  service	  motiverede,	  men	  individet	  er	  i	  høj	  grad	  også	  

styret	  af	  sin	  intrinsiske	  motivation.	  I	  det	  følgende	  defineres	  begrebet,	  og	  vi	  argumenterer	  

for,	  hvorfor	  vi	  mener,	  den	  intrinsiske	  motivation	  har	  betydning	  for	  performance.	  

Crowding-‐teorien	  trækker	  på	  perspektiver	  fra	  psykologien	  og	  opfatter	  individet	  rationelt.	  

Teorien	  omhandler,	  hvorledes	  individer	  responderer	  på	  ekstern	  intervention,	  som	  f.eks.	  

styringsværktøjer.	  Respons	  afhænger	  af	  individernes	  opfattelse	  af	  styringen.	  Hvis	  man	  fra	  

centralt	  hold	  indfører	  styringsværktøjer	  baseret	  på	  regler	  eller	  belønning,	  vil	  det	  ifølge	  både	  

Ryan	  &	  Deci	  (2000)	  samt	  Osterloh	  &	  Frey	  (2002)	  skabe	  crowding-‐effekter	  hos	  de	  ansatte.	  	  

Det	  vil	  således	  være	  opfattelsen	  af	  et	  givent	  eksternt	  tiltag,	  der	  er	  afgørende	  for,	  hvilken	  

effekt	  det	  vil	  have	  på	  motivationen	  hos	  den	  enkelte	  medarbejder.	  	  

Ekstrinsisk	  motivation	  har	  en	  crowding	  effekt	  på	  intrinsisk	  motivation,	  som	  kan	  være	  enten	  

positiv	  eller	  negativ.	  Udfaldet	  er	  bestemt	  af	  individets	  subjektive	  perception	  af	  den	  
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ekstrinsiske	  motivationsfaktor	  eller	  styringsværktøjet.	  Opfattes	  et	  styringsværktøj	  som	  

kontrol	  demotiveres	  ledere	  og	  medarbejdere	  og	  deres	  motivation/indsats	  reduceres.	  Dette	  

kalder	  Osterloh	  og	  Frey	  for	  ”crowding	  out”	  (Osterloh	  og	  Frey,	  2002:	  110).	  Opfattes	  det	  

samme	  tiltag	  derimod	  som	  understøttende	  og	  en	  anerkendelse,	  kan	  det	  forstærke	  

performance,	  og	  der	  sker	  en	  såkaldt	  ”crowding	  in”	  (Osterloh	  og	  Frey,	  2002:	  111).	  Hvis	  

styringsværktøjet	  således	  opfattes	  som	  meningsfuld	  i	  de	  modtagende	  kontekster,	  kan	  

tiltaget	  have	  positiv	  effekt.	  Det	  interessante	  ved	  crowding	  effekten	  er	  netop	  denne	  forskel,	  

som	  bevirker,	  at	  et	  givent	  centralt	  tiltag	  både	  kan	  have	  en	  crowding	  in	  og	  en	  crowding	  out	  

effekt	  –	  afhængigt	  af	  hvordan	  det	  centrale	  tiltag	  opfattes	  hos	  den	  enkelte.	  

2)	  Self-‐Determination	  Theory	  &	  Cognitive	  Evaluation	  Theory	  

Dette	  afsnit	  vedrører	  argumentationsmodellens	  anden	  pil,	  hvor	  vi	  ser	  nærmere	  på,	  hvordan	  

opfattelse	  af	  styringsværktøjerne	  som	  enten	  understøttende	  eller	  kontrollerende	  har	  

indflydelse	  på	  motivationen.	  En	  underminering	  af	  intrinsiske	  motivation	  kan	  tilskrives	  en	  

svækkelse	  af	  bagvedliggende	  psykologiske	  mekanismer	  hos	  individet	  (CET),	  som	  har	  

indflydelse	  på	  individets	  opfattelse.	  

Figur	  5:	  Uddrag	  af	  argumentationsmodel	  –	  SDT	  og	  CET	  

	  

	  
	  
	  
I	  Ryan	  &	  Deci’s	  ”Self-‐Determination	  Theory”	  (SDT)	  skelnes	  mellem	  forskellige	  former	  for	  

ekstrinsisk	  motivation	  i	  et	  motivations-‐kontinuum,	  gående	  fra	  amotivation	  til	  intrinsisk	  

motivation.	  De	  peger	  på,	  at	  individer	  kun	  internaliserer	  ekstern	  regulering,	  såfremt	  

reguleringen	  ikke	  går	  mod	  grundlæggende	  behov	  for	  autonomi	  og	  at	  føle	  sig	  kompetent	  og	  

meningsfuldt	  forbundne	  med	  andre	  (relatedness)	  Dette	  kaldes	  ”Cognitive	  Evaluation	  

Theory”	  (Ryan	  &	  Deci,	  2000:	  58	  og	  64).	  Individer	  kan	  føle	  sig	  mere	  kompetente,	  hvis	  ydre	  

incitamenter	  øger	  disse	  tre	  behov.	  Derfor	  er	  det	  væsentligt	  at	  medtænke	  disse	  behov	  i	  
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forhold	  til,	  hvordan	  man	  tilrettelægger	  og	  oversætter	  effektstyring	  og	  DAP,	  således	  at	  de	  

ikke	  opfattes	  som	  kontrollerende.	  

Osterloh	  og	  Frey	  konstaterer,	  at	  ”Extrinsic	  motivation	  is	  sufficient	  when	  work	  is	  routinized	  

and	  the	  performance	  is	  easy	  to	  mesure.	  This	  condition	  obtains	  for	  simple	  jobs.”	  (Osterloh	  &	  

Frey,	  2002:	  116).	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  der	  behov	  for	  intrinsisk	  motivation	  indenfor	  en	  

dynamisk	  og	  kompleks	  kerneydelse	  i	  et	  dagtilbud.	  Der	  er	  stor	  risiko	  for	  at	  styring,	  der	  

fokuserer	  på	  ekstrinsiske	  motivationsformer,	  bevirker	  en	  crowding	  out	  effekt	  af	  intrinsisk	  

motivation	  og	  PSM,	  fordi	  de	  opfattes	  som	  kontrollerende.	  

De	  belyste	  teoretiske	  pointer	  giver	  anledning	  til	  at	  medtænke	  motivationsaspektet	  i	  

forbindelse	  med	  styringsværktøjer	  i	  dagtilbud.	  De	  ansattes	  motivation	  har	  nemlig	  betydning	  

for,	  hvordan	  konkrete	  styringsværktøjer	  som	  effektstyring	  og	  DAP	  fungerer.	  Man	  kan	  hævde	  

at	  intrinsisk	  motivation	  og	  PSM	  er	  to	  sider	  af	  samme	  sag,	  idet	  man	  både	  er	  indre	  motiveret,	  

hvis	  man	  er	  intrinsisk	  og	  public	  service	  motiveret.	  Individer,	  som	  er	  intrinsisk	  og	  public	  

service	  motiverede,	  vil	  typisk	  lægge	  mere	  energi	  i	  arbejdet.	  En	  energi,	  der	  i	  højere	  grad	  kan	  

komme	  til	  udtryk,	  hvis	  der	  fokuseres	  på	  at	  sikre	  overensstemmelse	  mellem	  styringsværktøj	  

og	  ansattes	  motivation.	  Det	  har	  således	  en	  betydning,	  hvis	  styring	  kan	  tilrettelægges	  således,	  

at	  disse	  motivationsformer	  understøttes.	  Samtidig	  kan	  man	  også	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  

behov	  for,	  at	  offentlig	  ansatte	  er	  ekstrinsisk	  motiverede,	  da	  mennesker,	  der	  udelukkende	  er	  

styret	  af	  en	  indre	  motivation,	  er	  ”ustyrlige”	  for	  den	  offentlige	  sektor.	  

3)	  Lederens	  oversættelse	  af	  styringstiltag	  

Som	  nævnt	  i	  teorikapitlets	  indledning	  markerer	  den	  tredje	  grønne	  pil	  anvendelsen	  af	  Røviks	  

Translationsteori	  til	  at	  belyse,	  hvordan	  styringsværktøjerne	  implementeres	  og	  dermed	  

oversættes	  fra	  styringsidé	  til	  konkret	  praksis	  i	  børnehusene.	  Teorien	  anvendes	  desuden	  til	  

at	  anskueliggøre	  vores	  antagelse	  om,	  at	  lederens	  oversættelse	  gør	  en	  forskel	  for	  

medarbejdernes	  opfattelse	  og	  motivation.	  I	  det	  følgende	  præsenteres	  først	  nogle	  generelle	  

pointer	  i	  teorien	  om	  oversættelse	  sat	  i	  relation	  til	  styringsværktøjerne	  effektstyring	  og	  DAP,	  

dernæst	  gennemgås	  de	  fire	  dyder	  for	  godt	  oversættelsesarbejde.	  
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Figur	  6:	  Uddrag	  af	  argumentationsmodel	  –	  Translationsteori	  

	  

	  
	  
	  

I	  Røviks	  ”Trender	  og	  translaktioner”	  beskrives	  den	  historiske	  rejse	  som	  styringsidéer	  har	  

gennemgået	  de	  seneste	  årtier.	  Røvik	  beskriver,	  hvorledes	  idéer	  om	  styring	  er	  kommet	  

udefra	  og	  rejst	  ind	  i	  organisationerne	  og	  blevet	  koblet	  og/eller	  omformet	  for	  enten	  at	  blive	  

til	  en	  del	  af	  organisationens	  styringskultur	  eller	  bliver	  frastødt	  uden	  egentlige	  ændringer.	  

Røviks	  teori	  kan	  være	  anvendelig	  for	  at	  forstå	  og	  forklare,	  hvordan	  og	  med	  hvilken	  effekt	  de	  

to	  styreværktøjer,	  effektstyring	  og	  DAP,	  oversættes	  ind	  i	  de	  decentrale	  organisationer.	  Ifølge	  

Røvik	  vil	  organisationernes	  kompetence	  til	  at	  oversætte	  organisationsidéer,	  altså	  

organisationens	  translatørkompetence,	  være	  en	  vigtig	  ressource,	  hvis	  man	  skal	  lykkedes	  

med	  kundskabs-‐	  og	  idéoverføring	  (Røvik,	  2007:	  319).	  Lederen	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  

oversættelsen	  af	  styringstiltaget.	  Hvis	  idéoverførslen	  ind	  i	  organisationen	  mislykkedes	  

skyldes	  det	  i	  væsentlig	  grad	  ringe	  oversættelsesarbejde	  (Røvik,	  2007:	  320).	  Røvik	  benytter	  

metaforen	  ’virus’	  som	  forklaring	  på	  hvordan	  organisationsidéer	  spreder	  sig	  ind	  i	  

organisationer	  (Røvik,	  2007:	  339).	  

Oversættelsesteorien	  

Røvik	  opererer	  blandt	  andet	  med	  to	  centrale	  begreber,	  som	  han	  benævner	  translation	  

(oversættelse)	  og	  virus.	  Begrebet	  ”translation”	  indeholder	  tanken	  om,	  at	  idéer	  som	  er	  

opstået	  i	  andre	  organisationer	  bliver	  ”oversat”	  og	  indført	  i	  en	  anden	  organisation,	  uden	  af	  

det	  nødvendigvis	  passer	  ind.	  Teorien	  om	  oversættelse	  vægter	  det	  unikke	  ved	  den	  

organisation,	  der	  oversættes	  til,	  og	  Røvik	  taler	  derfor	  om,	  at	  idéer	  ikke	  bare	  skal	  gengives,	  

men	  snarere	  ”gendigtes”	  (Røvik,	  2007:	  257).	  En	  direkte	  implementering	  af	  

effektstyring/DAP	  uden	  nogle	  former	  for	  oversættelse	  vil,	  efter	  vores	  opfattelse,	  ikke	  

nødvendigvis	  give	  mening	  i	  den	  modtagende	  kontekst.	  	  

Translationsteori+
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I	  den	  sammenhæng	  introducerer	  Røvik	  fire	  grundlæggende	  oversættelsesregler,	  som	  

repræsenterer	  forskellige	  grader	  af	  omformning	  af	  idéer	  (Røvik,	  2007:	  307):	  

• Kopiering	  –	  en	  reproducerende	  modus.	  

• Addering	  –	  en	  modificerende	  modus	  (lægge	  elementer	  til).	  

• Fratrækning	  –	  en	  modificerende	  modus	  (trække	  elementer	  fra).	  

• Forvandling	  –	  en	  radikal	  modus	  (grundlæggende	  ændring	  af	  praksis	  og/eller	  idé).	  

Dertil	  beskriver	  Røvik	  forskellige	  uintenderede	  effekter	  af	  oversættelse,	  som	  kommer	  til	  

udtryk	  på	  tre	  hovedmåder	  (Røvik,	  2007:	  320):	  

• Frikobling	  –	  ideer	  tages	  ind,	  men	  ikke	  i	  brug.	  

• Frastødning	  –	  ideer	  forsøges	  ibrugtaget	  med	  frastødes.	  

• Andre	  effekter	  end	  forudsat	  –	  ideer	  tages	  ind,	  men	  bevirker	  andre	  effekter.	  

Ifølge	  Røvik	  kan	  disse	  effekter	  skyldes	  problemer	  med	  dekontekstualisering	  og	  

kontekstualisering.	  Kontekstualisering	  forstås	  som	  ”praksiser	  og	  ideer	  forsøkt	  identifisert	  og	  

hentet	  ud	  av	  bestemte	  organisatoriske	  sammenhenger”	  Røvik,	  2007:	  260).	  

Dekontekstualisering	  er,	  når	  ”ideer,	  som	  i	  varierende	  grad	  er	  representasjoner	  av	  praksiser	  

fra	  bestemte	  kontekster,	  forsøkes	  introdusert	  i	  en	  ny	  organisatorisk	  kontekst.”	  (Røvik,	  2007:	  

293).	  

Effektstyring	  betragter	  vi	  som	  et	  styringsværktøj,	  der	  med	  Røviks	  beskrivelse,	  ”blir	  profilert	  

som	  organisasjonsoppskrifter,	  og	  der	  en	  underliggende	  forestilling	  er	  at	  de	  skal	  kunne	  

anvendes	  i	  alle	  typer	  virksomheter	  som	  deler	  den	  universelle	  identiteten	  som	  en	  ”organisasjon.”	  

(Røvik,	  2007:	  324).	  Effektstyring	  er	  udsprunget	  af	  performance	  management	  og	  er	  på	  

Frederiksberg	  udrullet	  som	  et	  tværgående	  styringsredskab	  i	  hele	  kommunen.	  DAP	  er	  et	  

styringsværktøj,	  der	  er	  udviklet	  særligt	  til	  dagtilbudsområdet	  i	  Gladsaxe	  Kommune.	  Man	  

kan	  derved	  ikke	  betragte	  DAP	  som	  en	  organisationsopskrift	  med	  relativt	  abstrakte	  

principper,	  der	  skal	  fungere	  i	  alle	  typer	  organisationer.	  Men	  da	  vi	  betragter	  de	  enkelte	  

børnehuse	  i	  både	  Gladsaxe	  og	  på	  Frederiksberg,	  som	  organisationer	  med	  unikke	  træk,	  er	  det	  

nødvendigt,	  at	  begge	  styringsværktøjer	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  må	  oversættes,	  hvis	  de	  

skal	  fungere	  i	  de	  enkelte	  dagtilbud.	  	  
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I	  takt	  med	  organisationsopskriftens	  universelle	  karaktertræk	  øges	  behovet	  for	  translatør-‐

kompetence	  (Røvik,	  2007:	  325),	  Med	  denne	  baggrund	  antager	  vi,	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  

omformning	  af	  effektstyring	  så	  styringsværktøjet	  ikke	  bevirker	  frikobling,	  frastødning	  eller	  

andre	  uintenderede	  effekter.	  Der	  er	  ikke	  samme	  behov	  for	  omformning	  af	  DAP,	  da	  

styringsværktøjet	  er	  målrettet	  dagtilbudsområdet.	  Translatørkompetencen	  er	  ikke	  desto	  

mindre	  væsentlig	  i	  begge	  kommuner.	  

De	  fire	  dyder	  for	  godt	  oversættelsesarbejde	  

Røvik	  beskriver	  fire	  forskellige	  "dyder",	  som	  lederen	  skal	  være	  i	  besiddelse	  af,	  og	  som	  er	  

afgørende	  for,	  hvorvidt	  oversættelsen	  bliver	  god	  eller	  dårlig	  (Røvik,	  2007:	  320).	  

Dyd	  1:	  Den	  kundskabsrige	  og	  flerkontekstuelle	  oversætter	  

For	  at	  kunne	  oversætte	  idéer	  ind	  i	  en	  organisation	  kræves	  kendskab	  til	  dét,	  som	  skal	  

overføres,	  samt	  kendskab	  til	  både	  den	  kontekst	  idéen	  kommer	  fra	  (dekontekstualisering)	  og	  

konteksten,	  idéen	  skal	  oversættes	  til	  (kontekstualisering)	  (Røvik,	  2007:	  325-‐329).	  Det	  vil	  

med	  andre	  ord	  sige,	  at	  det	  dels	  kræver	  indgående	  kendskab	  til	  styringsværktøjet	  og	  dets	  

ophav,	  og	  dels	  kræver	  kendskab	  til	  egen	  praksis	  og	  organisation.	  Hvis	  oversætteren	  ikke	  

kender	  til	  organisationens	  arbejde,	  vil	  implementeringen	  af	  nye	  idéer	  og	  tiltag	  have	  

vanskelige	  vilkår.	  	  

Kravet	  til	  lederen	  er,	  at	  hun	  er	  "flerkontekstuel"	  (Røvik,	  2007:	  325),	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  

lederen	  har	  kendskab	  til	  alle	  de	  kontekster,	  der	  formidles	  mellem.	  Lederen	  skal	  have	  evnen	  

til	  at	  identificere,	  hvad	  der	  fungerer	  godt	  i	  andre	  organisationer,	  for	  derefter	  at	  kunne	  fange	  

idéen	  og	  oversætte	  den	  til	  egen	  organisation.	  Røvik	  benævner	  dette	  

dekontekstualiseringskompetence.	  Ligeledes	  kræver	  det	  evnen	  til	  at	  fange	  og	  forstå	  de	  

tendenser	  som	  er	  i	  tiden	  (Røvik,	  2007:	  327).	  	  

Rekontekstualiseringskompetence	  er	  ”at	  man	  forsøker	  å	  frembringe	  mer	  sikker	  kunnskap	  om	  

hvorvidt,	  hvor	  og	  hvordan	  den	  generelle	  oppskriften	  de	  facto	  er	  blitt	  praktisert	  i	  andre	  

organisasjoner.”	  (Røvik,	  2007:328).	  Hvis	  man	  står	  overfor	  idéer	  med	  uklar	  historie	  og	  

konteksttilknytning	  forsøger	  man	  at	  rekontekstualisere	  idéen.	  Denne	  evne	  er	  væsentlig	  for	  

det	  meningsskabende	  element	  i	  oversættelsesarbejdet.	  
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Dyd	  2:	  Den	  modige	  og	  kreative	  oversætter,	  når	  oversætteren	  må	  være	  sprogsætter	  

Det	  kræver	  mod	  og	  kreativitet	  at	  oversætte	  fra	  én	  kontekst	  til	  en	  anden.	  Typisk	  handler	  

denne	  dyd	  om,	  at	  lederen	  skal	  forstå,	  at	  den	  organisatoriske	  kontekst,	  hvor	  idéerne	  er	  

opstået,	  ikke	  nødvendigvis	  er	  lig	  egen	  organisation.	  Det	  kræver	  derfor	  mod	  og	  kreativitet	  at	  

ændre	  forståelsesrammen,	  så	  det	  giver	  mening	  for	  medarbejderne.	  Lederen	  skal	  være	  

"sprogsætter"	  (Røvik,	  2007:	  330),	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  hun	  giver	  ideerne	  sprog.	  Problemet	  kan	  

undertiden	  være,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  et	  egentligt	  sprog,	  som	  kan	  forklare	  idéen,	  da	  den	  

stadig	  er	  på	  et	  overordnet	  plan.	  	  

I	  forhold	  til	  de	  beskrevne	  styringsværktøjer	  er	  der	  på	  Frederiksberg	  ikke	  et	  program	  eller	  en	  

manual	  for	  arbejdet	  og	  implementeringen.	  Det	  betyder,	  at	  lederen	  på	  Frederiksberg	  i	  højere	  

grad	  skal	  evne	  at	  oversætte	  ideer	  og	  give	  sprog	  til	  egen	  organisation,	  og	  være	  kreativ	  for	  at	  

finde	  metoder	  til	  at	  udmønte	  kommunens	  politik	  og	  mål.	  

I	  Gladsaxe	  skal	  lederen	  i	  højere	  grad	  kunne	  sætte	  ord	  på	  de	  fastlagte	  programmer,	  som	  er	  

udviklet	  for	  dagtilbuddene.	  Det	  er	  ikke	  givet,	  at	  medarbejderne	  forstår	  indholdet	  af	  de	  

fastlagte	  mål	  og	  accepterer	  de	  givne	  vilkår.	  Det	  kræver	  derfor	  modige	  ledere,	  der	  kan	  

fastholde	  krav	  og	  forventninger	  og	  italesætte	  disse.	  	  

Dyd	  3:	  Den	  tålmodige	  oversætter,	  oversætteren	  som	  viruspasser	  

Det	  kræver	  tålmodighed	  at	  oversætte	  ideer	  og	  tanker	  ind	  i	  egen	  organisation.	  Røvik	  påpeger,	  

at	  en	  idé	  typisk	  bliver	  forsøgt	  implementeret,	  men	  det	  der	  reelt	  sker	  er,	  at	  det	  bliver	  ved	  

snakken.	  Der	  bruges	  mange	  ordpå	  at	  beskrive	  ændringer	  og	  forandringer,	  men	  uden	  nogen	  

"substantielle	  endringer	  av	  praksis"	  (Røvik,	  2007:	  333).	  Røviks	  påstand	  er,	  at	  netop	  det	  

kræver	  mod,	  for	  typisk	  tager	  det	  tid	  at	  ændre	  og	  implementere	  en	  plan	  fra	  sprog	  til	  konkrete	  

handlinger.	  Dette	  knytter	  an	  til	  "virus-‐teorien"	  (Røvik,	  2007:	  338),	  som	  er	  en	  forståelse	  af,	  

hvordan	  idéer	  breder	  sig	  i	  organisationer	  på	  samme	  vis	  som	  en	  virus	  smitter.	  Derfor	  skal	  

lederen	  sikre	  sig,	  at	  det	  nye	  sprog	  og	  de	  nye	  idéer	  forplantes	  og	  får	  deres	  ”eget	  liv”,	  således,	  

at	  de	  ikke	  forsvinder	  igen.	  

Når	  der	  i	  Gladsaxe	  bliver	  implementeret	  DAP,	  kræver	  det,	  ligesom	  med	  effektstyring	  på	  	  

Frederiksberg,	  at	  lederen	  formår	  at	  fastholde	  italesættelsen	  af	  metoder	  og	  

styringsværktøjerne.	  Når	  nye	  begreber	  introduceres,	  kræver	  det	  vedligeholdelse	  og	  derfor	  

tålmodighed.	  
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Dyd	  4:	  Den	  stærke	  oversætter	  	  

Implementering	  af	  nye	  tiltag	  kan	  fremkalde	  konflikter	  og	  modstand,	  hvilket	  fordrer	  en	  stærk	  

leder,	  som	  evner	  at	  fastholde	  fokus	  på	  ”det	  vi	  skal”	  og	  ”det,	  der	  giver	  mening”.	  Røvik	  

definerer	  styrke	  som:	  ”[…]	  i	  betydningen	  evne	  til	  raskt	  å	  ’lese’	  og	  sette	  seg	  inn	  i	  konflikt-‐	  og	  

interessedimensjoner	  i	  organisasjonen	  og	  til	  å	  håndtere	  motstand.”	  (Røvik,	  2007:	  335)	  

Røvik	  peger	  på,	  at	  oversætteren	  skal	  kombinere	  kyndighed	  og	  myndighed.	  Kyndighed	  er	  

lederens	  kendskab	  til	  praksisfeltet,	  hvortil	  der	  oversættes,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  skabe	  

legitimitet	  hos	  medarbejderne.	  Myndighed	  omhandler	  legitimiteten,	  der	  opstår	  ved	  lederens	  

kendskab	  til	  praksis.	  Praksiskendskab	  til	  feltet	  medfører,	  at	  oversætteren	  fremstår	  med	  en	  

naturlig	  autoritet	  for	  medarbejderne	  (Røvik,	  2007:	  337).	  

Med	  masterafhandlingens	  problemformulering	  har	  vi	  fokus	  på,	  hvordan	  lederes	  og	  

medarbejderes	  motivation	  påvirkes	  af	  oversættelsen.	  I	  indledningen	  har	  vi	  ligeledes	  

beskrevet,	  at	  nogle	  medarbejdere	  kan	  have	  sværere	  ved	  at	  acceptere	  nye	  tiltag	  og	  retninger.	  

Netop	  derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  lederen	  vedvarende	  formår	  at	  italesætte	  nye	  ideer	  og	  tiltag,	  så	  

medarbejderne	  ikke	  "blot"	  kan	  feje	  det	  væk	  med	  udsagn	  som	  "ny	  vin	  på	  gamle	  flasker"	  eller	  

"det	  har	  vi	  prøvet,	  og	  det	  gav	  ikke	  nogen	  mening".	  Udtalelser	  som	  mange	  ledere	  vil	  kunne	  

genkende,	  og	  som	  er	  med	  til	  at	  underminere	  lederens	  mulighed	  for	  at	  iværksætte	  og	  

fastholde	  nye	  tiltag.	  	  

Det	  er	  derfor	  væsentligt,	  at	  lederen	  er	  stærk	  og	  kan	  modstå	  den	  mulige	  modstand,	  som	  idéer	  

og	  nye	  tiltag	  ofte	  vil	  afstedkomme.	  Når	  Frederiksberg	  kommune	  indfører	  effektstyring,	  og	  

når	  man	  i	  Gladsaxe	  kommune	  arbejder	  med	  DAP,	  medfører	  det	  givetvis	  ændrede	  

arbejdsopgaver	  for	  det	  pædagogiske	  personale,	  og	  professionens	  autonomi	  til	  selv	  at	  

definere	  det	  pædagogiske	  arbejde	  er	  sat	  under	  pres.	  Dette	  set	  jf.	  indledningens	  afsnit,	  hvor	  

vi	  med	  Eisenhardts	  figur	  ser	  de	  to	  kommuners	  styringstendenser,	  som	  en	  bevægelse	  mod	  

styring	  på	  adfærd	  (Gladsaxe)	  og	  på	  output	  (Frederiksberg).	  

	  

KAPITEL	  3:	  OPERATIONALISERING	  AF	  ANALYSERAMME	  

I	  dette	  afsnit	  opstilles	  arbejdsspørgsmål,	  som	  anvendes	  til	  analyse	  af	  empirien	  og	  dermed	  

kan	  lede	  frem	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Vi	  anvender	  en	  deduktiv	  tilgang	  
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(Jakobsen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  174-‐175),	  hvor	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  afhandlingens	  

teoretiske	  iagttagelsesperspektiv	  undersøger	  arbejdsspørgsmålene.	  

Som	  tidligere	  vist	  i	  vores	  argumentationsmodel	  har	  vi	  en	  antagelse	  om,	  at	  offentligt	  ansatte	  

er	  intrinsisk	  og	  public	  service-‐motiverede,	  og	  at	  brugen	  af	  styringstiltag	  kan	  påvirke	  disse	  

indre	  motivationsformer	  negativt	  eller	  positivt.	  En	  underminering	  af	  den	  intrinsiske	  

motivation	  kan	  tilskrives	  en	  svækkelse	  af	  tre	  grundlæggende	  behov	  hos	  individet	  (CET),	  

som	  har	  indflydelse	  på	  individets	  opfattelse.	  Medarbejdernes	  opfattelse	  af	  styringstiltagene	  

har	  afgørende	  betydning,	  og	  ledernes	  oversættelse	  gør	  en	  forskel	  for	  deres	  opfattelse.	  Disse	  

antagelser	  operationaliseres	  og	  uddybes	  i	  nedenstående	  arbejdsspørgsmål.	  Som	  det	  ses	  i	  

argumentationsmodellen	  opstilles	  der	  tre	  overordnede	  kategorier	  inddelt	  i	  A,	  B	  og	  C.	  

Arbejdsspørgsmålene	  i	  kategori	  A	  omhandler	  sammenhængen	  mellem	  PSM/intrinsisk	  

motivation	  og	  opfattelse	  af	  styringsværktøjerne.	  Spørgsmålene	  i	  kategori	  B	  anvendes	  til	  at	  

se	  på,	  hvorvidt	  medarbejdere	  og	  ledere	  kobler	  sig	  på	  henholdsvis	  effektstyring	  og	  DAP	  med	  

udgangspunkt	  i	  selvbestemmelsesteorien	  (SDT)	  og	  Cognitive	  Evaluation	  Theory	  (CET)	  samt	  

hvilken	  betydning	  det	  har	  for	  anvendelse	  af	  styringsværktøjerne	  (performance).	  Teorien	  om	  

oversættelse	  og	  undersøgelse	  af	  hvorvidt	  argumentationen	  om,	  at	  lederens	  implementering	  

af	  styringsværktøjet	  gør	  en	  forskel	  for	  medarbejdernes	  opfattelse,	  hører	  til	  under	  kategori	  C.	  

Figur	  7:	  Argumentationsmodel	  koblet	  med	  arbejdsspørgsmål	  
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Sammenhæng	  mellem	  intrinsisk	  motivation/PSM	  og	  opfattelse	  

A1:	  Pædagogisk	  personale	  har,	  som	  offentligt	  ansatte,	  intrinsisk	  motivation	  og	  Public	  

Service	  Motivation.	  

	  

Det	  er	  væsentligt	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  empirisk	  belæg	  for	  teoriens	  opstillede	  forventning	  

om	  intrinsisk	  motivation	  og	  PSM	  hos	  medarbejderne	  for	  overhovedet	  at	  kunne	  tale	  om,	  at	  

styringsværktøjerne	  kan	  medføre	  en	  crowding	  effekt	  af	  intrinsisk	  motivation	  og	  PSM.	  (Hvis	  

man	  styrer	  for	  hårdt	  med	  ekstrinsiske	  motivationsformer	  har	  det	  en	  crowding	  effekt	  -‐	  

opfattelsen	  er	  afgørende.)	  

-‐	  kan	  der	  empirisk	  ses	  tendenser	  til,	  at	  medarbejdernes	  PSM	  varierer	  i	  de	  tre	  dimensioner?	  

(Public	  interest,	  Compassion	  og	  Self-‐sacrifice)	  –	  og	  kan	  dette	  have	  noget	  med	  professionen	  

og/eller	  styringsværktøjet	  at	  gøre?	  

	  -‐	  er	  der	  forskelle	  på	  de	  to	  kommuner?	  Kan	  det	  have	  noget	  med	  styringsværktøjet	  at	  gøre?	  

A2:	  Jo	  mere	  kontrollerende	  effektstyring/DAP	  opfattes,	  des	  lavere	  intrinsisk	  motivation	  og	  

PSM.	  

	  
Ovenstående	  angiver	  en	  forventning	  om	  en	  sammenhæng	  mellem	  intrinsisk	  

motivation/PSM	  og	  opfattelse	  af	  styringsværktøjerne.	  Crowding-‐teorien	  påstår,	  at	  hvis	  

styringsværktøjet	  opfattes	  understøttende,	  så	  resulterer	  det	  i	  crowding	  in	  og	  påvirker	  ikke	  

intrinsisk	  motivation	  og	  PSM.	  Hvis	  styringsværktøjet	  derimod	  opfattes	  kontrollerende,	  

resulterer	  det	  i	  crowding	  out.	  

-‐	  kan	  der	  empirisk	  iagttages	  en	  sammenhæng	  mellem	  henholdsvis	  intrinsisk	  motivation	  og	  

PSM	  i	  forhold	  til	  opfattelsen	  af	  effektstyring/DAP?	  

I	  den	  sammenhæng	  er	  det	  væsentligt	  at	  bemærke,	  at	  vi	  i	  realiteten	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  

konstatere,	  om	  styringsværktøjerne	  har	  foranlediget	  en	  crowding-‐effekt.	  Hvis	  vi	  skulle	  

kunne	  afgøre,	  hvorvidt	  en	  eventuel	  lav	  grad	  af	  intrinsisk	  motivation	  og	  PSM	  var	  begrundet	  i	  

opfattelsen	  af	  styringsværktøjet,	  ville	  det	  have	  krævet	  en	  ”før	  og	  efter	  måling”	  i	  forhold	  til	  

implementering	  af	  effektstyring	  og	  DAP.	  Vi	  kan	  kun	  konstatere,	  om	  der	  forefindes	  en	  

sammenhæng,	  og	  dermed	  be-‐/afkræfte	  hvorvidt	  crowding-‐teoriens	  påstand	  genkendes	  i	  

vores	  undersøgelse.	  
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Self	  Determination	  Theory	  (selvbestemmelsestorien)	  

Ifølge	  CET	  (Cognitive	  Evaluation	  Theory)	  må	  styringsværktøjet	  ikke	  være	  i	  modstrid	  med	  

individers	  tre	  grundlæggende	  behov:	  1)	  autonomi,	  2)	  føle	  sig	  kompetent	  og	  3)	  føle	  sig	  

meningsfuldt	  forbundne	  med	  andre	  (relatedness).	  Individer	  føler	  sig	  mere	  kompetente,	  hvis	  

ydre	  incitamenter(styring)	  øger	  disse	  behov	  eller	  ikke	  går	  imod	  disse	  behov	  (Ryan	  &	  Deci,	  

2000:	  58	  og	  64).	  

Dette	  leder	  frem	  til	  det	  næste	  arbejdsspørgsmål.	  For	  at	  undersøge,	  om	  personalet	  i	  Gladsaxe	  

og	  på	  Frederiksberg	  oplever	  styringsværktøjet	  understøttende	  eller	  kontrollerende,	  må	  vi	  

stille	  følgende	  spørgsmål:	  

B:	  Hvordan	  påvirker	  effektstyring	  og	  DAP	  personalets	  følelse	  af	  autonomi,	  kompetence	  og	  

forbundethed?	  

	  
Lederens	  oversættelse	  af	  styringsværktøjerne	  

Vi	  anvender	  Røviks	  teori	  om	  oversættelse	  til	  at	  belyse	  vores	  forventning	  om,	  at	  lederens	  

oversættelse	  påvirker	  medarbejdernes	  opfattelse	  og	  motivation.	  

De	  næste	  to	  arbejdsspørgsmål	  anvendes	  til	  at	  belyse	  lederens	  rolle,	  og	  hvordan	  oversættelse	  

af	  styringsværktøjerne	  gør	  en	  forskel	  for	  medarbejdernes	  opfattelse.	  

C1:	  Lederens	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  har	  en	  betydning	  for	  oversættelsen.	  På	  hvilken	  

måde	  kommer	  det	  til	  udtryk?	  	  	  

	  

C2:	  Kan	  der	  iagttages	  større	  behov	  for	  omformning	  af	  styringsværktøjet	  	  i	  forbindelse	  med	  

effektstyring	  (Djøf-‐redskab),	  og	  dermed	  stilles	  højere	  'krav'	  til	  lederens	  

translatørkompetence,	  end	  der	  kan	  til	  DAP	  (udviklet	  særligt	  til	  dagtilbud)?	  

	  

Ifølge	  Røvik	  har	  lederens	  oversættelseskompetence,	  de	  fire	  dyder,	  en	  afgørende	  betydning	  

for	  medarbejdernes	  opfattelse	  af	  styringstiltaget.	  Medarbejdernes	  opfattelse	  af	  

styringstiltaget	  har	  ligeledes	  en	  betydning	  for	  deres	  motivation.	  	  
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For	  at	  vurdere	  ovenstående	  spørger	  vi	  om	  følgende:	  

• I	  hvilken	  grad	  kan	  vi	  identificere	  de	  fire	  dyder	  hos	  lederne?	  	  

(kundskab/flerkontekstuel,	  modig/kreativ,	  tålmodig	  viruspasser,	  stærk	  oversætter)	  

• I	  hvilken	  grad	  har	  lederen	  oversat	  styringsværktøjet?	  	  

• Er	  der	  større	  modstand	  fra	  ledere	  og	  medarbejdere	  i	  forbindelse	  med	  et	  

styringsværktøj,	  der	  har	  universelle	  træk?	  (ikke	  fag-‐faglige	  baggrund)	  

• Kan	  der	  iagttages	  sammenhæng	  mellem	  graden	  af	  oversættelseskompetence	  og	  

anvendelse/opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  (og	  dermed	  om	  styringsværktøjet	  tages	  i	  

brug	  og	  påvirker	  performance)?	  

 

KAPITEL	  4:	  METODE	  

I	  afsnittet	  om	  vores	  undersøgelsesfelt	  og	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  (Kapitel	  1)	  

redegjorde	  vi	  for	  masterafhandlingens	  deduktive	  analysestrategi	  og	  argumentationsmodel.	  

I	  dette	  kapitel	  redegør	  vi	  for	  masterafhandlingens	  undersøgelsesdesign,	  metoder	  til	  

dataindsamling	  og	  hvordan	  vi	  sikrer	  et	  gensidigt	  forhold	  mellem	  teori,	  metoder,	  empiri	  og	  

problemformulering.	  Vi	  begrunder	  valg	  af	  empiri	  og	  skildrer	  metodiske	  overvejelser	  i	  

forhold	  til	  at	  indsamle	  og	  systematisere	  det	  empiriske	  datagrundlag.	  Endvidere	  belyser	  

vi,hvordan	  vi	  gør	  de	  centrale	  teoriske	  begreber	  målbare	  gennem	  en	  konkret	  

operationalisering	  af	  forskningsspørgsmål	  omsat	  til	  survey-‐	  og	  interviewspørgsmål.	  Fordele	  

og	  mulige	  implikationer	  for	  kvaliteten	  af	  datagrundlaget	  belyses,	  og	  den	  konkrete	  

dataindsamlingsproces	  beskrives.	  

Vi	  tager	  i	  masterafhandlingen	  empirisk	  udgangspunkt	  i	  et	  komparativt	  casestudie	  af	  

styringsværktøjerne	  effektstyring	  og	  DAP	  i	  henholdsvis	  Frederiksberg	  og	  Gladsaxe	  

Kommune.	  Vi	  undersøger	  samspillet	  mellem	  styring	  og	  motivation	  i	  fire	  dagtilbud	  i	  de	  to	  

kommuner.	  Betegnelsen	  ”case”	  anvender	  vi	  med	  Gerrings	  forståelse,	  som	  ”en	  undersøgelse	  af	  

en	  enhed	  på	  et	  givent	  tidspunkt.”	  (Andersen,	  Binderkrantz	  og	  Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  

86).	  De	  to	  cases	  undersøges	  via	  en	  kvantitativ	  survey	  blandt	  medarbejdere	  i	  de	  fire	  

dagtilbud	  kombineret	  med	  kvalitative,	  semistrukturerede	  livsverdensinterviews	  med	  

dagtilbuddenes	  ledere	  samt	  interview	  med	  en	  leder,	  der	  har	  været	  ansat	  i	  begge	  kommuner.	  
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Det	  empiriske	  grundlag	  danner	  baggrund	  for	  en	  fortolkning	  og	  argumentation	  i	  forhold	  til	  

vores	  problemformulering	  og	  underbygges	  desuden	  af	  de	  valgte	  teoretikers	  mere	  valide	  

argumentation	  og	  viden.	  

Casestudier	  som	  kvalitativt	  undersøgelsesdesign	  

Casestudiet	  er	  valgt,	  fordi	  det	  muliggør	  en	  undersøgelse	  af	  et	  fænomen	  i	  sin	  virkelige	  

kontekst.	  Rienecker	  et	  al	  peger	  på,	  at	  cases	  skal	  vælges	  ud	  fra	  undersøgelsens	  formål,	  

problemformulering	  samt	  teori	  og	  metoder,	  samt	  at	  flere	  cases	  kan	  bruges	  til	  at	  vise	  

forskelle,	  kontraster	  eller	  mønstre	  (Rienecker	  et	  al,	  2012:	  214).	  Dette	  har	  været	  de	  

overordnede	  principper	  for	  udvælgelse	  af	  de	  fire	  dagtilbud.	  Derudover	  er	  der	  følgende	  

begrundelser	  for	  vores	  valg:	  

Vi	  foretager	  de	  empiriske	  undersøgelser	  i	  dagtilbud,	  hvor	  vi	  ikke	  selv	  er	  ledere.	  Dette	  har	  vi	  

valgt	  med	  baggrund	  i,	  at	  undersøgerens	  rolle	  og	  relation	  til	  genstandsfeltet	  og	  

respondenterne	  er	  væsentlig.	  Det	  er	  undersøgeren,	  der	  definerer,	  hvad	  der	  spørges	  om,	  og	  

undersøgerens	  relation	  til	  de	  adspurgte	  kan	  have	  indflydelse	  på,	  hvordan	  og	  hvor	  ærligt	  

spørgeskemaerne	  besvares.	  

Udvælgelsen	  af	  de	  fire	  dagtilbud	  er	  desuden	  sket	  med	  udgangspunkt	  i,	  at	  de	  skal	  være	  

forholdsvis	  repræsentative	  for	  dagtilbud	  i	  de	  to	  kommuner,	  og	  at	  de	  matcher	  hinanden	  i	  

størrelse	  og	  dagtilbudstype	  på	  tværs	  af	  de	  to	  kommuner.	  De	  største	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe	  

svarer	  til	  mellemstore	  dagtilbud	  på	  Frederiksberg.	  For	  at	  sikre	  sammenligneligheden	  har	  vi	  

derfor	  valgt	  et	  mellemstort	  dagtilbud	  på	  Frederiksberg	  svarende	  til	  et	  stort	  dagtilbud	  i	  

Gladsaxe	  samt	  to	  mindre	  dagtilbud	  i	  begge	  kommuner.	  Da	  vi	  ikke	  har	  indgående	  kendskab	  

til,	  hvordan	  der	  konkret	  er	  arbejdet	  med	  effektstyring	  og	  DAP	  i	  de	  dagtilbud,	  hvor	  vi	  ikke	  

selv	  er	  ledere,	  er	  en	  bias	  vedrørende	  en	  selektiv	  udvælgelse	  af	  kommunernes	  eventuelle	  

eksemplariske	  cases	  undgået.	  Det	  betyder	  dog	  også,	  at	  vi	  ikke	  har	  en	  bevidst	  

udvælgelseslogik,	  hvor	  det	  enten	  er	  de	  eksemplariske,	  de	  kritiske	  eller	  de	  særligt	  

informationsrige	  cases,	  der	  gøres	  til	  genstand	  for	  analyse	  (Rienecker	  et	  al,	  2012:	  214).	  

Hvorvidt	  de	  fire	  dagtilbud	  reelt	  er	  repræsentative	  for,	  hvordan	  der	  arbejdes	  med	  

effektstyring	  og	  DAP	  i	  de	  to	  kommuner	  kan	  således	  ikke	  afgøres.	  Det	  er	  i	  forbindelse	  med	  

analysearbejdet	  blevet	  klart	  for	  os,	  at	  de	  to	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe	  i	  vores	  casestudie	  har	  været	  

i	  gang	  med	  DAP	  siden	  henholdsvis	  2008	  (Dagtilbud	  X)	  og	  2006	  (Dagtilbud	  Y).	  De	  to	  

institutioner	  på	  Frederiksberg	  er	  begge	  påbegyndt	  arbejdet	  med	  effektstyring	  i	  efteråret	  
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2012.	  At	  dagtilbuddene	  i	  henholdsvis	  Gladsaxe	  og	  På	  Frederiksberg	  befinder	  sig	  forskelige	  

steder	  i	  processen	  vanskeliggør	  vores	  komparative	  studie.	  Hvis	  vi	  således	  skulle	  have	  målt	  

på	  institutioner	  i	  Gladsaxe,	  der	  befinder	  sig	  på	  samme	  niveau	  i	  forhold	  til	  implementerings-‐

processen,	  skulle	  vi	  have	  valgt	  to	  institutioner	  i	  Gladsaxe,	  der	  deltager	  i	  den	  sidste	  

implementeringsfase	  af	  DAP,	  som	  er	  påbegyndt	  i	  2012.	  

På	  Frederiksberg	  er	  en	  stor	  del	  af	  dagtilbuddene	  selvejende,	  og	  i	  Gladsaxe	  gælder	  dette	  for	  

en	  lille	  del.	  Vi	  har	  udelukkende	  valgt	  at	  inddrage	  kommunale	  dagtilbud	  i	  denne	  

undersøgelse,	  primært	  med	  baggrund	  i,	  at	  vi	  kke	  er	  interesserede	  i	  at	  inddrage	  de	  

perspektiver,	  som	  den	  selvejende	  struktur	  eventuelt	  kan	  have	  på	  styringskæden	  og	  de	  

ledelsesmæssige	  beføjelser.	  

Generaliserbarhed	  i	  casestudiet	  

På	  trods	  af,	  at	  det	  kvalitative	  casestudie	  ikke	  nemt	  lader	  sig	  sammenligne	  på	  tværs	  af	  

organisatoriske	  sammenhænge,	  kan	  denne	  viden	  til	  en	  vis	  grad	  sige	  noget	  overordnet	  om	  

andre	  lignende	  sammenhænge.	  Selvom	  vi	  med	  vores	  undersøgelsesdesign	  således	  ikke	  kan	  

foretage	  generaliseringer	  på	  bagrund	  af	  statistisk	  inferens	  (repræsentativ	  stikprøve),	  kan	  vi	  

alligevel	  tale	  om	  en	  analytisk	  generaliserbarhed.	  Vi	  er	  således	  bevidste	  om,	  at	  vi	  ikke	  har	  

mulighed	  for	  at	  finde	  ”sandheden”	  om	  effektstyring	  og	  DAP	  i	  vores	  casestudie.	  Ifølge	  

Andersen	  vedrører	  denne	  form	  for	  generaliserbarhed	  gyldigheden	  af	  den	  teoretiske	  

argumentation	  for,	  at	  det	  undersøgte	  og	  dét,	  der	  generaliseres	  til	  er	  sammenligneligt.	  

(Andersen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  105-‐107).	  Det	  bevirker,	  at	  vi	  kan	  lære	  noget	  af	  de	  

konkrete	  cases.	  De	  må	  antages	  at	  kunne	  anvendes	  i	  lignende	  situationer,	  give	  nogle	  

anbefalinger	  i	  forhold	  til	  at	  arbejde	  med	  de	  konkrete	  styringsværktøjer	  samtsikre	  en	  god	  

implementering	  og	  vedligeholdelse	  af	  disse	  indenfor	  dagtilbudsområdet.	  

Survey	  som	  kvantitativt	  undersøgelsesdesign	  

Vi	  har	  uddelt	  spørgeskemaer	  som	  kvantitativ	  undersøgelsesmetode.	  Spørgeskemaet	  er	  

uddelt	  med	  henblik	  på	  at	  afdække	  medarbejdernes	  holdning	  til	  styringsværktøjerne	  og	  

hvordan	  disse	  påvirker	  deres	  motivation	  samt	  ledernes	  rolle	  i	  forhold	  til	  dette.	  Hvor	  

kvalitativ	  empiri	  giver	  forståelse	  i	  dybden,	  giver	  en	  kvantitativ	  survey	  mulighed	  for	  at	  

afdække	  vores	  undersøgelsesfelt	  med	  større	  variation.	  Dette	  på	  baggrund	  af,	  at	  en	  surveys	  

potentiale	  er,	  at	  vi	  med	  større	  sikkerhed	  kan	  udsige	  noget	  repræsentativt	  om	  den	  
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population,	  der	  er	  valgt.	  Rienecker	  et	  al	  påpeger,	  at	  med	  kvantitativ	  data	  kan	  man	  

konkludere	  mere	  generelt	  (Rienecker	  et	  al,	  2012:	  208).	  Survey-‐metodens	  styrke	  i	  forhold	  til	  

denne	  masterafhandlings	  emne	  og	  problemstilling	  er	  dertil,	  at	  metoden	  med	  sin	  kvantitative	  

form	  gør	  det	  forholdsvist	  simpelt	  at	  sammenligne	  på	  tværs	  af	  de	  fire	  dagtilbud	  i	  de	  to	  

casestudier.	  Derfor	  vil	  vi	  kunne	  tillade	  os	  at	  konkludere	  generelt	  og	  komparativt	  i	  forhold	  til	  

de	  fire	  dagtilbud.	  

Selve	  dataindsamlingen	  af	  survey	  

I	  alle	  fire	  dagtilbud	  er	  spørgeskemaerne	  udleveret	  i	  papirform	  til	  det	  fastansatte	  

pædagogiske	  personale.	  For	  at	  nå	  en	  så	  høj	  svarprocent	  som	  muligt	  forsøgte	  vi	  at	  uddele	  

spørgeskemaerne	  i	  forbindelse	  med	  aktiviteter,	  hvor	  personalet	  i	  forvejen	  var	  samlet.	  

I	  de	  to	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe	  var	  det	  muligt	  at	  udlevere	  og	  give	  tid	  til	  at	  udfylde	  

spørgeskemaet,	  mens	  personalet	  var	  samlet	  på	  pædagogiske	  dage.	  På	  Frederiksberg	  blev	  

skemaerne	  udleveret	  på	  en	  aftalt	  dag,	  hvor	  personalet	  udfyldte	  det	  i	  deres	  pause	  eller	  fik	  det	  

med,	  så	  de	  kunne	  udfylde	  det	  ved	  lejlighed	  og	  aflevere	  senere.	  Forskellen	  på	  vilkårene	  for	  

udfyldelse	  ses	  også	  i	  svarprocenten.	  I	  Gladsaxe	  modtog	  vi	  30	  udfyldte	  spørgeskemaer	  ud	  af	  

33	  mulige,	  hvilket	  giver	  en	  svarprocent	  på	  91%.	  På	  Frederiksberg	  er	  der	  en	  svarprocent	  på	  

70%,	  idet	  vi	  fik	  vi	  35	  spørgeskemaer	  retur	  ud	  af	  50	  mulige.	  Svarprocenten	  alene	  angiver	  

ikke,	  hvorvidt	  en	  undersøgelse	  kan	  betragtes	  som	  valid.	  Skævheder	  i	  forhold	  til	  

populationens	  centrale	  variable	  (f.eks.	  uddannelsesniveau)	  kan	  have	  en	  betydning	  i	  forhold	  

til	  at	  vurdere	  kvaliteten	  af	  vores	  survey	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  291-‐293).	  	  

I	  vores	  undersøgelse	  er	  der	  en	  skævhed	  i	  forhold	  til	  antallet	  af	  svar	  fra	  henholdsvis	  

uddannede	  og	  ikke-‐uddannede,	  som	  er	  væsentlig	  for	  vores	  analyse	  og	  konklusioner.	  	  

I	  Gladsaxe	  har	  19	  pædagoger	  ud	  af	  22	  mulige	  og	  11	  pædagogmedhjælpere	  ud	  af	  11	  mulige	  

svaret.	  På	  Frederiksberg	  har	  18	  pædagoger	  ud	  af	  28	  mulige	  og	  17	  pædagogmedhjælpere	  ud	  

af	  22	  mulige	  svaret.	  Der	  er	  dermed	  flere	  uddannede	  pædagoger	  (63,3%)	  blandt	  

respondenterne	  i	  Gladsaxe	  mod	  51,4%	  på	  Frederiksberg.	  På	  Frederiksberg	  er	  der	  stort	  set	  

lige	  mange	  pædagoger	  og	  pædagogmedhjælpere,	  der	  har	  svaret,	  og	  i	  Gladsaxe	  er	  der	  flere	  

pædagoger	  end	  pædagogmedhjælpere.	  Vi	  har	  ikke	  foretaget	  en	  decideret	  frafaldsanalyse	  

men	  finder	  det	  væsentligt	  at	  påpege,	  at	  undersøgelsens	  resultater	  hviler	  på	  det	  faktum,	  at	  

forholdet	  mellem	  pædagoger	  og	  pædagogmedhjælpere,	  der	  har	  svaret,	  er	  forskelligt	  i	  de	  to	  

kommuner.	  	  
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Spøgeskemaet	  har	  karakter	  af	  at	  være	  udformet	  som	  et	  standardiseret	  anonymt	  

spørgeskema.	  At	  benytte	  strukturerede	  spørgsmål,	  der	  har	  faste	  afgrænsede	  og	  

sammenlignelige	  svarmuligheder,	  er	  en	  effektiv	  måde	  at	  få	  svar	  fra	  mange.	  Det	  er	  muligt	  at	  

sandsynliggøre	  sammenhænge,	  men	  det	  er	  ikke	  muligt	  at	  afprøve	  dem.	  Begrænsningen	  ved	  

at	  benytte	  survey	  er,	  at	  man	  udelukkende	  undersøger	  og	  tester	  dét,	  der	  spørges	  om	  gennem	  

de	  standardiserede	  spørgsmål.	  Surveymetoden	  giver	  ikke	  forklaringer	  på	  resultaterne	  og	  er	  

ikke	  handlingsanvisende.	  Ved	  at	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  problemformuleringen,	  de	  

teoretiske	  hovedbegreber	  og	  de	  spørgsmål,	  der	  stilles	  i	  spørgeskemaet,	  kan	  vi	  med	  Hansens	  

beskrivelse	  dog	  alligevel	  konstatere,	  at	  vores	  survey	  har	  en	  høj	  målingsvaliditet	  (Hansen	  i	  

Andersen	  et	  al,	  2012:	  305).	  

Den	  enkelte	  medarbejder	  besvarer	  spørgeskemaet	  ud	  fra	  egne	  subjektive	  antagelser,	  hvilket	  

kan	  medføre	  at	  spørgsmålene	  kan	  misforstås.	  Der	  er	  en	  vis	  sandsynlighed	  for,	  at	  de	  

adspurgte	  forbinder	  noget	  forskelligt	  med	  de	  fænomener	  og	  begreber,	  der	  spørges	  ind	  til.	  

Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  formulere	  spørgsmålene	  i	  et	  relativt	  simpelt	  hverdagssprog,	  

således	  at	  muligheden	  for	  fortolkning	  og	  misforståelse	  minimeres	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  

2012:	  307-‐308).	  

At	  målingen	  baseres	  på	  subjektive	  forestillinger	  og	  ikke	  på	  objektive	  målinger	  i	  positivistisk	  

forstand,	  medtænkes	  i	  forhold	  til	  at	  databehandle	  spørgeskemaerne,	  og	  med	  et	  kritisk	  blik	  

på,	  at	  det	  ikke	  repræsenterer	  et	  fuldgyldigt	  billede	  af	  ”virkeligheden”.	  Når	  medarbejdernes	  

holdninger	  og	  oplevelser	  skal	  skriftliggøres	  i	  et	  spørgeskema,	  kan	  der	  være	  en	  tendens	  til,	  at	  

man	  er	  knap	  så	  kritiserende.	  Omvendt	  kan	  der	  være	  nogen,	  der	  anvender	  et	  anonymiseret	  

spørgeskema	  til	  at	  få	  afløb	  for	  sine	  frustrationer.	  På	  samme	  måde	  kan	  ens	  vurdering	  af	  egen	  

motivation	  i	  relation	  til	  kommunens	  styringsværktøj	  have	  en	  tendens	  til	  at	  blive	  idylliseret	  -‐	  

eller	  det	  stik	  modsatte.	  Med	  dette	  in	  mente	  tillader	  vi	  os	  alligevel	  at	  antage,	  at	  besvarelserne	  

vil	  tegne	  et	  billede	  af,	  hvordan	  de	  to	  kommuners	  styringsværktøjer	  og	  lederens	  oversættelse	  

påvirker	  medarbejdernes	  motivation.	  

For	  at	  sikre	  et	  gensidigt	  forhold	  mellem	  teori,	  metoder,	  empiri	  og	  problemformulering	  er	  

spørgsmålene	  til	  survey	  (og	  interviews)	  udarbejdet	  med	  udgangspunkt	  i	  

problemformuleringen	  og	  de	  teorier	  og	  begreber,	  der	  benyttes	  i	  masterafhandlingen.	  Dette	  

for	  at	  gøre	  undersøgelsen	  begrebsmæssig	  valid,	  for	  at	  knytte	  empirien	  direkte	  til	  det	  

teoretiske	  iagttagelsesperspektiv	  og	  for	  at	  gøre	  datamaterialet	  operationaliserbart	  for	  

analysen	  (Rienecker	  et	  al	  2012:	  207-‐209).	  
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Som	  tidligere	  nævnt	  benytter	  vi	  os	  af	  en	  deduktiv	  analysestrategi,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  vi	  tager	  

afsæt	  i	  faste	  teoretiske	  begreber	  og	  forventninger	  fra	  Crowding-‐teorien	  og	  

Translationsteorien,	  som	  danner	  grundlag	  for	  udarbejdelse	  af	  undersøgelsesspørgsmål	  i	  

survey	  og	  interviews.	  Vi	  har	  dertil	  den	  fordel	  at	  opfattelse	  af	  styringsværktøjer,	  intrinsisk	  

motivation	  og	  PSM	  allerede	  er	  empirisk	  undersøgt,	  blandt	  andet	  i	  det	  allerede	  nævnte	  

forskningsprojekt	  af	  Jacobsen,	  Hvitved	  og	  Andersen	  vedrørende	  læreres	  opfattelse	  af	  

elevplaner	  i	  2012.	  

Vores	  spørgeskema	  er	  udarbejdet	  med	  udgangspunkt	  i	  denne	  undersøgelse,	  og	  vi	  kan	  

dermed	  benytte	  deres	  operationalisering	  af	  Crowding-‐teorien	  og	  dimensionerne	  i	  PSM-‐

begrebet,	  hvilket	  styrker	  målingsvaliditeten	  af	  vores	  undersøgelse.	  Spørgsmål	  vedrørende	  

lederens	  oversættelse	  er	  vi	  selv	  ophavsmænd	  til.	  Vi	  har	  udarbejdet	  dem	  med	  baggrund	  i	  

Hansens	  anbefalinger	  i	  forhold	  til	  formulering	  af	  spørgsmål	  med	  henblik	  på	  at	  sikre	  

entydighed	  forståelse	  hos	  respondenterne	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al:	  307-‐312).	  

I	  det	  følgende	  fremsætter	  vi	  væsentlige	  pointer	  i	  forhold	  til	  konstruktion	  af	  svarkategorier,	  

skala	  og	  spørgsmålsformuleringer.	  Spørgeskemaet	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  6.	  

Svarkategorier	  og	  brug	  af	  ”Likert-‐skala”	  i	  survey	  

Den	  såkaldte	  ”Likert-‐skala”	  anvendes,	  idet	  denne	  skala	  er	  særdeles	  anvendelig	  til	  at	  måle	  

holdningsspørgsmål.	  Respondenterne	  skal	  udtrykke	  grad	  af	  enighed	  med	  de	  udsagn,	  vi	  

opstiller.	  Likert-‐skalaen	  er	  forholdsvis	  simpel	  at	  konstruere	  og	  er	  let	  at	  forstå	  og	  anvende	  for	  

respondenter	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  312).	  

Figur	  8:	  Eksempel	  på	  et	  spørgsmål	  fra	  vores	  survey	  

	  
	  
	  

	   9.	  Angiv,	  hvor	  enig/uenig	  du	  er	  i	  nedenstående	  udsagn.	  
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Skalaen	  er	  konstrueret	  med	  fem	  svarkategorier	  samt	  en	  ”ved	  ikke”-‐kategori.	  Der	  er	  en	  

midterkategori	  ”Hverken	  enig	  eller	  uenig”	  samt	  en	  ”ved	  ikke”-‐kategori.	  Denne	  opdeling	  har	  

til	  formål	  at	  kunne	  adskille	  de	  respondenter,	  som	  hævder,	  at	  de	  er	  ”hverken-‐eller”	  og	  de,	  

som	  ikke	  ved,	  hvad	  de	  skal	  svare	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  314).	  ”Ved	  ikke”-‐

kategorien	  anbefales	  desuden	  til	  følsomme	  spørgsmål,	  som	  flere	  af	  spørgsmålene	  i	  vores	  

undersøgelse	  må	  betragtes	  at	  være.	  Midterkategorien	  er	  medtaget,	  da	  vi	  gerne	  vil	  give	  de	  

respondenter,	  der	  har	  en	  balanceret	  holdning	  til	  styringsværktøjet	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  

dette.	  Dette	  kan	  især	  være	  væsentligt	  for	  respondenterne	  på	  Frederiksberg,	  hvor	  

effektstyring	  er	  et	  nyt	  styringsværktøj.	  For	  at	  undgå	  inkonsistente	  svarmønstre	  (hvis	  en	  

person	  har	  tendens	  til	  at	  svare	  f.eks.	  ”enig”	  til	  det	  hele)	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  314)	  

har	  vi	  ”vendt”	  nogle	  af	  spørgsmålene,	  således	  at	  et	  ”negativt”	  svar	  er	  udtryk	  for	  en	  positiv	  

opfattelse.	  

Besvarelserne	  er	  indtastet	  i	  det	  internetbaserede	  system	  SurveyXact,	  som	  er	  et	  væsentligt	  

redskab	  til	  at	  håndtere	  det	  grundlæggende	  analysearbejde	  i	  forbindelse	  med	  vores	  

undersøgelse.	  SurveyXact	  anvender	  vi	  til	  frekvensanalyse,	  gennemsnitsanalyse	  og	  

observationsmålinger.	  

Likert-‐skalaen	  betragtes	  som	  intervalskalerende,	  idet	  vi	  har	  opsat	  fem	  svarkategorier.	  Det,	  

betyder,	  at	  der	  kan	  beregnes	  gennemsnit	  på	  de	  forskellige	  variable	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  

2012:	  312).	  Til	  brug	  for	  analysen	  er	  hver	  svarkategori	  tildelt	  et	  antal	  point	  fra	  et	  til	  fem.	  De	  

høje	  værdier	  er	  anvendt	  til	  det	  mest	  positive/den	  største	  grad	  af	  enighed.	  Pointtildelingen	  er	  

konsistent	  og	  er	  ”vendt”	  for	  de	  modsatrettede	  items.	  Ud	  fra	  de	  tildelte	  point	  og	  

respondenternes	  svar	  kan	  der	  forholdsvist	  simpelt	  beregnes	  gennemsnitsscore	  for	  hver	  

respondent	  eller	  tema	  i	  SurveyXact.	  

Spørgsmålsformuleringer	  i	  survey	  

Spørgsmål	  1-‐6	  er	  baggrundsspørgsmål,	  hvor	  vi	  inddrager	  en	  række	  baggrundsvariable,	  

som	  kan	  have	  betydning	  for	  medarbejdernes	  opfattelse	  og	  motivation.	  Hvis	  der	  er	  store	  

forskelle	  i	  de	  to	  kommuner	  i	  	  forhold	  til	  disse	  variable,	  bør	  de	  holdes	  in	  mente	  i	  analysen.	  Vi	  

spørger	  til	  alder,	  uddannelsesbaggrund,	  anciennitet	  (i	  faget	  og	  i	  kommunen).	  Vi	  fravalgt	  at	  

inddrage	  respondenternes	  køn,	  da	  der	  ofte	  er	  få	  mænd	  ansat	  i	  dagtilbud,	  hvilket	  giver	  

anonymitetsproblemer	  og	  kan	  have	  uhensigtsmæssig	  indflydelse	  på	  mændenes	  besvarelser.	  	  
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I	  nedenstående	  gennemgås	  forskelle	  på	  respondenternes	  alder	  og	  anciennitet	  i	  de	  to	  

kommuners	  fire	  dagtilbud,	  som	  er	  interessante	  at	  inddrage	  i	  analysen.	  

Alder:	  Respondenterne	  er	  generelt	  yngre	  på	  Frederiksberg,	  særligt	  i	  Dagtilbud	  A,	  hvor	  80%	  

er	  under	  40	  år.	  Samlet	  for	  dagtilbud	  A	  og	  B	  er	  68%	  under	  40	  år,	  hvorimod	  aldersfordelingen	  

i	  Gladsaxe	  er	  mere	  ligeligt	  fordelt.	  Dagtilbud	  X	  har	  den	  største	  andel	  ældre	  medarbejdere;	  

her	  er	  38,9%	  over	  50	  år.	  

Anciennitet:	  Vi	  har	  spurgt	  til	  respondenternes	  anciennitet	  i	  kommunen	  og	  indenfor	  det	  

pædagogiske	  område	  generelt.	  Dette	  begrundet	  i,	  at	  ancienniteten	  indenfor	  den	  pågældende	  

kommune	  og	  pædagogfaget	  kan	  have	  en	  betydning	  for	  opfattelse	  af	  styringsværktøjerne.	  	  

Medarbejderne	  i	  de	  to	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe	  har	  generelt	  været	  ansat	  i	  kommunen	  i	  længere	  

tid,	  end	  det	  er	  tilfældet	  på	  Frederiksberg.	  64,7%	  har	  været	  ansat	  under	  fem	  år	  på	  

Frederiksberg,	  og	  kun	  5,9%	  har	  været	  ansat	  i	  over	  femten	  år.	  I	  Gladsaxe	  har	  46,6%	  været	  

ansat	  under	  fem	  år,	  og	  26,7%	  har	  over	  femten	  års	  anciennitet	  i	  kommunen.	  I	  Dagtilbud	  Y	  har	  

41,7%	  over	  femten	  års	  erfaring,	  og	  hele	  50%	  i	  dagtilbud	  B	  har	  under	  to	  års	  anciennitet.	  Med	  

hensyn	  til	  den	  generelle	  anciennitet	  har	  70%	  af	  de	  adspurgte	  i	  Gladsaxe	  over	  seks	  års	  

erfaring,	  hvor	  det	  kun	  er	  gældende	  for	  50%	  på	  Frederiksberg.	  

I	  forbindelse	  med	  statistisk	  analyse	  af	  besvarelserne	  har	  vi	  dog	  ikke	  umiddelbart	  kunnet	  

finde	  nogle	  væsentlige	  forskelle,	  når	  vi	  sammenligner	  svarene	  fordelt	  på	  

baggrundsvariablene,	  hvorfor	  dette	  alligevel	  ikke	  er	  inddraget	  i	  analysen.	  En	  medvirkende	  

faktor	  i	  forhold	  tilat	  der	  ikke	  kan	  konstateres	  væsentlige	  forskelle	  kan	  være,	  at	  den	  samlede	  

undersøgte	  population	  kun	  er	  på	  henholdsvis	  35	  på	  Frederiksberg	  og	  30	  i	  Gladsaxe.	  

Spørgsmål	  7	  handler	  om	  den	  faglige	  kompetenceudvikling	  og	  mødeaktivitet,	  som	  

respondenterne	  har	  deltaget	  i,	  i	  forhold	  effektstyring	  og	  DAP.	  Baggrunden	  for	  at	  spørge	  til	  

dette	  er,	  at	  omfanget	  af	  disse	  aktiviteter	  har	  en	  betydning	  for	  anvendelse,	  opfattelse	  og	  

motivation.	  

De	  næste	  fire	  spørgsmål	  vedrører	  anvendelse	  og	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet.	  	  

I	  spørgsmål	  8	  spørger	  vi	  om	  medarbejdernes	  grad	  af	  anvendelse	  af	  effektstyring	  og	  DAP	  i	  

forhold	  til	  at	  understøtte	  børns	  læring	  og	  tilrettelægge	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Dette	  for	  at	  

undersøge	  hvorvidt	  styringsværktøjet	  i	  realiteten	  anvendes	  til	  dét,	  som	  det	  er	  indført	  for	  at	  

understøtte.	  	  
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I	  spørgsmål	  9	  stiller	  vi	  seks	  spørgsmål,	  der	  skal	  belyse	  medarbejdernes	  opfattelse	  af	  

styringsværktøjet.	  Der	  er	  stillet	  seks	  spørgsmål	  for	  at	  imødekomme	  de	  forskellige	  

dimensioner,	  der	  er	  i	  forhold	  til	  begrebet	  ”opfattelse”.	  Ifølge	  Hansen	  kræver	  det	  ofte	  flere	  

spørgsmål	  til	  at	  belyse	  den	  samlede	  opfattelse	  (Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  305).	  I	  

spørgsmål	  10	  spørges	  til,	  hvorvidt	  effektstyring/DAP	  opfattes	  som	  et	  hjælpsomt	  eller	  

unødvendigt	  redskab,	  og	  i	  spørgsmål	  11	  beder	  vi	  respondenterne	  vurdere,	  om	  tiden	  brugt	  

på	  effektstyring/DAP	  er	  godt	  givet	  ud	  eller	  spild	  af	  tid.	  

Spørgsmål	  12	  og	  13	  vedrører	  intrinsisk	  motivation	  og	  jobtilfredshed.	  Spørgsmål	  12	  	  har	  

fem	  spørgsmål	  for	  at	  afdække	  det	  flerdimensionelle	  i	  dette	  begreb.	  For	  at	  afdække	  om	  

styringsværktøjerne	  er	  demotiverende	  for	  respondenterne,	  spørger	  vi	  hvorvidt	  

respondenterne	  har	  overvejet	  at	  stoppe	  på	  grund	  af	  styringsværktøjet.	  Et	  overvejet	  stop	  vil	  

være	  den	  yderste	  konsekvens	  for	  motivationen	  i	  forhold	  til	  en	  negativ	  opfattelse	  af	  

styringsværktøjet,	  og	  dermed	  i	  sidste	  ende	  også	  for	  performance.	  	  

Spørgsmål	  14	  retter	  sig	  mod	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  respondenterne	  er	  public	  service-‐	  

motiverede.	  Spørgsmålene	  om	  PSM	  bygger	  på	  teorien	  om,	  at	  flere	  dimensioner	  udgør	  den	  

samlede	  grad	  af	  PSM.	  Vi	  har	  valgt,	  at	  spørgsmålene	  indbefatter	  dimensionerne	  public	  

interest,	  compassion	  og	  self-‐sacrifice.	  Vi	  anvender	  to	  spørgsmål	  indenfor	  hver	  af	  PSM-‐

dimensionerne.	  

Vi	  har	  udeladt	  dimensionen	  vedr.	  policymaking,	  idet	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  denne	  

dimension	  ikke	  er	  relevant	  for	  vores	  undersøgelse.	  Vi	  har	  ikke	  et	  ønske	  om	  at	  fokusere	  på,	  

hvorvidt	  medarbejderne	  har	  en	  interesse	  for	  at	  påvirke	  de	  politiske	  beslutninger	  i	  forhold	  til	  

valg	  af	  og	  implementering	  af	  styringsredskaberne.	  

Public	  interest:	  Det	  er	  relevant	  at	  inddrage	  denne	  dimension,	  idet	  offentligt	  ansatte	  og	  

fagprofessionelle	  traditionelt	  er	  drevet	  af	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  samfundet.	  Det	  er	  endvidere	  

interessant	  for	  opgavens	  undersøgelsesaspekt	  at	  se	  på,	  hvorvidt	  styringsværktøjer	  påvirker	  

de	  fagprofessionelle	  medarbejdere	  i	  forhold	  til	  deres	  motivation	  for	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  

samfundet.	  

Compassion:	  Denne	  dimension	  er	  relevant,	  idet	  den	  kan	  være	  med	  til	  at	  tegne	  et	  billede	  af	  de	  

fagprofessionelles	  behov	  for	  og	  evne	  til	  at	  involvere	  sig	  følelsesmæssigt	  i	  forhold	  til	  andre	  

mennesker	  for	  dermed	  at	  gøre	  en	  positiv	  forskel.	  	  
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Self-‐sacrifice:	  Denne	  dimension	  omhandler	  medarbejderens	  motivation	  i	  forhold	  til	  

selvopofrelse.	  Med	  udgangspunkt	  i	  at	  undersøge	  hvorvidt	  fagprofessionelle	  bliver	  motiveret	  

af	  at	  ’ofre	  sig’	  i	  forhold	  til	  andre	  mennesker,	  er	  det	  relevant	  at	  medtage	  denne	  dimension.	  

Spørgsmål	  15	  vedrører	  lederens	  rolle	  og	  udtrykker	  respondenternes	  opfattelse	  af	  hvorvidt	  

lederen	  besidder	  de	  fire	  dyder	  for	  godt	  oversættelsesarbejde.	  Der	  er	  fem	  underkategorier	  til	  

spørgsmål	  15,	  som	  knytter	  an	  til	  hver	  af	  dyderne.	  Spørgsmål	  9a	  fokuserer	  på	  dyden	  om	  ”den	  

kundskabsrige	  og	  flerkontekstuelle	  oversætter”,	  spørgsmål	  9b	  og	  9c	  til	  dyden	  ”den	  modige	  

og	  kreative	  oversætter”,	  spørgsmål	  9d	  til	  dyden	  ”den	  tålmodige	  oversætter,	  oversætteren	  

som	  viruspasser”	  og	  spørgsmål	  9e	  refererer	  til	  dyden	  ”den	  stærke	  oversætter”.	  

Univariat	  og	  bivariat	  analyse	  af	  survey	  

I	  det	  statistiske	  analysearbejde	  af	  vores	  survey	  foretager	  vi	  både	  univariat	  og	  bivariat	  

analyse.	  

	  Med	  univariat	  analyse	  menes	  beskrivelse	  af	  én	  variabel,	  som	  anvendes	  til	  deskriptiv	  

statistik	  (tabeller,	  figurer,	  gennemsnitsanalyse).	  Dette	  giver	  derved	  et	  oveblik	  over	  

besvarelserne,	  så	  vi	  kan	  præsentere	  materialet	  med	  tabeller	  og	  søjlestakke	  (Hansen	  &	  

Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  339).	  

En	  bivariat	  analyse	  er	  en	  analyse	  af	  sammenhæng	  mellem	  to	  variable,	  som	  anvendes	  til	  den	  

generaliserende	  og	  forklarende	  statistik	  (Hansen	  &	  Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  364).	  

Andersen	  et	  al	  argumenterer	  for,	  at	  bivariate	  analyser	  ofte	  ikke	  er	  tilstrækkelige	  til	  at	  forstå	  

komplekse	  sammenhænge,	  og	  der	  bør	  inddrages	  kontrolvariable	  i	  analysen,	  hvormed	  

analysen	  derfor	  bliver	  multivariat.	  Dette	  er	  for	  at	  undgå	  at	  skabe	  en	  spuriøs	  (falsk)	  

sammenhæng	  (Andersen	  et	  al,	  2012:	  35).	  I	  vores	  undersøgelse	  inddrages	  ikke	  tredjevariable	  

(kontrolvariable),	  idet	  vi	  blot	  undersøger	  om	  der	  forekommer	  tendenser,	  der	  angiver	  en	  

mulig	  sammenhæng	  mellem	  to	  variable.	  Dermed	  er	  vi	  klar	  over,	  at	  vi	  undlader	  at	  inddrage	  

en	  af	  de	  væsentlige	  forudsætninger,	  der	  bør	  være	  tilstede	  for	  at	  tale	  om	  kausalitet	  (Hansen	  

&	  Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  372).	  Dog	  vil	  vi	  i	  diskussion	  af	  analysen	  forholde	  os	  kritisk	  

til	  hvad	  statistikken	  viser	  os	  og	  inddrage	  andre	  relevante	  faktorer,	  der	  kan	  påvirke	  en	  

eventuel	  sammenhæng.	  

Vi	  anvender	  bivariat	  analyse	  til	  at	  undersøge	  hvorvidt	  der	  i	  hver	  af	  de	  to	  kommuner	  kan	  

konstateres	  en	  sammenhæng	  mellem	  medarbejdernes	  opfattelse	  (belyst	  via	  gennemsnit	  af	  
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survey-‐spørgsmål	  9a-‐f,	  samt	  10	  og	  11)	  og	  henholdsvis	  deres	  intrinsiske	  motivation	  (belyst	  

via	  gennemsnit	  af	  spørgsmål	  12a-‐e),	  deres	  PSM	  (belyst	  via	  gennemsnit	  af	  spørgsmål	  14a-‐f)	  

og	  lederens	  rolle	  (belyst	  via	  gennemsnit	  af	  spørgsmål	  15a-‐e).	  	  

Disse	  er	  grafisk	  præsenteret	  som	  scatterplots	  i	  	  figur	  21,	  22	  og	  36.	  Da	  det	  ses,	  at	  disse	  XY-‐

værdier	  fordeler	  sig	  tilnærmet	  elliptisk	  omkring	  en	  ret	  linje	  og	  de	  to	  variable	  betragtes	  som	  

intervalskalerende	  (jf.	  brug	  af	  Likert-‐skalaen)	  anvendes	  den	  statistiske	  test	  Pearsons	  r	  til	  at	  

teste	  for	  sammenhæng	  mellem	  de	  to	  undersøgte	  variable.	  En	  r-‐værdi	  på	  1	  indikerer	  en	  

perfekt	  positiv	  sammenhæng	  mellem	  de	  to	  variable,	  og	  -‐1	  en	  perfekt	  negativ	  (i.e.	  alle	  XY-‐

værdier	  fordeler	  sig	  på	  en	  ret	  linje).	  En	  r-‐værdi	  på	  0	  viser	  at	  der	  ingen	  nævneværdig	  

sammenhæng	  er	  mellem	  de	  to	  variable	  (Hansen	  &	  Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  379).	  P-‐

værdien	  angiver	  sandsynligheden	  for,	  at	  r-‐værdien	  er	  forskellig	  fra	  0.	  Denne	  afhænger	  af	  n	  

(antallet	  af	  respondenter).	  Er	  P<0.05	  regnes	  sammenhængen	  mellem	  de	  to	  variable	  (r)	  for	  at	  

være	  signifikant	  forskellig	  fra	  0.	  

Korrelationskoefficienter	  kan	  konkludere	  på	  styrken	  og	  retningen	  af	  en	  sammenhæng	  

mellem	  variable.	  Hvis	  der	  konstateres	  en	  høj	  korrelation,	  siger	  man,	  at	  det	  ene	  sæt	  kan	  

forudsiges	  fra	  det	  andet.	  Der	  kan	  ikke	  nødvendigvis	  konstateres	  en	  direkte	  

årsagssammenhæng	  mellem	  variable	  (Hansen	  &	  Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  375).	  

Semistrukturerede	  livsverdensinterviews	  

Vi	  har	  foretaget	  et	  semistruktureret	  livverdensinterview	  med	  en	  decentral	  leder,	  der	  har	  

arbejdet	  i	  begge	  kommuner	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  interviewpersonens	  oplevelser	  og	  

erfaringer	  med	  ledelsesgerningen	  og	  indfrielse	  af	  målsætninger	  i	  relation	  til	  motivation	  i	  

forhold	  til	  kerneydelsen	  under	  de	  styringsværktøjer,	  der	  benyttes	  i	  de	  to	  kommuner.	  Dette	  

interview	  er	  foretaget	  før	  survey	  og	  de	  øvrige	  interview,	  da	  vi	  benytter	  dette	  interview	  til	  at	  

indkredse	  hvilke	  spørgsmål,	  der	  stilles	  bredt.	  

Vi	  har	  ligeledes	  foretaget	  livverdensinterviews	  med	  lederne	  i	  de	  fire	  dagtilbud,	  der	  udgør	  

casestudierne	  i	  vores	  undersøgelse.	  Dette	  er	  gjort	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  

interviewpersonernes	  erfaringer	  og	  oplevelser	  med	  styringsværktøjerne	  og	  hvordan	  det	  

påvirker	  deres	  egen	  og	  medarbejdernes	  motivation.	  Ud	  fra	  interviewet	  søges	  det	  at	  

identificere	  hvilke	  dyder	  for	  godt	  oversættelsesarbejde	  lederne	  besidder.	  
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Interviewguide	  er	  udformet	  med	  baggrund	  i	  anbefalinger	  fra	  Harrits,	  Pedersen	  &	  Halkier	  

(Harrits,	  Pedersen	  &	  Halkier	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012144-‐172)	  og	  Rienecker	  et	  al	  (Rienecker	  et	  

al,	  2012:	  207-‐221).	  I	  det	  følgende	  beskrives	  vores	  overvejelser	  og	  forberedelse.	  

Vi	  benytter	  en	  semistruktureret	  interviewform	  fordi,	  vi	  ønsker	  at	  starte	  med	  åbne	  

tematiseringer,	  således,	  at	  vi	  får	  interviewpersonens	  uforbeholdende	  tanker,	  og	  ikke	  i	  for	  

høj	  grad	  påvirker	  personens	  udsagn	  med	  vores	  holdninger,	  som	  ofte	  vil	  skinne	  igennem	  ved	  

mere	  specifikke	  spørgsmål.	  Til	  gengæld	  vil	  vi	  også	  gerne	  have	  mulighed	  for	  hen	  mod	  

slutningen	  af	  interviewet	  at	  stille	  mere	  målrettede	  spørgsmål,	  i	  fald	  den	  åbne	  tilgang	  ikke	  

allerede	  har	  besvaret	  disse.	  

Den	  semistrukturerede	  interviewguide	  indeholder	  en	  oversigt	  over	  temaer,	  der	  skal	  dækkes	  

og	  forslag	  til	  spørgsmål.	  Interviewet	  kredser	  om	  tre	  temaer:	  

• Styring	  og	  lederens	  rolle	  

• Kontrol,	  tillid	  og	  metodefrihedsgrader	  

• Motivation,	  medarbejdertilfredshed,	  indflydelse	  og	  engagement	  

Udarbejdelse	  af	  spørgeguide	  til	  de	  åbne	  livsverdeninterviews	  er,	  som	  ved	  spørgeskemaet,	  

udarbejdet	  med	  udgangspunkt	  i	  problemformuleringen	  og	  de	  teoretiske	  begreber,	  der	  

benyttes	  i	  masterafhandlingen.	  Dette	  for	  at	  sikre	  validitet	  og	  tilknytning	  til	  de	  teorier	  der	  

anvendes	  i	  masterafhandlingen.	  

Der	  tages	  højde	  for	  at	  sikre	  de	  forskningsetiske	  retningslinjer	  og	  forinden	  interviewet	  

gennemføres	  sendes	  et	  introduktionsbrev	  med	  kort	  info	  om	  masterafhandlingens	  emne,	  info	  

om	  tid,	  sted,	  varighed	  samt	  diverse	  om	  selve	  interviewformen,	  anonymitet	  mv.	  Informanten	  

skal	  ikke	  føle	  sig	  eksponeret	  ubehageligt	  eller	  brugt	  i	  ukontrollable	  omgivelser.	  Vi	  har	  ladet	  

interviewpersonerne	  blive	  anonymiseret,	  og	  har	  i	  slutningen	  af	  hvert	  interview	  sikret,	  at	  de	  

ikke	  føler	  sig	  kompromitteret	  af	  deres	  udsagn.	  

Interviewguiden	  er	  udformet	  med	  henholdsvis	  forskningsspørgsmål	  og	  interviewspørgsmål	  

til	  det	  tema	  vi	  ønsker	  at	  belyse.	  Dette	  for	  at	  gøre	  interviewet	  operationaliserbart	  i	  forhold	  til	  

analysen.	  
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Interviewspørgsmål	  er	  ”oversat”	  fra	  forskningssprog	  til	  interviewpersonens	  hverdagssprog,	  

som	  er	  letforståelige,	  korte	  og	  fri	  for	  akedemisk	  sprog.	  ”Hvordan”	  og	  ”hvad”	  er	  som	  

deskriptive	  spørgsmål	  stillet	  først	  for	  at	  udløse	  spontane	  beskrivelser.	  

Nedenstående	  er	  et	  uddrag	  fra	  interviewguiden,	  som	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  3.	  

Figur	  9:	  Uddrag	  fra	  interviewguide	  

	  
	  

Temaer	  
	  

Forskningsspørgsmål	  
	  

Interviewspørgsmål	  -‐	  korte,	  enkle	  
spørgsmål	  

	  
Erfaringssøgende	  spørgsmål,	  

spørgsmålstyper	  
	  
3.	  Motivation,	  
medarbejder-‐
tilfredshed,	  
indflydelse	  og	  
engagement	  
	  

	  
Har	  styringsværktøjerne	  
en	  betydning	  for	  
motivation	  og	  
medarbejdertilfredshed?	  
	  

	  
Hvordan	  har	  personalet	  taget	  imod	  
effektstyring/DAP?	  	  

Har	  du	  mødt	  medspil	  (engagement)	  og	  
modstand?	  Hvordan	  og	  fra	  hvem?	  	  
	  

Hvordan	  oplever	  du	  medarbejderes	  
motivation	  og	  tilfredshed?	  
	  

Ser	  du	  nogen	  sammenhæng	  mellem	  
styringsværktøjerne	  og	  motivationen	  
hos	  medarbejderne?	  I	  givet	  fald,	  
hvilke?	  
	  

	  
Erfaringssøgende	  hjælpespørgsmål:	  

Hvad	  skete	  der	  og	  hvordan	  skete	  det?	  

Hvad	  oplevede	  du?	  

Hvordan	  havde	  du	  det	  dengang?	  

Er	  der	  andre	  lignende/forskellige	  
erfaringer?	  

Kan	  du	  give	  et	  eksempel	  på	  det?	  

En	  ting,	  jeg	  har	  hørt	  dig	  nævne	  er...	  

Kan	  du	  fortælle	  noget	  mere	  om…	  

En	  ting,	  som	  du	  ikke	  har	  nævnt	  er...	  
betyder	  det	  noget	  eller?	  

	  
	  
	  
	  
Systematisering	  og	  bearbejdning	  af	  data	  i	  displays	  

I	  et	  forsøg	  på	  at	  undgå	  at	  vores	  masterafhandling	  er	  ”forende-‐tung”	  har	  vi	  systematiseret	  og	  

sorteret	  det	  empiriske	  materiale	  ved	  at	  opstille	  displays	  samtidig	  med,	  at	  vi	  indsamler	  

empirien.	  Dette	  dels	  for,	  at	  vi	  kan	  holde	  styr	  på	  den	  megen	  data	  og	  dels	  for	  at	  sikre	  en	  tråd	  i,	  

at	  data	  og	  teori	  hjælper	  os	  med	  at	  besvare	  problemstillingen.	  Vi	  har	  således	  valgt	  ikke	  at	  

transskribere	  de	  fem	  interviews,	  men	  har	  til	  gengæld	  kategoriseret	  og	  sammenstillet	  

udsagnene	  i	  det	  såkaldte	  display.	  Displayet	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  5.	  De	  fem	  interviews	  er	  
vedlagt	  som	  lydfiler	  i	  deres	  fulde	  længde.	  

Dahler-‐Larsen	  peger	  på,	  at	  mange	  kvalitative	  undersøgelser	  lider	  af	  svaghedstegn,	  hvor	  data	  

og	  databearbejdningen	  underprioriteres,	  og	  analysen	  baseres	  på	  mere	  eller	  mindre	  

tydeliggjorte	  udpluk	  af	  utætte	  data.	  Han	  kalder	  det	  at	  gøre	  processen	  ”forende-‐tung”	  og	  giver	  

et	  bud	  på,	  hvordan	  man	  kan	  gøre	  undersøgelsesarbejdet	  balanceret	  med	  opstilling	  af	  

displays	  til	  fremstilling	  af	  kvalitativ	  data	  (Dahler-‐Larsen,	  2002:	  36-‐37).	  Et	  display	  er	  en	  
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grafisk	  eller	  tabelmæssig	  fremstilling	  af	  data	  i	  koncentreret	  form	  opbygget	  på	  en	  

systematisk	  måde,	  hvorved	  et	  helt	  datasæt	  kan	  ses	  ét	  sted	  (Dahler-‐Larsen,	  2002:	  41).	  

Anvendelsen	  af	  displays	  har	  i	  forhold	  til	  det	  kvalitative	  interview	  den	  fordel,	  at	  det	  danner	  et	  

overblik	  over	  informanternes	  udsagn	  på	  tværs	  af	  de	  opstillede	  temaer	  (Dahler-‐Larsen,	  2002:	  
42).	  	  

Dahler-‐Larsen	  har	  tre	  principper,	  som	  han	  anbefaler	  at	  følge	  ved	  opstilling	  af	  displays	  
(Dahler-‐Larsen	  2008:	  43-‐48).	  

• Autencitetsreglen	  som	  foreskriver,	  at	  man	  så	  vidt	  muligt	  skal	  basere	  sit	  display	  på	  

data	  i	  deres	  oprindelige	  form.	  	  

• Inklusionsreglen	  der	  foreskriver,	  at	  al	  data,	  der	  falder	  inden	  for	  de	  kategoriske	  

afgrænsninger	  (den	  celle	  i	  displayet),	  man	  udtaler	  sig	  om,	  skal	  medtages	  på	  det	  

pågældende	  sted	  i	  displayet.	  Derfor	  skal	  mangler,	  huller,	  anomalier	  osv.	  medtages	  i	  

betragtningerne.	  	  

• Transparensreglen	  der	  foreskriver	  i	  al	  sin	  enkelhed,	  at	  det	  skal	  være	  
gennemskueligt,	  hvordan	  displayet	  er	  konstrueret.	  

Disse	  tre	  principper	  søger	  vi	  at	  honorere	  i	  videst	  muligt	  omfang.	  Vi	  afviger	  en	  smule	  fra	  

autenticitetsreglen,	  da	  vi	  af	  hensyn	  til	  citaternes	  klarhed	  vælger	  at	  udelade	  ord	  som	  ”øh”	  og	  

lignende.	  Inklusionsreglen	  tilsigtes	  ved	  at	  lade	  celler	  stå	  tomme,	  når	  interviewpersonerne	  

ikke	  forholder	  sig	  til	  de	  konkrete	  temaer.	  Transparensreglen	  tilstræbes	  ved	  at	  strukturere	  
displayet	  ud	  fra	  analysens	  temaer	  og	  forskningsspørgsmål.	  

Når	  vi	  behandler	  udtalelser	  fra	  lederne	  i	  analysen,	  refereres	  der	  til	  den	  celle	  i	  displayet,	  hvor	  
udsagnet	  er	  registreret.	  
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Nedenstående	  figur	  er	  et	  udpluk	  fra	  displayet	  over	  interviews,	  som	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  5.	  

Figur	  10:	  Udpluk	  fra	  display	  over	  lederudsagn	  (interviews)	  

	  
	  

TEMAER	   FORSKNINGS-‐
SPØRGSMÅL	  

DAGTILBUDSLEDER	  
A	  

DAGTILBUDSLEDER	  
B	  

DAGTILBUDSLEDER	  
X	  

DAGTILBUDSLEDER	  
Y	  

DAGTILBUDSLEDER	  
CZ	  

2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
KONTROL,	  TILLID	  
OG	  
METODEFRIHEDS-‐
GRADER	  

Opleves	  det	  som	  
Kontrol	  eller	  
understøttelse?	  
(lederens	  
opfattelse).	  
Meningsfyldt?	  

Jeg	  tror	  der	  var	  nogle	  
som	  var	  bange	  for,	  at	  
det	  blev	  sådan	  en	  
fabrikslignende	  
måling.	  Eller	  en	  
regnskabsmåling	  på	  
om	  det	  er	  godt	  nok	  det	  
vi	  går	  og	  gør,	  eller	  er	  
der	  nogen	  som	  ryger.	  
(13.12)	  

Som	  jeg	  ser	  det,	  ligger	  
det	  ikke	  så	  langt	  væk	  
fra	  den	  måde	  vi	  
arbejder	  på	  i	  forvejen.	  
(07.30)	  

Der	  ligger	  noget	  
kontrolinstans	  i	  det.	  
Det	  handler	  lidt	  om	  de	  
oplevelser	  man	  har	  
haft.	  (12.59)	  

Rammerne	  er	  givet	  fra	  
Gladsaxe	  kommune	  
med	  DAP-‐projektet.	  
[…]	  Vi	  udfordrer	  
rammen	  (02.40)	  

Forskelligheden	  ligger	  
meget	  i,	  at	  i	  Gladsaxe,	  
det	  jeg	  mødte,	  […]	  
fremfor	  sådan	  som	  det	  
er	  på	  Frederiksberg	  
er,	  at	  
implementeringsfasen	  
-‐	  metodedelen,	  
adskiller	  sig	  
væsentligt	  fordi	  den	  
er	  for	  mig	  at	  se	  er	  
fastssat	  på	  forhånd	  i	  
Gladsaxe	  i	  -‐	  nu	  er	  det	  
jo	  så	  DAP.	  (03.54)	  

	   	   Jeg	  synes	  at	  vi	  på	  Frb.	  
har	  en	  fantastisk	  stor	  
metodefrihed.	  (22.12)	  

Vi	  kan	  ikke	  sige	  nej,	  og	  
jeg	  har	  heller	  ikke	  
prøvet	  det.	  (10.38)	  

Det	  er	  typisk	  når	  man	  
har	  haft	  nogle	  
konsulenterne	  ude	  og	  
får	  af	  vide	  -‐	  det	  er	  ikke	  
rigtigt,	  og	  det	  er	  ikke	  
rigtigt.	  […]	  De	  føler	  sig	  
overvåget	  i	  er	  det	  nu	  
korrekt	  det	  jeg	  gør.	  
[…]	  Jeg	  har	  også	  selv	  
oplevet	  det,	  det	  der	  
med	  "Det	  er	  ikke	  god	  
nok"	  (13.28)	  

Der	  er	  nogle	  helt	  
fastlagte	  værktøjer	  
som	  vi	  SKAL	  bruge.	  
Skema	  1-‐2	  og	  3.	  
Fokusbarnskemaer.	  
Det	  er	  jo	  rammen,	  
men	  inden	  for	  den	  
ramme	  kan	  vi	  jo	  
hoppe	  og	  danse	  og	  
springe.	  Hvad	  vi	  nu	  
har	  lyst	  til.	  (01.50)	  

Jeg	  mener	  faktisk	  at	  
man	  kan	  få	  nogle	  
blinde	  pletter	  når	  man	  
bliver	  så	  metodisk	  og	  
når	  man	  bliver	  så	  
konceptstyret,	  og	  det	  
er	  også	  den	  anke	  jeg	  
har	  på	  effektstyring	  på	  
Frb.	  hvis	  det	  bliver	  for	  
meget.	  (1.14.56)	  
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KAPITEL	  5:	  CASEFREMSTILLING	  	  

Figur	  11:	  Kommunernes	  udvalgte	  grundoplysninger	  og	  nøgletal.	  

	   	  
FREDERIKSBERG	  

	  
GLADSAXE	  

	  
	  

Indbyggere	  pr.	  01.01.13	  
	  

	  
Ca.	  102.000	  

	  
Ca.	  66.000	  

	  
Antal	  dagtilbud	  –	  2013	  

	  
68	  

(Kommunale,	  selvejende,	  private	  og	  
dagplejen)	  

	  
64	  

(Kommunale,	  selvejende	  og	  
dagplejen)	  

	  
Antal	  0-‐6	  årige	  indskrevet	  i	  

dagtilbud	  –	  2013	  
	  

	  
Ca.	  6.800	  

	  
Ca.	  4.400	  

	  
Fordelingstal	  mellem	  antal	  

indbyggere	  og	  0-‐6	  årige	  indskrevet	  
i	  dagtilbud	  

	  
	  

	  
15	  

(hvert	  0-‐6	  årige	  barn	  repræsenterer	  
15	  borgere)	  

	  
15	  

(hvert	  0-‐6	  årige	  barn	  
repræsenterer	  15	  borgere)	  

	  
Politisk	  styre	  

	  

	  
Konservativ	  borgmester	  

	  
Socialdemokratisk	  borgmester	  

	  
	  

Politisk	  målsætning	  for	  fordeling	  
mellem	  uddannet	  og	  ikke	  uddannet	  

personale	  i	  dagtilbud	  
	  

	  
	  

60/40	  %	  

	  
	  

70/30	  %	  

	  
Ledelse	  

	  

	  
Leder	  og	  souschef	  i	  alle	  dagtilbud.	  
(Afdelingsleder(e)	  i	  dagtilbud	  med	  
flere	  end	  5	  grupper	  og/eller	  fysisk	  

adskilte	  enheder)	  
	  

	  
Områdeledelse	  og	  daglig	  leder	  

(børnehusleder)	  i	  hvert	  børnehus.	  
(I	  selvejende	  institutioner	  (8)	  er	  
der	  leder	  og	  souschef	  –	  de	  er	  ikke	  

en	  del	  af	  et	  område)	  
	  

	  
Styringsværktøj	  

	  

	  
Effektstyring	  (2012/13)	  

	  
DAP	  (2003)	  

	  
Lokalpolitiske	  mål	  for	  0-‐6	  åriges	  

tid	  i	  dagtilbud	  
	  

	  
Livsduelighed	  og	  skoleparathed	  

	  
(Ingen	  lokalt	  fastsatte	  politiske	  

mål)	  

Dagtilbudsområdet	  i	  Frederiksberg	  kommune	  	  

Frederiksberg	  har	  siden	  1909	  været	  en	  konservativ	  kommune,	  der	  er	  kendt	  for	  en	  høj	  

decentraliserings	  grad	  og	  for	  at	  give	  medarbejderne	  et	  stort	  råderum	  i	  opgavevaretagelsen.	  

Dagtilbudsafdelingen	  er	  placeret	  i	  Børne-‐	  og	  Ungeområdet,	  og	  ledes	  af	  en	  dagtilbudschef	  og	  

souschef.	  Der	  er	  68	  kommunale,	  selvejende,	  private	  institutioner	  samt	  dagplejen.	  De	  

kommunale	  dagtilbud	  referer	  direkte	  til	  dagtilbudschefen	  og	  Børne-‐	  og	  Ungeområdet,	  
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hvorimod	  de	  selvejende	  dagtilbud	  har	  driftsoverenskomst	  med	  Frederiksberg	  Kommune,	  og	  

i	  flere	  sammenhænge	  refererer	  til	  deres	  interesseorganisation.	  Det,	  at	  der	  er	  forholdsvis	  

mange	  selvejende	  dagtilbud	  på	  Frederiksberg,	  medfører	  en	  øget	  kompleksitet	  i	  forhold	  til	  

ledelsesopgaven,	  samarbejdet	  på	  tværs	  og	  den	  tværgående	  sammenhæng.	  Det	  at	  

dagtilbudsområdet	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  der	  er	  en	  stor	  metodefrihed,	  betyder	  at	  der	  er	  

mange	  måder	  at	  implementere	  og	  arbejde	  med	  effektstyring.	  

Figur	  12:	  Organisationsdiagram	  -‐	  Frederiksberg	  

	  

	  

	  

Effektstyring	  

Effektstyring	  er	  indført	  på	  Frederiksberg,	  fordi	  man	  ønsker	  at	  måle	  på	  effekt	  og	  præstation.	  

Styringsværktøjet	  blev	  første	  gang	  introduceret	  for	  alle	  ledere	  i	  kommunen	  på	  en	  

konference	  i	  efteråret	  2011.	  På	  dagtilbudsområdet	  præsenterede	  dagtilbudschefen	  

efterfølgende	  effektstyringsbegrebet	  og	  de	  politiske	  målsætninger	  på	  et	  ledermøde	  i	  foråret	  

2012	  for	  alle	  kommunens	  dagtilbudsledere.	  Herefter	  blev	  der	  etableret	  flere	  ekstra	  

ledermøder,	  hvor	  lederne	  og	  deres	  souschefer	  arbejdede	  med	  forankring	  af	  

mellemlangsigtede	  mål	  i	  forhold	  til	  deres	  eget	  dagtilbud.	  Dette	  havde	  til	  formål	  at	  lære	  at	  

benytte	  metoden	  koblet	  til	  effektstyring	  for	  efterfølgende	  at	  kunne	  arbejde	  videre	  lokalt.	  

Borgmester	  

Kommunal-‐
direktør	  

Direktør	  
Kultur	  og	  stab	  

Direktør	  
Service-‐
området	  

Direktør	  
Børne-‐	  og	  
unge	  

Dagtilbudschef	  

Dagtilbuds-‐
leder	  

Souschef,	  evt.	  
afdelingsleder	  

Direktør	  
By	  og	  miljø	  

Direktør	  
Social,	  

sundhed,	  og	  
arb.marked	  



54 
 

Alle	  dagtilbudslederne	  har	  ultimo	  2012	  underskrevet	  en	  fokusaftale	  med	  dagtilbudschefen,	  

som	  forpligter	  dem	  til	  at	  arbejde	  efter	  den	  forandringsteori,	  de	  har	  udarbejdet.	  

Figur	  13:	  Forandringsteorien	  

	  

	  
	  

Ovenstående	  figur	  er	  forandringsteorien,	  som	  dagtilbuddene	  skal	  benytte.	  Figuren	  

illustrerer,	  hvad	  der	  er	  politisk	  og	  centralt	  defineret,	  og	  hvor	  det	  enkelte	  dagtilbud	  selv	  har	  

indflydelse.	  At	  tillade	  en	  vis	  autonomi	  i	  udarbejdelsen	  er	  valgt	  i	  erkendelse	  af	  

dagtilbuddenes	  forskellighed	  og	  kommunens	  tradition	  for	  høje	  decentrale	  frihedsgrader.	  

Overordnet	  er	  der	  to	  strategiske	  pejlemærker,	  som	  det	  politiske	  niveau	  har	  besluttet	  at	  

samtlige	  dagtilbud	  i	  kommunen	  skal	  arbejde	  med.	  De	  strategiske	  pejlemærker	  er	  

skoleparathed	  og	  livsduelighed.	  Derefter	  har	  forvaltningen	  i	  samarbejde	  med	  lederne	  

nedbrudt	  disse	  pejlemærker	  i	  fire	  ”resultater	  på	  mellemlangt	  sigt”.	  Herefter	  er	  det	  op	  til	  

hvert	  enkelt	  dagtilbud	  at	  oversætte	  politikkernes	  og	  forvaltningens	  mål	  til	  daglig	  praksis.	  

Hvordan	  man	  decentralt	  griber	  denne	  opgave	  an	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  leder.	  Det	  har	  under	  

hele	  forløbet	  været	  muligt	  at	  rette	  henvendelse	  til	  dagtilbudschefen	  og	  pædagogiske	  

konsulenter	  for	  at	  søge	  støtte	  og	  hjælp,	  ligesom	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  få	  sparring	  i	  de	  

ledernetværk,	  som	  alle	  ledere	  indgår	  i.	  Ledernetværkene	  har	  diskuteret	  deres	  udarbejdelse	  

af	  forandringsteorierne,	  og	  det	  har	  vist	  sig,	  at	  der	  bliver	  arbejdet	  meget	  forskelligt	  med	  

effektstyring.	  Nogle	  ledere	  har	  valgt	  at	  inddrage	  ledelsesteamet	  eller	  udvalgte	  medarbejdere	  

i	  arbejdet	  med	  forandringsteorien	  og	  den	  efterfølgende	  implementeringsfase,	  hvorimod	  

andre	  har	  valgt,	  at	  det	  er	  en	  opgave	  for	  hele	  personalegruppen.	  Hvert	  dagtilbud	  havde	  i	  

Forandringsteorien,

,
,
,
,
,

Strategiske,
pejlemærker,

Resultat,på,
mellemlang,

sigt,

Resultat,på,
kort,sigt,Indikatorer,Indsats,Ressourcer,

!
,

95%,af,alle,børn,kan,
koncentrere,,sig,i,en,ubrudt,
periode,på,,15,minu@er,
,

!
!
!
!

Skoleparathed!
!
!
!
!
!

Alle,børn,har,kompetence,Cl,
at,udvise,nysgerrighed,og,
lyst,Cl,at,lære,nyt,

Alle,børn,har,kompetencer,
Cl,at,give,udtryk,for,egne,
følelser,
,
Alle,børn,har,kompetencer,
Cl,at,udsæ@e,behov,og,
ønsker,
,

!
!
!

Livsduelighed!
,

Alle,børn,har,kompetencer,
Cl,at,rumme,andre,børn,
,
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forbindelse	  med	  implementering	  af	  effektstyring	  mulighed	  for	  at	  lade	  et	  par	  udvalgte	  

medarbejdere	  deltage	  i	  	  et	  informations-‐fyraftensmøde,	  hvor	  dagtilbudschefen	  

introducerede	  medarbejderne	  for	  styringsværktøjet.	  Det	  var	  ikke	  alle	  kommunens	  

medarbejdere	  fra	  dagtilbudsområdet,	  der	  havde	  mulighed	  for	  at	  deltage	  grundet	  

pladsmangel	  og	  tidspunktet,	  som	  mødet	  var	  placeret	  på.	  	  

Der	  er	  i	  forlængelse	  af	  indførelsen	  af	  effektstyring	  arrangeret	  to	  kompetencedage	  for	  alle	  

pædagoger	  på	  Frederiksberg	  ultimo	  2013.	  Pædagogerne	  bliver	  på	  disse	  dage	  præsenteret	  

for	  forskellige	  forskeres	  teoretiske	  input	  som	  inspiration	  til	  det	  videre	  arbejde.	  

Dagtilbudsområdet	  	  i	  Gladsaxe	  kommune	  	  

Gladsaxe	  har	  været	  styret	  af	  Socialdemokratiet	  siden	  1913	  og	  er	  kendt	  for	  at	  være	  en	  

forgangskommune	  på	  børneområdet.	  Der	  er	  64	  dagtilbud,	  der	  I	  2009	  overgik	  til	  at	  blive	  

organiseret	  i	  områdeledelse	  i,	  i	  alt	  ni	  områder	  med	  fem-‐ottebørnehuse	  hver.	  Derudover	  er	  

der	  otte	  selvejende	  institutioner,	  som	  har	  drift-‐overenskomst	  med	  Gladsaxe	  kommune	  og	  

således	  til	  dagligt	  er	  en	  del	  af	  det	  samlede	  tilbud	  i	  kommunen.	  Disse	  adskiller	  sig	  dog	  

primært	  ved	  at	  have	  både	  leder	  og	  souschef	  lokalt	  i	  hver	  institution	  og	  ligeledes	  deres	  ”egen”	  

forældrebestyrelse.	  Der	  er	  også	  ca.	  60	  dagplejere	  fordelt	  ud	  over	  kommunen.	  

Figur	  14:	  Organisationsdiagram	  -‐	  Gladsaxe	  

	  

	  

	  

Borgmester	  

Kommunal-‐
direktør	  

Direktør	  
By-‐	  og	  miljø	  

Direktør	  
Social-‐	  og	  
sundhed	  

Børne-‐	  og	  
kultur	  
direktør	  

Dagtilbuds-‐
chef	  

Områdeleder	  

Dagtilbuds-‐
leder	  

Direktør	  
Center	  for	  
service	  

Direktør	  
Center	  for	  
økonomi	  



56 
 

DAP	  –	  Didaktisk	  Anvendt	  Pædagogik	  

DAP	  er	  et	  redskab,	  som	  anvendes	  i	  samtlige	  dagtilbud	  (i	  Gladsaxe	  kaldet	  ”børnehuse”).	  DAP	  

anvendes	  til	  at	  tilrettelægge	  projekter	  sammen	  med	  børnene	  og	  følge	  deres	  læring.	  	  

Dokumentation	  Af	  Pædagogiske	  lærerplaner	  (DAP)	  blev	  i	  starten	  af	  2003-‐2004	  udviklet	  som	  

et	  redskab	  til	  at	  arbejde	  med	  de	  nationale	  lærerplaner.	  Forvaltningen	  i	  Gladsaxe	  satte	  sig	  

som	  mål	  at	  skabe	  et	  fælles	  værktøj	  og	  fundament,	  som	  alle	  børnehusene	  skulle	  benytte	  til	  at	  

dokumentere	  deres	  arbejde	  med	  de	  seks	  lærerplanestemaer.	  

DAP	  blev	  startet	  som	  et	  slags	  eksperimenterende	  aktionslærings-‐forløb,	  hvor	  fire	  børnehuse	  

deltog	  i	  de	  første	  indledende	  workshops.	  Med	  tæt	  hjælp	  og	  støtte	  fra	  konsulenter	  og	  de	  

andre	  børnehuse	  blev	  der	  dannet	  en	  projektgruppe,	  som	  beskrev	  de	  første	  resultater.	  Denne	  

gruppe	  begyndte	  også	  at	  eksperimentere	  med	  forskellige	  skriftlige	  dokumenter	  for	  at	  

opsamle	  systematisk	  viden	  om	  børnenes	  læring	  og	  ikke	  mindst	  personalets	  refleksioner	  

over	  det	  oplevede	  og	  lærte.	  Denne	  nye	  praksis	  brød	  med	  en	  lang	  tradition,	  hvor	  det	  ikke	  var	  

almindeligt	  at	  dokumentere	  pædagogens	  arbejde,	  og	  brugen	  af	  skemaer	  og	  skriftlighed	  blev	  

en	  ny	  opgave	  for	  langt	  de	  fleste	  pædagoger.	  En	  opgave,	  som	  for	  mange	  blev	  en	  svær	  rejse	  fra	  

en	  pædagogisk	  praksis,	  som	  tog	  udgangspunkt	  i	  den	  enkeltes	  egne	  holdninger	  og	  idéer	  til	  et	  

langt	  mere	  teoretisk	  hvilende	  fundament.	  Mange	  pædagoger	  udviste	  modstand	  i	  forhold	  til	  

at	  bedrive	  pædagogik	  på	  en	  sådan	  måde,	  da	  de	  mente,	  at	  det	  flyttede	  fokus	  fra	  det	  spontane	  

og	  blev	  til	  en	  styrende	  praksis,	  hvor	  pædagogens	  lyst	  og	  interesse	  blev	  sat	  i	  baggrunden.	  	  

Der	  blev	  etableret	  kursusrækker,	  hvor	  hele	  personalegrupper	  blev	  efteruddannet	  til	  at	  

forstå	  koblingen	  fra	  det,	  de	  tidligere	  praktiserede	  til	  den	  nye	  opgave	  der	  lå	  i	  DAP.	  At	  have	  

fokus	  på	  læring	  og	  leg,	  at	  følge	  børnenes	  spor	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  børnenes	  

interesser	  i	  stedet	  for	  deres	  egne,	  og	  vigtigst	  –	  at	  evne	  at	  sætte	  refleksionerne	  i	  system,	  så	  

det	  lærte	  og	  erfarede	  blev	  til	  brugbar	  pædagogisk	  handling	  i	  de	  kommende	  projekter.	  

	  

	  

	  

	  



57 
 

Figur	  15:	  DAP	  skemaer	  	  

	  

	  
	  

DAP	  hviler	  på	  tre	  skemaer	  som	  personalet	  udfylder	  før,	  under	  og	  efter	  hvert	  projekt.	  	  DAP	  

består	  derudover	  af	  forskellige	  andre	  skriftlige	  dokumenter.	  Bl.a.	  et	  ”Fokusbarn-‐skema”	  som	  

er	  målrettet	  hvert	  enkelt	  barn,	  som	  ca.	  hver	  10.-‐14.	  dag	  er	  i	  særlig	  fokus	  for	  pædagogen.	  Der	  

laves	  tilmed	  en	  lille	  anekdotisk	  fortælling	  om	  barnet,	  som	  bruges	  af	  pædagogen	  til	  refleksion	  

i	  samarbejde	  med	  kolleger	  samt	  til	  at	  planlægge	  forældresamtaler.	  
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Figur	  16:	  Grafisk	  sammenstilling	  af	  de	  fire	  dagtilbud	  

Spørgsmål	  og	  svar	   Dagtilbud	  A	   Dagtilbud	  B	   Dagtilbud	  X	   Dagtilbud	  Y	  

Dagtibudstype?	   Integreret	  0-‐6	  år	   Integreret	  0-‐6	  år	   Integreret	  0-‐6	  år	   Integreret	  0-‐6	  år	  

Dagtilbuddets	  alder?	   11	  år	   45	  år	   40	   19	  år	  

Antal	  børnegrupper?	   7	  børnegrupper	   5	   7	   4	  

Antal	  medarbejdere?	   29	  (ekskl.	  leder)	   23	  (ekskl.	  leder)	   21	  (ekskl.	  leder)	   12	  (Ekskl.	  leder)	  

Antal	  pædagoger?	   17	  (ekskl.	  leder)	   11	  (ekskl.	  leder)	   15	  (ekskl.	  leder)	   7	  (ekskl.	  leder)	  

Antal	  pædagog	  
medhjælpere?	  

12	   11	  +	  1	  Pædagogisk	  
assistent	  

6	   5	  

Ledelses	  
struktur?	  

Leder	  og	  souschef.	  
Fuld	  tid	  til	  ledelse	  

Afd.leder	  i	  vuggestue	  	  
har	  1	  dag/ugen	  til	  

ledelse	  

Leder/souschef	   Leder/souschef	  -‐	  1	  
teamkoordinator	  

Leder	  

Hvor	  længe	  har	  
lederen	  været	  ansat	  

som	  leder?	  

1	  år	  i	  dagtilbuddet	  og	  
8	  år	  i	  	  kommunen.	  

29	  år	  i	  dagtilbuddet	  -‐	  
de	  11	  år	  som	  leder	  

5	  år	  i	  dagtilbuddet	  og	  
16	  år	  i	  kommunen	  

4	  år	  

Har	  lederen	  
børnetid?	  

Nej	   Nej	   Nej	   En	  åbnevagt	  om	  ugen	  

Hvilke	  typer	  møder	  
har	  I	  institutionen	  –	  
hvor	  tit	  holder	  I	  

møder?	  
	  
	  

Personalemøder	  -‐	  
fælles	  og	  opdelt	  
uddannede/ikke	  

uddannede	  6	  om	  året.	  
4	  pædagogmøder	  -‐	  4	  
kompetenceudv.mød-‐
er	  for	  medhjælperne.	  
Stuemøder	  1x	  ugentl.	  
Onsdagsmøde	  m.	  
praktisk	  indhold.	  
Pædagoger	  har	  

forberedelsestid	  1,5	  
time	  pr.	  14	  dag.	  

8	  personalemøder.	  4	  
MED-‐møder	  

Teammøder.	  
Pædagogmøder.	  

Projektmøder,	  
Teammøder,	  

Pædagogfaglig	  fora,	  
Dialogmøder.	  6	  fælles	  

møder	  

	  

Ovenstående	  grafiske	  sammenstilling	  af	  de	  fire	  dagtilbud	  giver	  os	  billede	  af	  hvilke	  ligheder	  

og	  forskelle	  der	  er.	  Der	  kan	  ikke	  umiddelbart	  konstateres	  væsentlige	  forskelle.	  Det	  er	  

centralt	  at	  vide,	  at	  dagtilbuddene	  i	  forhold	  til	  denne	  undersøgelse	  er	  vidt	  forskellige	  steder	  i	  

implementeringsprocessen.	  De	  to	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe	  har	  arbejdet	  med	  DAP	  siden	  

henholdsvis	  2006	  og	  2008.	  De	  to	  dagtilbud	  på	  Frederiksberg	  er	  begge	  startet	  med	  

effektstyring	  i	  efteråret	  2012.	  I	  dagtilbud	  A	  er	  lederen	  forholdsvis	  nyansat	  og	  udtalte,	  at	  de	  

har	  haft	  travlt	  med	  mange	  andre	  ting	  oveni	  arbejdet	  med	  effektstyring.	  Det	  er	  en	  vigtig	  

information	  at	  analysen	  foretages	  på	  et	  grundlag,	  hvor	  arbejdet	  med	  styringsværktøjerne	  

befinder	  sig	  i	  vidt	  forskellige	  faser.	  
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KAPITEL	  6:	  ANALYSE	  OG	  DISKUSSION	  

I	  kapitel	  tre	  opstillede	  vi	  arbejdsspørgsmål	  baseret	  på	  afhandlingens	  teoretiske	  

perspektiver.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  undersøge	  de	  opstillede	  arbejdsspørgsmål	  ved	  at	  

analysere	  datamaterialet	  og	  dermed	  afdække,	  hvordan	  de	  to	  kommuners	  styreformer	  

påvirker	  ledernes	  og	  medarbejdernes	  motivation	  samt	  hvordan	  ledernes	  oversættelse	  

påvirker	  medarbejdernes	  motivation.	  

Sammenhæng	  mellem	  intrinsisk	  motivation,	  PSM	  og	  opfattelse	  

Figur	  17:	  Uddrag	  af	  argumentationsmodel	  –	  Arbejdsspørgsmål	  A1	  

	  

	  
	  

	  
I	  Crowding-‐teorien	  antages	  det,	  at	  opfattelsen	  af	  ekstern	  intervention,	  som	  f.eks.	  

styresystemer,	  kan	  påvirke	  den	  intrinsiske	  motivation	  og	  PSM	  og	  dermed	  have	  en	  betydning	  

for	  performance.	  En	  anden	  undersøgelse	  om	  styring	  og	  motivation	  fastslår	  en	  sammenhæng	  

mellem	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  'elevplaner'	  og	  motivation.	  Undersøgelsen	  viser,	  at	  jo	  

mere	  kontrollerende	  elevplaner	  opfattes,	  des	  lavere	  er	  lærernes	  intrinsiske	  motivation	  og	  

PSM	  (Jacobsen,	  Hvidtved	  og	  Andersen,	  2012:	  20-‐21).	  	  

I	  det	  følgende	  ser	  vi	  på,	  	  om	  vores	  undersøgelse	  kan	  påvise	  den	  teoretiske	  forventning	  om,	  at	  

medarbejderne	  er	  public	  service-‐	  og	  intrinsisk	  motiverede,	  og	  hvorvidt	  der	  ses	  en	  

sammenhæng	  mellem	  opfattelse	  af	  effektstyring	  og	  DAP	  og	  medarbejdernes	  motivation.	  

	  

	  

	  

STYRINGSTILTAG* PERFORMANCE*

PSM*OG*INTRINSISK*
MOTIVATION*

OPFATTELSE*AF*
STYRINGSTILTAGET*

Understøttende*eller*
kontrollerende?*

Arbejdsspørgsmål**
A1*(og*A2)*
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Først	  undersøger	  vi,	  hvorvidt	  vi	  kan	  identificere	  intrinsisk	  motivation	  og	  PSM	  hos	  

personalet	  i	  de	  fire	  dagtilbud.	  

A1:	  Pædagogisk	  personale	  har,	  som	  offentligt	  ansatte,	  intrinsisk	  motivation	  og	  Public	  

Service	  Motivation.	  

	  
Intrinsisk	  motivation	  

Af	  nedenstående	  gennemsnitsanalyse	  fremgår	  det,	  at	  respondenternes	  intrinsiske	  

motivation	  gennemsnitlig	  er	  høj.	  I	  vores	  frekvensrapporter	  (Survey-‐rapporter,	  bilag	  7)	  ser	  

vi,	  at	  respondenterne	  på	  tværs	  af	  kommunerne	  i	  høj	  grad	  nyder	  deres	  daglige	  arbejde	  

(94,3%),	  føler	  stor	  tilfredsstillelse	  ved	  arbejdet	  (92,45%)	  og	  kun	  5,95%	  tilkendegiver,	  at	  de	  

delvist	  oplever	  deres	  arbejdsopgaver	  er	  kedelige.	  Samlet	  set	  er	  der	  blandt	  respondenterne	  

fra	  begge	  kommuner	  kun	  tre	  personer,	  der	  helt	  eller	  delvist	  har	  overvejet	  at	  stoppe	  på	  grund	  

af	  styringsværktøjet.	  Mere	  vil	  følge	  om	  dette	  senere.	  På	  denne	  baggrund	  vil	  vi	  tillade	  os	  at	  

betragte	  medarbejderne	  som	  intrinsisk	  motiverede.	  Til	  gengæld	  viser	  resultaterne	  også,	  at	  

respondenterne	  tilsyneladende	  ikke	  lægger	  nogen	  særlig	  værdi	  i	  at	  være	  ansat	  i	  deres	  

respektive	  kommune	  på	  grund	  af	  styringsværktøjet	  DAP	  (Gladsaxe)	  eller	  metodefriheden	  i	  

effektstyring	  (Frederiksberg).	  Der	  er	  dog	  flere,	  der	  tillægger	  dette	  betydning	  i	  Gladsaxe	  

(31%,	  svarende	  til	  ni	  personer	  er	  helt	  eller	  delvist	  enige)	  end	  på	  Frederiksberg,	  hvor	  kun	  

11,4%	  (fire	  personer)	  erklærer	  sig	  delvist	  enige.	  Hvorvidt	  dette	  reelt	  kan	  sige	  os	  noget	  om	  

deres	  motivation	  i	  forhold	  til	  selve	  styringsværktøjet	  kan	  vi	  dog	  tvivle	  på.	  Måske	  er	  der	  

andre	  faktorer,	  der	  betyder	  mere	  for	  mennesker	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  arbejdsplads,	  end	  

kommunernes	  styringsformer	  gør.	  

Figur	  18:	  Gennemsnitsanalyse	  af	  intrinsisk	  motivation	  

Intrinsisk	  motivation,	  Frederiksberg	  Kommune	  
Observeret	  

min.	  
Observeret	  

maks.	   Gennemsnit	   Respondenter	  

12a)	  Jeg	  nyder	  i	  høj	  grad	  mit	  daglige	  arbejde	   0,00	   5,00	   4,20	   35	  

12b)*	  En	  stor	  del	  af	  mine	  arbejdsopgaver	  er	  kedelige	   2,00	   5,00	   4,17	   35	  
	  
12c)	  Jeg	  føler	  en	  stor	  tilfredsstillelse	  ved	  at	  udføre	  mit	  
arbejde	   0,00	   5,00	   4,29	   34	  

12d)*	  Jeg	  har	  overvejet	  at	  stoppe	  fordi	  effektstyring/DAP	  
begrænser	  mig	  i	  mit	  pædagogiske	  arbejde	   0,00	   5,00	   3,54	   35	  

12e)	  Jeg	  arbejder	  på	  Frederiksberg	  fordi	  jeg	  har	  
medindflydelse	  på	  valg	  af	  metoder	  i	  det	  pædagogiske	  
arbejde	   0,00	   4,00	   1,77	   35	  
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Intrinsisk	  motivation,	  Gladsaxe	  Kommune	  
Observeret	  

min.	  
Observeret	  

maks.	   Gennemsnit	   Respondenter	  

12a)	  Jeg	  nyder	  i	  høj	  grad	  mit	  daglige	  arbejde	   4,00	   5,00	   4,57	   30	  

12b)*	  En	  stor	  del	  af	  mine	  arbejdsopgaver	  er	  kedelige	   0,00	   5,00	   4,43	   30	  
	  
12c)	  Jeg	  føler	  en	  stor	  tilfredsstillelse	  ved	  at	  udføre	  mit	  
arbejde	   0,00	   5,00	   4,37	   30	  

12d)*	  Jeg	  har	  overvejet	  at	  stoppe	  fordi	  effektstyring/DAP	  
begrænser	  mig	  i	  mit	  pædagogiske	  arbejde	   0,00	   5,00	   4,20	   30	  

12e)	  Jeg	  arbejder	  i	  Gladsaxe	  fordi	  vi	  har	  DAP.	  	   0,00	   5,00	   2,72	   29	  
	   	   	   	   	  

*Bemærk:	  Labelværdierne	  for	  spørgsmål	  12b	  og	  12d	  er	  vendt,	  så	  labelværdien	  1	  svarer	  til	  "Helt	  enig"	  og	  
labelværdien	  5	  svarer	  til	  "Helt	  uenig",	  så	  en	  lav	  gennemsnitsværdi	  er	  i	  disse	  tilfælde	  bedre	  end	  end	  høj.	   	  

	  
Forklaring	  til	  figur	  18:	  Ved	  gennemsnitsanalyse	  er	  gennemsnittet	  af	  variablen	  beregnet	  ved	  at	  summere	  alle	  

værdier	  i	  variablen	  og	  dividere	  med	  antallet	  af	  svar	  på	  spørgsmålet.	  Spørgsmål	  12b	  og	  12d	  er	  negativt	  formuleret	  i	  et	  

forsøg	  på	  at	  undgå	  inkonsistente	  svarmønstre	  (Hansen	  i	  Andersen,	  Hansen	  og	  Klemmensen,	  2012:	  314).	  Det	  betyder,	  

at	  labelværdier	  er	  vendt	  således,	  at	  en	  lav	  gennemsnitsværdi	  i	  disse	  tilfælde	  er	  bedre	  end	  en	  høj.	  

	  

Public	  Service	  Motivation	  

Vi	  har	  i	  vores	  survey	  stillet	  seks	  spørgsmål,	  der	  tilsammen	  afdækker	  i	  hvor	  høj	  grad	  

medarbejderne	  kan	  antages	  at	  være	  public	  service-‐motiverede.	  Teoretisk	  har	  vi,	  som	  nævnt	  

i	  kapitel	  to,	  medtaget	  PSM-‐dimensionerne	  ”public	  interest”,	  ”compassion”	  og	  ”self-‐sacrifice”	  i	  

vores	  undersøgelse.	  Af	  nedenstående	  gennemsnitsanalyse	  fremgår	  det,	  at	  især	  i	  

dimensionerne	  ”compassion”	  (spørgsmål	  14c	  og	  d)	  og	  ”commitment	  to	  public	  interest”	  

(spørgsmål	  14e	  og	  f)	  har	  medarbejderne	  gennemsnitlig	  svaret	  med	  en	  høj	  grad	  af	  enighed	  

på	  spørgsmålene.	  I	  vores	  frekvensrapporter	  (Survey-‐rapporter,	  bilag	  7)	  ser	  vi,	  at	  87,7%	  er	  

helt	  eller	  delvist	  enige	  i	  spørgsmålene	  vedrørende	  ”compassion”,	  og	  86,9%	  er	  helt	  eller	  

delvist	  enige	  i	  spørgsmålene,	  der	  viser	  et	  højt	  ”commitment	  to	  public	  interest”.	  Den	  høje	  

score	  i	  dimensionen	  ”public	  interest”	  og	  ”compassion”	  giver	  et	  billede	  af,	  at	  en	  stor	  del	  af	  det	  

pædagogiske	  personale	  er	  drevet	  af	  en	  medfølelse	  for	  andre	  og	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  

samfundet,	  og	  dermed	  kan	  ses	  som	  værende	  public	  service-‐motiverede.	  At	  dimensionen	  

compassion	  ligger	  højest,	  er	  ikke	  nogen	  overraskelse,	  idet	  selve	  det	  pædagogiske	  arbejde	  på	  

samme	  måde	  som	  denne	  dimension,	  fokuserer	  på	  medfølelse	  og	  omsorg	  for	  andre.	  Den	  

laveste	  score	  ligger	  på	  self-‐sacrifice	  (motivation	  ift.	  selvopofrelse).	  
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Figur	  19:	  Gennemsnitsanalyse	  af	  PSM	  

Frederiksberg	  Kommune	  
Skala	  

minimum	  
Skala	  

maksimum	   Gennemsnit	   Respondenter	  
14a)	  Det	  er	  vigtigere	  for	  mig	  at	  gøre	  en	  forskel	  i	  forhold	  til	  
samfundet	  end	  at	  opnå	  personlig	  vinding	   0,00	   5,00	   2,83	   35	  
14b)	  Jeg	  mener,	  man	  skal	  bidrage	  med	  mere	  til	  samfundet,	  
end	  man	  modtager	   0,00	   5,00	   3,00	   35	  
14c)	  Jeg	  bliver	  følelsesmæssigt	  berørt	  når	  jeg	  ser	  mennesker	  
der	  har	  brug	  for	  hjælp	   0,00	   5,00	   4,09	   35	  
14d)	  Jeg	  bliver	  berørt/vred,	  når	  jeg	  ser	  andre	  mennesker	  
blive	  behandlet	  uretfærdigt	   0,00	   5,00	   4,43	   35	  
14e)	  Det	  er	  vigtigt	  for	  mig	  at	  offentlige	  ydelser	  gavner	  
samfundet	  som	  helhed	   0,00	   5,00	   4,09	   35	  
14f)	  Det	  er	  vigtigt	  for	  mig	  at	  bidrage	  til	  det	  fælles	  bedste	  for	  
samfundet	   0,00	   5,00	   4,17	   35	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PSM	  beregnet	  gennemsnit	   	  	   	  	   3,77	   	  	  

	   	   	   	   	  

Gladsaxe	  Kommune	  
Skala	  

minimum	  
Skala	  

maksimum	   Gennemsnit	   Respondenter	  
14a)	  Det	  er	  vigtigere	  for	  mig	  at	  gøre	  en	  forskel	  i	  forhold	  til	  
samfundet	  end	  at	  opnå	  personlig	  vinding	   0,00	   5,00	   3,37	   30	  
14b)	  Jeg	  mener,	  man	  skal	  bidrage	  med	  mere	  til	  samfundet,	  
end	  man	  modtager	   0,00	   5,00	   3,27	   30	  
14c)	  Jeg	  bliver	  følelsesmæssigt	  berørt	  når	  jeg	  ser	  mennesker	  
der	  har	  brug	  for	  hjælp	   0,00	   5,00	   4,10	   30	  
14d)	  Jeg	  bliver	  berørt/vred,	  når	  jeg	  ser	  andre	  mennesker	  
blive	  behandlet	  uretfærdigt	   0,00	   5,00	   4,50	   30	  
14e)	  Det	  er	  vigtigt	  for	  mig	  at	  offentlige	  ydelser	  gavner	  
samfundet	  som	  helhed	   0,00	   5,00	   3,97	   30	  
14f)	  Det	  er	  vigtigt	  for	  mig	  at	  bidrage	  til	  det	  fælles	  bedste	  for	  
samfundet	   0,00	   5,00	   4,40	   30	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PSM	  beregnet	  gennemsnit	   	  	   	  	   3,93	   	  	  

	  
I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvorvidt	  der	  kan	  konstateres	  sammenhæng	  

mellem	  opfattelse	  af	  styringsværktøjerne	  og	  medarbejdernes	  intrinsiske	  motivation	  og	  PSM.	  

Figur	  20:	  Uddrag	  af	  argumentationsmodel	  –	  Arbejdsspørgsmål	  A2	  
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A2:	  Jo	  mere	  kontrollerende	  effektstyring/DAP	  opfattes,	  des	  lavere	  intrinsisk	  motivation	  og	  

PSM.	  

	  
En	  sammenhæng	  mellem	  opfattelsen	  af	  styringsværktøjerne	  og	  medarbejdernes	  intrinsiske	  

motivation	  og	  PSM	  vil	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  crowding-‐teorien.	  Som	  nævnt	  i	  

indledningen	  har	  dagtilbudsområdet	  traditionelt	  set	  været	  styret	  ud	  fra	  dét	  Eisenhardt	  

(1985)	  benævner	  som	  socialisering,	  hvor	  de	  fagprofessionelle	  selv	  har	  haft	  autonomi	  til	  at	  

definere	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Derfor	  er	  det	  væsentligt	  at	  se	  på,	  hvordan	  effektstyring	  

(Eisenhardt,	  1985:	  styring	  på	  output)	  og	  DAP	  (Eisenhardt,	  1985:	  styring	  på	  adfærd)	  opfattes	  

af	  medarbejderne,	  idet	  det	  er	  nærliggende	  at	  forestille	  sig,	  at	  ekstern	  initieret	  styring	  kan	  

opfattes	  som	  en	  utidig	  indblanding	  og	  kontrol,	  der	  underminerer	  de	  fagprofessionelles	  

autonomi	  i	  forhold	  til	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Med	  afsæt	  i	  de	  valgte	  teorier	  antager	  vi,	  at	  

styringstiltagenes	  udformning	  og	  grad	  af	  tilknytning	  til	  fag-‐fagligheden	  har	  afgørende	  

betydning	  for,	  hvorvidt	  det	  opfattes	  som	  en	  kontrol	  eller	  understøttende.	  Måden	  

styringstiltagene	  implementeres	  på,	  og	  lederens	  rolle	  i	  forhold	  til	  dette,	  har	  ligeledes	  en	  

betydning,	  men	  det	  behandles	  først	  under	  arbejdsspørgsmålskategori	  C.	  

Sammenhæng	  mellem	  opfattelse	  og	  intrinsisk	  motivation	  

Følgende	  statistiske	  tests	  viser,	  at	  der	  forefindes	  en	  korrelation	  mellem	  medarbejdernes	  

opfattelse	  og	  deres	  intrinsiske	  motivation.	  

Figur	  21	  viser	  gennemsnittet	  af	  survey-‐spørgsmål	  9	  a-‐f	  og	  gennemsnittet	  af	  spørgsmål	  10	  og	  

11	  (X-‐aksen),	  som	  omhandler	  medarbejdernes	  opfattelse	  af	  effektstyring/DAP	  krydset	  med	  

gennemsnittet	  af	  spørgsmål	  12a-‐e	  (Y-‐aksen),	  der	  angiver	  i	  hvor	  høj	  grad	  medarbejderne	  er	  

intrinsisk	  motiverede.	  Survey-‐spørgsmål	  9,	  10	  og	  11	  omhandler	  alle	  tre	  medarbejdernes	  

opfattelse,	  men	  statistikken	  holdes	  adskilt,	  da	  svarkategorierne	  (skalaen)	  i	  spørgsmål	  10	  og	  

11	  er	  konstrueret	  forskelligt	  fra	  spørgsmål	  9.	  
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Figur	  21:	  Sammenhæng	  ml	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  og	  intrinsisk	  motivation	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
Ovenstående	  figur	  viser,	  at	  der	  ses	  en	  korrelation	  mellem	  opfattelsen	  og	  den	  intrinsiske	  

motivation,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  kan	  konstateres	  en	  mulig	  sammenhæng	  mellem	  

opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  og	  den	  intrinsiske	  motivation.	  Sagt	  på	  en	  anden	  måde,	  så	  

hænger	  en	  positiv	  opfattelse	  af	  effektstyring	  eller	  DAP	  sammen	  med	  en	  høj	  grad	  af	  intrinsisk	  

motivation.	  Figuren	  viser,	  at	  de	  to	  variable	  er	  mere	  afhængige	  af	  hinanden	  i	  Gladsaxe	  end	  på	  

Frederiksberg.	  I	  Gladsaxe	  er	  R2	  =	  0,62657	  og	  0,49534	  hvilket	  betegnes	  som	  en	  stærk	  positiv	  

sammenhæng.	  På	  Frederiksberg	  er	  R2	  =	  0,22469	  og	  0,0813	  hvilket	  indikerer	  en	  svag	  til	  

moderat	  positiv	  sammenhæng	  (Hansen	  &	  Hansen	  i	  Andersen	  et	  al,	  2012:	  379).	  Som	  nævnt	  i	  

metodekapitlet,	  bevirker	  høje	  korrelationskvotienter,	  at	  den	  ene	  variabel	  kan	  forudsiges	  fra	  

den	  anden	  men,	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  konstateres	  en	  direkte	  årsagssammenhæng.	  Vi	  

har	  ikke	  kontrolleret	  for	  relevante	  tredjevariable.	  
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Vi	  vil	  alligevel	  vove	  at	  reflektere	  over	  mulige	  forklaringer	  på	  forskellene	  de	  to	  kommuner	  

imellem.	  Dette	  kan	  der	  nemlig	  være	  flere	  forklaringer	  på;	  For	  det	  første	  forestiller	  vi	  os,	  at	  

det	  har	  en	  betydning,	  at	  DAP	  har	  været	  anvendt	  i	  10	  år,	  og	  at	  effektstyring	  stadig	  er	  i	  den	  

tidligere	  del	  af	  implementeringsfasen.	  Når	  DAP	  er	  en	  mere	  integreret	  del	  af	  hverdagen	  giver	  

det	  en	  større	  forståelse	  af	  styringsværktøjet,	  som	  giver	  medarbejderne	  en	  bedre	  

forudsætning	  for	  at	  vurdere	  det	  som	  enten	  understøttende	  eller	  kontrollerende.	  Derfor	  

bliver	  opfattelsen	  og	  den	  indre	  motivation	  mere	  afhængige	  af	  hinanden.	  På	  den	  anden	  side	  

har	  effektstyring	  sandsynligvis	  endnu	  ikke	  nået	  at	  foranledige	  samme	  grad	  af	  afhængighed,	  

da	  styringsværktøjet	  ikke	  er	  ligeså	  integreret	  i	  hverdagen	  og	  medarbejdernes	  bevidsthed.	  

Dette	  kommer	  b.la.	  til	  udtryk	  ved,	  at	  flere	  medarbejdere	  i	  kommentarfeltet	  i	  vores	  survey	  er	  

inde	  på,	  at	  de	  mangler	  kendskab	  til	  effektstyring.	  En	  medarbejder	  nævner	  f.eks.	  ”Hvad	  er	  

effektstyring?”	  (Survey,	  samlet	  rapport	  Frederiksberg	  Kommune,	  bilag	  7a).	  

En	  anden	  forklaring	  kan	  være,	  at	  DAP	  i	  sin	  udformning	  i	  højere	  grad	  tager	  afsæt	  i	  en	  

pædagogfaglig	  begrebsverden,	  hvilket	  giver	  basis	  for	  en	  nemmere	  kobling	  mellem	  

styringsværktøjet	  og	  den	  pædagogiske	  faglighed.	  Den	  indre	  motivation	  i	  forhold	  til	  

fagligheden	  og	  motivationen	  i	  forhold	  til	  DAP	  kan	  således	  ikke	  skilles	  ad.	  DAP	  er	  

pædagogfagligheden,	  og	  derved	  er	  de	  to	  variable,	  opfattelse	  og	  intrinsisk	  motivation,	  mere	  

afhængige	  af	  hinanden.	  Således	  anser	  80%	  af	  respondenterne	  i	  de	  to	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe,	  at	  

DAP	  forbedrer	  deres	  mulighed	  for	  at	  være	  faglig	  dygtige.	  

Som	  nævnt	  i	  teorikapitlet	  betragter	  vi	  effektstyring	  som	  et	  styringsværktøj	  eller	  en	  

organisationsopskrift	  med	  universelle	  træk	  (Røvik,	  2007:	  325),	  som	  kræver	  højere	  grad	  af	  

oversættelse	  eller	  omformning	  for	  ”at	  passe”	  til	  pædagogfagligheden.	  Et	  udtryk	  for	  det	  er	  at	  

kun	  37,2%	  af	  respondenterne	  i	  de	  to	  dagtilbud	  på	  Frederiksberg	  oplever,	  at	  effektstyring	  

forbedrer	  muligheden	  for	  at	  fremstå	  fagligt	  dygtige.	  Dette	  skal	  dog	  ses	  med	  det	  forbehold,	  at	  

effektstyring	  stadig	  er	  nyt.	  

Det	  giver	  samtidig	  anledning	  til	  at	  antage,	  at	  den	  intrinsiske	  motivation	  og	  opfattelsen	  af	  

effektstyring	  ikke	  nødvendigvis	  hænger	  sammen.	  Måske	  er	  der	  tredjevariable,	  der	  har	  

indflydelse	  på	  den	  konstaterede	  sammenhæng.	  I	  surveyspørgsmål	  8a	  og	  8b	  spørger	  vi	  til	  

anvendelse	  af	  effektstyring	  og	  DAP.	  Her	  svarer	  knap	  60%	  af	  respondenterne	  på	  

Frederiksberg,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  eller	  nogen	  grad	  anvender	  effektstyring	  til	  at	  understøtte	  

børns	  læring	  og	  til	  at	  tilrettelægge	  det	  pædagogiske	  arbejde,	  hvor	  næsten	  alle	  Gladsaxe-‐
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respondenter	  (98,25%)	  anvender	  DAP	  til	  disse	  formål.	  Da	  effektstyring	  er	  nyt	  og	  endnu	  ikke	  

anvendes	  i	  samme	  omfang	  som	  DAP,	  er	  det	  vanskeligt	  at	  afgøre,	  hvorvidt	  der	  er	  en	  direkte	  

kausal	  årsagssammenhæng	  eller	  om	  det	  er	  tilfældigt,	  at	  respondenter,	  der	  har	  en	  positiv	  

opfattelse	  af	  effektstyring,	  ligeledes	  har	  en	  høj	  intrinsisk	  motivation.	  Måske	  er	  

medarbejdernes	  intrinsiske	  motivation	  for	  at	  udføre	  det	  pædagogiske	  arbejde	  blot	  tilstede	  

uden	  at	  have	  en	  sammenhæng	  med	  effektstyring.	  At	  der	  ikke	  er	  samme	  grad	  af	  gensidig	  

afhængighed	  mellem	  opfattelse	  og	  intrinsisk	  motivation	  på	  Frederiksberg	  kan	  være	  en	  

indikator	  på	  dette.	  
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Sammenhæng	  mellem	  opfattelse	  og	  Public	  Service	  Motivation	  

Figur	  22	  viser	  gennemsnittet	  af	  survey-‐spørgsmål	  9a-‐f	  og	  gennemsnittet	  af	  spørgsmål	  10	  og	  

11	  (X-‐aksen),	  som	  omhandler	  medarbejdernes	  opfattelse	  af	  effektstyring/DAP	  krydset	  med	  

gennemsnittet	  af	  spørgsmål	  14a-‐f	  (Y-‐aksen),	  der	  angiver	  respondenternes	  PSM.	  Som	  ved	  

statistikken	  vedrørende	  sammenhæng	  mellem	  opfattelse	  og	  intrinsisk	  motivation,	  er	  

svarkategorien	  9	  adskilt	  fra	  10	  og	  11.	  

Figur	  22:	  Sammenhæng	  mellem	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  og	  PSM	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

Opfattelse	  krydset	  med	  PSM	  viser	  ingen	  nævneværdig	  korrelation.	  I	  Gladsaxe	  er	  R2	  =	  

0,04803	  og	  0,01067.	  På	  Frederiksberg	  er	  R2	  =	  0,02656	  og	  0,02874.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  ikke	  

kan	  påvise	  en	  nævneværdig	  sammenhæng	  mellem	  respondenternes	  opfattelse	  og	  deres	  
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PSM.	  Derved	  kan	  vores	  undersøgelse	  ikke	  bekræfte	  Crowding-‐teoriens	  forventede	  

sammenhæng	  mellem	  opfattelsen	  af	  styringsværktøjerne	  og	  respondenternes	  PSM.	  

Man	  kan	  tolke	  dette	  som,	  at	  der	  ikke	  er	  sket	  en	  crowding	  out	  af	  PSM.	  Det	  kan	  også	  tolkes	  

som,	  at	  en	  opfattelse	  af	  styringsværktøjerne	  som	  kontrollerende,	  ikke	  har	  en	  betydning	  for	  

medarbejderenes	  PSM.	  Vi	  kan,	  som	  tidligere	  nævnt,	  dog	  ikke	  påvise	  dette	  via	  en	  før-‐	  og	  

eftermåling.	  

En	  pointe	  er	  dog,	  at	  effektstyring	  er	  et	  nyt	  styringsværktøj,	  og	  der	  derfor	  sandsynligvis	  

endnu	  ikke	  kan	  ses	  en	  mulig	  negativ	  konsekvens	  for	  PSM.	  DAP	  er	  primært	  et	  pædagogfagligt	  

styringsværktøj,	  og	  derfor	  opfattes	  det	  for	  langt	  de	  flestes	  vedkommende	  ikke	  som	  en	  

kontrol.	  

At	  der	  ses	  en	  korrelation	  mellem	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  og	  respondenternes	  

intrinsiske	  motivation,	  men,	  at	  sammenhængen	  derimod	  ikke	  findes	  mellem	  opfattelse	  og	  

PSM,	  kommer	  på	  sin	  vis	  ikke	  bag	  på	  os.	  Vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  pædagogisk	  personale	  

primært	  er	  styret	  af	  en	  intrinsisk	  motivation.	  Dette	  kan	  også	  kaldes	  	  et	  fagligt	  ”kald”,	  hvor	  de	  

bruger	  sig	  selv	  som	  redskab	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde	  og	  er	  drevet	  af	  at	  gøre	  en	  forskel	  for	  

børnene	  og	  føler	  en	  personlig	  tilfredsstillelse	  ved	  dét,	  børnene	  giver	  tilbage.	  Derfor	  er	  det	  

vores	  overbevisning,	  at	  den	  intrinsiske	  motivation	  i	  højere	  grad	  end	  PSM	  vil	  lade	  sig	  påvirke	  

af	  styring.	  

Self	  Determination	  Theory	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  undersøge,	  i	  hvilket	  omfang	  personalet	  i	  Gladsaxe	  og	  på	  Frederiksberg	  

opfatter	  effektstyring	  og	  DAP	  som	  et	  understøttende	  eller	  kontrollerende	  styringsværktøj.	  

Dette	  gøres	  gennem	  analyse	  af,	  hvordan	  styringsværktøjet	  påvirker	  deres	  autonomi,	  følelse	  

af	  forbundethed	  og	  kompetence	  -‐	  dét,	  som	  Ryan	  og	  Deci,	  2000,	  benævner	  Cognitive	  

Evaluation	  Theory,(CET).	  I	  forrige	  afsnit	  viste	  figur	  21	  korrelationen	  mellem	  opfattelsen	  og	  

den	  intrinsiske	  motivation,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  kan	  konstateres	  en	  sammenhæng	  mellem	  

opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  og	  den	  intrinsiske	  motivation.	  
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Figur	  23:	  Uddrag	  af	  argumentationsmodel	  –	  Arbejdsspørgsmål	  B	  

	  

	  
	  

	  
For	  at	  undersøge	  om	  personalet	  i	  Gladsaxe	  og	  på	  Frederiksberg	  oplever	  styringsværktøjet	  

understøttende	  eller	  kontrollerende,	  må	  vi	  stille	  følgende	  spørgsmål:	  

B:	  Hvordan	  påvirker	  effektstyring	  og	  DAP	  personalets	  følelse	  af	  autonomi,	  kompetence	  og	  

forbundethed?	  

	  

Dette	  gøres	  gennem	  analyse	  af	  besvarelserne	  i	  vores	  survey,	  kombineret	  med	  udsagn	  fra	  

interviews	  med	  de	  fem	  dagtilbudsledere.	  Samtidigt	  holder	  vi	  svarene	  op	  mod	  den	  teori,	  vi	  

anvender	  og	  diskuterer	  resultaterne.	  

Ifølge	  Osterloh	  og	  Frey	  har	  ekstrinsisk	  motivation	  en	  crowding-‐effekt	  på	  intrinsisk	  

motivation,	  som	  kan	  være	  enten	  positiv	  eller	  negativ.	  Hvorvidt	  personalet	  opfatter	  det	  

understøttende	  eller	  forstyrrende,	  afhænger	  af	  individets	  oplevelse	  af	  den	  ekstrinsiske	  

motivationsfaktor	  eller	  styringsredskabet.	  Opfattes	  effektstyring	  og	  DAP	  som	  kontrol,	  

demotiveres	  lederne	  og	  medarbejderne,	  og	  deres	  motivation	  og	  indsats	  reduceres,	  hvorved	  

det	  medfører	  en	  ”crowding	  out”-‐effekt	  (Osterloh	  og	  Frey,	  2002:	  110).	  	  

Som	  tidligere	  nævnt	  kan	  vi	  i	  spørgsmål	  8a	  og	  8b	  se,	  at	  omkring	  60%	  af	  respondenterne	  på	  

Frederiksberg	  anvender	  effektstyring	  til	  at	  understøtte	  børns	  læring	  og	  tilrettelægge	  det	  

pædagogiske	  arbejde.	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  udtaler	  Dagtilbudsleder	  A:	  ”Jeg	  synes	  det	  

er	  et	  rigtig	  spændende	  redskab.	  Det	  kan	  løfte	  vores	  hverdag	  op	  på	  en	  ny	  pædagogisk	  

faglighed.”	  (C29).	  	  
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I	  Gladsaxe	  tilkendegiver	  hele	  96,5%,	  at	  DAP	  understøtter	  børnenes	  læring,	  og	  samtlige	  

respondenter	  (100%)	  anvender	  DAP	  i	  meget	  høj	  og	  i	  nogen	  grad	  i	  forbindelse	  med	  

planlægningen	  af	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Man	  kan	  hævde,	  at	  fordi	  styringsværktøjet	  i	  

begge	  kommuner	  -‐	  i	  Gladsaxe	  dog	  i	  højere	  grad	  end	  på	  Frederiksberg	  -‐	  opleves	  som	  

understøttende	  i	  forhold	  til	  medarbejdernes	  motivation,	  har	  det	  en	  positiv	  betydning	  i	  

forhold	  til	  ”crowding	  in”-‐effekten	  for	  medarbejderne	  (Osterloh	  og	  Frey,	  2002:	  111).	  

Figur	  24:	  Anvendelse	  

Frederiksberg	  

	  

Gladsaxe	  

	  

	  

I	  spørgsmål	  9	  undersøger	  vi,	  hvordan	  respondenternes	  vurderer	  effektstyring	  og	  DAP	  som	  

redskab	  og	  hvorvidt	  styringsværktøjet	  opleves	  som	  et	  understøttende	  eller	  et	  

kontrollerende	  styringsværktøj.	  Da	  svarene	  på	  spørgsmål	  9	  i	  Gladsaxe	  fordeler	  sig	  langt	  

mere	  entydigt	  end	  på	  Frederiksberg,	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  i	  højere	  grad	  analysere	  på	  data	  fra	  

Frederiksberg	  og	  efterfølgende	  kort	  analysere	  svarene	  fra	  Gladsaxe.	  	  
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På	  Frederiksberg	  kan	  der	  overordnet	  set	  iagttages	  en	  tilfredshed	  med	  styringsværktøjet.	  I	  

spørgsmål	  9	  fordeler	  respondenternes	  svar	  sig	  dog	  over	  et	  stort	  spænd	  i	  forhold	  til	  

svarkategorierne.	  

I	  spørgsmål	  9a	  og	  9b	  erklærer	  godt	  50%	  af	  respondenterne	  sig	  helt	  enige	  eller	  delvist	  enige	  

i,	  at	  effektstyring	  er	  et	  godt	  redskab	  til	  vurdering	  af	  læring,	  samt	  at	  det	  giver	  et	  godt	  overblik	  

over	  børnenes	  udvikling.	  Vi	  tolker	  dette	  som	  værende	  et	  udtryk	  for	  at	  medarbejderne	  

oplever,	  at	  de	  har	  mulighed	  for,	  at	  sætte	  deres	  kompetencer	  i	  anvendelse	  i	  arbejdet	  med	  

udvikling	  af	  de	  kortsigtede	  mål	  og	  metoder.	  	  

Figur	  25:	  Opfattelse	  

Frederiksberg	  	  

	  

	  

I	  spørgsmål	  9c	  tilkendegiver	  20%	  af	  medarbejderne,	  at	  effektstyring	  giver	  dem	  en	  følelse	  af,	  

at	  der	  ikke	  er	  tillid	  til	  det	  arbejde,	  de	  udfører.	  Omvendt	  tilkendegiver	  31,5%,	  at	  de	  ikke	  deler	  

denne	  følelse.	  

I	  dagtilbud	  B	  udtaler	  lederen:	  ”Jeg	  oplevede	  ikke	  effektstyring	  som	  en	  kritik	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  

lavede	  før.”	  (D30)	  og	  lederen	  fortsætter:	  ”Jeg	  ser	  de	  muligheder,	  at	  vi	  SKAL	  ind	  og	  justere.	  Vi	  

SKAL	  opnå	  de	  her	  mål	  og	  det	  er	  jo	  en	  mulighed.”	  (D29).	  Lederen	  i	  dagtilbud	  B	  oplever	  således	  

ikke	  effektstyring	  som	  et	  udtryk	  for	  mistillid	  men	  som	  et	  styringsværktøj,	  der	  giver	  

muligheder	  for	  at	  justere	  på	  den	  pædagogiske	  indsats	  i	  forhold	  til	  målopfyldelse.	  

Effektstyring	  opfattes	  af	  nogle	  som	  kontrol	  og	  mistillid,	  hvilket	  har	  indflydelse	  på	  deres	  

følelse	  af	  kompetence.	  Dagtilbudsleder	  A	  udtrykker,	  at	  nogle	  har	  en	  vis	  mistanke	  om,	  
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hvorvidt	  effektstyring	  er	  indført	  med	  baggrund	  i	  en	  opfattelse	  af	  det	  pædagogiske	  arbejde	  

skal	  gøres	  bedre.	  Dagtilbudsleder	  A	  udtaler:	  ”Jeg	  tror	  der	  var	  nogle	  som	  var	  bange	  for,	  at	  det	  

blev	  sådan	  en	  fabrikslignende	  måling.	  Eller	  en	  regnskabsmåling	  på,	  om	  det	  er	  godt	  nok	  det	  vi	  

går	  og	  gør,	  eller	  er	  der	  nogen	  som	  ryger…”	  (C27).	  	  

Da	  der	  i	  vores	  survey	  både	  er	  en	  gruppe	  af	  medarbejdere,	  der	  har	  en	  positiv	  og	  

medarbejdere,	  der	  har	  en	  negativ	  opfattelse	  af	  effektstyring	  i	  forhold	  til	  kontrol	  og	  mistillid,	  

har	  det,	  for	  begge	  grupper,	  en	  indflydelse	  på	  deres	  følelse	  af	  kompetence.	  	  

Figur	  26:	  Opfattelse	  

Frederiksberg	  

	  

	  

I	  forhold	  til	  spørgsmål	  9d	  tilkendegiver	  en	  tredjedel	  af	  medarbejderne	  (34,3%),	  at	  de	  er	  helt	  

eller	  delvist	  enige	  i,	  at	  effektstyring	  bidrager	  til	  at	  gøre	  arbejdet	  interessant.	  Det	  er	  ca.	  hver	  

tredje	  medarbejder	  (28,6%),	  som	  erklærer	  sig	  hverken/eller,	  og	  20%	  mener	  ikke	  

effektstyring	  gør	  arbejdet	  interessant	  er	  uenige	  i,	  at	  effektstyring	  gør	  arbejdet	  interessant.	  

Hvis	  vi	  tolker	  på	  resultatet,	  at	  vi	  kan	  udlede,	  at	  to	  ud	  af	  tre	  af	  de	  adspurgte	  medarbejdere	  

ikke	  opnår	  følelsen	  af	  kompetence	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  effektstyring.	  

Hvis	  man	  iagttager	  de	  to	  institutioner	  hver	  for	  sig,	  vil	  man	  se,	  at	  medarbejderne	  i	  dagtilbud	  

A	  i	  højere	  grad	  er	  enige	  i,	  at	  effektstyring	  er	  med	  til	  at	  gøre	  arbejdet	  interessant.	  Denne	  

observation	  kan	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  lederinterview	  i	  dagtilbud	  A,	  hvor	  lederen	  udtaler:	  

”Jeg	  gør	  meget	  ud	  af,	  at	  de	  kan	  byde	  ind	  og	  være	  med	  hvor	  de	  ser	  nogle	  muligheder.	  Får	  skabt	  

noget	  rum	  til,	  at	  komme	  til,	  at	  bruge	  det	  du	  brænder	  for	  som	  pædagog.”(C14).	  	  
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Ved	  at	  inddrage	  personalet	  i	  forhold	  til	  at	  udnytte	  deres	  kompetencer,	  skabes	  der	  i	  højere	  

grad	  et	  ejerskab	  af	  styringsværktøjet.	  Dette	  ejerskab	  har	  en	  betydning	  for,	  hvorvidt	  

medarbejdergruppen	  oplever	  styringsværktøjet	  har	  værdi,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  

teorien	  om	  crowding-‐effekt.	  

I	  dagtilbud	  B	  udtaler	  lederen:	  ”Der	  var	  et	  personalemøde	  efter	  ledermødet,	  hvor	  jeg	  prøvede	  at	  

forklare,	  hvad	  det	  var	  vi	  skulle	  arbejde	  med,	  og	  jeg	  var	  måske	  ikke	  så	  klar	  i	  mælet	  på	  det	  

tidspunkt.”	  (D20).	  Lederen	  fortsætter:	  ”Jeg	  skulle	  lige	  forstå	  det	  selv.”	  (D10).	  Disse	  udtalelser	  

er	  med	  til	  at	  rette	  fokus	  mod,	  at	  lederens	  forholdemåde	  til	  effektstyring	  har	  en	  effekt	  i	  

forhold	  til	  hvorvidt	  medarbejdergruppen	  oplever,	  at	  styringstiltaget	  bidrager	  til	  at	  gøre	  

arbejdet	  interessant.	  

Figur	  27:	  Opfattelse	  

Frederiksberg	  

	  

	  

I	  spørgsmål	  9e	  iagttages	  en	  positiv	  opfattelse	  af,	  at	  effektstyring	  som	  redskab	  er	  med	  til	  at	  

forbedre	  muligheden	  for	  at	  være	  faglig	  dygtig.	  Svarene	  fordeler	  sig	  jævnt	  i	  forhold	  til	  

svarkategorierne,	  og	  der	  ses	  ikke	  markante	  tilkendegivelser	  til	  fordel	  for	  en	  henholdsvis	  

positiv,	  neutral	  eller	  negativ	  holdning.	  

Lederen	  i	  dagtilbud	  A	  udtaler:	  ”Vi	  har	  arbejdet	  meget	  i	  forhold	  til	  mål,	  midler	  og	  metoder,	  men	  

nu	  kigger	  vi	  også	  på	  delmål	  og	  hvor	  er	  det	  der	  sker	  udsving.”	  (C37).	  Dermed	  kan	  man	  hævde,	  

at	  arbejdet	  med	  effektstyring,	  er	  med	  til	  at	  kvalificere	  det	  pædagogiske	  arbejde,	  idet	  det	  

således	  bliver	  muligt	  at	  iagttage	  udsving	  og	  dermed	  korrigere	  den	  pædagogiske	  indsats.	  
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I	  dagtilbud	  B	  udtaler	  lederen	  sig	  ikke	  direkte	  i	  forhold	  til	  at	  forbedre	  den	  faglige	  indsats,	  

men	  nævner	  i	  stedet:	  ”Det	  skal	  blive	  rigtig	  godt	  hen	  ad	  vejen,	  men	  vi	  vil	  rigtig	  gerne	  selv	  

bestemme	  hvad	  vi	  skal	  arbejde	  med”.	  (D37).	  

Vi	  kan	  her	  konstatere,	  at	  for	  en	  gruppe	  af	  medarbejderne	  har	  effektstyring	  en	  positiv	  

indflydelse	  på	  deres	  følelse	  af	  kompetence,	  mens	  det	  for	  den	  resterende	  medarbejdergruppe	  

ikke	  i	  samme	  grad	  opleves	  således.	  

Figur	  28:	  Opfattelse	  

Frederiksberg	  

	  

	  

I	  vores	  survey	  fra	  Gladsaxe	  peger	  svarene	  i	  spørgsmål	  9a	  til	  9e	  på	  en	  stor	  tilfredshed	  i	  

forhold	  til	  styringsværktøjet.	  I	  alle	  svarene	  er	  der	  positive	  tilkendegivelser,	  der	  varierer	  

mellem	  66,7%	  til	  86,7%.	  Vi	  konstatere	  hermed,	  at	  medarbejderne	  opfatter	  DAP	  som	  et	  

understøttende	  styringsværktøj,	  der	  forbedrer	  deres	  mulighed	  for	  at	  være	  faglige	  dygtige.	  

DAP	  understøtter	  medarbejdernes	  kompetence	  og	  til	  trods	  for,	  at	  vi	  kunne	  antage,	  at	  

medarbejderne	  ville	  opfatte	  DAP	  som	  besnærende,	  så	  har	  de	  mulighed	  for	  autonomi	  inden	  

for	  de	  udstukne	  rammer,	  og	  de	  føler	  derfor,	  at	  DAP	  understøtter	  deres	  faglighed.	  
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Figur	  29:	  Opfattelse	  

Gladsaxe	  

	  

	  
	  

I	  spørgsmål	  10	  beder	  vi	  respondenterne	  om	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  effektstyring	  og	  DAP	  er	  et	  

hjælpsomt	  eller	  unødvendigt	  redskab.	  	  

Nedenstående	  figurer	  viser,	  at	  svarene	  på	  Frederiksberg	  fordeler	  sig	  samlet	  set	  jævnt	  i	  

forhold	  til	  de	  seks	  svarkategorier.	  Der	  kan	  således	  ikke	  iagttages	  et	  tydeligt	  billede	  af	  

hvorvidt,	  medarbejderne	  oplever	  effektstyring	  som	  hovedsagligt	  hjælpsomt	  eller	  

unødvendigt.	  Vi	  må	  igen	  konstatere,	  at	  effektstyring	  er	  et	  nyt	  styringsværktøj	  og	  derfor	  
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endnu	  ikke	  er	  fuldt	  implementeret,	  hvorfor	  medarbejderne	  ikke	  har	  et	  tydeligt	  billede	  af,	  

hvordan	  det	  kan	  anvendes.	  Dagtilbudsleder	  A	  udtaler:	  ”Der	  er	  jo	  noget	  kontrol	  fra	  

forvaltningen,	  når	  man	  går	  ind	  og	  lavet	  et	  projekt	  som	  det	  her,	  men	  jeg	  synes	  faktisk,	  vi	  har	  en	  

stor	  frihed	  i	  forhold	  til	  selv	  at	  sætte	  rammen	  for	  hvordan	  vi	  bruger	  det.”	  (C41).	  Med	  denne	  

udtalelse	  tilkendegiver	  dagtilbudslederen,	  at	  vedkommende	  oplever,	  at	  der	  er	  decentral	  

metodefrihed	  i	  forhold	  til	  at	  få	  effektstyringsredskabet	  til	  at	  fremstå	  som	  et	  hjælpsomt	  

redskab.	  

I	  Gladsaxe	  erklærer	  80%	  af	  respondenterne	  sig	  helt	  eller	  delvist	  enig	  i	  udsagnet	  om,	  at	  DAP	  

er	  et	  hjælpsomt	  redskab,	  der	  hjælper	  medarbejderne	  i	  det	  daglige	  pædagogiske	  arbejde.	  

Dagtilbudsleder	  X	  udtaler:	  ”Jeg	  oplever	  deres	  tilfredshed	  og	  motivation	  som	  værende	  meget	  

høj.	  Om	  den	  havde	  været	  højere	  uden,	  tør	  jeg	  ikke	  svare	  på,	  men	  den	  er	  meget	  høj”	  (E53)	  	  

Samlet	  set	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  DAP	  opleves	  som	  et	  understøttende	  styringsværktøj,	  som	  

giver	  medarbejderne	  mulighed	  for	  at	  benytte	  deres	  kompetencer.	  Vi	  kan	  ligeledes	  

konstatere,	  at	  det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  på	  Frederiksberg,	  men	  dog	  ikke	  i	  samme	  grad.	  	  

Svarene	  i	  spørgsmål	  11	  angiver	  respondenternes	  opfattelse	  af,	  hvorvidt	  tiden	  der	  bliver	  

brugt	  på	  effektstyring	  og	  DAP	  er	  givet	  godt	  ud,	  eller	  om	  det	  er	  spild	  af	  tid.	  	  På	  Frederiksberg	  

placerer	  besvarelserne	  i	  vores	  survey	  sig	  omkring	  svarkategorierne	  ’hverken	  enig	  med	  A	  

eller	  B’	  og	  ´’ved	  ikke’.	  Ovenstående	  vidner	  om,	  at	  medarbejderne	  endnu	  ikke	  har	  et	  klart	  

billede	  af,	  hvad	  effektstyring	  kan	  benyttes	  til.	  	  Som	  en	  medarbejder	  udtaler:	  ”Som	  

pædagogmedhjælper	  er	  jeg	  ikke	  blevet	  introduceret	  særligt	  til	  effektstyring.	  Og	  det	  er	  derfor	  

ikke	  noget	  jeg	  inddrager	  i	  det	  daglige	  arbejde	  med	  børnene.”	  (Survey,	  samlet	  rapport	  

Frederiksberg	  Kommune,	  bilag	  7a).	  	  	  

I	  Gladsaxe	  tilkendegiver	  73,4%	  at	  de	  er	  helt	  eller	  delvis	  enige	  i,	  at	  tiden	  med	  DAP	  er	  godt	  

givet	  ud.	  Meget	  få,	  6,6%	  af	  respondenterne,	  	  har	  den	  opfattelse,	  at	  DAP	  er	  helt	  eller	  delvist	  

spild	  af	  tid.	  Dette	  vidner	  om,	  at	  medarbejderne	  kan	  se	  mening	  med	  at	  arbejde	  med	  

styringsværktøjet,	  der	  med	  sit	  fag-‐faglige	  udgangspunkt	  appellerer	  til	  deres	  

pædagogfaglighed.	  
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Figur	  30:	  Opfattelse	  

Frederiksberg	  

	  

Gladsaxe	  

	  
	  

Spørgsmål	  12	  handler	  om	  intrinsisk	  motivation.	  Vi	  stiller	  respondenterne	  fem	  spørgsmål,	  

som	  samlet	  set	  handler	  om,	  hvad	  de	  mener	  om	  deres	  arbejde	  og	  de	  opgaver,	  de	  skal	  løse.	  

Gennemsnittet	  af	  de	  positive	  tilkendegivelser	  viser,	  at	  på	  Frederiksberg	  erklærer	  66,8%	  sig	  

henholdsvis	  enig	  eller	  delvis	  enig,	  og	  i	  Gladsaxe	  er	  resultatet	  78,9%.	  Spændet	  i	  svarene	  på	  

Frederiksberg	  er	  fra	  11,4%	  til	  88,6%	  mens	  det	  tilsvarende	  er	  31%	  til	  100%	  i	  Gladsaxe.	  

De	  lave	  procenter	  finder	  vi	  i	  spørgsmål	  12e,	  hvor	  vi	  spørger	  om,	  hvorvidt	  respondenterne	  

arbejder	  i	  Gladsaxe,	  fordi	  der	  findes	  DAP	  -‐	  eller	  på	  Frederiksberg,	  fordi	  man	  har	  

medindflydelse	  på	  valg	  af	  metoder.	  Her	  udtrykker	  31%,	  at	  de	  arbejder	  i	  Gladsaxe,	  fordi	  der	  

er	  DAP,	  og	  11,4%	  udtrykker,	  at	  de	  arbejder	  på	  Frederiksberg,	  fordi	  man	  har	  medindflydelse	  
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på	  metoderne.	  Det	  finder	  vi	  interessant,	  da	  det	  kan	  tolkes	  sådan,	  at	  cirka	  hver	  tredje	  af	  de	  

adspurgte	  medarbejdere	  i	  Gladsaxe	  tilkendegiver,	  at	  de	  enten	  er	  kommet	  til	  Gladsaxe	  på	  

grund	  af	  DAP,	  eller	  ikke	  er	  rejst	  væk,	  fordi	  der	  arbejdes	  med	  den	  faglige	  ramme.	  En	  lige	  så	  

stor	  gruppe	  (34,4%)	  svarer,	  at	  de	  ikke	  tillægger	  DAP	  denne	  betydning.	  	  

På	  Frederiksberg	  viser	  det	  sig,	  at	  til	  trods	  for,	  at	  der	  er	  meget	  fokus	  på	  metodefriheden,	  så	  er	  

det	  alligevel	  kun	  11,4%	  som	  svarer,	  at	  de	  arbejder	  der,	  fordi	  de	  har	  medindflydelse	  på	  valg	  

af	  metoder.	  37%	  mener	  ikke,	  at	  det	  er	  grunden	  til,	  at	  de	  arbejder	  på	  Frederiksberg.	  

Figur	  31:	  Intrinsisk	  motivation	  

Frederiksberg	  

	  

Gladsaxe	  

	  

	  

I	  spørgsmål	  12d	  spørger	  vi	  respondenterne,	  om	  de	  har	  overvejet	  at	  stoppe,	  fordi	  

effektstyring	  eller	  DAP	  begrænser	  dem	  i	  deres	  pædagogiske	  arbejder.	  Der	  er	  ingen	  

medarbejdere	  på	  Frederiksberg,	  der	  har	  overvejet	  at	  stoppe,	  og	  65,7%	  af	  respondenterne	  
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har	  tilkendegivet,	  at	  de	  er	  delvist	  eller	  helt	  uenige.	  	  Det	  faktum,	  at	  effektstyring	  stadig	  er	  nyt	  

og	  dermed	  ikke	  er	  fuldt	  implementeret	  på	  dagtilbudsområdet,	  kan	  have	  den	  effekt,	  at	  

medarbejderne	  endnu	  ikke	  har	  en	  oplevelse	  af,	  hvorvidt	  styringsværktøjet	  begrænser	  dem	  i	  

deres	  arbejde	  i	  en	  grad	  der	  gør,	  at	  de	  overvejer	  at	  stoppe.	  

I	  Gladsaxe	  erklærer	  76,7%	  sig	  helt	  eller	  delvist	  uenig	  i,	  at	  DAP	  begrænser	  dem,	  og	  at	  de	  

derfor	  har	  overvejet	  at	  stoppe.	  Det	  vil	  sige,	  at	  størstedelen	  af	  respondenterne	  generelt	  

oplever,	  at	  de	  har	  autonomi	  og	  derved	  har	  en	  positiv	  opfattelse	  af	  DAP	  som	  et	  

understøttende	  styringsværktøj	  i	  deres	  pædagogiske	  arbejde.	  

Figur	  32:	  Anvendelse	  

Frederiksberg	  

	  

Gladsaxe	  

	  

	  

Det	  er	  interessant,	  at	  der	  er	  tre	  respondenter,	  som	  er	  helt	  eller	  delvist	  enige	  i,	  at	  de	  har	  

overvejet	  at	  stoppe,	  fordi	  DAP	  begrænser	  dem.	  På	  trods	  af,	  at	  det	  er	  en	  lille	  gruppe,	  har	  vi	  
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alligevel	  valgt	  at	  se	  nærmere	  på	  disse	  personers	  besvarelser,	  og	  om	  der	  kan	  iagttages	  en	  

sammenhæng	  og	  en	  begrundelse	  for	  deres	  tilkendegivelse	  af	  et	  muligt	  stop.	  Vi	  har	  en	  

forventning	  om,	  at	  hvis	  medarbejdere	  overvejer	  at	  stoppe	  på	  grund	  af	  styringsværktøjet,	  vil	  

der	  med	  stor	  sandsynlighed	  kunne	  ses	  en	  sammenhæng	  mellem	  overvejelse	  om	  stop	  og	  en	  

generel	  negativ	  holdning	  til	  DAP.	  Overvejelse	  om	  at	  stoppe	  er	  en	  meget	  direkte	  konsekvens	  

af	  at	  opfatte	  et	  styringsværktøj	  som	  en	  kontrol.	  	  

Vi	  har	  derfor	  set	  de	  tre	  respondenters	  besvarelser	  nøje	  igennem.	  Vi	  kan	  aflæse,	  at	  de	  i	  

spørgsmål	  9,	  hvor	  vi	  beder	  dem	  om	  at	  angive	  deres	  vurdering	  af	  DAP	  som	  redskab,	  svarer,	  at	  

DAP	  ikke	  er	  et	  godt	  redskab,	  at	  DAP	  giver	  en	  følelse	  at,	  at	  der	  ikke	  er	  tillid	  til	  deres	  arbejde,	  at	  

DAP	  ikke	  gør	  arbejdet	  interessant,	  at	  DAP	  ikke	  forbedrer	  muligheden	  for	  at	  være	  en	  faglig	  

dygtig	  pædagog,	  og	  til	  sidst,	  at	  de	  bruger	  uforholdsmæssigt	  meget	  tid	  på	  dokumentation.	  	  

De	  to,	  som	  angiver,	  at	  de	  er	  delvis	  enige	  i,	  at	  de	  har	  overvejet	  at	  stoppe,	  har	  vurderet	  

ovenstående	  spørgsmål	  som	  ”hverken	  enig	  eller	  uenig”.	  

Ydermere	  kan	  vi	  iagttage,	  at	  i	  spørgsmål	  10,	  hvor	  respondenterne	  skal	  angive	  hvorvidt	  de	  

mener,	  at	  DAP	  er	  et	  hjælpsom	  eller	  unødvendigt	  redskab,	  svarer	  én	  af	  de	  tre,	  at	  

vedkommende	  kun	  arbejder	  med	  DAP	  fordi	  det	  er	  noget	  man	  skal.	  

Hvis	  vi	  inddrager	  dagtilbudsledernes	  udtagelser	  i	  diskussionen	  om	  medarbejdere,	  som	  er	  

stoppet	  eller	  har	  overvejet	  at	  stoppe,	  kan	  vi	  se,	  at	  dagtilbudsleder	  X	  siger:	  ”Der	  er	  én	  som	  har	  

valgt	  at	  stoppe.	  Måske	  nogle	  har	  svært	  at	  se	  ideen	  i	  det”.	  (E45).	  

Dagtilbudsleder	  Y	  siger:	  ”Jeg	  tror	  vi	  har	  haft	  en	  eller	  to	  som	  er	  stoppet	  på	  grund	  af	  DAP.	  Måske	  

det	  var	  fordi	  de	  ikke	  lod	  det	  give	  en	  chance.”	  (F61).	  

Lederne	  genkender	  altså,	  at	  styringsværktøjet	  har,	  og	  har	  haft,	  konsekvenser	  for	  nogle	  af	  

deres	  medarbejderes	  lyst	  og	  motivation	  til	  at	  arbejde	  i	  kommunen.	  

I	  spørgsmål	  11	  er	  to	  respondenter	  enige	  i,	  at	  DAP	  er	  spild	  af	  tid.	  Den	  tredje	  svarer	  ikke	  på	  

spørgsmålet.	  

Vi	  tolker,	  at	  medarbejderne	  ikke	  oplever,	  der	  er	  tillid	  til	  deres	  faglighed,	  og	  at	  de	  derfor	  ikke	  

mener	  deres	  kompetencer	  kommer	  i	  spil.	  Deres	  følelse	  af	  autonomi	  er	  sat	  på	  prøve,	  idet	  de	  

ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  de	  besluttede	  rammer,	  der	  er	  i	  DAP.	  
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Alligevel	  formår	  de	  at	  finde	  en	  mening	  med	  arbejdet,	  da	  de	  svarer	  henholdsvis	  ”7,	  7	  og	  8”	  på	  

en	  skala	  fra	  1–10,	  for	  hvor	  utilfredse	  (0)	  eller	  tilfredse	  (10),	  de	  er	  (Survey-‐spørgsmål	  13).	  	  

Det	  er	  derfor	  naturligt	  at	  antage,	  at	  det	  har	  en	  ”crowding	  out	  effekt”,	  idet	  det	  alene	  er	  

styringsværktøjet	  DAP,	  som	  begrænser	  dem,	  og	  det	  går	  imod	  de	  tre	  grundlæggende	  behov	  

hos	  medarbejderne.	  Man	  kunne	  påstå,	  at	  de	  ville	  have	  den	  holdning,	  at	  arbejdet	  med	  børn	  

ville	  være	  fantastisk,	  hvis	  bare	  der	  ikke	  var	  DAP.	  

Som	  nævnt	  i	  metodekapitlet	  har	  vi	  haft	  mulighed	  for	  at	  lave	  et	  interview	  med	  en	  leder,	  som	  

har	  været	  ansat	  i	  begge	  kommuner.	  	  

En	  af	  de	  centrale	  pointer	  hun	  peger	  på,	  er	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  det	  er	  motiverende	  eller	  

kontrollerende	  at	  arbejde	  med	  et	  styringsværktøj,	  som	  er	  så	  detaljeret	  udformet	  og	  

beskrevet,	  som	  DAP,	  hun	  har	  følgende	  udsang:	  ”Enten	  var	  man	  dedikeret	  og	  kunne	  se	  

meningen	  med	  det,	  eller	  også	  så	  var	  det	  en	  frustration.	  Der	  var	  flere	  som	  valgte	  at	  holde	  op,	  

fordi	  man	  havde	  svært	  ved	  at	  være	  i	  det,	  fordi	  man	  i	  virkeligheden	  ikke	  kunne	  bidrage	  med	  det,	  

man	  selv	  havde	  lyst	  til.”	  (G36).	  

Hun	  udtaler	  også::	  ”Man	  stopper	  en	  proces	  hos	  pædagogerne,	  fordi	  man	  siger:	  Vi	  vil	  have	  du	  

skal	  gøre	  det	  på	  denne	  her	  måde.	  Lederne	  skal	  så	  arbejde	  sig	  ind	  i	  -‐	  det	  skal	  gøres	  på	  den	  her	  

måde.	  Og	  der	  sker	  måske	  i	  virkeligheden	  noget	  med	  troværdigheden	  i	  ledelse,	  når	  man	  skal	  ind	  

og	  oversætte	  noget,	  som	  man	  ikke	  selv	  er	  fortrolig	  med.”	  (G32).	  

Den	  interviewede	  leder	  understøtter	  altså	  den	  lille	  gruppe	  af	  medarbejdere,	  som	  forholder	  

sig	  kritisk	  til	  DAP	  ved	  at	  pege	  på,	  at	  selvom	  vi	  hævder,	  at	  DAP	  er	  et	  fag-‐fagligt	  redskab,	  er	  det	  

ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  alle	  medarbejdere	  har	  samme	  syn	  på	  den	  metode,	  der	  er	  valgt	  for	  

at	  understøtte	  fagligheden.	  DAP	  har	  sine	  overordnede	  fastlagte	  rammer	  og	  bliver	  således	  

opfattet	  af	  nogle	  som	  begrænsende	  for	  deres	  mulighed	  for	  at	  være	  en	  dygtig	  pædagog.	  	  

Et	  af	  de	  centrale	  spørgsmål	  i	  vores	  survey	  har	  kredset	  om,	  hvorvidt	  personale	  føler	  sig	  

begrænset	  af	  de	  fastlagte	  metoder	  og	  regler,	  som	  de	  skal	  følge.	  Om	  det	  siger	  dagtilbudsleder	  

Y:	  ”Der	  er	  nogle	  helt	  fastlagte	  værktøjer	  som	  vi	  SKAL	  bruge.	  Skema	  1,	  2	  og	  3.	  Fokusbarn-‐

skemaer.	  Det	  er	  jo	  rammen,	  men	  inden	  for	  den	  ramme	  kan	  vi	  jo	  hoppe	  og	  danse	  og	  springe.	  

Hvad	  vi	  nu	  har	  lyst	  til.”	  (F28).	  

Senere	  fortsætter	  lederen:	  ”Jeg	  synes	  vi	  har	  en	  mulighed	  for	  at	  udfordre	  rammen,	  og	  det	  gør	  vi	  

også	  i	  vores	  område,	  ved	  at	  vi	  f.eks.	  arbejder	  med	  det	  vi	  kalder	  en	  ”Firenze-‐model”.	  Vi	  har	  været	  
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i	  Firenze	  og	  set	  hvordan	  de	  gør	  dernede,	  og	  så	  har	  vi	  lavet	  vores	  egen	  lille	  model	  her	  i	  

området.”	  (F36).	  

Eller	  dagtilbudsleder	  X	  som	  siger:	  ”Vi	  har	  een	  […]	  som	  er	  børnenes	  advokat.	  […]	  Han	  siger,	  at	  

vi	  skal	  huske	  børnene	  i	  alt	  det	  her.	  Han	  siger,	  at	  nogle	  gange	  har	  vi	  sgu	  lidt	  travlt	  med	  alt	  det	  

der	  DAP	  [...]	  at	  vi	  skal	  tænke	  os	  om.	  Vi	  skal	  passe	  på,	  at	  vi	  ikke	  bliver	  forblindet	  af	  DAP	  og	  

skema	  2	  og	  3,	  for	  der	  er	  noget	  af	  det	  helt	  basale	  som	  hedder	  omsorgen	  for	  børnene.”	  (E54).	  

Om	  forbundethed	  

CET	  (Ryan	  &	  Deci,	  2000)	  beskriver	  bl.a.	  meningsfuld	  forbundethed	  med	  andre	  som	  et	  af	  de	  

tre	  grundlæggende	  behov,	  der	  skal	  være	  til	  stede.	  	  

Omfanget	  af	  møder	  og	  kompetenceudviklingsaktiviteter	  i	  dagtilbuddene	  siger	  os	  noget	  om,	  

hvorvidt	  der	  er	  skabt	  et	  forum,	  hvor	  der	  mulighed	  for	  at	  være	  sammen	  om	  at	  arbejde	  med	  

styringsværktøjet	  og	  især	  i	  en	  implementeringsfase	  at	  lære	  de	  nye	  værktøjer	  i	  fællesskab.	  

I	  de	  to	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe	  har	  de	  i	  væsentligt	  højere	  grad	  end	  på	  Frederiksberg	  arbejdet	  

fælles	  med	  implementering.	  

Kompetenceudvikling	  og	  mødeaktivitet:	  

I	  spørgsmål	  7	  spørger	  vi	  ind	  til	  omfanget	  af	  kompetenceudvikling	  og	  mødeaktivitet,	  som	  

medarbejderne	  har	  haft	  i	  forhold	  til	  effektstyring	  og	  DAP.	  Især	  på	  Frederiksberg	  har	  en	  stor	  

del	  af	  respondenterne	  ikke	  svaret	  på	  hele	  eller	  dele	  af	  spørgsmålet	  (mellem	  51,4%	  og	  100%	  

på	  de	  fire	  aktiviteter),	  men	  også	  i	  Gladsaxe	  er	  der	  en	  del,	  som	  har	  undladt	  at	  svare	  (mellem	  

26,7%	  og	  93,1%	  på	  de	  fire	  aktiviteter).	  Flere	  af	  respondenterne	  har	  sprunget	  hele	  

spørgsmålet	  over,	  hvilket	  kan	  tyde	  på,	  at	  spørgsmålet	  har	  været	  svært	  eller	  omstændigt	  at	  

svare	  på.	  Samtidig	  har	  det	  en	  stor	  betydning	  for	  svarene,	  at	  Gladsaxe	  har	  arbejdet	  med	  DAP	  i	  

snart	  10	  år,	  hvor	  effektstyring	  kun	  har	  været	  på	  dagsordenen	  i	  dagtilbuddene	  på	  

Frederiksberg	  i	  et	  års	  tid.	  På	  trods	  af	  denne	  bias	  er	  det	  bemærkelsesværdigt	  at	  iagttage,	  at	  

kompetenceudviklingsaktiviteter	  og	  møder	  angående	  DAP	  i	  Gladsaxe	  omfatter	  langt	  flere	  

personer	  og	  antal	  dage/timer,	  end	  det	  gør	  på	  Frederiksberg.	  

Hvis	  man	  nøjes	  med	  at	  se	  på	  antallet	  af	  medarbejdere	  i	  Gladsaxe,	  der	  har	  angivet	  fælles	  og	  

individuelle	  kurser	  i	  2012	  og	  2013,	  er	  det	  stadig	  flere	  og	  mere,	  end	  hvis	  man	  ser	  på	  

Frederiksberg.	  10-‐12	  personer	  fra	  Gladsaxe	  angiver	  at	  have	  deltaget	  i	  fælles	  og	  individuelle	  
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kurser	  i	  mellem	  1	  og	  21	  dage,	  mod	  tre-‐otte	  personer	  på	  Frederiksberg,	  hvor	  der	  opgives	  tre-‐

fire	  timer	  op	  til	  10	  dage.	  	  

Som	  nævnt	  er	  det	  vores	  opfattelse,	  at	  det	  har	  været	  svært	  for	  respondenterne	  at	  svare	  på	  

disse	  spørgsmål,	  hvilket	  vi	  får	  et	  eksempel	  på	  i	  ovenstående	  data.	  Når	  to	  personer	  på	  

Frederiksberg	  angiver,	  at	  de	  har	  deltaget	  på	  kurser	  om	  effektstyring	  i	  10	  dage,	  står	  det	  i	  

kontrast	  til	  vores	  lederinterviews,	  hvor	  ingen	  af	  de	  to	  ledere	  på	  Frederiksberg	  fortalte	  om	  en	  

kursusvirksomhed	  i	  nærheden	  af	  dette	  tal.	  Det	  er	  altså	  ikke	  valide	  data,	  vi	  tolker	  på	  her,	  

hvilket	  vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på.	  Vi	  har	  trods	  disse	  bias	  valgt	  at	  medtage	  dem	  

alligevel,	  da	  vi	  kan	  se	  en	  sammenhæng	  mellem	  svarene	  fra	  de	  to	  dagtilbud	  på	  	  Frederiksberg	  

og	  de	  to	  dagtilbud	  i	  Gladsaxe,	  og	  derved	  kan	  holde	  de	  to	  kommuner	  op	  mod	  hinanden.	  

Med	  hensyn	  til	  omfanget	  af	  møder	  spurgte	  vi	  til	  møder	  på	  arbejdspladsen,	  som	  omhandler	  

effektstyring/DAP	  inden	  for	  de	  sidste	  to	  år.	  Altså	  efter	  at	  effektstyring	  er	  indført,	  hvilket	  gør	  

resultaterne	  direkte	  sammenlignelige.	  Besvarelserne	  viser,	  at	  70%	  af	  medarbejderne	  i	  

Gladsaxe	  har	  deltaget	  i	  møder,	  og	  at	  de	  har	  et	  væsentligt	  større	  omfang.	  Langt	  størstedelen	  

af	  respondenterne	  svarer	  nemlig,	  at	  der	  holdes	  møder	  på	  en-‐to	  timer	  om	  ugen.	  På	  

Frederiksberg	  har	  51,4%	  angivet,	  at	  de	  har	  deltaget	  i	  møder,	  men	  kun	  i	  et	  samlet	  

timeomfang	  på	  mellem	  en	  og	  ottetimer	  sammenlagt,	  siden	  effektstyring	  startede	  for	  ca.	  et	  år	  

siden.	  (For	  mere	  detaljeret	  indblik	  i	  besvarelserne	  se	  rapporterne	  med	  survey-‐resultaterne	  i	  

bilag	  7).	  Der	  er	  altså	  markant	  mere	  mødevirksomhed	  om	  styringsværktøjet	  i	  Gladsaxe	  end	  

på	  Frederiksberg,	  hvilket	  også	  understøttes	  af	  vores	  interviews	  med	  lederne	  i	  Gladsaxe,	  som	  

fortæller	  om	  den	  ændrede	  organisering	  som	  dagtilbuddene	  har	  lavet	  for	  at	  skabe	  plads	  til	  

møder	  for	  medarbejderne.	  	  

I	  forbindelse	  med	  implementering	  og	  udviklingsaktiviteter	  i	  Gladsaxe	  udtaler	  lederne:	  

Dagtilbudsleder	  X	  siger:	  ”Vi	  gik	  i	  fællesskab	  (på	  kurser)	  og	  lavede	  milepæle.	  Det	  første	  vi	  

lavede	  om	  på	  var	  strukturen	  og	  arbejdet	  med	  information	  med	  forældrene.”	  (E5).	  

”DAP	  –	  det	  er	  noget	  vi	  skulle	  […]	  Det	  var	  en	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Det	  blev	  italesat	  som	  den	  

måde	  man	  gjorde.	  DAP	  er	  en	  metode	  til	  at	  arbejde	  på,	  men	  hvordan	  man	  gør,	  er	  op	  til	  hver	  

enkelt	  institution.”(E38).	  

Dagtilbudsleder	  Y	  siger:	  ”Vi	  er	  ikke	  færdige	  med	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  arbejder	  med	  DAP.	  

Det	  er	  en	  lang	  proces.	  Men	  den	  der	  modstand	  –	  jeg	  synes	  ikke	  jeg	  møder	  den	  mere.”	  (F65).	  
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Dette	  giver	  at	  billede	  af,	  at	  der	  har	  været	  høj	  grad	  af	  inddragelse	  af	  alle	  medarbejdere,	  da	  

selve	  implementeringen	  er	  foregået	  i	  mange	  forskellige	  processer,	  hvor	  medarbejderne	  har	  

følt	  sig	  inddraget.	  De	  har	  oplevet	  en	  forbundenhed	  med	  de	  øvrige	  børnehuse	  og	  kolleger.	  Det	  

er	  noget,	  de	  har	  gjort	  sammen,	  hvilket	  vores	  interviews	  også	  har	  vist	  vigtigheden	  af.	  De	  to	  

ledere	  i	  Gladsaxe	  har	  begge	  fokus	  på	  fællesskabet.	  De	  har	  begge	  været	  opmærksomme	  på,	  at	  

deres	  personalegrupper	  i	  fællesskab	  har	  omstillet	  sig	  til	  det	  nye.	  Fælles	  personalemøder,	  

kurser	  for	  hele	  medarbejdergruppen	  og	  kontinuerlige	  møder	  i	  personalegruppen	  undervejs,	  

har	  styrket	  oplevelsen	  af	  fællesskabet.	  Grundlaget	  for	  a	  skabe	  meningsfuld	  forbundethed	  

med	  andre	  er	  derfor	  et	  fremherskende	  fænomen	  i	  Gladsaxes	  dagtilbud..	  

På	  Frederiksberg	  er	  der	  ligeledes	  udtalelser,	  som	  fortæller	  om	  uddannelse	  og	  

mødevirksomhed.	  F.eks.	  siger	  dagtilbudsleder	  A:	  ”Der	  var	  også	  en	  gruppe	  medarbejdere	  -‐	  

repræsentanter	  fra	  hver	  institution,	  -‐	  som	  var	  på	  en	  temadag.”	  (C13).	  Dagtilbudsleder	  B	  siger:	  

”Vi	  dannede	  en	  gruppe	  -‐	  vi	  er	  5	  stuer	  -‐	  en	  pædagog	  fra	  hver	  stue	  og	  souschefen	  og	  jeg,	  og	  vi	  gik	  

så	  i	  gang	  med	  det	  her	  arbejde.	  På	  det	  tidspunkt,	  der	  skulle	  man	  ligesom	  vende	  det	  inde	  i	  sit	  

hoved.	  Hvad	  var	  det	  egentlig	  vi	  skulle	  med	  det	  her.	  For	  det	  var	  en	  helt	  anden	  måde	  at	  arbejde	  

på.”(D5).	  

Vores	  interviews	  med	  lederne	  på	  Frederiksberg	  underbygger	  medarbejdernes	  

tilkendegivelser	  om,	  at	  der	  ikke	  har	  været	  så	  mange	  kurser	  og	  møder.	  Medarbejdernes	  

kendskab	  til	  effektstyringsbegrebet	  kan	  skyldes,	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  medarbejdere,	  som	  har	  

medvirket	  i	  det	  tværgående	  informationsmøde	  om	  effektstyring,	  der	  har	  været	  afholdt,	  og	  

de	  derfor	  primært	  har	  kendskab	  til	  styringsværktøjet	  via	  deres	  leder.	  Med	  udgangspunkt	  i	  

metodefriheden	  i	  forhold	  til	  implementering	  af	  effektstyring	  er	  der	  stor	  forskel	  på	  lederens	  

måder	  at	  tilrettelægge	  arbejdet	  på,	  har	  det	  den	  konsekvens,	  at	  nogle	  medarbejdere	  endnu	  

ikke	  kender	  til	  effektstyring.	  

Lederne	  udtrykker	  ligeledes,	  at	  selvom	  DAP	  er	  beskrevet	  med	  en	  fastlagt	  ramme,	  er	  der	  god	  

mulighed	  for	  autonomi	  inden	  for	  den	  fastlagte	  ramme.	  Personalet	  kan	  selv	  være	  med	  til	  at	  

udforme	  indholdet	  af	  de	  projekter,	  de	  laver	  med	  børnene.	  Ligeledes	  lader	  det	  til,	  at	  lederne	  

oplever,	  at	  fagligheden	  er	  højnet.	  Således	  udtrykker	  en	  leder:	  ”Før	  DAP	  [var]	  fagligheden	  

ekstrem	  lav.	  Fis	  i	  en	  hornlygte.	  Jeg	  vil	  håbe	  at	  jeg	  ville	  have	  sat	  noget	  system	  i	  det,	  hvis	  vi	  ikke	  

havde	  DAP.”	  [E24].	  
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Lederens	  oversættelse	  af	  styringsværktøjerne	  

Dette	  afsnit	  tager	  udgangspunkt	  i	  argumentationen	  om,	  at	  lederens	  implementering	  og	  

oversættelse	  af	  effektstyring	  og	  gør	  en	  forskel	  for	  medarbejdernes	  opfattelse	  af	  

styringsværktøjet.	  Lederens	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  er	  afgørende	  i	  den	  forbindelse.	  

Figur	  33:	  Uddrag	  af	  argumentationsmodel	  –	  Arbejdsspørgsmål	  C1	  

	  

	  
	  

	  

	  

C1:	  Lederens	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  har	  en	  betydning	  for	  oversættelsen.	  På	  hvilken	  

måde	  kommer	  det	  til	  udtryk?	  	  	  

	  

Som	  nævnt	  i	  teorikapitlet	  påpeger	  Røvik,	  at	  lederen	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  forbindelse	  

med	  oversættelsen	  af	  styringstiltaget.	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  se	  nærmere	  på,	  om	  vi	  i	  

vores	  interviews	  med	  lederne	  kan	  finde	  udsagn,	  der	  fortæller	  os	  noget	  om,	  hvordan	  lederne	  

opfatter	  styringsværktøjerne	  i	  de	  to	  kommuner.	  

På	  Frederiksberg	  kan	  man	  iagttage	  flere	  udtalelser,	  der	  handler	  om	  friheden	  og	  autonomien	  

til	  at	  agere	  indenfor	  rammen	  for	  effektstyring.	  Dagtilbudslederne	  italesætter	  især,	  at	  det	  at	  

have	  friheden	  til	  selv	  at	  vælge	  og	  muligheden	  for	  selv	  at	  bestemme,	  hvor	  man	  vil	  have	  sit	  

fokus	  og	  hvilken	  metode,	  man	  vil	  anvende	  som	  noget	  meningsskabende.	  

I	  modsætning	  til	  dette	  står	  dagtilbudsleder	  B’s	  udsagn	  om:	  ”Noget	  af	  det,	  kunne	  måske	  være	  

meget	  godt	  at	  have	  fået	  i	  en	  manual.	  Noget	  som	  fortalte	  hvad	  det	  gik	  ud	  på	  med	  effektstyring.”	  

(D38).	  Denne	  udtalelse	  taler	  i	  nogen	  grad	  imod	  ønsket	  om	  frihed	  og	  autonomi	  i	  forhold	  til	  

arbejdet	  med	  effektstyring	  og	  kan	  både	  tolkes	  i	  retning	  af,	  at	  det	  vil	  være	  oplysende	  og	  

tidsbesparende	  med	  en	  central	  handleplan	  på	  det	  nye	  styringsværktøj	  ligesom	  man	  også	  kan	  
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tolke	  udtalelsen	  som	  udtryk	  for	  at	  man	  har	  et	  ønske	  om	  at	  få	  mere	  viden	  om	  hvad	  

effektstyring	  egentlig	  går	  ud	  på.	  

I	  Gladsaxe	  tilkendegiver	  lederne,	  at	  DAP	  i	  nogen	  grad	  indeholder	  et	  kontrollerende	  aspekt.	  

Dagtilbudsleder	  X	  udtaler:	  ”Der	  ligger	  noget	  kontrolinstans	  i	  det.	  Det	  handler	  lidt	  om	  de	  

oplevelser	  man	  har	  haft”	  (E27).	  Dagtilbudslederne	  fortsætter:	  ”Det	  er	  typisk	  når	  man	  har	  haft	  

nogle	  konsulenter	  ude	  og	  får	  at	  vide	  –	  det	  er	  ikke	  rigtigt,	  og	  det	  er	  ikke	  rigtigt.	  […]	  Jeg	  har	  også	  

selv	  oplevet	  det,	  det	  der	  med	  ”Det	  er	  ikke	  godt	  nok.’’	  (E28).	  

Ovenstående	  udtalelser	  vidner	  om,	  at	  lederne	  i	  Gladsaxe	  i	  højere	  grad	  end	  på	  Frederiksberg	  

har	  en	  oplevelse	  af,	  at	  der	  findes	  en	  rigtig	  og	  en	  forkert	  måde	  at	  arbejde	  med	  

styringsværktøjet	  på,	  og	  at	  man	  har	  en	  praksis,	  hvor	  arbejdet	  bliver	  vurderet	  af	  konsulenter	  

med	  henblik	  på	  at	  sikre,	  at	  alle	  dagtilbud	  arbejder	  indenfor	  rammen	  af	  DAP.	  I	  relation	  til	  

dette	  udtaler	  dagtilbudsleder	  CZ:	  ”Jeg	  oplevede	  ledere,	  som	  havde	  svært	  ved	  at	  lede	  fordi	  –	  

hvor	  skulle	  man	  motivere	  hvis	  man	  var	  i	  et	  koncept	  man	  selv	  havde	  svært	  ved.”	  (G35).	  Denne	  

udtalelse	  henleder	  opmærksomheden	  på,	  at	  det	  som	  leder	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  forholde	  

sig	  til	  et	  styringskonceptet,	  hvis	  man	  umiddelbart	  har	  svært	  ved	  at	  koble	  sig	  på	  dette	  

koncept.	  	  Dagtilbudsleder	  CZ	  fortsætter:	  ”For	  nogle	  vil	  det	  være	  nemmer	  at	  overtage	  et	  

koncept,	  så	  behøver	  du	  ikke	  at	  tænke	  selv,	  for	  andre	  er	  det	  et	  spændebånd”(G29).	  Med	  denne	  

udtalelse	  bliver	  det	  synliggjort,	  at	  lederens	  opfattelse	  af	  styringskoncepterne	  i	  høj	  grad	  

afhænger	  af	  den	  enkelte	  leder,	  idet	  det	  samme	  styringskoncept	  både	  kan	  opfattes	  som	  

indgribende	  og	  understøttende.	  

Dagtilbudsleder	  X	  udtaler:	  ”Jeg	  tror,	  at	  det	  der	  er	  lykkedes,	  er	  at	  jeg	  har	  været	  meget	  ærlig	  

omkring	  det.[…]	  Giver	  det	  mening	  det	  her?	  Vi	  har	  ændret	  tingene	  konstant.”	  (E17).	  I	  dagtilbud	  

Y	  udtaler	  lederen:	  ”Det	  har	  også	  krævet	  mod.	  Nogle	  gange	  skal	  jeg	  jo	  give	  slip	  på	  noget,	  og	  

have	  is	  i	  maven.”	  (F13).	  Og	  lederen	  fortsætter:	  ”Det	  har	  krævet	  af	  mig,	  at	  jeg	  har	  skulle	  kende	  

hver	  enkelet	  medarbejder	  rigtig	  godt	  og	  vide	  hvordan	  jeg	  har	  kunne	  bygge	  videre	  på	  den	  

enkeltes	  ressourcer.”	  (F18).	  

Disse	  udtalelser	  giver	  et	  billede	  af,	  at	  man	  som	  dagtilbudsleder	  forholder	  sig	  til	  

styringsværktøjet	  og	  arbejder	  målrettet	  med	  at	  få	  det	  til	  at	  give	  mening	  ind	  i	  sin	  egen	  

organisation.	  Lederne	  tilkendegiver	  generelt,	  at	  de	  er	  positive	  overfor	  styringstiltagene.	  Det	  

har	  i	  begge	  kommuner	  været	  nødvendigt	  at	  bruge	  tid	  på	  at	  forstå	  styringstiltagene	  og	  

efterfølgende	  tilrettelægge	  implementeringen	  således,	  at	  det	  virker	  meningsskabende.	  
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Det	  følgende	  afsnit	  ser	  på	  forskellene	  mellem	  de	  to	  styringsværktøjer,	  og	  de	  forskellige	  krav	  

det	  derved	  kan	  stille	  til	  ledernes	  translatørkompetence.	  

Figur	  34:	  Uddrag	  af	  argumentationsmodel	  –	  Arbejdsspørgsmål	  C2	  

	  

	  
	  

	  

	  

C2:	  Kan	  der	  iagttages	  større	  behov	  for	  omformning	  af	  styringsværktøjet	  	  i	  forbindelse	  med	  

effektstyring	  (Djøf-‐redskab),	  og	  dermed	  stilles	  højere	  'krav'	  til	  lederens	  

translatørkompetence,	  end	  der	  kan	  til	  DAP	  (udviklet	  særligt	  til	  dagtilbud)?	  

	  

De	  fire	  dyder	  

Røvik	  beskriver,	  at	  lederen	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  oversætte	  med	  kundskab,	  modighed,	  

tålmodighed	  og/eller	  være	  stærk	  for	  at	  lykkedes	  med	  oversættelsen	  af	  styringstiltag.	  

Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  lederinterviews	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  analysere	  os	  frem	  til	  hvorvidt	  

vi	  kan	  konstatere,	  at	  lederne	  besidder	  de	  fire	  dyder	  for	  godt	  oversættelsesarbejde.	  

Dyd	  1:	  Den	  kundskabsrige	  og	  flerkontekstuelle	  oversætter	  

Kravet	  til	  lederen	  er,	  at	  denne	  er	  "flerkontekstuel"	  (Røvik,	  2007:	  325)	  hvilket	  bl.a.	  vil	  sige,	  at	  

lederen	  har	  kendskab	  til	  alle	  de	  kontekster,	  der	  bliver	  formidlet	  i	  mellem.	  Vi	  kan	  uddrage	  

følgende	  kommentarer	  fra	  vores	  respondenter	  vedrørende	  ovenstående:	  

Dagtilbudsleder	  Y	  udtaler:	  ”Det	  har	  krævet	  af	  mig	  at	  jeg	  har	  skulle	  kende	  hver	  enkelt	  

medarbejder	  rigtigt	  godt	  og	  vide	  hvordan	  jeg	  har	  kunne	  bygge	  videre	  på	  den	  enkeltes	  

ressourcer.”	  (F18).	  	  

Dagtilbudsleder	  A	  nævner:	  ”	  Det	  er	  både	  det	  som	  jeg	  har	  fået	  med,	  men	  også	  en	  tanke	  om	  

hvordan	  jeg	  kan	  se,	  hvordan	  vi	  kan	  gøre	  det	  her,	  ift.	  hvordan	  jeg	  siger	  det	  til	  personalet.”	  (C14).	  
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Dagtilbudsleder	  B	  tilkendegiver:	  ”	  Der	  var	  et	  personalemøde,	  efter	  ledermødet,	  hvor	  jeg	  

prøvede	  at	  forklare,	  hvad	  det	  var,	  vi	  skulle	  arbejde	  med,	  og	  jeg	  var	  måske	  ikke	  så	  klar	  i	  mælet	  

på	  det	  tidspunkt.”	  (D20).	  

Disse	  eksempler	  viser,	  at	  lederne	  er	  optaget	  af	  den	  flerkontekstuelle	  vinkel	  for	  dermed	  at	  

sikre,	  at	  ideerne	  og	  opgaven	  bliver	  oversat,	  så	  de	  har	  bund	  i	  den	  verden,	  de	  kommer	  fra,	  men	  

samtidig	  har	  fokus	  på	  den	  ramme,	  de	  skal	  oversættes	  ind	  i.	  Lederne	  udtrykker	  med	  

ovenstående	  udsagn,	  at	  de	  er	  opmærksomme	  på	  netop	  dette,	  hvilket	  vores	  samlede	  

opfattelse	  af	  interviewene	  giver	  os	  et	  billede	  af.	  	  

Det	  viser	  sig,	  at	  lederne	  på	  Frederiksberg	  i	  højere	  grad	  end	  lederne	  i	  Gladsaxe	  skal	  finde	  ord	  

for	  deres	  oversættelse,	  da	  værktøjet,	  som	  tidligere	  nævnt,	  ikke	  er	  et	  ”fag-‐fagligt”	  værktøj.	  De	  

skal	  således	  oversættes	  fra	  ét	  ”djøficeret”sprog	  til	  et	  pædagogfagligt	  sprog	  mens	  man	  i	  

Gladsaxe	  allerede	  ”taler”	  pædagogernes	  sprog.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  er	  det	  vigtigt	  at	  

notere	  sig,	  at	  effektstyring	  er	  et	  nyt	  redskab,	  mens	  DAP	  er	  mere	  velintegreret	  i	  de	  to	  

dagtilbud	  i	  Gladsaxe.	  

Dyd	  2:	  Den	  modige	  og	  kreative	  oversætter,	  når	  oversætteren	  må	  være	  sprogsætter	  

Det	  kræver	  mod	  og	  kreativitet	  at	  ændre	  forståelsesrammen,	  så	  det	  giver	  mening	  for	  

medarbejderne,	  hvorfor	  lederen	  således	  skal	  fungere	  som	  "sprogsætter".	  

I	  direkte	  forlængelse	  af	  ovenstående	  dyd	  viser	  nedenstående	  eksempler,	  hvad	  vores	  

interviewede	  leder,	  udtaler	  om	  det	  at	  være	  en	  modig	  og	  kreativ	  sprogsætter.	  

Dagtilbudsleder	  A	  udtaler:	  ”Jeg	  bruger	  primært	  ordet	  "pædagogik”	  [om	  effektstyring].	  Det	  gør	  

jeg	  fordi,	  der	  er	  nogle	  der	  tænker	  i	  regneark.”	  (C18).	  	  

Dagtilbudsleder	  X	  fortsætter:	  ”[Om	  fokusbarn-‐skemaer]	  –	  [Der	  er]	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  bliver	  

kvantitet	  frem	  for	  kvalitet.	  [...]	  Der	  skal	  laves	  noget.	  Det	  bliver	  mekanisk.	  Jeg	  ville	  hellere	  have	  

der	  blev	  lavet	  færre	  af	  dem,	  og	  lavede	  dem	  når	  det	  gav	  mening.	  Må	  man	  det	  spørger	  

intervieweren?	  Det	  mener	  jeg	  godt	  man	  må.	  [...]	  Jeg	  har	  aldrig	  spurgt.”	  (E43).	  Hvorefter	  

dagtilbudsleder	  Y	  nævner:	  ”Det	  har	  også	  krævet	  mod.	  Nogle	  gange	  skal	  jeg	  jo	  give	  slip	  på	  

noget.	  Og	  have	  is	  i	  maven.”	  (F13).	  	  
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Dagtilbudsleder	  Y	  tilkendegiver:	  ”Det	  har	  krævet	  meget	  intuition	  og	  empati	  af	  mig.	  At	  følge	  

fra	  sidelinjen	  og	  vise	  tillid	  til	  mine	  medarbejdere.	  Og	  samtidig	  være	  den	  som	  har	  strammet	  op,	  

når	  der	  skulle	  strammes	  op.	  Det	  har	  krævet	  rigtigt	  meget.”	  (F14).	  

Ovenstående	  illustrerer,	  at	  lederne	  udviser	  mod	  til,	  	  at	  få	  oversat	  styringsværktøjet,	  så	  det	  

giver	  medarbejderne	  mening,	  og	  at	  de	  også	  tør	  lave	  ændringer	  undervejs.	  

Dyd	  3:	  Den	  tålmodige	  oversætter,	  oversætteren	  som	  viruspasser	  

Det	  tager	  typisk	  tid	  at	  ændre	  og	  implementere	  en	  plan	  fra	  sprog	  til	  konkrete	  handlinger,	  

hvorfor	  lederen	  må	  være	  tålmodig	  og	  sikre,	  at	  styringsværktøjerne	  har	  gode	  betingelser	  for	  

at	  bundfælde	  sig.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  fundet	  følgende	  udtalelser	  i	  vores	  survey,	  der	  kan	  

illustrere	  dette:	  

Dagtilbudsleder	  B	  udtaler:	  ”Det	  skal	  nok	  blive	  godt	  hen	  af	  vejen.	  Det	  er	  jeg	  sikker	  på,	  det	  er	  jeg	  

sikker	  på.”	  (D32)	  	  og	  Dagtilbudsleder	  X	  fortsætter:	  ”Det	  var	  vigtigt	  for	  personalet	  at	  have	  

nogle	  mål	  for,	  hvad	  var	  skridtene.	  For	  hvis	  vi	  bare	  siger	  at	  vi	  gør	  det	  hele	  i	  morgen	  så…	  […].	  Det	  

gik	  ikke	  at	  ændre	  det	  hele	  på	  een	  gang.”	  (E6)	  

Dagtilbudsleder	  Y	  tilkendegiver:	  ”Vi	  er	  ikke	  færdige	  med	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  arbejder	  

med	  DAP.	  Det	  er	  en	  lang	  proces.	  Men	  den	  der	  modstand	  -‐	  jeg	  synes	  ikke	  jeg	  møder	  den	  mere.”	  

(F65).	  

”Ting	  tager	  tid”	  siger	  man,	  i	  den	  pædagogiske	  verden.	  Derfor	  passer	  netop	  denne	  dyd	  rigtigt	  

godt	  ind	  i	  en	  cirkulær	  forståelse,	  hvor	  der	  arbejdes	  procesorienteret.	  Der	  er	  ikke	  tradition	  

for	  at	  arbejde	  resultatorienteret	  og	  med	  styringsværktøjer,	  og	  derfor	  er	  det	  ikke	  

overraskende,	  at	  lederne	  udtrykker,	  at	  de	  giver	  tid	  og	  er	  tålmodige.	  

Dyd	  4:	  Den	  stærke	  oversætter	  	  

Implementering	  af	  nye	  tiltag	  kan	  i	  sagens	  natur	  fremkalde	  konflikter	  og	  modstand,	  hvorfor	  

det	  fordrer	  en	  stærk	  leder,	  som	  evner	  at	  fastholde	  fokus	  på	  ”det	  vi	  skal”	  og	  ”det	  der	  giver	  

mening”.	  Vores	  respondenter	  følgende	  kommentarer	  i	  forhold	  til	  at	  være	  en	  stærk	  

oversætter.	  
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Dagtilbudsleder	  A	  nævner:	  ”Jeg	  synes	  faktisk,	  at	  det	  er	  vigtigt	  som	  leder,	  at	  vi	  går	  ud	  og	  sælger	  

og	  formidler	  videre.”	  (C20).	  

Dagtilbudsleder	  B	  tilkendegiver:	  ”På	  næste	  personalemøde	  vil	  min	  souschef	  og	  jeg	  fortælle	  om	  

hvad	  effektstyring	  er	  -‐	  en	  gang	  til.”	  (D16),	  og	  fortsætter:	  ”Jeg	  siger,	  det	  er	  et	  af	  Frederiksberg	  

kommunens	  fokuspunkter,	  og	  så	  ved	  de	  jo	  godt	  at	  det	  er	  noget	  vi	  skal.”	  (D36).	  

Dagtilbudsleder	  X	  udtaler:	  ”Jeg	  vil	  sgu	  ikke	  kalde	  mig	  autonom.	  […]	  Vi	  har	  haft	  en	  konsulent	  

ude	  omkring	  ledelse	  og	  hun	  har	  været	  meget	  forstående,	  som	  har	  sagt	  at	  det	  er	  ok	  det	  jeg	  gør.	  

Jeg	  har	  sgu	  aldrig	  fået	  nogle	  rap	  over	  fingrene.	  [...]	  Der	  kører	  ikke	  nogle	  rygter	  om,	  at	  det	  ikke	  

fungerer	  derude.”	  (E40).	  

Når	  vi	  holder	  ledernes	  udtalelser	  op	  mod	  hinanden	  i	  Røviks	  perspektiv,	  får	  vi	  øje	  på,	  at	  alle	  

dyder	  er	  i	  spil.	  De	  fire	  ledere	  udviser	  med	  deres	  udtalelser	  de	  fire	  dyder	  på	  forskellig	  vis.	  

Det	  er	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  sådan,	  at	  vi	  derved	  kan	  udlede,	  at	  en	  leder	  har,	  eller	  ikke	  har,	  

én	  eller	  flere	  af	  dyderne,	  selvom	  vi	  ikke	  får	  øje	  på	  dem	  i	  vores	  interview.	  Det	  kan	  blot	  være	  

et	  udtryk	  for,	  at	  lederen	  i	  interviewet	  ikke	  har	  sat	  ord	  på	  områder,	  der	  afspejler,	  at	  de	  

besidder	  de	  fire	  dyder.	  

Grad	  af	  oversættelse	  af	  styringsværktøjet	  

I	  det	  følgende	  ser	  vi	  på,	  hvordan	  og	  i	  hvilken	  grad	  lederen	  oversætter	  styringsværktøjet,	  og	  

hvilken	  betydning	  det	  har.	  Alle	  fire	  ledere	  giver	  i	  interviewene	  udtryk	  for,	  at	  de	  har	  oversat	  

styringsværktøjerne.	  Men	  de	  gør	  det	  forskelligt.	  	  

Dagtilbudsleder	  A	  nævner:	  ”Medarbejderne	  har	  fået	  udleveret	  det	  som	  jeg	  har	  omformuleret.	  

Vi	  har	  forsøgt	  at	  lave	  rammer	  for	  hvordan	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  arbejde	  med	  effektstyring.”	  

(C11).	  

Dagtilbudsleder	  B	  udtaler:	  ”Medarbejderne	  spurgte	  meget	  ind	  til	  det,	  for	  jeg	  kunne	  forstå,	  at	  

de	  forstod	  heller	  ikke	  lige	  hvad	  det	  gik	  ud	  på.	  Så	  selvfølgelig	  var	  der	  mange	  spørgsmål,	  og	  jeg	  

forsøgte	  at	  forklare.”	  (D11).	  

Dagtilbudsleder	  X	  nævner:	  ”	  Vi	  har	  jo	  vores	  lille	  bibel	  som	  fortalte	  hvordan	  man	  skulle	  gøre	  

det,	  og	  jeg	  tænkte	  det	  var	  måske	  en	  god	  ide	  at	  gøre	  det	  sådan.	  I	  stedet	  for	  at	  kaste	  sig	  ud	  i,	  om	  

man	  kunne	  gøre	  det	  anderledes”	  (E21)	  og	  fortsætter:	  ”Nogle	  af	  konsulenterne	  var	  ret	  skrappe	  
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og	  det	  fik	  mig	  til	  at	  tænke	  på	  om	  det	  var	  den	  rigtige	  måde	  vi	  gjorde	  det	  på	  –	  kunne	  vi	  gøre	  det	  

på	  en	  anden	  måde?”	  (E29).	  

Interviewer:	  ”Hvis	  du	  nu	  selv	  skulle	  have	  indført	  det?”	  Dagtilbudsleder	  Y	  svarer:	  ”Så	  var	  

opgaven	  blevet	  endnu	  større	  og	  måske	  var	  der	  kommet	  noget	  andet	  ud	  af	  det.	  	  Jeg	  brugte	  

meget,	  at	  den	  måde	  vi	  blev	  ført	  på	  i	  starten,	  hvor	  vi	  hele	  tiden	  blev	  samlet	  op	  eller	  presset	  af	  

konsulenterne,	  den	  brugte	  jeg	  meget,	  til	  at	  komme	  videre	  med,	  i	  det	  her	  hus.	  Det	  var	  en	  kæmpe	  

hjælp	  at	  det	  blev	  fulgt	  så	  tæt.	  At	  der	  var	  nogle	  som	  havde	  tænkt	  nogle	  tanker.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  

ville	  have	  været	  det	  foruden”	  (F20).	  

Når	  vi	  ser	  på	  ovenstående	  fire	  udtalelser	  lader	  det	  til,	  at	  dagtilbudsleder	  A	  og	  B	  fra	  

Frederiksberg	  i	  højere	  grad	  har	  lavet	  oversættelse	  af	  styringsværktøjet	  end	  X	  og	  Y	  i	  

Gladsaxe.	  Dette	  ligger	  godt	  i	  tråd	  med	  vores	  forståelse,	  at	  effektstyring	  på	  Frederiksberg	  

ikke	  er	  lige	  så	  beskrevet,	  som	  DAP	  er	  i	  Gladsaxe.	  Når	  lederen	  og	  medarbejderne	  i	  Gladsaxe	  

får	  en	  pjece	  (manual),	  når	  de	  starter,	  og	  desuden	  kommer	  på	  kurser	  og	  efteruddannelse,	  er	  

der	  ikke	  brug	  for	  oversættelse	  i	  samme	  grad	  på	  Frederiksberg,	  hvor	  lederne	  i	  højere	  grad	  er	  

blevet	  bedt	  om	  at	  omsætte	  styringsværktøjet	  lokalt.	   	  

Hvordan	  passer	  det	  så	  ind	  med	  de	  besvarelser,	  vi	  har	  fået	  i	  vores	  survey?	  Vi	  spørger	  i	  

spørgsmål	  15c	  om,	  hvorvidt	  lederen	  er	  villig	  til	  at	  justere	  på	  konceptet	  for	  effektstyring	  eller	  

DAP	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  i	  hverdagen.	  

	  

Figur	  35:	  Lederens	  rolle	  

Frederiksberg	  
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Gladsaxe	  

	  

	  

På	  Frederiksberg	  er	  28,6%	  enige	  eller	  delvist	  enige	  i,	  at	  lederen	  er	  villig	  til	  at	  justere	  på	  

effektstyring,	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  i	  hverdagen.	  Hver	  tredje	  (34,3%)	  tilkendegiver	  

”hverken/eller”.	  

I	  Gladsaxe	  erklærer	  73,3%	  sig	  enige	  eller	  delvist	  enige	  i,	  at	  deres	  leder	  er	  villig	  til	  at	  justere	  

på	  DAP	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  give	  mening.	  En	  mulig	  forklaring	  er,	  at	  selvom	  lederne	  i	  Gladsaxe	  

fortæller,	  at	  de	  indfører	  et	  koncept,	  som	  er	  defineret	  på	  forhånd,	  så	  oplever	  medarbejderne,	  

at	  deres	  hverdag	  forandrer	  sig	  men,	  at	  lederen	  har	  forsøgt	  at	  finde	  meningsskabelse	  

sammen	  med	  dem.	  En	  oplevelse,	  som	  de	  beskriver	  som	  villighed	  til	  justering.	  

På	  Frederiksberg	  er	  effektstyring	  sådan	  formuleret,	  at	  det	  er	  langt	  vanskeligere	  for	  

personalet	  at	  vide	  hvordan	  og	  hvornår,	  lederen	  oversætter	  det	  modtagne	  budskab	  og	  

justerer	  på	  konceptet,	  da	  det	  udelukkende	  er	  lederens	  ord	  (oversættelse),	  som	  

medarbejderne	  på	  Frederiksberg	  kan	  læner	  sig	  op	  af	  i	  forhold	  til	  forståelse	  af	  effektstyring.	  

Vi	  må	  igen	  henlede	  opmærksomheden	  til,	  at	  effektstyring	  er	  et	  nyt	  værktøj,	  derfor	  endnu	  

ikke	  er	  velkendt	  af	  i	  alle.	  

Modstand	  mod	  styringsværktøj	  -‐	  universelle	  træk	  eller	  fag-‐fagligt	  

Da	  vi	  opstillede	  vores	  arbejdsspørgsmål	  i	  kapitel	  3,	  fandt	  vi	  det	  væsentligt	  at	  se	  på	  hvorvidt	  

der	  er	  større	  modstand	  fra	  ledere	  og	  medarbejdere	  i	  forbindelse	  med	  et	  styringsværkstøj,	  

der	  har	  universelle	  træk,	  et	  såkaldt	  ”djøf-‐redskab”.	  Dette	  undersøges	  nærmere	  i	  det	  følgende	  

afsnit.	  
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Ifølge	  Røviks	  teori	  om	  oversættelse	  er	  lederens	  evne	  til	  at	  oversætte	  effektstyring	  og	  DAP	  

ind	  i	  egen	  organisation	  afgørende	  for,	  hvordan	  medarbejderne	  oplever	  den	  nye	  opgave,	  og	  

hvordan	  det	  påvirker	  deres	  motivation.	  

Translationskompetencen,	  som	  Røvik	  kalder	  det,	  er	  direkte	  medvirkende	  til	  at	  

medarbejderne	  ikke	  ”frikobler”	  eller	  ”frastøder”	  de	  nye	  ideer.	  	  

Røvik	  beskriver,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  lederen	  er	  i	  stand	  til	  at	  gendigte	  idéen	  og	  ikke	  bare	  

gengive	  den,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  give	  medarbejderne	  en	  oplevelse	  af	  medinddragelse	  og	  

indflydelse.	  De	  kan	  genkende	  dele	  af	  den	  nye	  opgave	  i	  deres	  praksis	  fra	  deres	  egen	  hverdag	  

og	  vil	  derfor	  hurtigere	  kunne	  koble	  sig	  på	  ideen.	  Det	  kan	  derfor	  opleves	  som	  

meningsgivende	  i	  stedet	  for	  at	  at	  fremkalde	  modstand.	  

Ser	  vi	  på	  ovenstående	  udtalelser	  fra	  lederne	  på	  henholdsvis	  Frederiksberg	  og	  i	  Gladsaxe,	  så	  

oversætter	  de	  alle	  fire.	  På	  vores	  besøg	  i	  dagtilbuddene,	  hvor	  vi	  udleverede	  

spørgeskemaerne,	  har	  vi	  også	  mødt	  medarbejdere,	  som	  har	  fortalt	  os	  historier,	  der	  

underbygger	  ovenstående.	  At	  deres	  leder	  har	  fået	  beskrevet	  den	  nye	  opgave	  sådan,	  at	  de	  

kunne	  genkende	  indholdet	  i	  deres	  hverdag.	  ”Ny	  vin	  på	  gamle	  flasker”,	  som	  en	  pædagog	  

udtrykte	  det	  i	  dagtilbud	  A,	  og	  ”DAP	  lagde	  sig	  jo	  bare	  ovenpå	  det	  vi	  gjorde	  i	  forvejen”	  som	  en	  

pædagog	  sagde	  i	  Dagtilbud	  Y,	  da	  hun	  returnerede	  spørgeskemaet.	  Fra	  de	  frie	  

kommentarfelter	  sidst	  i	  surveyén	  kan	  vi	  også	  uddrage	  nogle	  interessante	  udtalelser.	  Således	  

skriver	  en	  medarbejder	  på	  Frederiksberg:	  ”Det	  er	  svært	  at	  svare	  på	  emnet,	  når	  arbejdet	  med	  

effektstyring	  er	  relativt	  nyt	  i	  institutionen.	  Forståelse	  af	  emnet	  er	  meget	  individuelt	  og	  nogen	  

venter	  på	  en	  formidling	  der	  kan	  bruges	  i	  praksis.”	  (Survey,	  samlet	  rapport	  Gladsaxe	  

kommune,	  bilag	  7a),	  mens	  en	  medarbejder	  i	  Gladsaxe	  skriver:	  ”Ledelse	  er	  af	  meget	  stor	  

betydning,	  både	  hvordan	  DAP	  bliver	  implementeret,	  samt	  hvordan	  medarbejderne	  agerer	  i	  det”	  

(Survey,	  samlet	  rapport	  Gladsaxe	  kommune,	  bilag	  7b).	  	  

Det	  er	  væsentligt	  at	  pointere,	  at	  størsteparten	  af	  medarbejdere	  på	  Frederiksberg	  

udelukkende	  kender	  til	  effektstyring	  gennem	  deres	  leders	  kommunikerede	  budskaber	  og	  

således	  ikke	  er	  vidende	  om,	  hvordan	  deres	  leder	  har	  oversat	  opgaven.	  Det	  ved	  

medarbejderne	  i	  Gladsaxe	  i	  langt	  højere	  grad	  bekendt	  med,	  da	  de	  alle	  har	  fået	  udleveret	  

materiale,	  som	  er	  målrettet	  dem,	  og	  som	  forklarer	  om	  DAP.	  Ligeledes	  har	  næsten	  alle	  

medarbejdere	  deltaget	  i	  kurser	  og	  efteruddannelse.	  
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Medarbejdernes	  opfattelse	  –	  modstand	  mod	  styringsværktøjet?	  

I	  arbejdsspørgsmål	  B	  beskriver	  vi,	  hvordan	  medarbejderne	  opfatter	  henholdsvis	  

effektstyring	  og	  DAP.	  	  Vi	  kan	  her	  iagttage,,	  at	  medarbejderne	  på	  Frederiksberg	  ikke	  vurderer	  

effektstyring	  nær	  så	  positivt	  som	  arbejdsredskab,	  som	  medarbejderne	  i	  Gladsaxe	  vurderer	  

DAP.	  Medarbejderne	  på	  Frederiksberg,	  har	  større	  modstand	  overfor	  effektstyring,	  end	  

medarbejderne	  i	  Gladsaxe	  har	  overfor	  DAP.	  Eksempelvis	  mener	  ca.	  29%	  af	  de	  adspurgte	  

medarbejdere	  på	  Frederiksberg,	  at	  effektstyring	  er	  et	  unødvendigt	  redskab	  (Survey,	  samlet	  

rapport	  Frederiksberg	  kommune,	  bilag	  7b)	  mens	  6%	  af	  de	  adspurgte	  medarbejdere	  i	  

Gladsaxe	  tilkendegiver,	  at	  DAP	  er	  et	  unødvendigt	  redskab	  (Survey,	  samlet	  rapport	  Gladsaxe	  

kommune,	  bilag	  7a).	  I	  vores	  survey,	  kan	  vi	  iagttage,	  at	  der	  er	  en	  højere	  andel,	  der	  er	  tilfredse	  

med	  DAP	  som	  styringsværktøj	  end	  der	  er	  til	  effektstyring.	  Vi	  kan	  ligeledes	  iagttage,	  at	  der	  er	  

også	  er	  en	  relativ	  høj	  tilfredshed	  med	  effektstyring,	  men	  langt	  flere	  respondenter	  på	  

Frederiksberg	  har	  enten	  ikke	  har	  svaret,	  eller	  de	  tilkendegiver	  ’ved	  ikke’	  i	  vores	  survey.	  

Ledernes	  opfattelse	  –	  modstand	  mod	  styringsværkstøjet?	  

I	  C1	  koncentrerer	  vi	  os	  om,	  hvordan	  lederne	  oversætter	  styringsværktøjerne.	  Her	  ser	  vi,	  at	  

lederne	  er	  positive	  overfor	  effektstyring	  og	  DAP,	  men	  også	  her	  er	  der	  forskel	  på	  de	  fire	  

adspurgte	  lederes	  tilkendegivelser.	  De	  interviewede	  ledere	  i	  Gladsaxe	  udtrykker,	  at	  DAP	  er	  

et	  rigtigt	  godt	  værktøj,	  som	  de	  har	  stor	  glæde	  af	  i	  deres	  daglige	  arbejde.	  Ligeledes	  udtrykker	  

de	  begge,	  at	  netop	  fordi	  DAP	  er	  konstrueret	  som	  et	  fag-‐fagligt	  redskab,	  har	  de	  gavn	  af	  

værktøjet,	  da	  det	  taler	  direkte	  ind	  i	  personalets	  pædagogfaglige	  sprog.	  Der	  er	  også	  en	  

opmærksomhed	  på,	  at	  det	  ikke	  altid	  har	  været	  så	  positivt.	  F.eks.	  udtaler	  dagtilbudsleder	  Y:	  ”	  

I	  starten	  var	  der	  en	  mere	  negativ	  tone,	  men	  der	  er	  sket	  et	  skifte.	  Jeg	  oplever	  ikke,	  at	  lederne	  

himler	  over	  det.	  Der	  er	  en	  accept	  om	  det.”	  (F64).	  Dagtilbudsleder	  X	  tilkendegiver:	  ”Mange	  

følte	  at	  de	  havde	  gjort	  et	  stort	  arbejde	  før	  og	  nu	  var	  det	  forkert.	  Nu	  skulle	  der	  pludseligt	  noget	  

struktur	  på.”	  (E47).	  

På	  Frederiksberg,	  hvor	  styringsværktøjet	  har	  universelle	  træk,	  udtrykker	  de	  to	  ledere	  også	  

deres	  tilfredshed.	  Men	  ligesom	  lederne	  i	  Gladsaxe	  har	  man	  også	  her	  nogle	  udfordringer.	  

F.eks.	  udtaler	  dagtilbudsleder	  B:	  ”Det	  skal	  nok	  blive	  rigtigt	  godt	  hen	  af	  vejen,	  men	  vi	  vil	  rigtigt	  

gerne	  selv	  bestemme	  hvad	  vi	  skal	  arbejde	  med,	  f.eks.	  samlingen”	  (D37)	  og	  dagtilbudsleder	  A	  

tilkendegiver:	  ”Der	  er	  jo	  noget	  kontrol	  fra	  forvaltningen	  når	  man	  går	  ind	  og	  laver	  et	  projekt	  
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som	  det	  her,	  men	  jeg	  synes	  faktisk	  vi	  har	  en	  stor	  frihed	  ift.	  selv	  at	  sætte	  rammen	  for	  hvordan	  vi	  

bruger	  det”	  (C41).	  

Ud	  fra	  de	  fire	  interviews	  er	  det	  samlet	  set	  vanskeligt	  at	  udlede	  hvorvidt	  lederne	  har	  større	  

modstand	  på	  styringsværktøjer	  med	  universelle	  træk	  end	  med	  fag-‐faglige	  træk.	  Vi	  kan	  

konkludere,	  at	  alle	  tager	  opgaven	  loyalt	  til	  sig,	  og	  forsøger	  at	  skabe	  mening	  for	  deres	  

medarbejdere	  ved	  at	  lave	  oversættelser,	  som	  taler	  til	  personalet	  faglighed.	  

Sammenhæng	  mellem	  oversættelse,	  anvendelse	  og	  opfattelse	  

I	  det	  følgende	  undersøger	  vi	  om	  der	  kan	  iagttages	  sammenhæng	  mellem	  graden	  af	  

oversættelseskompetence	  og	  opfattelse	  af	  effektstyring	  og	  DAP.	  Dette	  kan	  give	  indikationer	  

på,	  hvorvidt	  styringsværktøjerne	  påvirker	  performance	  i	  den	  ønskede	  retning.	  

I	  forrige	  afsnit	  pegede	  vi	  på,	  at	  de	  fire	  dyder	  er	  tilstede	  i	  de	  fire	  lederes	  handlerepertoire	  og	  

måde	  at	  arbejde	  med	  styringsværktøjet	  på.	  Spørgsmålet	  er,	  hvorvidt	  der	  kan	  identificeres	  en	  

effekt	  af	  dette	  på	  medarbejdernes	  opfattelse	  af	  styringsværktøjerne.	  Da	  vi	  ikke	  kan	  

konstatere	  en	  mærkbar	  forskel	  på	  de	  fire	  lederes	  besiddelse	  af	  dyderne,	  vil	  vi	  nøjes	  med	  at	  

se	  på	  sammenhængen	  mellem	  ledernes	  oversættelse	  og	  medarbejdernes	  opfattelse	  i	  

henholdsvis	  Dagtilbud	  A	  og	  B,	  på	  Frederiksberg	  samt	  Dagtilbud	  X	  og	  Y	  i	  Gladsaxe.	  
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Figur	  36	  viser	  gennemsnittet	  af	  survey-‐spørgsmål	  9a-‐f	  og	  gennemsnittet	  af	  spørgsmål	  10	  og	  

11	  (X-‐aksen),	  som	  omhandler	  medarbejdernes	  opfattelse	  af	  effektstyring/DAP	  krydset	  med	  

gennemsnittet	  af	  spørgsmål	  15a-‐e	  (Y-‐aksen),	  der	  angiver	  respondenternes	  opfattelse	  af	  

lederens	  rolle.	  

Figur	  36:	  Sammenhæng	  mellem	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  og	  lederens	  rolle	  

 

 
 
 

 
 
	  
Statistisk	  finder	  vi	  en	  mindre	  korrelation	  mellem	  medarbejdernes	  opfattelse	  i	  Gladsaxe,	  men	  
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begrundes	  af	  flere	  årsager.	  Det,	  at	  lederens	  oversættelsesarbejde	  på	  Frederiksberg	  er	  

kompleks,	  har	  sandsynligvis	  en	  betydning	  for	  medarbejderne	  opfattelse.	  Opgaven	  er	  

kompleks,	  fordi	  styringsværktøjet	  har	  universelle	  træk,	  og	  fordi	  der	  er	  metodefrihed	  i	  valg	  

af	  indsatser	  og	  måleværktøjer.	  Medarbejderne	  har	  desuden	  ikke	  adgang	  til	  at	  vide	  i	  hvilket	  

omfang	  lederen	  rent	  faktisk	  oversætter	  effektstyring,	  da	  de	  primært	  har	  viden	  om	  

effektstyring	  gennem	  lederen.	  

Ved	  analyse	  af	  interviews	  med	  de	  fire	  dagtilbudsledere	  har	  vi	  udledt,	  at	  lederne	  besidder	  

dyderne.	  Respondenternes	  opfattelse	  (spgm	  15)	  af	  lederens	  rolle	  er	  forskellig	  i	  de	  to	  

kommuner.	  I	  Gladsaxe	  er	  gennemsnitligt	  72,60%	  enige	  eller	  delvis	  enige	  (de	  fem	  

underspørgsmål	  i	  spørgsmål	  15	  spænder	  fra	  80%	  til	  60%	  i	  helt	  enig/delvis	  enig).	  På	  

Frederiksberg	  er	  28,96%	  enige	  eller	  delvis	  enige	  (de	  fem	  underspørgsmål	  i	  spørgsmål	  15	  

spænder	  fra	  36,2%	  til	  20%	  i	  helt	  enig/delvis	  enig).	  

I	  Gladsaxe	  kan	  vi	  iagttage,	  at	  lederne	  er	  i	  besiddelse	  af	  de	  fire	  dyder	  for	  god	  oversættelse.	  	  

Hvad	  medarbejderne	  angår,	  oplever	  80%	  af	  lederne	  besidder	  dyderne.	  Den	  generelle	  

opfattelse	  af	  DAP	  	  er	  meget	  positiv,	  da	  vi	  i	  spørgsmål	  9	  kan	  se,	  at	  72,16%	  er	  enige	  eller	  delvis	  

enige	  (C	  og	  F	  er	  vendt	  rundt)	  spørgsmål	  10	  viser	  80%	  og	  spørgsmål	  11	  viser	  73,4%.	  

Det	  vil	  sige:	  lederne	  har	  dyderne,	  medarbejderne	  oplever,	  at	  lederne	  har	  dyderne,	  og	  

medarbejderne	  er	  tilfredse	  –	  der	  er	  tilsyneladende	  en	  sammenhæng	  at	  spore.	  

På	  Frederiksberg	  har	  lederne	  dyderne,	  men	  medarbejderne	  oplever	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  i	  

Gladsaxe,	  at	  lederne	  besidder	  dyderne.	  Respondenternes	  opfattelse	  af	  effektstyring	  er	  mere	  

broget.	  Samlet	  set	  er	  det	  kun	  37,6%,	  der	  opfatter	  effektstyring	  som	  et	  understøttende	  

værktøj.	  I	  spørgsmål	  10	  er	  40%	  enige	  eller	  delvis	  enige	  i,	  at	  effektstyring	  er	  et	  hjælpsomt	  

redskab.	  I	  spørgsmål	  11	  er	  25,7%	  enige	  eller	  delvis	  enige	  i,	  at	  tiden	  brugt	  på	  effektstyring	  er	  

godt	  givet	  ud.	  Der	  kan	  således	  spores	  en	  sammenhæng	  i	  den	  opfattelse,	  de	  har	  af	  lederens	  

rolle	  og	  et	  højt	  antal	  respondenters	  manglende	  opfattelse	  af	  effektstyring	  som	  et	  

understøttende	  værktøj.	  Til	  gengæld	  er	  der	  ingen	  sammenhæng	  mellem,	  at	  vi	  kan	  

identificere	  dyderne	  hos	  lederen	  og	  deres	  opfattelse	  af	  styringsværktøjet	  som	  et	  

understøttende	  redskab.	  Dette	  kan,	  som	  nævnt	  før,	  begrundes	  i	  at	  effektstyring	  er	  nyt	  for	  

mange.	  
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KAPITEL	  7:	  KONKLUSION	  

I	  indledningen	  opstillede	  vi	  følgende	  spørgsmål	  i	  vores	  problemformulering:	  

Hvordan	  påvirker	  styringsformerne,	  i	  de	  to	  kommuner	  ledernes	  og	  medarbejdernes	  

motivation,	  og	  hvordan	  påvirker	  ledernes	  oversættelse,	  medarbejdernes	  motivation?	  

I	  det	  følgende	  vil	  vi	  konkludere	  på	  analysen	  af	  vores	  interview	  med	  de	  fire	  dagtilbudsledere	  

samt	  de	  resultater	  vi	  har	  fået	  fra	  vores	  survey	  i	  de	  to	  kommuners	  fire	  udvalgte	  dagtilbud.	  

Vi	  har	  gennem	  afhandlingen	  benyttet	  os	  af	  nedenstående	  argumentationsmodel,	  hvor	  vi	  

opstiller	  et	  visuelt	  overblik	  af	  vores	  undersøgelser.	  På	  venstre	  side	  har	  vi	  indsat	  de	  teorier,	  

som	  er	  med	  til	  at	  underbygge	  og	  forklare	  vores	  resultater.	  På	  højre	  side	  har	  vi	  indsat	  de	  

arbejdsspørgsmål,	  som	  henholder	  sig	  til	  hvert	  element	  for	  vores	  undersøgelse.	  

Figur	  7	  fra	  kapitel	  3:	  Argumentationsmodel	  koblet	  med	  teori	  og	  arbejdsspørgsmål	  
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dagtilbuddenes	  ledere	  samt	  interview	  med	  en	  leder,	  der	  har	  været	  ansat	  i	  begge	  kommuner.	  

Multimetodestudiet	  styrker	  belysningen	  af	  vores	  genstandsfelt,	  da	  vi	  ser	  emnet	  fra	  flere	  

STYRINGSTILTAG* PERFORMANCE*

PSM*OG*INTRINSISK*
MOTIVATION*

OPFATTELSE*AF*
STYRINGSTILTAGET*

LEDERENS*
IMPLEMENTERING*AF*
STYRINGSTILTAGET*

Understøttende*eller*
kontrollerende?*

Gør*en*forskel*for*
medarbejdernes*

opfattelse*

Motivation*Crowding*Theory*
(Ryan&&&Deci&(2000),&Osterloh&og&Frey,&
2002),&Jørgensen&&&Andersen&(2010),&

Jacobsen&et&al&(2012))&
*

*?&Ekstrinsisk&motivation,&
intrinsisk&motivation&og&Public&

Service&Motivation&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
?&Self&Determination&Theory&&&&&&&&
?&&Cognitive&Evaluation&Theory&&

Translationsteori*
(Røvik,&2007)&

*

*?&Kontekstualisering&og&
dekontekstualisering&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
?&Fire&dyder&for&godt&
oversættelsesarbejde&

Arbejdsspørgsmål**
A1*og*A2*

Arbejdsspørgsmål**
B1*og*B2*

Arbejdsspørgsmål**
C*



99 
 

forskellige	  perspektiver.	  Samtidig	  er	  det	  væsentligt	  at	  påpege,	  at	  vores	  konklusioner	  således	  

ikke	  vedrører	  de	  to	  kommuners	  dagtilbudsområde	  som	  helhed,	  og	  vi	  kan	  ikke	  generalisere	  i	  

forhold	  til	  hvordan	  effektstyring	  virker	  på	  hele	  Frederiksberg,	  og	  hvordan	  DAP	  fungerer	  i	  

hele	  Gladsaxe.	  Dog	  kan	  der	  være	  tale	  om	  en	  analytisk	  generaliserbarhed,	  hvor	  vi	  kan	  lære	  

noget	  af	  de	  konkrete	  cases,	  som	  må	  antages	  at	  kunne	  anvendes	  i	  lignende	  situationer.	  

Den	  deduktive	  analyses	  afsæt	  i	  faste	  teoretiske	  begreber	  muliggør	  et	  kausalstudie	  af	  den	  

teorietisk	  opstillede	  sammenhæng	  mellem	  styring,	  lederens	  oversættelse	  og	  motivation	  

(argumentationsmodellen).	  

I	  forhold	  til	  at	  forstå	  de	  komplekse	  sammenhænge,	  som	  denne	  undersøgelse	  repræsenterer,	  

er	  det	  centralt	  at	  nævne,	  at	  de	  bivariate	  analyser	  af	  mulige	  sammenhænge	  mellem	  

opfattelse,	  motivation	  og	  lederens	  rolle	  ikke	  er	  testet	  for	  tredjevariable.	  Dette	  medfører,	  at	  vi	  

ikke	  kan	  iagttage	  eventuelle	  spuriøse	  sammenhænge.	  Vi	  har	  dog	  haft	  som	  ambition	  at	  

forholde	  os	  kritisk	  argumenterende	  for	  at	  komme	  så	  tæt	  på	  at	  afdække	  undersøgelsesfeltet,	  

som	  det	  nu	  engang	  har	  kunne	  lade	  sig	  gøre,	  med	  de	  analysevalg	  vi	  har	  truffet.	  

Hovedkonklusionerne	  i	  denne	  masterafhandling	  er,	  at	  medarbejdernes	  intrinsiske	  

motivation	  er	  påvirket	  af	  hvorvidt	  styringsværktøjet	  opfattes	  som	  understøttende	  eller	  

kontrollerende.	  En	  lignende	  sammenhæng	  mellem	  opfattelse	  og	  PSM	  kan	  ikke	  konstateres	  

gennem	  vores	  undersøgelse.	  	  

Trods	  dette	  er	  det	  alligevel	  væsentligt	  at	  indtænke	  motivationsaspektet	  når	  man	  

implementer	  styringsværktøjer	  på	  dagtilbudsområdet.	  Det	  betyder,	  at	  anbefalingen	  er,	  at	  

benytte	  styringsværktøjer,	  der	  taler	  til	  den	  indre	  motivation	  og	  dermed	  til	  fagligheden.	  	  

Vores	  resultater	  peger	  på,	  at	  medarbejderes	  motivation,	  bliver	  påvirket	  af	  kommunernes	  

styreformer,	  og	  at	  lederes	  motivation	  påvirker	  medarbejderes	  motivation.	  Når	  lederens	  

implementering	  af	  styringsværktøjet	  har	  en	  betydning	  for	  medarbejderes	  opfattelse,	  er	  det	  

væsentligt,	  at	  lederen	  besidder	  translatørkompetence.	  Hvorvidt	  styringsværktøjerne	  

resulterer	  i	  en	  crowding	  in	  har	  at	  gøre	  med	  hvorvidt	  det	  ”taler	  til”	  samme	  værdier	  

(fagligheden)	  som	  i	  	  forvejen	  motiverer	  medarbejderne.	  

Dertil	  kommer	  at	  undersøgelsen	  viser,	  at	  ressourcer	  og	  tid	  er	  to	  vigtige	  grunde	  til	  at	  

implementering	  bliver	  succesfuld.	  Tid	  til	  forandring	  og	  forankring	  så	  processerne	  når	  at	  

bundfælde	  sig	  og	  bliver	  til	  nye	  rutiner.	  



100 
 

Konklusionen	  på	  den	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering	  uddybes	  i	  det	  følgende.	  

Styreformernes	  påvirkning	  på	  ledernes	  og	  medarbejdernes	  motivation	  

Det	  ser	  ud	  til	  DAP	  og	  effektstyring	  giver	  mening	  for	  både	  ledere	  og	  en	  del	  af	  medarbejderne	  i	  

de	  fire	  dagtilbud.	  Selvom	  DAP	  er	  et	  fag-‐fagligt	  værktøj	  og	  effektstyring	  er	  et	  DJØF-‐redskab,	  

så	  giver	  begge	  styringsværktøjer	  mening.	  Ledere	  og	  medarbejdere	  er	  overvejende	  positive	  i	  

forhold	  til	  styringsværktøjerne.	  Da	  vi	  påbegyndte	  skriveprocessen	  i	  forhold	  til	  denne	  

masterafhandling	  havde	  vi	  en	  tese	  om,	  at	  DAP	  kunne	  opfattes	  som	  begrænsende	  for	  

motivationen,	  idet	  redskabet	  er	  konceptstyret,	  med	  skemaer	  og	  manualer,	  og	  derved	  har	  

kan	  have	  en	  negativ	  afsmittende	  virkning	  på	  medarbejdernes	  motivation.	  Vi	  diskuterede,	  om	  

de	  oplevede	  at	  skulle	  afgive	  autonomi.	  Men	  vores	  resultater	  viser	  noget	  andet.	  Ligeledes	  

havde	  vi	  en	  tese	  om,	  at	  effektstyring	  måske	  er	  for	  løst	  formuleret,	  så	  det	  måske	  er	  vanskeligt	  

for	  ledere	  og	  medarbejdere	  at	  vide	  hvad	  der	  i	  realiteten	  forventes	  af	  dem.	  Men	  også	  her	  

viser	  resultaterne	  noget	  andet.	  Der	  er	  en	  divergerende	  opfattelse	  de	  to	  kommuner	  imellem.	  	  

DAP	  anvendes	  og	  opfattes	  positivt	  af	  flere	  end	  effektstyring	  gør.	  

Vi	  har	  i	  afhandlingen	  været	  meget	  omhyggelige	  med	  at	  nævne,	  at	  DAP,	  efter	  10	  år,	  er	  et	  

”ældre”	  og	  velkendt	  styringsværktøj,	  mens	  effektstyring	  på	  Frederiksberg	  stadig	  er	  nyt.	  DAP	  

har	  dog	  gennemgået	  en	  forandring.	  De	  interviewede	  dagtilbudsledere	  i	  Gladsaxe	  har	  fortalt	  

os,	  at	  da	  det	  blev	  implementeret,	  oplevede	  de	  og	  deres	  medarbejdere	  ligeledes	  den	  form	  for	  

forvirring	  og	  rådvildhed,	  som	  en	  gruppe	  medarbejdere	  beskriver	  på	  Frederiksberg.	  I	  dag	  har	  

DAP	  et	  anderledes	  fundament	  og	  er	  nu	  både	  et	  styringsværktøj	  og	  den	  pædagogiske	  retning,	  

som	  dagtilbuddene	  i	  Gladsaxe	  praktiserer.	  	  Fælles	  for	  begge	  styringsværktøjer	  er,	  at	  der	  

gennem	  oversættelse	  i	  implementeringen	  skal	  forsøges	  at	  findes	  mening.	  	  

Eisenhardts	  model	  viser,	  at	  dagtilbudsområdet	  traditionelt	  set	  er	  styret	  af	  socialisering	  

gennem	  et	  fagligt	  værdisæt	  med	  faglighedens	  uperfekte	  programerbarhed	  og	  lave	  

målbarhed.	  Selvom	  Gladsaxe	  med	  DAP	  har	  en	  stram	  styring	  på	  adfærd	  oplevet	  det	  i	  denne	  

undersøgelse	  ikke	  som	  hæmmende	  og	  demotiverende,	  idet	  styringsværktøjet	  taler	  til	  

fagligheden.	  Selvom	  man	  styrer	  på	  adfærd	  i	  Gladsaxe	  og	  andre	  har	  defineret	  hvilken	  ramme,	  

der	  skal	  benyttes,	  så	  giver	  det	  en	  forbundethed	  og	  medarbejderne	  og	  lederne	  i	  de	  to	  

dagtilbud	  kobler	  sig,	  fordi	  det	  er	  et	  fag-‐fagligt	  værktøj.	  Ledere	  og	  pædagoger	  har	  været	  

sammen	  om	  at	  lære	  det,	  hvilket	  ligeledes	  giver	  dem	  en	  forbundethed.	  	  Men	  begge	  de	  
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interviewede	  ledere	  i	  Gladsaxe	  bruger	  også	  ordet	  ”kontrol”.	  Men	  det	  bevirker	  tilsyneladende	  

ikke,	  at	  der	  sker	  en	  crowding	  out	  af	  deres	  motivation.	  

På	  Frederiksberg	  er	  man	  sammen	  om	  at	  udvikle.	  Lederne	  har	  beskrevet	  mellemlangsigtede	  

mål	  i	  fællesskab	  med	  dagtilbudsafdelingen,	  hvilket	  giver	  dem	  en	  følelse	  af	  kompetence	  og	  

forbundethed.	  De	  kan	  benytte	  deres	  pædagogiske	  viden	  til	  at	  udforme	  delmål	  for	  de	  to	  

politisk	  fastsatte	  mål;	  livsduelighed	  og	  skoleparathed.	  Det	  meningsskabende	  handler	  om	  

udvikling	  og	  faglighed.	  Men	  de	  skal	  bruge	  tid	  på	  forståelsen,	  og	  implementeringsopgaven	  er	  

mere	  kompleks.	  Jævnfør	  Eisenhardt	  styres	  der	  på	  output	  hvilket	  er	  nyt	  i	  forhold	  til	  den	  

gængse	  måder	  at	  udføre	  pædagogisk	  praksis	  på.	  	  

Vores	  resultater	  peger	  på,	  at	  medarbejdernes	  motivation	  bliver	  påvirket	  af	  kommunernes	  

styreformer,	  og	  at	  ledernes	  motivation	  påvirker	  medarbejdernes	  motivation.	  Hos	  

medarbejderne	  på	  Frederiksberg	  ser	  vi,	  at	  der	  er	  større	  variation	  af,	  hvordan	  effektstyring	  

påvirker	  deres	  motivation.	  	  

Vi	  finder,	  at	  der	  er	  en	  korrelation	  mellem	  opfattelsen	  af	  styringsværktøjet	  og	  den	  intrinsiske	  

motivation.	  Styringsformerne	  påvirker	  den	  indre	  motivation,	  så	  medarbejderne	  opfatter	  

styringsværktøjerne	  understøttende.	  Den	  er	  tydeligere	  i	  Gladsaxe	  end	  på	  Frederiksberg,	  og	  

motivationen	  er	  ligeledes	  højest	  i	  Gladsaxe.	  

Til	  gengæld	  er	  der	  ikke	  i	  samme	  graden	  korrelation	  mellem	  opfattelsen	  og	  PSM.	  Det	  tolker	  vi	  

som,	  at	  der	  ikke	  er	  sket	  en	  "crowding	  out"-‐effekt.	  Hvis	  man	  har	  en	  opfattelse	  af	  

styringsværktøjet	  som	  kontrollerende,	  har	  det	  ikke	  nødvendigvis	  en	  betydning	  for	  

medarbejdernes	  PSM.	  

På	  Frederiksberg	  er	  medarbejderne	  i	  de	  to	  dagtilbud	  delte	  i	  deres	  opfattelser.	  Der	  er	  

forholdsvis	  mange	  som	  oplever	  værktøjet	  giver	  mening,	  fordi	  de	  ydre	  incitamenter	  øger	  de	  

grundlæggende	  behov	  for	  autonomi,	  at	  føle	  sig	  kompetent	  samt	  at	  føle	  sig	  meningsfuldt	  

forbundet	  med	  andre	  (CET).	  Vi	  kan	  også	  konstatere,	  at	  for	  nogle	  gør	  det	  ikke.	  Derudover	  er	  

der	  en	  stor	  gruppe	  der	  indtager	  en	  midterposition,	  som	  dermed	  ikke	  har	  taget	  stilling.	  	  Men	  

for	  mange	  støtter	  og	  anerkender	  det	  altså	  deres	  CET,	  især	  følelsen	  af	  kompetence	  og	  

forbundenhed.	  	  

I	  Gladsaxe	  er	  der	  et	  mere	  entydigt	  billede	  af,	  at	  DAP	  påvirker	  motivationen	  positivt,	  og	  at	  

medarbejderne	  kobler	  sig	  på	  DAP	  i	  udbredt	  grad.	  De	  føler	  sig	  intrinsisk	  motiverende	  til	  at	  
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arbejde	  med	  DAP-‐metoden,	  da	  de	  oplever,	  at	  det	  giver	  dem	  en	  stor	  hjælp	  i	  deres	  daglige	  

arbejde,	  og	  at	  styringsværktøjet	  højner	  deres	  kompetence.	  Ligeledes	  er	  der	  intet	  i	  deres	  

svar,	  som	  tyder	  på,	  at	  de	  finder	  rammerne	  indsnævrende	  for	  deres	  faglighed.	  Der	  opnås	  

derved	  en	  ”crowding	  in”-‐effekt	  af	  styringsværktøjet.	  

Hvis	  medarbejderne	  har	  den	  følelse,	  at	  de	  har	  indflydelse	  på	  implementeringen	  af	  

styringsværktøjet,	  hvilket	  styrker	  deres	  CET,	  så	  vil	  det	  forbedre	  deres	  mulighed	  for	  at	  

opfatte	  styringsværktøjet	  som	  understøttende.	  De	  nævner,	  at	  kurser	  og	  målrettet	  

mødevirksomhed	  er	  væsentlig,	  især	  da	  man	  deltager	  i	  disse	  sammen	  med	  kollegerne.	  	  I	  

Gladsaxe	  har	  man	  en	  masterplan	  for	  implementering	  og	  vedligeholdelse.	  På	  Frederiksberg	  

skal	  man	  selv	  i	  højere	  grad	  forstå	  og	  opfinde	  redskabet,	  men	  det	  at	  ”gå	  vejen	  sammen”	  er	  det	  

samme	  som	  har	  fundet	  sted	  i	  Gladsaxe.	  Processen	  er	  blot	  på	  et	  tidligere	  stadie.	  	  

Det	  viser	  sig,	  at	  der	  overordnet	  set	  brugt	  mere	  tid	  og	  flere	  ressourcer	  på	  implementering	  af	  

DAP	  da	  dette	  blev	  indført	  end	  der	  anvendes	  på	  effektstyring.	  I	  begge	  kommuner	  har	  lederne	  

indflydelse	  på	  implementering,	  men	  på	  forskellig	  vis.	  Autonomien	  i	  forhold	  til	  at	  oversætte	  

styringsværktøjet	  er	  større	  på	  Frederiksberg	  end	  i	  Gladsaxe.	  

Konklusionen	  på	  den	  anden	  del	  af	  vores	  problemformulering	  uddybes	  i	  det	  følgende.	  

Ledernes	  oversættelse	  og	  medarbejdernes	  motivation	  

Lederens	  oversættelse	  er	  afgørende	  for	  medarbejdernes	  opfattelse,	  som	  dermed	  	  indirekte	  

har	  betydning	  for	  deres	  motivation.	  Dette	  har	  vi	  visualiseret	  i	  vores	  argumentationsmodel.	  

I	  begge	  kommuner	  giver	  de	  fire	  dagtilbudsledere	  udtryk	  for,	  at	  de	  bruger	  tid	  på	  forståelse	  af	  

styringsværktøjet	  og	  efterfølgende	  at	  tilrettelægge	  implementeringen,	  så	  det	  virker	  

meningsskabende.	  Vores	  undersøgelse	  viser,	  at	  de	  tør	  lave	  ændringer	  undervejs.	  Lederne	  får	  

beskrevet	  styringsværktøjet,	  så	  det	  i	  en	  vis	  udstrækning	  kan	  genkendes	  af	  personalet	  i	  

hverdagen.	  

Ovenstående	  er	  et	  udtryk	  for	  de	  fælles	  pointer,	  som	  kan	  udledes	  i	  forhold	  til	  lederens	  

oversættelse.	  Herefter	  ser	  vi	  på	  de	  forskeligheder	  vi	  har	  fundet.	  
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Gladsaxe	  

Lederne	  i	  Gladsaxe	  udtrykker,	  at	  der	  som	  udgangspunkt	  findes	  en	  rigtig	  og	  forkert	  måde,	  at	  

arbejde	  med	  DAP.	  Vores	  undersøgelse	  viser	  tegn	  på,	  at	  der	  ikke	  findes	  samme	  behov	  for	  

oversættelse	  af	  DAP,	  som	  der	  gør	  af	  effektstyring.	  Dette	  begrundet	  i	  de	  velbeskrevne	  

manualer	  og	  fag-‐fagligheden	  i	  styringsværktøjet,	  som	  derfor	  ikke	  kræver	  en	  decideret	  

omformning	  for	  at	  få	  DAP	  til	  at	  passe	  ind	  i	  et	  dagtilbud.	  Graden	  af	  dokumentationskrav,	  

skriftlighed	  og	  struktur	  i	  DAP	  kræver	  dog	  alligevel	  en	  oversættelse,	  som	  vi	  mener	  kommer	  

til	  udtryk	  gennem	  ledernes	  meningsskabelse	  sammen	  med	  personalet.	  	  

Gennem	  analysen	  af	  de	  fire	  lederinterviews	  har	  vi	  kunnet	  identificere,	  at	  lederne	  besidder	  

de	  fire	  dyder	  for	  godt	  oversættelsesarbejde.	  	  

En	  stor	  del	  af	  respondenterne	  har	  en	  opfattelse	  af,	  at	  lederne	  besidder	  dyderne	  (72,6	  %).	  

Samtidigt	  viser	  vores	  survey,	  at	  medarbejderne	  i	  overvejende	  grad	  har	  en	  positiv	  opfattelse	  

af	  DAP.	  	  Dertil	  har	  vi,	  via	  vores	  analyse,	  fundet,	  at	  der	  er	  en	  korrelation	  mellem	  

medarbejdernes	  opfattelse	  og	  deres	  intrinsiske	  motivation.	  Dette	  giver	  anledning	  til	  at	  

konkludere,	  at	  ledernes	  oversættelse	  påvirker	  motivationen.	  	  

I	  implementeringen	  af	  DAP	  ser	  vi,	  at	  oversættelsesopgaven	  er	  mindre	  kompleks,	  idet	  den	  

primært	  drejer	  sig	  om,	  at	  lederen	  skal	  skabe	  ejerskab	  og	  mening	  til	  de	  strukturer	  og	  

dokumentationsformer,	  som	  er	  givet	  på	  forhånd.	  Det	  kræver	  ikke	  en	  omformning	  af	  selve	  

værktøjerne.	  Samlet	  set	  betyder	  det,	  at	  det	  er	  forholdsvist	  enkelt	  for	  medarbejderne	  at	  få	  

oplevelsen	  af,	  at	  lederen	  besidder	  dyderne.	  	  

Frederiksberg	  

I	  modsætning	  til	  ledernes	  opgave	  i	  forbindelse	  med	  oversættelse	  og	  vedligeholdelse	  af	  DAP	  

skal	  lederne	  på	  Frederiksberg,	  ifølge	  deres	  udsagn,	  finde	  ord	  for	  deres	  oversættelse.	  

Forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  begreber	  og	  grundlæggende	  antagelser,	  som	  findes	  i	  

effektstyring,	  ikke	  er	  naturlige	  i	  den	  pædagogiske	  verden.	  Ledernes	  udsagn	  er	  for	  os	  et	  

udtryk	  for,	  at	  de	  i	  langt	  højere	  grad	  skal	  både	  oversætte	  og	  omforme	  styringsværktøjet.	  

Dermed	  er	  oversættelsesarbejdet	  mere	  komplekst.	  	  Således	  skal	  lederne	  både	  omforme	  

styringsværktøjet	  og	  få	  det	  til	  at	  give	  mening	  sammen	  med	  personalet	  -‐	  på	  én	  og	  samme	  tid.	  	  

På	  samme	  måde	  som	  vi	  har	  identificeret	  dyderne	  for	  godt	  oversættelsesarbejde	  for	  lederne	  i	  

Gladsaxe,	  ser	  vi	  også	  disse	  hos	  de	  to	  ledere	  fra	  Frederiksberg.	  Dette	  er	  dog	  i	  modstrid	  med,	  
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at	  kun	  29%	  af	  respondenterne	  oplever,	  at	  lederne	  har	  dyderne.	  Sammenholdt	  med	  dette	  er	  

der	  også	  en	  mindre	  grad	  af	  tilfredshed	  med	  effektstyring,	  hvor	  mellem	  27.7%	  og	  40%	  

udtrykker	  en	  tilfredshed.	  	  

I	  sammenstillingen	  mellem	  opfattelsen	  og	  den	  intrinsiske	  motivation	  er	  de	  to	  variable	  

mindre	  afhængige	  af	  hinanden	  på	  Frederiksberg,	  end	  de	  er	  i	  Gladsaxe.	  Dette	  skyldes	  dog	  

nok,	  at	  effektstyring,	  som	  før	  omtalt,	  er	  et	  nyere	  styringsværktøj.	  

Den	  meget	  lille	  sammenhæng,	  der	  derved	  kan	  konstateres	  mellem	  medarbejdernes	  

opfattelse	  af	  effektstyring	  og	  deres	  opfattelse	  af,	  hvorvidt	  lederen	  besidder	  dyderne,	  

tillægger	  vi	  flere	  årsager.	  Det,	  at	  lederens	  oversættelsesarbejde	  er	  komplekst,	  har	  

sandsynligvis	  en	  betydning	  for	  medarbejderne	  opfattelse.	  Opgaven	  er	  kompleks,	  fordi	  

styringsværktøjet	  har	  universelle	  træk,	  og	  fordi	  der	  er	  metodefrihed	  i	  valg	  af	  indsatser	  og	  

måleværktøjer.	  Lederens	  opgave	  er	  samtidigt	  at	  tale	  til	  fagligheden.	  Samlet	  set	  vanskeliggør	  

disse	  faktorer,	  at	  medarbejderne	  kan	  opnå	  oplevelsen	  af,	  at	  lederen	  bisidder	  dyderne.	  
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KAPITEL	  8:	  PERSPEKTIVERING	  

Inden	  vi	  startede	  med	  dette	  masterprojekt,	  og	  det	  var	  på	  projektskitse-‐niveau,	  diskuterede	  

vi,	  	  hvorvidt	  vi	  skulle	  formulere	  et	  vidensproblem,	  hvor	  de	  to	  kommuners	  kvalitetsniveau	  

blev	  vurderet	  individuelt	  og	  op	  mod	  hinanden.	  Som	  ledere	  af	  dagtilbud	  er	  vi	  naturligvis	  

interesseret	  i	  at	  yde	  den	  bedste	  service	  for	  børn	  og	  forældre.	  Vi	  ønsker	  børn,	  som	  færdes	  i	  

miljøer,	  hvor	  de	  trives	  og	  lærer	  -‐og	  dermed	  også	  tilfredse	  forældre.	  Det	  er	  én	  af	  de	  centrale	  

grunde	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  tage	  denne	  uddannelse.	  At	  styrke	  vores	  faglige	  viden	  om	  ledelse	  

og	  derved	  påvirke	  vores	  daglige	  professionelle	  virke.	  

At	  vi	  fravalgte	  kvalitetsaspektet	  skal	  ses	  i	  lyset	  af,	  det	  er	  komplekst	  at	  sammenligne	  

kvaliteten	  i	  de	  to	  kommuners	  dagtilbud.	  Vi	  har	  naturligvis	  kendskab	  til	  de	  kvalitetsmålinger,	  

som	  jævnligt	  foretages	  i	  vores	  kommuner,	  men	  da	  kvalitetsmålingerne	  ikke	  har	  samme	  

metoder,	  er	  det	  forbundet	  med	  bias,	  at	  lave	  en	  decideret	  komparativ	  analyse.	  Skulle	  det	  

være	  forældrenes	  vurdering?	  Eller	  børnenes?	  Personalets?	  Eller	  skulle	  vi	  opstille	  en	  lang	  

række	  parametre,	  som	  f.eks.	  normering,	  uddannelsesgrad,	  antal	  m2,	  legepladsforhold,	  

fraværsprocenter	  eller	  lignende?	  

Vi	  har	  dog	  alligevel	  haft	  diskussionen	  gennem	  hele	  vores	  skriveproces.	  Spørgsmålet	  om	  

kvaliteten	  af	  styringsværktøjerne	  har	  været	  drøftet.	  	  

Hvad	  er	  kvaliteterne	  af	  et	  styringsværktøj,	  som	  fordrer	  friheden	  til	  at	  inddrage	  

medarbejdernes	  egne	  kompetencer?	  Hvad	  er	  kvaliteterne	  af	  et	  fag-‐fagligt	  redskab,	  som	  

motiverer	  pædagogerne,	  da	  det	  taler	  til	  deres	  faglighed?	  Det	  er	  diskussioner,	  som	  har	  været	  

med	  til	  at	  perspektivere	  vores	  ledelsesarbejde,	  da	  det	  udvider	  vores	  forståelse	  af,	  at	  der	  er	  

andre	  virkeligheder,	  end	  den	  vi	  til	  daglig	  er	  en	  del	  af.	  

Dagtilbuddene	  på	  Frederiksberg	  har	  i	  mange	  år	  haft	  høje	  decentrale	  frihedsgrader	  og	  har	  

dermed	  i	  stor	  udstrækning	  selv	  styret	  de	  pædagogiske	  indsatser.	  I	  Gladsaxe	  har	  der	  været	  

en	  	  modsatrettet	  tradition,	  med	  en	  forvaltningen	  som	  udvikler	  ”Gladsaxe-‐modeller”	  som	  

f.eks.	  et	  fælles	  styringsværktøj	  alle	  dagtilbud	  skal	  benytte.	  Det	  interessante	  er	  hvilken	  

betydning	  disse	  vidt	  forskellige	  styringsgrundlag	  har	  for	  kvaliteten	  af	  dagtilbuddene.	  Man	  

kunne	  have	  en	  forestilling	  om,	  at	  spændet	  mellem	  dagtilbud	  med	  høj	  og	  lav	  kvalitet,	  er	  

mindre	  i	  Gladsaxe	  end	  på	  Frederiksberg.	  Men	  det	  har	  vi	  ikke	  empirisk	  belæg	  for	  at	  hævde.	  	  
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I	  forlængelse	  af	  at	  beskæftige	  sig	  med	  styring	  og	  motivation	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på	  hvad	  

der	  er	  karakteristisk	  for	  den	  gruppe	  man	  styrer.	  Vi	  oplever,	  at	  pædagoger	  i	  realiteten	  gerne	  

vil	  styres.	  De	  er	  ikke	  styringsresistente,	  som	  ellers	  undertiden	  påstås	  i	  den	  offentlige	  debat.	  

Den	  pædagogiske	  profession	  er	  en	  åben	  faglighed,	  som	  ikke	  har	  så	  mange	  års	  tradition	  og	  

forbundethed	  som	  profession.	  Professionen	  plukker	  fra	  både	  psykologien,	  antropologien,	  

didaktikken	  m.m..	  	  

Som	  nævnt	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelse	  af	  afhandlingens	  argumentationsmodel	  drøftede	  

vi	  hvorvidt	  undersøgelsens	  resultater	  kan	  sige	  noget,	  som	  må	  antages	  at	  kunne	  anvendes	  i	  

lignende	  situationer.	  

Vi	  har	  gennem	  analysearbejdet	  fundet	  nogle	  anbefalinger	  til,	  hvordan	  styringsværktøjer	  

bedst	  muligt	  kan	  implementeres	  og	  vedligeholdes	  indenfor	  dagtilbudsområdet.	  

Før	  det	  første	  viser	  resultaterne,	  at	  ledelse	  er	  vigtigt	  for,	  hvordan	  styringsværktøjet	  bliver	  

modtaget,	  oversat	  og	  implementeret.	  Røviks	  fire	  dyder	  har	  betydning,	  idet	  lederens	  evner	  til	  

at	  ”stille	  sig	  op	  på	  ølkassen”	  og	  sælge	  styringsværktøjet	  har	  en	  afsmittende	  virkning	  på	  

pædagogernes	  forståelse.	  Evnen	  til	  at	  fastholde	  fokus	  på	  opgaven,	  og	  vedvarende	  italesætte	  

hvordan	  det	  gøres	  bedst	  mulig,	  er	  ligeledes	  værdifuld.	  Derfor	  må	  lederens	  rolle	  ikke	  

underkendes.	  Lederuddannelse	  og	  den	  nødvendige	  støtte	  og	  sparring	  for	  at	  gennemføre	  

forandringsprocesser	  er	  derfor	  væsentlige	  faktorer	  for	  at	  sikre	  hensigtsmæssig	  

implementering	  og	  vedligeholdelse	  af	  styringsværktøjer.	  

For	  det	  andet	  er	  ressourcer	  og	  tid	  to	  vigtige	  grunde	  til	  at	  implementering	  bliver	  succesfuld.	  

Lederne	  i	  Gladsaxe	  fortæller	  begge,	  hvor	  væsentligt	  tidsperspektivet	  er.	  Tid	  til	  forandring	  og	  

forankring,	  så	  processerne	  når	  at	  bundfælde	  sig	  og	  blive	  til	  nye	  rutiner.	  Ligeså	  vigtigt	  er	  

ressourcer	  til	  kurser	  og	  uddannelse.	  Man	  skal	  ikke	  undervurdere	  gevinsten	  ved	  at	  være	  

sammen	  på	  kurser,	  hvor	  hele	  personalegrupper	  eller	  faglige	  fællesskaber	  på	  tværs	  af	  

dagtilbud	  opnår	  forbundethed	  med	  hinanden	  og	  kompetence	  i	  	  forhold	  til	  det	  der	  skal	  læres.	  	  

For	  det	  tredje	  er	  medinddragelse	  af	  medarbejderne	  én	  af	  de	  vigtigste	  grunde	  til,	  at	  

medarbejderne	  kobler	  sig	  på	  værktøjet	  og	  tager	  det	  til	  sig.	  Hvis	  medarbejderne	  kan	  føle	  et	  

ejerskab	  for	  de	  forandringer,	  der	  sker,	  og	  har	  følelsen	  af,	  at	  de	  er	  med	  til	  at	  forme	  værktøjet	  

så	  det	  giver	  mening	  for	  dem	  i	  deres	  hverdag,	  er	  det	  forstærkende	  for	  deres	  motivation.	  	  
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KAPITEL	  9:	  EGEN	  LEDELSESMÆSSIG	  UDVIKLING	  

Tea	  Fogh	  Mortensen	  

Jeg	  har	  haft	  to	  primære	  spor	  gennem	  min	  masteruddannelse.	  Dels	  har	  jeg	  haft	  fokus	  på	  mit	  

personlige	  lederskab	  og	  ledelse	  af	  medarbejdere,	  hvilket	  har	  været	  medvirkende	  til,	  at	  jeg	  

har	  udviklet	  min	  lederstil	  og	  styrket	  paletten	  af	  relationelle	  værktøjer.	  De	  personlige	  

udviklingsforløb,	  fagene	  ”Ledelsesbaseret	  coaching”,	  ”Strategisk	  HRM”	  samt	  

”Kommunikation	  og	  ledelse”	  har	  bidraget	  til	  dette.	  

Jeg	  har	  ligeledes	  arbejdet	  målrettet	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  et	  større	  strategisk	  udsyn	  og	  har	  

derigennem	  kvalificeret	  min	  viden	  om	  styring	  og	  ledelse,	  gennem	  fag	  som	  ”Offentlig	  styring”,	  

”Økonomisk	  styring	  og	  organisering	  af	  den	  offentlige	  sektor”	  og	  ”Organisationsanalyse”.	  

Dette	  har	  betydet,	  at	  jeg	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  bidrage	  konstruktivt	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  

af	  styringsredskaber	  på	  forvaltningsniveau.	  Jeg	  har	  ligeledes	  styrket	  mine	  evne	  til	  at	  lede	  

gennem	  ledere,	  hvilket	  medfører,	  at	  jeg	  får	  frigivet	  tid	  til	  at	  ”lede	  opad”.	  

Gennem	  uddannelsen	  har	  jeg	  opnået	  en	  bredere	  viden	  om	  det	  strategiske	  og	  politiske	  felt,	  

hvilket	  har	  været	  nyttigt	  i	  mit	  arbejde	  med	  at	  påvirke	  de	  forudsætninger	  dagtilbudsområdet	  

er	  underlagt.	  Jeg	  har	  arbejdet	  med	  mine	  kommunikative	  kompetencer	  og	  oplever,	  at	  jeg	  har	  

opnået	  nyttig	  	  viden	  om	  strategisk	  kommunikation	  hvilket	  jeg	  kan	  drage	  fordel	  af	  i	  

kommunikationen	  med	  forskellige	  interessenter.	  

Jeg	  har	  arbejdet	  på	  at	  styrke	  mine	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  at	  lede	  forandringsprocesser	  og	  

forankre	  min	  organisation	  i	  en	  tid	  hvor	  forandring	  er	  en	  permanent	  tilstand.	  

	  

Henrik	  Boman	  

Gennem	  hele	  min	  Masteruddannelse,	  tilbage	  fra	  ledelsesfaglig	  grundforløb	  (LFG)	  og	  

personligt	  udviklingsforløb	  (PUF),	  er	  jeg	  blevet	  klar	  over,	  at	  mit	  personlige	  lederskab	  fylder	  

rigtigt	  meget	  for	  mig.	  Men	  jeg	  er	  også	  blevet	  bestyrket	  i,	  at	  mit	  personlige	  lederskab	  betyder	  

meget	  for	  andre.	  Gennem	  mit	  lederspejl,	  som	  blev	  udarbejdet	  i	  PUF,	  har	  jeg	  nemlig	  fået	  øje	  

på,	  at	  mine	  medarbejdere	  finder	  støtte	  i	  min	  tilgang	  til	  ledelse	  og	  italesætter	  mine	  evner	  til	  

at	  arbejde	  relationelt.	  Det,	  at	  jeg	  har	  øje	  for	  mennesket	  i	  opgaven,	  og	  har	  kontakt	  med	  de	  
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personlige	  egenskaber,	  som	  medarbejderne	  benytter	  i	  deres	  virke.	  Men…	  for	  der	  er	  et	  ”men”.	  

De	  fortæller	  også	  en	  historie	  om	  en	  leder,	  som	  de	  undertiden	  ønsker,	  er	  endnu	  mere	  

målrettet.	  Endnu	  mere	  visionær.	  Endnu	  mere	  retningsbestemt.	  	  

Gennem	  et	  utal	  af	  diskussioner	  på	  masteruddannelsen,	  med	  medstuderende	  fra	  andre	  

professioner	  og	  tilgange	  til	  ledelse,	  er	  jeg	  blevet	  endnu	  mere	  overbevist	  om,	  at	  min	  tilgang	  til	  

ledelse,	  også	  ligger	  i	  de	  menneskelige	  værdier,	  frem	  for	  –	  udelukkende	  -‐	  deres	  evner	  og	  

kompetencer.	  Ikke	  sådan	  ment,	  at	  jeg	  ikke	  er	  optaget	  af	  resultater,	  og	  at	  udføre	  et	  så	  højt	  

professionelt	  arbejde	  som	  muligt,	  men	  snarere	  i	  den	  forståelse,	  der	  ligger	  i	  en	  pædagogisk	  

tænkning	  om,	  at	  ”…	  vi	  er	  på	  vej”.	  Jeg	  er	  således	  meget	  optaget	  af	  processerne	  mod	  målet.	  

Figur	  37:	  Management	  versus	  Leadership	  

	  

	  

Af	  figuren	  fremgår	  det,	  at	  der	  er	  en	  væsentlig	  forskel	  på	  de	  to	  paradigmer.	  Det	  er	  åbenlyst	  at	  

jeg	  befinder	  mig	  godt	  i	  den	  cirkulære	  tankegang,	  med	  fokus	  på	  mennesket.	  Men	  mange	  at	  de	  

opgaver	  jeg	  er	  ansat	  til	  at	  virke	  i,	  har	  deres	  udspring	  i	  en	  lineær	  forståelse.	  	  

Jeg	  tænker	  at	  balancen	  mellem	  de	  to	  paradigmer	  skal	  være	  lige,	  for	  at	  udøve	  en	  ledelse,	  som	  

har	  fokus	  på	  både	  opgaveløsningen	  og	  processerne.	  Masteruddannelsen	  har	  hjulpet	  mig	  til	  

at	  blive	  bedre	  til	  begge	  dele.	  
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Claus	  Skovhede	  

Jeg	  har	  gennem	  hele	  min	  Masteruddannelse	  haft	  et	  fokus	  rettet	  mod	  min	  egen	  

ledelsesmæssige	  udvikling	  og	  mit	  lederskab,	  og	  har	  søgt	  at	  udfordre	  mig	  selv	  både	  hvad	  valg	  

af	  fag	  på	  uddannelsen	  angår,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  at	  omsætte	  teorien	  til	  min	  

ledelsespraksis.	  

Jeg	  oplever,	  at	  have	  fået	  et	  mere	  nuanceret	  ledelsesfagligt	  repertoire	  at	  benytte	  mig	  af.	  Både	  

i	  fag	  der	  placerer	  sig	  i	  umiddelbar	  forlængelse	  af	  min	  grunduddannelse,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  i	  

forhold	  til	  fag	  af	  mere	  strategisk	  og	  økonomisk	  karakter.	  Jeg	  har	  herigennem	  opnået	  en	  

større	  viden	  om	  offentlige	  organisationers	  placering	  i	  en	  samfunds-‐,	  forvaltnings-‐	  og	  

organisatorisk	  kontekst.	  

På	  LFG	  tog	  et	  af	  mine	  udviklingsområder	  fra	  min	  udviklingsplan	  udgangspunkt	  i	  at	  fokusere	  

og	  fastholde	  et	  fokus	  på	  strategisk	  og	  visionær	  ledelse.	  	  Min	  teoretiske	  viden,	  opnået	  gennem	  

deltagelse	  i	  fag	  på	  	  MPG,	  medfører,	  at	  jeg	  i	  højere	  grad	  prioriterer	  og	  er	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  

både	  visionært	  og	  strategisk.	  	  

I	  forbindelse	  med	  arbejdet	  med	  at	  afdække	  lederstile	  på	  LFG	  blev	  jeg	  bevidst	  om,	  at	  jeg	  i	  høj	  

grad	  anvender	  en	  coachende	  lederstil.	  Dette	  skal	  givetvis	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  jeg	  er	  leder	  

indenfor	  dagtilbudsområdet,	  hvor	  kommunikation	  og	  relationsarbejde	  er	  forudsætninger	  

for	  den	  pædagogiske	  praksis,	  hvorfor	  netop	  denne	  lederstil	  kan	  være	  hensigtsmæssig.	  I	  

forbindelse	  med	  mit	  fokus	  på	  at	  arbejde	  visionært	  og	  strategisk	  har	  jeg	  således	  været	  

opmærksom	  på	  at	  indtage	  en	  mere	  visionær	  ledelsesstil.	  

I	  forbindelse	  med	  at	  udarbejde	  denne	  masterafhandling	  har	  det	  været	  inspirerende	  at	  

samarbejde	  med	  to	  lederkollegaer.	  Vi	  har	  udfordret	  og	  beriget	  hinanden	  i	  forhold	  til	  

arbejdet	  med	  afhandlingen,	  og	  det	  er	  min	  klare	  opfattelse,	  at	  det	  skriftlige	  produkt	  profiterer	  

af	  vores	  mange	  diskussioner	  om	  styringsværktøjer,	  motivationsteori	  og	  lederens	  

oversættelseskompetence.	  
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BILAG	  1:	  Invitation	  til	  lederne	  om	  at	  deltage	  i	  undersøgelsen	  

Kære	  dagtilbudsleder	  

I	  forbindelse	  med	  Masterafhandlingen,	  som	  er	  afslutningen	  på	  uddannelsen	  ”Master	  i	  
offentlig	  ledelse”	  på	  CBS,	  er	  undertegnede	  tre	  studerende	  i	  færd	  med	  at	  indsamle	  empiri.	  	  

Vores	  afhandling	  tager	  udgangspunkt	  i	  to	  kommuners	  forskellige	  styringsværktøjer,	  og	  vi	  
ønsker	  at	  undersøge	  hvordan	  den	  konkrete	  styring	  af	  dagtilbud	  i	  de	  to	  kommuner	  påvirker	  
medarbejdernes	  motivation	  samt	  hvordan	  lederen	  ”oversætter”	  styringsværktøjet	  til	  
medarbejderne.	  

Vi	  har	  derfor	  brug	  for	  hjælp	  til	  to	  ting.	  

1. Vi	  ønsker	  at	  komme	  på	  besøg	  i	  jeres	  dagtilbud	  på	  et	  personalemøde,	  teammøde,	  
pædagogisk	  dag	  eller	  lignende,	  og	  dele	  et	  spørgeskema	  ud	  til	  medarbejderne,	  som	  de	  
udfylder	  mens	  vi	  er	  på	  besøg.	  

2. Et	  interview	  af	  dig	  som	  dagtilbudsleder/børnehusleder	  om	  ovennævnte	  emne.	  

Skemaet	  tager	  ca.	  12	  min.	  at	  udfylde,	  og	  er	  helt	  frivilligt	  

Interviewet	  tager	  ca.	  45-‐60	  min.	  

Medarbejdernes	  svar	  vil	  blive	  behandlet	  fortroligt	  –	  og	  der	  vil	  ikke	  være	  mulighed	  for	  
genkendelighed	  på	  medarbejderniveau.	  

Svarene	  bliver	  brugt	  som	  datagrundlag	  til	  besvarelse	  af	  den	  opstillede	  problemformulering.	  

	  

Som	  tak	  –	  vil	  vi	  tilbyde	  at	  dagtilbuddet	  kan	  få	  en	  kopi	  af	  Masterafhandlingen	  efterfølgende,	  
og	  der	  kan	  ligeledes	  blive	  tale	  om	  et	  besøg,	  hvor	  resultaterne	  kan	  diskuteres,	  hvis	  det	  
ønskes.	  

Vi	  håber	  meget	  på	  positiv	  tilkendegivelse	  på	  ovenstående,	  og	  beder	  dig	  om	  at	  kontakte	  os,	  
for	  at	  lave	  konkret	  aftale.	  

	  

Venlig	  hilsen	  

Tea	  Fogh	  Mortensen	  -‐	  Dagtilbudsleder,	  Børnehuset	  Gravhunden	  -‐	  Frederiksberg	  kommune	  	  

Claus	  Skovhede	  -‐	  Dagtilbudsleder,	  Børneambassaden	  -‐	  Frederiksberg	  kommune	  

Henrik	  Boman	  -‐	  Områdeleder,	  Område	  Søborg	  -‐	  Gladsaxe	  kommune	  
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BILAG	  2:	  Brev	  til	  lederne	  om	  interview	  

Kære	  leder.	  
Hermed	  lidt	  info	  om	  emnet	  for	  vores	  masterafhandling	  samt	  interviewet	  med	  dig.	  
	  
Som	  vi	  tidligere	  har	  skrevet	  tager	  vores	  afhandling	  udgangspunkt	  i	  to	  kommuners	  
forskellige	  styringslogikker,	  og	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  hvordan	  den	  konkrete	  styring	  af	  
dagtilbud	  i	  Frederiksberg	  og	  Gladsaxe	  Kommune	  påvirker	  medarbejdernes	  motivation,	  
samt	  hvordan	  lederen	  ”oversætter”	  den	  styring	  til	  medarbejderne,	  som	  kommunen	  
benytter.	  	  

Vi	  har	  valgt	  at	  foretage	  interviewet	  som	  et	  ”semistruktureret	  livsverdeninterview”,	  som	  med	  
sin	  åbne	  tematiserende	  form	  lægger	  op	  til	  at	  få	  dine	  beskrivelser	  og	  oplevelser	  af	  de	  temaer	  
vi	  ønsker	  at	  belyse.	  Derfor	  har	  vi	  blot	  en	  semistruktureret	  interviewguide	  med	  tema-‐
spørgsmål,	  som	  du	  vil	  blive	  stillet	  og	  som	  vi	  håber	  at	  få	  dine	  vinkler	  på.	  
	  
Selve	  interviewet	  forventes	  af	  tage	  ca.	  1	  time.	  Der	  vil	  være	  en	  ”hoved-‐interviewer”	  mens	  de	  
to	  øvrige	  vil	  være	  lyttende	  og	  observerende.	  Undervejs	  bliver	  de	  ”lukket	  ind”	  hvis	  de	  har	  
opklarende	  og/eller	  uddybende	  spørgsmål.	  	  
	  
Interviewet	  vil	  blive	  optaget	  på	  diktafon.	  Du	  og	  dit	  dagtilbud	  vil	  blive	  anonymiseret	  i	  
masterafhandlingen.	  
	  
De	  temaer	  vi	  i	  interviewet	  forventer	  at	  komme	  ind	  på	  er:	  
-‐	  Styring	  og	  din	  rolle	  som	  leder	  
-‐	  kontrol	  contra	  tillid	  
-‐	  metodefrihed	  contra	  fastlagte	  metoder	  
-‐	  motivation	  –	  medarbejdertilfredshed,	  indflydelse	  og	  engagement.	  
	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  en	  spændende	  time	  i	  dit	  selskab.	  
	  
Mange	  hilsner	  
Tea	  -‐	  Claus	  -‐	  Henrik	  
	  

	  

	  

	  



 1"

INTERVIEWGUIDE+(semistruktureret+livsverdeninterview)+–+med+dagtilbudsledere+
!
10"min." Briefing/Introduktion+til+interviewet+

• Præsentere"formålet"med"interviewet"og"informere"om"at"det"optages."Hører"om"der"er"evt."spørgsmål"
"

• Hvad%er%et%semistruktureret%livsverdeninterview?%
Denne"interviewform"er"valgt"da"metoden"er"eksplorativ/"undersøgende"–"lægger"op"til"at"lære"af"den"interviewede"og"forfølge"de"specifikke"svar"og"
historier"den"interviewede"fortæller."
Livsverdeninterviews"er"gode"til"at"give"et"grundlæggende,"bredt"kendskab"til"interviewpersonens"oplevelser"og"erfaringer"ift."vores"temaer."

"

• Vores%roller%(og%almindelige%etiske%og%metodiske%forskrifter)%
• Interviewer:"Det"er"interviewers"opgave"ved"sin"personlige"adfærd"og"ved"den"”tilbageholdende”"styring,"at"sikre"den"dialogiske"proces,"med"

en"holdning"præget"af"maksimal"åbenhed"overfor"fænomenerne."Sikre"tryghed"og"et"dialogisk"rum,"så"den"interviewede"ikke"føler"sig"
eksponeret"ubehageligt,"inklusiv"skærpet"årvågenhed"og"forsigtighed"omkring,"hvad"der"af"informanten"måtte"opfattes"som"sensitive"og"
følsomme"emner"(Rienecker,"2012)."Lytte"mere"end"tale."Interviewet"lykkes"når"der"bliver"en"respektfuld"dialog,"som"medfører"en"åben"og"
engageret"samtale."
"

• Referenter:"Tager"noter,"lytter"og"observerer"+"sikrer"at"alle"temaerne"bliver"vendt"+"holder"øje"med"tiden."Undervejs"vil"de"blive"”lukket"ind”,"
hvis"de"har"opklarende"og/eller"uddybende"spørgsmål."

"

• Rammer%og%struktur%
• Interviewet"vil"blive"optaget,"men"det"er"kun"os,"der"hører"det"+"der"er"fuld"anonymitet"for"den"interviewede."
• Interviewet/"dialogen"er"rammesat"til"1"time""
• Vi"vil"forsøge"ikke"at"stille"for"mange"spørgsmål,"men"vil"i"nogen"grad"lade"det"være"op"til"den"interviewede"at"føre"ordet""
• Vi"har"3"temaer"som"ønskes"belyst"
• Vi"er"interesserede"i"interviewes"erfaringer"med"og"holdninger"til"emnet"–"det"konkrete"fra"praksis"
• Alle"erfaringer"er"lige"vigtige"–"gode"som"dårlige"
• Der"findes"ikke"rigtige"og"forkerte"svar""

+

"
Ca."45"
min."

"
Interview+(se"temaliste/script)"
"

5"min."
"
"
"

10"min."

Debriefing""
Spørge"om"den"interviewede"har"mere"at"sige,"og"sin"oplevelse"af"interviewet."Interviewer"kan"også"afrunde"med"at"nævne"nogle"af"de"hovedpunkter"
interviewet"har"givet"indsigt"i."
"

Interviewer"bruge"efterfølgende"10"min."på"at"reflektere"over"hvad"der"er"kommet"frem"i"interviewet."Lave"noter"eller"indtale"på"bånd."De"umiddelbare"
indtryk,"baseret"på"interviewerens"empatiske"adgang"til"de"kommunikerede"meninger"kan"være"en"værdifuld"kontekst"for"senere"analyse."
+

"
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"

Temaer++
+

"

Forskningsspørgsmål+
+

"

Interviewspørgsmål+W"korte,"enkle"spørgsmål"
+

"

Erfaringssøgende+spørgsmål,+
spørgsmålstyper+
+

"
1.+Styring+og+
lederens+rolle+
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
WWWWWWWWWWWWWWWWW"
+
2.+Kontrol,+
tillid+og+
metodeN
frihedsgrader+
"
"
"
"
"
"

"
Hvad"kendetegner"
styringsværktøjet"
effektstyring/DAP"og"
hvordan"er"det"
implementeret?"
"
Med"udgangspunkt"i"Røviks"
fire"dyder"for"godt"
oversættelsesarbejde:"
"
Hvordan"oversætter"lederen"
styringsværktøjet"ind"i"egen"
organisation?"I"hvilken"grad"
oversætter"lederen"
styringstiltaget?"
"
Hvordan"påvirker"lederens"
oversættelse"
medarbejdernes"motivation?"
"
Hvordan"påvirker"
styringsformerne"lederens"
oversættelse?"
"
"
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"
"
Opleves"det"som"kontrol"
eller"understøttelse?"
(lederens"opfattelse)."
Meningsfyldt?"
"
Hvilken"betydning"har"
styringsværktøjerne"for"den"
lokale"autonomi"og"
metodefrihed?"""
"

"
Vi"er"interesserede"i"at"høre"om"dine"erfaringer"med"
effektstyring/DAP.""
Hvilke"oplevelser"har"du"med"styringsværktøjet?""
"
Hvordan"har"du"konkret"arbejdet"med"det"i"institutionen?""
W"Frb:"hvordan"og"med"hvem"har"du"udfyldt"forandringsteorien?""
W"Gladsaxe:"hvordan"har"du"arbejdet"med"milepælsplanlægning?"
"
I"hvilket"omfang"har"personalet"været"involveret?""
Hvordan"har"I"i"en"travl"hverdag"fundet"tid"til"at"arbejde"med"
effektstyring/DAP?"
"
Frb:"Har"du"ændret"på"metoder/mål"i"effektstyring?""Og"hvorfor?"
(skemaet"til"forandringsteori/begreber/"kortsigtede"mål"mv.)"
Gladsaxe:"Har"du"ændret"på"metoderne"i"DAP?"Og"hvorfor?""
"
Har"personalet"været"involveret"i"disse"ændringer?"Hvordan?"
"
Har"du"i"implementeringen"af"effektstyring/DAP"inddraget"dit"
kendskab"til"den"daglige"praksis?"Hvordan?"
"
Hvad"har"du"lagt"vægt"på"i"din"formidling"af"effektstyring/DAP?"
Tror"du"det"har"en"betydning"for"medarbejdernes"motivation?"
Hvordan"og"hvorfor?"
"
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"
"
Hvad"tror"du"er"baggrunden"for"at"kommunen"har"indført"
effektstyring/DAP?"
"
Hvad"ser"du"af"muligheder"og"begrænsninger"ved"
styringsværktøjet?"
"
Hvad"tænker"du"om"effektstyring/DAP?"Har"dit"syn"ændret"sig"
over"tid?"
"
Hvordan"ser"du"på"graden"af"kontrol"og"støtte"fra"din"forvaltning?"

"
Erfaringssøgende+hjælpespørgsmål:+
Hvad"skete"der"og"hvordan"skete"det?"
"

Hvad"oplevede"du?"
"

Hvordan"havde"du"det"dengang?"
"

Er"der"andre"lignende/forskellige"erfaringer?"
"

Kan"du"give"et"eksempel"på"det?"
"

En"ting,"jeg"har"hørt"dig"nævne"er..."
"

Kan"du"fortælle"noget"mere"om…"
"

En"ting,"som"du"ikke"har"nævnt"er..."betyder"det"
noget"eller?"
"
spørgsmålstyper+
• Indledende"(”hvordan”"og"”hvad”"–"de"

sproglige"formuleringer"lægger"op"til"
forskellige"typer"svar:"deskriptive,"
adfærdsmæssige,"oplevelsesmæssige,"
emotionelle,"kognitive,"evaluerende)"

"

• Opfølgende"(gentage"betydningsfulde"ord)"
"

• Sonderende"(forfølge"svarene)"
"

• Specificerende"
"

• Direkte"(introducere"emner/dimensioner"
direkte)"

"

• Indirekte,"projektive"
"

• Strukturerende"(”holde"interviewet"på"
sporet”)"

"

• Tavshed"(til"at"fremme"interviewpersonens"
associationer/refleksioner)"

"

• Fortolkende"(afklarende/tolkende)"
"
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"
2.+Nfortsat+
"
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
WWWWWWWWWWWWWWWWW+
+
3.+Motivation,+
medarbejderN
tilfredshed,+
indflydelse+og+
engagement+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
"
"

"
Er"der"fællestræk"og"
forskelle"i"
decentraliseringsgrader"og"
styreformer?"""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"
"
Har"styringsværktøjerne"en"
betydning"for"motivation"og"
medarbejdertilfredshed?"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
Beskriv"hvilke"muligheder"du"som"leder"har"på"udvikling"af"den"
pædagogiske"kerneydelse."
"
Hvordan"fastlægger"I,"i"dagtilbuddet"mål"og"metoder"for"det"
pædagogiske"arbejde?"
"
Hvilke"muligheder"har"du"for"at"bestemme"hvordan"
effektstyring/DAP"bliver"implementeret?""
"
"

Hvordan"vil"du"karakterisere"forholdet"mellem"ledere"og"
medarbejdere?"Og"mellem"ledere"og"forvaltning/politikere?"
"
Frb:"Hvordan"ville"du"have"det,"hvis"din"forvaltning"gav"dig"en"
manual"for"implementering"af"effektstyring,"med"fastlagte"metoder"
og"indhold?"
Gladsaxe:"Hvordan"ville"du"have"det"hvis"du"havde"metodefrihed"i"
forhold"til"at"opnå"de"politiske"mål"(læreplaner)?"
"
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"
"
Hvordan"har"personalet"taget"imod"effektstyring/DAP?""
Har"du"mødt"medspil"(engagement)"og"modstand?"Hvordan"og"fra"
hvem?""
"
Hvordan"oplever"du"medarbejderes"motivation"og"tilfredshed?"
"
Ser"du"nogen"sammenhæng"mellem"styringsværktøjerne"og"
motivationen"hos"medarbejderne?"I"givet"fald,"hvilke?"
"
"

"
"
"
"
"

!



 
 

Spørgeskema om styring og motivation 
 
Tak for din deltagelse i denne undersøgelse. Spørgeskemaet vil tage ca. 12 minutter at besvare.  

 
Vi er tre ledere indenfor dagtilbudsområdet, fra henholdsvis Gladsaxe og Frederiksberg Kommune. 
Undersøgelsen  udføres  i  forbindelse  med  vores  masterafhandling  i  ”Master  of  Public  Governance”  ved  
CBS. 

Undersøgelsesfeltet for masterafhandlingen er samspillet mellem styringsværktøjer og motivation 
indenfor dagtilbudsområdet i Gladsaxe og Frederiksberg Kommune. Styringsformer forstår vi i denne 
sammenhæng som henholdsvis effektstyring (Frederiksberg) og DAP: Didaktisk Anvendt Pædagogik 
(Gladsaxe). 

 

Undersøgelsens spørgsmål består primært af en række udsagn, som du vil blive bedt om at vurdere 
hvor enig du er i. Når du besvarer spørgsmålene, bedes du svare så ærligt som muligt, uden 
hensynstagen til hvad der er politisk korrekt. Selvom svarmulighederne måske ikke passer helt, beder 
vi dig om at vælge den, der passer dig bedst. Sæt kun ét kryds pr. udsagn.  

Sidst i skemaet er der mulighed for at skrive eventuelle kommentarer. 

Du er anonym når du deltager i denne undersøgelse, og det kommer ikke til at fremgå hvem der har 
besvaret de enkelte spørgeskemaer.  

 

Mange hilsner og tak for hjælpen, 

Masterstuderende, Henrik Boman, Claus Skovhede og Tea Fogh Mortensen  

 
 
 

I dette spørgeskema nævnes styringsværktøjerne effektstyring/DAP i flere af spørgsmålene. 
I de udleverede spørgeskemaer i hver af de to kommuner, spørges der udelukkende ind til 
henholdsvis effektstyring i Frederiksberg Kommune og DAP i Gladsaxe Kommune, således at de 
adspurgte ikke forvirres af at der står effektstyring/DAP 
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BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 

 

 

 

 4. Hvilken grunduddannelse indenfor pædagogfaget har du modtaget? 

 Almindelig pædagogdannelse 

 Meritpædagoguddannelse 

 PGU/ PAU 

 Under uddannelse til pædagog 

 Ikke pædagoguddannet, men anden mellemlang eller lang videregående uddannelse 

 Ikke pædagoguddannet og heller ikke anden mellemlang eller lang videregående uddannelse 

 

 

 

6. Hvis du før din ansættelse indenfor pædagogfaget færdiggjorde en anden uddannelse end 
pædagoguddannelsen, vil vi gerne vide, hvilken uddannelse det var. 

Uddannelse (ud over en eventuel pædagog el. PGU/PAU - uddannelse): 

 

    ___________________________________________________________________________ 

 1. Alder (Angiv år) 

     Under 30 år        30-39 år               40-49 år              50-59 år            Over 60 år 

 2. Anciennitet/ erfaring indenfor det pædagogiske område i Gladsaxe/Frederiksberg Kommune 

     Under 2 år        2-5 år               6-10 år              11-15 år            Over 15 år 

 3. Anciennitet/ erfaring indenfor det pædagogiske område generelt 

     Under 2 år        2-5 år               6-10 år              11-15 år            Over 15 år 

 5. Hvilket år blev du færdiguddannet som pædagog eller PGU/PAU (Angiv årstal) 

Svar kun, hvis du har gennemført eller er ved at gennemføre en uddannelse til pædagog eller 
PGU/PAU. 
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FAGLIG KOMPETENCEUDVIKLING 
Det næste spørgsmål handler om den faglige kompetenceudvikling og mødeaktivitet, du evt. har 
deltaget i ift. effektstyring/DAP.  

Ved faglig kompetenceudvikling forstås aktiviteter, der udvikler en persons færdigheder, viden og 
ekspertise. Medtag alene de aktiviteter, du har deltaget i efter ansættelse i Frederiksberg/ Gladsaxe 
Kommune. 

 

 
* Da der er forskel i ledelsesstrukturer i de to kommuner, er svarkategorierne tilpasset til de respektive 
kommuner med følgende kategorier ift. hvem der tog initiativet: 

Gladsaxe:  
Dig selv 
Børnehusleder 
Områdeleder 
Andre  

Frederiksberg: 
Dig selv 
Ledelsen 
andre 
 

 
 

7. Hvilke af nedenstående aktiviteter i forhold til effektstyring/DAP har du efter din ansættelse i 
Frederiksberg/ Gladsaxe Kommune deltaget i?  

Hvis du har deltaget: Hvem tog initiativet til kompetenceudviklingen? 

Deltaget Aktiviteter  Hvem tog 
initiativet?* 

Varighed/ hvornår/ hvilken 
type uddannelse? 

 

       

a. Kurser/workshops/pædagogiske 
dage sammen med det øvrige 
personale fra din arbejdsplads. 

  Dig selv  

 Ledelsen 

 Andre 

Ca. antal dage: 

 

 

Hvilke årstal (ca.): 

 

 

 

       

b. Kurser/workshops i kommunen med 
deltagelse af dig og måske enkelte 
andre fra din arbejdsplads end dig. 

  Dig selv  

 Ledelsen 

 Andre 

Ca. antal dage: 

 

 

Hvilke årstal (ca.): 

 

 

 

       

c. Møder internt på arbejdspladsen 
som omhandler effekstyring/DAP 
inden for de seneste to år. 

  Dig selv  

 Ledelsen 

 Andre 

Ca. antal timer forbrugt på 
møder: 

   

       

d. Diplomuddannelse eller anden 
efteruddannelse ift. 
effektstyring/DAP 

- enkelte fag/forløb eller en hel 
(diplom-)uddannelse 

  Dig selv  

 Ledelsen 

 Andre 

Hvilke efterudd./ 
diplom-forløb: 
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De næste spørgsmål handler om anvendelse og opfattelse af effektstyring/DAP 
Sæt kun ét kryds ved hvert udsagn 

 
 

  9. Angiv, hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn. 

   
Helt enig Deltvist 

enig 

Hverken 
enig eller 

uenig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig Ved ikke 

 
 
 

  8. Angiv, i hvor høj grad du anvender effektstyring/ DAP til at 

   Meget 
høj 
grad 

Nogen 
grad 

Hverken 
eller 

Lav 
grad 

Aldrig  

a) understøtte børnenes læring? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

b) tilrettelægge det pædagogiske 
arbejde? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

a) Effektstyring/DAP er et godt 
redskab til kontinuerlig vurdering 
af børnenes læring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Effektstyring/DAP giver et 
godt overblik over børnenes 
udvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Effektstyring/DAP giver mig 
en følelse af, at der ikke er tillid 
til det arbejde jeg udfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Effektstyring/DAP bidrager til 
at gøre arbejdet interessant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Effektstyring/DAP forbedrer 
min mulighed for at være en 
faglig dygtig pædagog/ 
pædagogmedhjælper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Jeg bruger uforholdsmæssigt 
meget tid på dokumentation ift. 
effektstyring/DAP - tid jeg hellere 
vil bruge i det daglige arbejde 
med børnene 
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 10. Angiv, om du er mest enig med udsagn A eller med udsagn B. (Sæt kun ét kryds)  32. Angiv, om du er mest enig med udsagn A eller med udsagn B. 

 A: Effektstyring/DAP er et hjælpsomt redskab, der hjælper mig i mit daglige pædagogiske 
arbejde 

B: Effektstyring/DAP er et unødvendigt redskab, og jeg arbejder kun med det fordi det er 
noget jeg skal 

  

 Helt enig med A   

 Mest enig med A   

 Hverken enig med A eller B   

 Mest enig med B   

 Helt enig med B   

 Ved ikke   

 

 11. Angiv, om du er mest enig med udsagn A eller med udsagn B. (Sæt kun ét kryds)  32. Angiv, om du er mest enig med udsagn A eller med udsagn B. 

 A: Den tid, jeg bruger på at arbejde med effektstyring/DAP, er godt givet ud. 

B: Det er spild af tid at arbejde med effektstyring/DAP 

  

 Helt enig med A   

 Mest enig med A   

 Hverken enig med A eller B   

 Mest enig med B   

 Helt enig med B   

 Ved ikke   
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De næste spørgsmål handler om hvad der motiverer dig mere generelt. 
Tag dig ikke så meget af, hvad der kan opfattes som det politisk korrekte svar, men prøv at svare så 
ærligt som muligt. 

Sæt kun ét kryds ved hvert udsagn 
 

  12. Angiv, hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn. 

   
Helt enig Deltvist 

enig 

Hverken 
enig eller 

uenig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig Ved ikke 

 
 

 13. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dit nuværende job på en skala fra 0 til 10? (Sæt én 
ring) 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Jeg nyder i høj grad mit 
daglige arbejde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) En stor del af mine 
arbejdsopgaver er kedelige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Jeg føler en stor tilfredsstillelse 
ved at udføre mit arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Jeg har overvejet at stoppe 
fordi effektstyring/DAP begrænser 
mig i mit pædagogiske arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Jeg arbejder i Gladsaxe fordi vi 
har DAP 

Jeg arbejder på Frederiksberg 
fordi jeg har medindflydelse på 
valg af metoder i det 
pædagogiske arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meget tilfreds Meget utilfreds 

0           1            2           3            4           5           6           7           8            9         10                      



  
 7 

  14. Angiv, hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn. 

   
Helt enig Deltvist 

enig 

Hverken 
enig eller 

uenig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig Ved ikke 

 
De næste spørgsmål handler om din leders rolle i forbindelse med effektstyring/DAP 

  15. Angiv, hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn. 

   
Helt enig Deltvist 

enig 

Hverken 
enig eller 

uenig 

Delvist 
uenig 

Helt 
uenig Ved ikke 

a) Det er vigtigere for mig at gøre 
en forskel i forhold til samfundet 
end at opnå personlig vinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jeg mener, at man skal 
bidrage med mere til samfundet, 
end man modtager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Jeg bliver følelsesmæssigt 
berørt når jeg ser mennesker der 
har brug for hjælp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Jeg bliver berørt/ vred, når jeg 
ser andre mennesker blive 
behandlet uretfærdigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Det er vigtigt for mig at 
offentlige ydelser gavner 
samfundet som helhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Det er vigtigt for mig at bidrage 
til det fælles bedste for samfundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Min leders kendskab til den 
daglige praksis er medvirkende til 
at effektstyring/DAP 
implementeres på en 
hensigtsmæssig måde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Min leders måde at italesætte 
effektstyring/DAP har betydning 
for min motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Min leder er villig til at justere 
på konceptet for effektstyring/ 
DAP i forhold til at få det til at 
fungere i vores hverdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Min leder giver tid og rum til at 
effektstyring/DAP bliver omsat fra 
plan til praksis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Min leder skaber rum for, at vi 
kan definere de metoder der 
anvendes i forhold til kommunens 
mål for effektstyring/DAP 
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16. Beskriv med få ord målene med effektstyring/DAP  

    

 

 

 

 

 
 

Kommentarer til skemaet 
Mange tak, fordi du har besvaret undersøgelsen! Hvis du har yderligere kommentarer til 
undersøgelsens emner, er du meget velkommen til at skrive dem her: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


