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ABSTRACT 

MANAGEMENT OF QUALITY IN DAYCARE – A PROFESSIONAL MATTER 

OR A FEELING FOR SNOW 
Quality of daycare is a complex phenomenon, and as a result, management of quality in daycare is 
equally complex. It is a phenomenon which basically can be questioned - it at all is manageable? 

This thesis examines how leaders work to enhance the quality of daycare. In order to examine this 
phenomenon we search for what leaders perceive as quality, how they work to strengthen it, and 
finally the impact of the organizational context for their work. 
The study is based on six qualitative interviews with three clusterleaders and of one each of their 
educational leaders (daily leader). In the design study two variables are incorporated, the 
organizational level between cluster and educational leader and between the clusters as one cluster 
has many linguistically challenged children where the other two clusters have few linguistically 
challenged children. 

The leaders in the survey strongly agree that quality of daycare is context dependent; it must be 
seen in relation to the specific institution or entity’s tasks which largely are determined by their 
children and parents groups’ composition. They also agree that it is important to focus on the core 
services that the organization exists to solve and not the interests of the employees. Daycare 
quality requires structure of the organization and use of specific teaching methods in working with 
the children. The users, which in the leaders optics only are the parents when they talk about day 
care quality, is a part of the quality where the important thing is that they experience dialogue, 
that they are satisfied consumers, and they perceive the daycare facility as  safe and capable of 
taking care of their children. 

But even though the leaders agree on the above mentioned parts of quality there is quite a lot that 
separates them. The two variables inherent in the present study suggest that what’s separates in 
relation to the organizational level is that the educational leader have a great focus on their unit's 
outcome, what are the children learning in their daycare and they also considers the organization 
of the work as an essential part of daycare quality.  

In relation to the organizational context some interesting differences appear. In clusters with few 
linguistically challenged children, the development of the skills the pedagogic staff have are vital. 
The same goes for working on common goals and documentation of the educational work in the 
daycare. Especially clustermanagers in the cluster with few linguistically challenged children 
expresses that using the external changes positively is a part of daycare quality. In the cluster with 
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many linguistically challenged children they look much more on reflection on practice as an 
essential part of the quality of their daycare. 

The leaders generally behave in agreement with their perceptions of educational quality. 

But the study also found that leaders of daycare today are in a cross-pressure created by the 
transition from welfare state to a competition state. They and their daycare has become part of the 
overall education system. Particularly in the last years is the competitive state been prominent in 
the Danish daycare. 

The present study has found that managers in clusters with few linguistically challenged children 
find it easier to stand in the cross-pressures that have arisen between professionals and politicians 
as the competition state has made its way into their institutions. Conversely, it seems like a greater 
challenge for leaders in the cluster with many linguistically challenged children. This is not a 
conscious resistance, but a result of something in the nature of their work that makes it more a 
difficult task. 

This suggests that leaders are not only bound by their opinion of management, but much more by 
the institutional pressures they are subjected to. This pressure has a different impact on their 
organization depending on the organizational context of their daycare. 
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INDLEDNING 
Kvalitet i uddannelser har været et ukendt begreb i den danske debat og forskning frem til 
slutningen af 1980’erne (Muschinsky & Schnack, 2005), men emnet har siden hen fået større og større 
fokus. På dagtilbudsområdet har det overvejende fokus siden 60’erne været at give familierne et 
pasningstilbud, så kvinderne kunne komme på arbejdsmarkedet og dermed øge arbejdsstyrken. 
Der indføres i løbet af 90’erne pasningsgaranti, og i 2002 kunne 94 % af landets 271 kommuner 
opfylde denne garanti (Enoksen, Hagemann, & Pedersen, 2003). 

Men fra 2004 begynder der at komme et andet fokus på daginstitutioner. Der indføres lov om 
pædagogiske læreplaner og dagtilbuddene begynder en bevægelse. En bevægelse der fortsat er i 
gang fra at være en del af arbejdsmarkedspolitikken eller en social foranstaltning til at være en del 
af det samlede uddannelsessystem. Dermed begynder diskussionen om, hvad der er pædagogisk 
kvalitet at tage fart. I regeringsgrundlaget hedder det:     

”… alle børn har ret til en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og anerkendt. 
For langt de fleste børn er dagtilbuddene rammen om en stor del af børnelivet, og det er her 
grundstenen til en god skolegang lægges. Gode dagtilbud er ligeledes en vigtig forudsætning for at 
bryde den sociale arv. Derfor er det af afgørende betydning, at vores dagtilbud er af høj kvalitet. Børn 
har brug for tryghed, udfordring, leg, samvær med voksne – ikke blot opsyn. Mange forældre har 
gennem flere år oplevet, at kvaliteten af dagtilbuddene er blevet udhulet, så der i dag er flere børn for 
hver voksen, og at pædagogerne i øvrigt anvender en større del af deres tid på aktiviteter, der ikke er 
vendt mod børnene. Regeringen ønsker derfor, at kvaliteten af dagtilbuddene øges, eksempelvis ved at 
der stilles krav om minimumsnormeringer. Antallet af lukkedage bør begrænses.” (Regeringen, 2011, s. 
17) 

Kvalitet bliver i regeringsgrundlaget beskrevet som en mangfoldig størrelse, hvor løsningen dog i 
sidste ende bliver en kvantitativ størrelse der afhænger af et objektivt konstaterbart serviceniveau 
(minimumsnormeringer). Regeringens Task Force om Fremtidens Dagtilbud fandt året efter fire 
pejlemærker (Task Force for Fremtidens Dagtilbud, 2012)  

1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion 
2. Målrettet forældresamarbejde 
3. En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling 
4. Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer  

Dagtilbuddenes grundlæggende opgave bølger lidt frem og tilbage. I 2011 efter folketingsvalget 
blev dagtilbudsområdet flyttet ind under undervisningsministeriet, og vi fik dermed en børne- og 
undervisningsminister. To år senere gjorde en regeringsrokade og kortsigtede politiske hensyn, at 
området blev flyttet tilbage under socialministeriet. 

Ledelse er med de bølger af New Public Management der har rullet ind over den offentlige 
forvaltning, blevet en fast del af svaret på velfærdstatens konkrete udfordringer. Det ses 
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ovenstående i det fjerde pejlemærke, og Kvalitetsreformen hvor det hedder, at ”God eller dårlig 
ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service.” 
(Regeringen, 2007, s. 84). Det, som bedre ledelse skal svare på, bliver hvordan får vi udviklet de 
nødvendige kompetencer hos børnene i de danske dagtilbud. 

PROBLEMSTILLING 
Lederne af dagtilbud skal sikre, fastholde og udvikle den pædagogiske kvalitet. Det er nødvendigt 
for dem at have institutioner med en høj pædagogisk kvalitet for at fremstå som attraktive 
institutioner. Ellers kan de ikke sikre deres økonomi, og på længere sigt deres overlevelse.  

For at understøtte dette, har langt de fleste af landets kommuner gennemgået store forandringer i 
deres ledelsesstrukturer gennem det sidste årti (Sonne, 2011). Enhederne er blevet meget større, og 
der er kommet fokus på ledelse som et selvstændigt fag. Forskellige former for område-, distrikt-, 
eller klyngeledelse er blevet normalen i de danske kommuner. Og når lederne bliver spurgt om de 
nye organiseringsformer mener de selv, at de med deres ledelse har været med til at hæve 
kvaliteten i institutionerne (EVA, 2012a). Danmarks Evalueringsinstitut fandt i en undersøgelse i 
2012, at lederne mente, at de nye strukturformer i 92-98 % af tilfældene løfter den pædagogiske 
kvalitet i hhv. de mest og de mindst velfungerende institutioner (EVA, 2012b). 

Hvordan løser de så ledelsesopgaven med at sikre den pædagogiske kvalitet, når denne 
undersøgelse viser, at det er vanskeligt for lederne at definere præcist hvad pædagogisk kvalitet 
er? Hvordan opfatter de pædagogisk kvalitet, hvad gør de i deres arbejdet med den, og hvad har 
betydning for deres tilgang til opgaven?   

Helt centralt er om pædagogisk kvalitet i det hele taget opfattes som styrbart af lederne?  

Jeg blev uddannet som pædagog i 2002, og havde pædagogisk arbejde med børn og unge frem til 
2008. I alle årene var jeg aldrig i tvivl når jeg gik hjem, om kvaliteten af det arbejdet jeg havde 
leveret den pågældende dag. Det er fortsat efter jeg blev leder. Jeg har hver dag ansvaret for den 
pædagogiske kvalitet for ca. 250 børn i alderen 0 til 14 år. 

Jeg vil påstå, at jeg ved hvor vores kvalitet er fremragende og hvor den halter lidt. Men hvis jeg er 
så sikker, hvorfor er det så vanskeligt at beskrive hvad pædagogisk kvalitet er, endsige at måle 
det? For som leder rejser det naturligvis spørgsmålet, når pædagogisk kvalitet ikke beskrives, 
hvordan i al verden kan man så gennem sin ledelse styrke, fastholde eller udvikle det? 

Det er mit håb med afhandlingen, at jeg ved at se og studere mine kollegaer, kan blive klogere på 
fænomenet ledelse af pædagogisk kvalitet. 
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PROBLEMFORMULERING 
Problemformuleringen er derfor: 

Hvordan arbejdes der ledelsesmæssigt med at styrke den pædagogiske kvalitet?  

For at komme det centrale spørgsmål nærmere arbejdes der med flg. arbejdsspørgsmål 

• Hvad opfatter lederne som pædagogisk kvalitet? 
• Hvad gør lederne, når de mener de styrker den pædagogiske kvalitet? 
• Hvilken indflydelse har organisationens kontekst på ledernes adfærd? 

Afhandlingen får dermed en overvejende beskrivende tilgang til emnet, men bevæger sig til sidst 
ind på at forklare og undersøge sammenhænge. 

OPBYGNING AF AFHANDLINGEN 
Afhandlingen beskriver indledningsvist den valgte metode til at undersøge 
problemformuleringen. Derefter følger et teoriafsnit inden selve analysen. Analysen indeholder 
fire dele, indledningsvist en kontekstanalyse for dagtilbud efterfulgt af analysen af de tre 
arbejdsspørgsmål. Metodeafsnittet, såvel som analysen diskuteres umiddelbart efterfølgende i 
deres respektive afsnit. Det afrundes med konklusion og mine betragtninger over min egen 
ledelsesmæssige udvikling. 

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til de seks ledere der, i en travl hverdag, tog sig tid til at tale med mig. Det 
havde i sagens natur ikke været muligt at lave afhandlingen uden deres hjælp. 
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METODE 
For at komme tæt på ledernes opfattelse af pædagogiske kvalitet, hvad det er og hvordan de 
arbejder med det, bliver det ledernes opfattelser der bliver omdrejningspunktet. Den primære 
empiri består i denne kontekst derfor af kvalitative interview med dagtilbudsledere.  

De kvalitative interview får et grundlag med udgangspunkt i den fænomenologiske 
videnskabsteori. De sociale fænomener bliver forstået ud fra aktørernes eget perspektiv. Det bliver 
dermed deres livsverden der beskrives som de opfatter den (Kvale, 1997). 

Interviewformen er valgt for at komme tættere på det komplekse fænomen som ledelse af 
pædagogisk kvalitet er. Undersøgelse af hvordan ledelse kan styrke pædagogisk kvalitet er ikke 
særligt udbredt, hvilket vanskeliggør andre mere kvantitative undersøgelsestilgange.  

EMPIRI 
Jeg har valgt at gennemføre undersøgelsen indenfor samme kommune for, at lederne havde de 
samme rammebetingelser. Hermed minimeres den variation der kan være i dagtilbudsledernes 
metodefrihed i arbejdet med det pædagogiske indhold fra kommune til kommune. I kommuner1 
der arbejder med bestemte modeller til planlægning og dokumentation af det pædagogiske 
arbejde, kan man have en antagelse om, at modellerne vil have en indflydelse på de 
ledelsesmæssige tiltag lederne har i arbejdet med at styrke den pædagogiske kvalitet.  

I Københavns kommune er der en forventning om, at institutionerne arbejder systematisk og 
metodisk, men der er metodefrihed (BUF, 2013). Det er således ønsket at komme nærmere hvordan 
dagtilbudslederne løser deres ledelsesopgave i forhold til kvaliteten i den pædagogiske praksis, 
fremfor et mere strukturelt eller organisatorisk perspektiv, der kunne komme når institutionerne 
skal bruge bestemte modeller. 

DEFINITION AF BETEGNELSER OG BEGREBER 

Lederne 
I denne afhandling bruges både dagtilbudsledere, klyngeledere, pædagogiske ledere, og i enkelte 
tilfælde lederne. Dagtilbudsledere bruges når det drejer sig om ledere i al almindelighed, og dermed 
kunne være en af lederne i denne afhandling, men også deres kollegaer i en anden kommune. 
Klyngelederne er betegnelsen som bruges i Københavns kommune, og klyngelederen er leder for en 
institution der typisk består af 4-6 fysiske enheder indenfor et relativt tæt geografisk område. 
Klyngelederen har det fulde ansvar for økonomi, strategisk ledelse og forældrebestyrelsen. Det er 

                                                      
1 Der er flere kommuner der bruger bestemte modeller som institutionerne skal bruge i det pædagogiske arbejder. I 
Gladsaxe bruger institutionerne Dokumentation af pædagogiske læreplaner (DAP) og i Frederikssund bruges 
læringsmiljø & pædagogisk analyse (LP-modellen) 
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ligeledes klyngelederen der har det overordnede ansvar for personaleledelsen (herunder alle 
tjenstlige samtaler) og for pædagogikken. De pædagogiske ledere er ledere af en af klyngens enheder. 
Disse enheder kan være en 90 børns integreret institution, en 36 børns vuggestue eller et 60 børns 
fritidshjem. Der har den pædagogiske leder ansvaret for den uddelegeret økonomi, er daglig 
personaleleder, har ansvaret for forældresamarbejdet, og ansvaret for den pædagogiske kvalitet og 
forsvarlighed i enheden (BUF, 2012). Betegnelsen lederne bruges når det omhandler både 
pædagogiske og klyngeledere. De sidste tre betegnelser klyngeleder, pædagogiske ledere og 
lederne bruges i nærværende afhandling når det er respondenterne i undersøgelsen omtales. 

I nogle kommuner er der områdeledelse, hvor afgrænsningen er i forhold til de 
forvaltningsmæssige områder, så det typisk er områdeledelse for 0-6 års institutioner. Andre 
kommuner har distriktsledelse hvor afgrænsningen er et geografisk område. 

Organisationerne 
I samme spor som ovenstående bruges betegnelserne dagtilbud, klynger og enheder. Hvor 
dagtilbud dækker over det generelle dagtilbud. Klyngen dækker over den organisatoriske enhed der 
indeholder de forskellige enheder, og i dagtilbudslovens forstand er en institution. Endeligt er 
enheden en af de enkelte fysiske enheder i klyngen. En enhed kan være en vuggestue, og da der i 
Københavns kommune arbejdes med et 0-18 års perspektiv også et fritidshjem eller en fritidsklub. 
Begrebet organisation bruges i mange forskellige sammenhænge, og henviser til den 
organisatoriske enhed der beskrives, det kan således en organisation set generisk, klyngelederen 
der ser på sin organisation som består af hendes enheder, eller den pædagogiske leder der 
forholder sig til hendes egen enhed.  

UNDERSØGELSESDESIGN 

Udvælgelse af respondenter 
Udvælgelsen af lederne skete på baggrund af en forespørgsel i kommunens forvaltning om 
institutionernes børnesammensætning. Det var ud fra et ønske om at få institutioner, hvor 
børnegruppernes socioøkonomiske baggrund og de pædagogiske udfordringer dermed var 
varieret. Udvælgelsen tog udgangspunkt i en pædagogisk konsulents vurdering af, hvor mange 
sprogligt udfordrede børn der var i institutionerne.  De eksisterende måltalsbeskrivelser der 
angiver, hvor stor en del af den enkelte enheds børn der forventes at skulle sprogvurdere, er dog 
ikke særligt præcise. De er kun sat ud fra den aldersgruppe hvor sprogtesten laves, og afspejler 
dermed ikke hele børnegruppen, hverken på institutions- eller enhedsniveau. Derfor blev 
udgangspunktet konsulentens vurdering, der som nedenstående er holdt op mod andelen af børn 
der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. 
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De tre klynger som jeg har undersøgt ligger i to forskellige områder af København. De to klynger 
(1 og 2) der ligger i samme område er kendetegnet ved at have få sprogligt udfordret børn, hvor 
den sidste klynge (3) har mange 
sprogligt udfordret børn. Tabel 1 
- Andel af børn der er 
indvandrere eller efterkommere 
viser klyngen og enhedernes 
andel af børn der er indvandrere 
eller efterkommere.     

For at få et blik ned gennem institutionen gennemføres et interview med en af klyngeledernes 
pædagogiske ledere. Interviewet er gennemført efter interviewet med klyngelederen. De 
pædagogiske ledere er tilfældigt udvalg dog med det kriterie som også var gældende for 
klyngelederne, at de havde været min. 3 år i deres nuværende stilling for at sikre, at de havde en 
vis erfaring i den konkrete organisation at tale ud fra. 

Undersøgelsen variable 
Undersøgelsen kommer dermed til at have to variable. En der ligger på organisatorisk niveau, fra 
klyngeleder til pædagogisk leder, og en der ligger på organisatorisk kontekst, altså børnenes 
baggrund og deres udfordringer.  

FIGUR 1 – UNDERSØGELSENS VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

Organisatorisk niveau 

Klynge 3                                     Klynge 1 & 2 

                                      Organisatorisk kontekst  

Close without closure 
Undersøgelsen foregår i samme kommune som jeg arbejder i til daglig, jeg får dermed 
respondenter som jeg til hverdag er kollegaer med. For klyngelederne er vores primære 
berøringsflader møder i forvaltningen og lignende fora, det er dermed ikke personer jeg har tæt og 
dagligt samarbejde med. Jeg havde kun mødt en af de pædagogiske ledere inden interviewene. 
Alverson (2003) beskriver fordele og ulemper ved at undersøge sin egen organisation som ”the 
challenge of etnography, and most qualitative research, is to be close and avoid closure” (Alvesson, 

                                                      
2 Intern opgørelse fra BUF trukket 17. november 2014.  

TABEL 1 - ANDEL AF BØRN DER ER INDVANDRERE ELLER EFTERKOMMERE2 
 Klyngen i alt Enheden der indgår i afhandlingen 

Klynge 1 7,0 % 9,2 % 

Klynge 2 13,0 % 3,9 % 

Klynge 3 24,7 % 28,9 % 

KL KL KL 

PL PL PL 
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2003, s. 190). Mere præcist er udfordringerne, at man tager ting for givet, har blinde pletter og 
endelig, at man skal håndtere det ens undersøgelse finder kan fortælle noget om ens egen 
organisation. Fordele er omvendt, at der er god ”undersøgelsesøkonomi” i tilgangen og hvis man 
er ovenstående udfordringer bevidst er der gode muligheder for at gøre interessante opdagelse, 
netop fordi man har forhåndsviden og konkret kendskab. 

Interviews 
Interviewene tager udgangspunkt i en interviewguide der er udarbejdet på baggrund af de tre 
arbejdsspørgsmål. Interviewene er gennemført ved forgående aftale med de pågældende 
respondenter, og med en enkelt undtagelse for såvel en klyngeleder som en pædagogisk leder3 
foretaget på ledernes kontor. Interviewene er blevet optaget og efterfølgende transskriberet fuldt 
ud.  

For at øge afhandlingens konsistens i brugen af begreber, er der ud fra såvel citater som 
sammenfattende beskrivelse angivet i fodnoten, hvilken respondent og hvor i interviewet det er 
hentet fra. Klyngeledernes udsagn er nummereret som KL1, KL2 & KL3, hvor nummeret er sat ud 
fra deres klynge (se Tabel 1 - Andel af børn der er indvandrere eller efterkommere), og 
efterfølgende er deres udsagn fortløbende nummeret. Udsagn KL3-R 5 er således klyngelederen i 
klynge 3 (klyngen med mange sprogligt udfordrede børn) og det er hendes 5. udsagn. De 
pædagogiske ledere er nummereret på samme måde med PL i stedet for.  

Det semistrukturerede interview har den fordel, at det både giver plads til, at respondenten kan 
bevæge sig udenfor rammen af de spørgsmål der er opstillet, men samtidig kan intervieweren 
holde fokus på de arbejdshypoteser der er lagt inden selve interviewet. 

Ved at give plads og være opmærksom på svar der ikke bekræfter arbejdshypoteserne, gives der 
mulighed for, at det empiriske materiale kan producere sammenbrud. Sammenbrud sker når det 
empiriske materiale ikke stemmer overens med det forventede, og dermed kommer til at fungere 
som en slags samtalepartner der i en kritisk dialog udvider forståelsen af det undersøgte fænomen 
(Alvesson & Kärreman, 2005).  

 

 

 

 

 

                                                      
3 En leder havde på interviewtidspunktet intet kontor, og interviewet blev derfor foretaget på mit kontor. For en anden 
skyldes det praktiske årsager. 
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Data i afhandlingen 
Afhandlingen kommer dermed til at basere sig på nedenstående data. 

TABEL 2 - DATA I AFHANDLINGEN 
 Primære data Sekundære data 

 Stimuli data Ikke stimuli data  

Kvalitative data Interview klyngeledere (3) 
– valgt på bagrund af 
institutionernes andel af 
sprogligt udfordrede børn. 

 
Interview pædagogiske 
ledere – en fra hver klynge 

 
Samtale med 
sprogvejleder for 
udvælgelse af institutioner 

Hvidbog for klynger (BUF, 
2012) 

Områdeledelse – ny struktur på 
daginstitutionsområdet (EVA, 
2012a) 

 

Kvantitative data  Andel af indvandrere og 
efterkommere 

Områdeledelse – ny struktur på 
daginstitutionsområdet (EVA, 
2012a) 

Ledelsesmodeller i kommunale 
dagtilbud (Sonne, 2011) 

Oversigt over dataindsamling efter (Andersen, 2008) 

DISKUSSION AF INTERVIEW SOM FORSKNINGSMETODE 

Videnskabsteoretiske udfordringer 
Kvalitetskriterier for kvalitative forskningsinterview, og dermed hvad der afgør om forskningen er 
god eller mindre god forskning er en normativ diskussion, som skal hænge sammen med 
undersøgelsens perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 37f). I et fænomenologisk perspektiv 
handler validitet om undersøgelsen er i stand til at afspejle og gengive netop det emne der 
undersøges. Validitet bliver derfor snarere et spørgsmål om det vi finder, fortæller noget om det vi 
gerne vil vide noget om, se eks. (Kvale, 1997, s. 233). Validiteten udfordres helt fundamentalt når 
respondenterne skal fortælle om, hvordan de arbejder med at styrke den pædagogiske kvalitet i 
deres institutioner. Dels i forhold til om de reelt gør de ting de siger de gør og dels i forhold til 
deres ærlighed. Hvordan kunne en dagtilbudsleder sige, at hun ikke arbejder med den 
pædagogiske kvalitet i hendes institution, eller modsat overdrive kvaliteten i hendes institution og 
egne præstationer.  Sigtet med nærværnede afhandling er dog ikke en afdækning af de objektive 
ledelsesmæssige handlinger, men ledernes opfattelse af pædagogisk kvalitet og hvordan de 
arbejder med at styrke den. 

Konkrete metodiske udfordringer 
Der hvor validitet i højere grad udfordres i kvalitative interviewundersøgelser er på et spørgsmål 
om den håndværksmæssige kvalitet er i orden (Kvale, 1997).  
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En væsentlig udfordring ved at interviewe personer, som man har en relation til i forvejen, er at 
opretholde neutralitet gennem interviewet. Det skete et par gange, at interviewet bevægede sig 
mod en mere ligestillet drøftelse da respondenten spurgte til mine holdninger 4 . Her er 
kvalitetskriteriet for undersøgelsen at intervieweren er styrende og har kontrol over samtalen 
(Kvale, 1997, s. 152). 

De ydre rammer om interviewet bør være optimale for, at respondenten kan føle sig tryg og tilpas 
i interviewsituationen herunder, at der ikke opstår forstyrrelser eller distraktioner (Kruuse, 2005). 
Bortset fra to tilfælde, et hvor respondenten reagerede på, at der var en som stod udenfor vinduet 
(og vi var på 1. sal)5, og et hvor der kom en medarbejder ind i lokalet for at hente noget blev alle 
interviewene gennemført uforstyrret.   

I forhold til reliabiliteten af interviewene kan det bemærkes, at det teoretisk kan tænkes at have en 
betydning, at to af de seks interview blev gennemført på mit kontor, og dermed i fremmede 
omgivelser for respondenten, hvor de fire andre blev gennemført på respondentens eget kontor. I 
praksis såvel som emnets ikke-følsomme karakter taget i betragtning er det ikke min vurdering, at 
det har haft noget betydning.    

Interviewerens erfaring med at interviewe spiller ind på kvaliteten af interviewene, og om end min 
erfaring med interview i et forskningsmæssigt perspektiv er begrænset, har jeg dog stor erfaring i 
andre former for interview gennem mit daglige arbejder som leder.  

Når der som i denne undersøgelse både eksisterer relationer til respondenter, kendskab til selve 
arbejdsfeltet og de konkrete rammebetingelser, er der risiko for selektiv perception, hvor 
informationer der er i modstrid med enten egen opfattelse eller opstillede hypoteser bliver 
udelukket (Kruuse, 2005). For at modvirke dette er alle interview blevet transskriberet fuldt ud, 
oplevelsen af interviewet og den viden der kom frem er noteret umiddelbart efter samtalen.  

Transskription af interviewene er dog også en bearbejdning af den situation som interviewet er 
foregået i. Kvale beskriver det som ”Transskriptioner er dekonteksttualiserede samtaler, abstraktioner, 
ligesom typografiske kort er abstraktion fra det oprindelige landskab” (Kvale, 1997, s. 166). I praksis kan 
det ses ved de valg der foretages i transskriptionen hvor valg om der skal sættes komma, punktum 
eller det skal skrives i et nyt afsnit kan have betydning for forståelsen af teksten når den bliver 
læst. Transskriptionen er dermed ikke en objektiv gengivelse af den virkelighed som samtalen 
fandt sted i.  

I fortolkning af interviewene er der en risiko for overgeneraliseringer, hvor der bliver draget 
konklusioner på grundlag af en udtalelse der kan vise sig at være et lille udsnit af de konkrete 
ledelseshandlinger (Kruuse, 2005, s. 157). En leder nævner, at hun kan måle kvaliteten på 

                                                      
4 KL2-R 48 
5 KL2-R 14 



14 
 

ventelistens længde6, men det bliver ikke klart hvor meget hun konkret bruger det i sin ledelse. I 
samme sætning beskriver hun, at hun kan se hvad der sker på legepladsen om sommeren som en 
måde at vurdere kvaliteten på. Der er stor risiko for at komme til at generalisere ud fra udsagn, der 
er fremsat i den specifikke kontekst som en samtale om pædagogisk kvalitet til, at det dermed er 
en markant del af hendes ledelse der baseres på netop disse tiltag. Der er i interviewet ringe 
mulighed for at falsificere et udsagn (Kruuse, 2005, s. 161), hvilket ligger i logisk forlængelse af, at 
det er aktørernes forståelse af de sociale fænomener der undersøges. Muligheder i interviewet er 
en opmærksomhed på at få uddybet og nuanceret svarene (Kruuse, 2005, s. 150) . 

Når både undersøgelsens genstand og dets felt er fænomener, der er en stor del af undersøgerens 
professionelle hverdag, rejser det en udfordring. Det vanskelige er oftest ikke at forklare eller 
opløse sammenbrud når teori og arbejdshypoteser møder det empiriske materiale. Det er i højere 
grad at skabe den. At være villig til at lade sig overraske af det man finder. Oprindeligt indgik det 
som en hypotese, at den værktøjsbelægning de obligatoriske sprogscreeninger giver kunne 
medføre en mere målstyret ledelsesform. Det kunne der ikke findes spor på i interviewene, det 
empiriske materiale producerede med andre ord et sammenbrud (Alvesson & Kärreman, 2005). 

I perspektivet på blikket ned gennem organisationen har fokusgruppeinterview med de 
pædagogiske ledere været overvejet. Fokusgrupper er gode til at producere data om sociale 
gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier, 2010). Det kunne have styrket 
undersøgelsens brede, da fokusgrupperne kunne fungere som en form for pragmatisk validering, 
altså om de arbejdshypoteser der er generet efter interviewet med institutionslederne blev opfattet 
som retvisende. Fokusgrupper indeholder dog en vis grad af social kontrol (Halkier, 2010) der 
kunne have gjort, at udtalelser ikke ville fremkomme hvis de havde en kritisk karakter, når 
respondenterne sidder sammen med deres daglige sideordnede kollegaer.  De individuelle 
interview som er gennemført, har en større styrke i dybden da den enkelte respondent har rig 
mulighed for at forklare, uddybe og nuancere sine udsagn. Det var oprindeligt planen, at 
undersøgelsen skulle have to klynger med mange sprogligt udfordrede børn fremfor kun en, så 
der havde været en ligelig repræsentation. Der var indgået aftaler om interview, men inden de 
blev afviklet stoppede den pågældende klyngeleder, og det var ikke muligt indenfor 
afhandlingens tidshorisont at få etableret kontakt og aftaler med en ny klynge der opfyldt de 
samme kriterier.  Det havde styrket bredden i undersøgelsen, såfremt det havde været muligt. 

Det ville ligeledes være interessant at uddybe undersøgelsen med observationer af lederne, 
klyngeleder på ledermøder eller pædagogiske leder i dialog med personalet eller til 
personalemøder. Undersøgelsen kunne ligeledes være suppleret med dokumentanalyse af interne 
dokumenter f.eks. referater fra ledermøder eller strategiplan. Begge dele ville give andre vinkler 
på ledernes arbejde med pædagogisk kvalitet. Det er dog ikke muligt indenfor rammerne af denne 
afhandling.  
                                                      
6 KL2-R 28 
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TEORI 

KVALITET  
Kvalitet er afledt af det latinske qualis? 'hvorledes?' eller 'af hvilken beskaffenhed?' dvs., at kvalitet 
kan oversættes som "hvorledeshed" eller ”beskaffenhed” (Koch, 2009). Kvalitet knytter sig 
oprindeligt til hvordan en genstand fremtræder (rød, 100 kg og 3 m.), men i løbet af 1600-tallet 
begynder der i filosofien at komme en skelen mellem kvantitative målbare træk og kvaliteter som 
det opleves af de mennesker der erfarer genstanden (flot, tung og lang) (Muschinsky & Schnack, 
2005). Dermed opstår problemet i måling og sammenligning af kvaliteter, har en Mercedes en 
bedre kvalitet end en Audi eller endnu mere komplekst: er kvaliteten af et dagtilbud bedre end et 
andet? 

Der tales normalt om tre typer af kvalitet når der handler om offentlige velfærdsydelser - faglig, 
organisatorisk og brugeroplevet kvalitet, se eks. (Søndergaard, 2007), (Bjørnholt, 2007) eller 
(Hansen, 2009).  

FAGLIG KVALITET 
Den faglige kvalitet handler om de ydelse der leveres løser opgaven. Kan børnehaven gøre børnene 
klar til skolen, kan skolen lære børnene at læse og regne eller kan hospitalet helbrede patienterne. 
Selvom de foregående eksempler er simple, kræver det ofte en faglig viden indenfor det sammen 
felt, som dem der leverer ydelse for at kunne vurdere kvaliteten (Bjørnholt, 2007).  

Faglig kvalitet er i denne afhandling forstået som de situationer, hvor den pædagogfaglige vinkel 
bliver tydelig. Det er når en pædagogisk leder beskriver pædagogisk kvalitet som, at børnene 
trives, der er læring og en god stemning7  

Et lavt sygefravær kan i denne afhandling ses som enten et tegn på faglig eller organisatorisk 
kvalitet. Det afhænger af de begrundelser som lederne giver for, at det hænger sammen med 
kvaliteten. Der argumenteres i et tilfælde med, at lavt sygefravær er en del af den faglige kvalitet, 
da det har betydning for børn, at der er stabile voksenrelationer hvilket hænger specifikt sammen 
med, at det er et arbejde i et dagtilbud8. I et andet eksempel er begrundelsen, at det er muligt at 
gennemføre de planlagte aktiviteter altså, at organisationen er i stand til at holde det den lover9 

ORGANISATORISK KVALITET 
Den organisatoriske kvalitet handler om hvorvidt organisationen er effektiv. Formår organisationen 
at omsætte de ressourcer de har til ydelser uden unødigt spild, er personalets kompetencer 

                                                      
7 PL1-R 1 
8 PL1-R 61 
9 PL1-R 59 
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tilstrækkelige, er ledelsen professionel. Organisatorisk kvalitet handler om alt det, der har med at 
drive en organisation at gøre, uafhængigt af hvilke ydelse der leveres (Bjørnholt, 2007).  

Det ses som eksempel når det at anvende en bestemt metode i arbejdet, i sig selv beskrives som 
kvalitet lidt uafhængigt af, at det der kommer ud af at bruge metoden. Flere af de pædagogiske 
ledere beskriver det, at de arbejder systematisk og metodisk arbejde som en kvalitet10. 

Der hvor begrundelsen er den forskel11 det giver at arbejde med en metode, betragtes det som 
faglig kvalitet i denne afhandling. 

BRUGEROPLEVET KVALITET 
Brugeroplevet kvalitet er som navnet antyder den oplevelse af kvalitet som brugerne eller 
modtagerne af ydelsen oplever. I visse tilfælde må man vælge hvem der betragtes som brugere, er 
det børnene eller forældre i vuggestuen? og hvad når børnene bliver ældre og går i børnehave, 
skole eller fritidsklub? (Bjørnholt, 2007). Den brugeroplevede kvalitet af velfærdsydelser adskiller 
sig typisk fra kommercielle ydelser på flere punkter. Den er ofte gratis eller der er ringe 
sammenhæng mellem prisen og ydelsen, der kan være begrænsede valgmuligheder. Der er ofte en 
fast kvalitetsstandard fastsat af det offentlige selv gennem politisk bestemte serviceniveauer og 
nogle ydelser kan være obligatoriske (Søndergaard, 2007). Når såvel klynge- som pædagogiske 
ledere taler om brugeroplevet kvalitet er det næsten udelukkende forældrene de forstår som 
brugere.  

LEDERADFÆRD 
I arbejdet med ledernes adfærd har Van Wart samlet en omfattende beskrivelse af ledelse i hans 
leadership action cycle (se Figur 2 - The Leadership Action cycle). I denne afhandling er det 
ledernes adfærd der er det interessante. Van Wart opstiller tre kategorier for lederadfærd. Adfærd 
orienteret mod task, people og organization12. Van Warts kategoriseringen af lederadfærd er, 
baseret på ”How managers at various levels actually spend their time and what they do think is important” 
(Wart, 2008, s. 190).  

Denne afhandling benytter Van Warts kategorisering af ledernes adfærd, da han ud over den 
grundlæggende tredeling har i alt 21 nærmere afgrænsede ledelseshandlinger, der kan anvendes 
på mit empiriske materiale.   

De forskellige kategorier af lederadfærd er efterfølgende beskrevet her, dog kun de typer adfærd 
som lederne i undersøgelsen har. Afsnittet kan bruges som et opslagsværk i læsningen af den 
efterfølgende analyse. 

                                                      
10 PL3-R 57 
11 PL2-R 65 
12 For en nærmere definition af Van Warts opfattelse af ledelse se (Wart, 2008, s. 24ff) 
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FIGUR 2 - THE LEADERSHIP ACTION CYCLE 

  

TASK-ORIENTED BEHAVIORS 
Task-oriented behaviors er adfærd der af og til bliver betegnet som management fremfor 
leadership. Det er adfærd der typisk er tæt forbundet med organisationens daglige drift, og 
dermed er det opgaver der i de fleste organisationer er rigeligt af.  

Monitoring and assessing work 
Er når lederen indhenter og kritisk forholder sig til data der omhandler personalets præstationer. 
Det inkluderer også udvælges af hvilke data der skal indsamles og vurderes. Data inkluderer også 
den viden der opnås ved, at lederen bevæger sig i organisationen og spørger til hvad han ser 
(Wart, 2008, s. 191ff). En klyngeleder beskriver hvordan enhedernes dokumentation, læreplaner og 
dialogen på tilsynsbesøgene fra forvaltningen er med til at give viden om den pædagogiske 
kvalitet13   

Operations planning 
Udførelse af organisatoriske beslutninger og politikker til konkret praksis er operative handlinger. 
Det er de aktiviteter der ligger som kontinuerlige opgaver i en organisation for at sikre, at driften 

                                                      
13 KL1- R 100 



18 
 

kører (Wart, 2008, s. 194ff). En klyngeleder beskriver hvordan hun har omsat den sociale 
normering en enhed på et tidspunkt fik ved at ansætte en fysioterapeut14  

Clarifying roles and objectives 
Handler om at definerer ansvarsområder og stillingsbeskrivelser, prioritere opgaverne og sørge for 
instruktion til opgaverne. Den adskiller sig fra udvikling af personale ved at have en kort 
tidshorisont. Det handler om de opgaver der er i dag i organisationen (Wart, 2008, s. 196f). En 
klyngeleder beskriver hvordan et oplæg fra et medlem af BUFs direktion gjorde det tydelig for 
hende, at der var brug for, at de arbejdede med at komme frem til en fælles forståelse af deres 
kerneopgave15. 

Delegating 
Uddelegering af opgaver giver lederen mulighed for at dele både opgaver med underordnede og 
kan både frigive tid til lederen, og være med til at udvikle medarbejderen. (Wart, 2008, s. 198ff). En 
klyngeleder beskriver hendes opgave som at være den der har overblikket over klyngen og 
uddelegerer mange ting, også projekter på tværs af enhederne til de pædagogiske ledere16. 

Problem solving 
Problemløsning kommer til at håndtere såvel uforudsete problemer som alt det operations 
planning ikke har taget højde for. Problemløsning er reaktiv og har et meget kortsigtet fokus, 
dermed adskiller det sig fra decision making der sætter retning og conflict management, da det 
omhandler personalets relationer og kræver særlige evner og løsninger (Wart, 2008, s. 200ff). En 
klyngeleder beskriver hvordan hun opfatter det som hendes opgave at skærme de pædagogiske 
ledere så de har mulighed for at fokusere på det nære og, at hun derfor nogle gange ordner de 
praktiske opgave som indkøb17 

Managing technical innovation and creativity 
Skabelsen af miljøer der opmuntre og giver mulighed for læring, udvikling og forandring, giver 
mulighed for teknisk innovation og kreativitet. Der er ikke så vigtigt, at lederen selv har ideerne, 
men at han er i stand til se og støtte andres ideer (Wart, 2008, s. 203ff). En klyngeleder beskriver 
hvordan de har etableret et kompetenceudvalg der havde over kr. 200.000 til uddannelse af 
personalet for at hæve det faglige niveau18  

PEOPLE-ORIENTED BEHAVIORS 
People-oriented adfærd er modsat task-oriented tættere på det der umiddelbart associeres med 
ledelse, og i noget tilfælde opfattes så tæt, at der sættes lighedstegn mellem netop adfærd indenfor 

                                                      
14 KL3- R 56 
15 KL3-R 33 
16 KL1-R 70 
17 KL3-R 42 
18 KL2-R 21 
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denne kategori og ledelse. Den lederadfærd der er rettet mod personale er sværere at afgrænse end 
den opgaveorienteret adfærd. Det skyldes, at det i høj grad afgøres af om de opleves som 
tilfredsstillende fremfor hvor veludførte de er (Wart, 2008). Det er som eksempel ofte nemt at se 
når en leder informere, selv om vedkomne gør det dårligt. Dårlig konfliktløsning eller dårligt 
arbejde med motivation vil lettere blive opfattet som, at lederen ikke er opmærksom på de 
arbejdsområder.   

Consulting 
Rådføring er inddragelse af andre i beslutningsprocessen, det kan være i form af e-mails eller 
personalemøder, og er både op og ned i organisationen. Det betyder det er både rådføring med 
personale, kollegaer og overordnede. Rådføring kommer til at ligge i spændet mellem 
beslutningstagning og uddelegering. (Wart, 2008, s. 210ff).  Rådføring ses et eksempel på der hvor 
en klyngeleder spørger sit MED udvalg hvordan hun bedst kan understøtte arbejdet med de 
politisk besluttede pejlemærker for pædagogisk kvalitet19  

Planning and organizing personnel 
Planlægning og organisering af personale er at sikre de nødvendige kompetencer er til stede eller 
udvikles. Det handler om, at personale interesser og kompetencer matches med organisationens. 
Fokus er her på de ansatte og adskilles dermed fra rekruttering. Det indeholder også lederens egne 
evner til at prioritere tid og opgaver (Wart, 2008, s. 213ff).  I nærværende afhandling bruges det 
særligt når lederne forsøger at få det maksimale ud af de kompetencer der er til stede i 
organisationen. 

Developing staff 
Udvikling af personale er at forbedre deres effektivitet i deres nuværende roller, og forberede dem 
på det næste skridt eller den næste position i deres karriere. Tre store dele i udviklingen af 
personale er support, coaching og mentoring (Wart, 2008, s. 215ff). 

Motivating 
Er at arbejde med personalets indre drivkraft gennem incitamenter, der enten fremmer eller 
hæmmer bestemte handlinger, at inspirere personalet, og fejre de opnåede succeser (Wart, 2008, s. 
217ff). En klyngeleder beskriver de steder hvor hun pirre personalets faglige nysgerrighed med 
projekter som et forløb på en naturskole om vinterfugle20. 

ORGANIZATION-ORIENTED BEHAVIORS 
Her orienterer lederne sig mere med et eksternt perspektiv og ser på organisationen som et system, 
og der lægges derfor mere vægt på kultur forandringer og evt. kriser. 

                                                      
19 KL2-R 7 
20 KL2-R 51 
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Scanning the enviroment 
Er når lederne indhenter og kritisk forholder sig til hvad der sker i organisationens omgivelser. 
Der handler både om at få nye ideer, men også om at identificere mulige trusler for organisationen 
(Wart, 2008, s. 234ff) 

Strategic planning 
Når lederne lægger planer for organisationens fremtid for at forme den til at være bedst muligt 
rustet til de udfordringer der kommer, arbejder de med strategisk planlægning (Wart, 2008, s. 
236ff)  

Articulating the Mission and Vision 
En organisations overordnede opgave, formål og værdier skal italesættes. Det er ofte en stor del af 
den strategiske planlægning, og er særdeles kritisk i forandringsledelse (Wart, 2008, s. 239ff) 

Networking and partnering 
Det er i komplekse samfund vigtigt, at lederne opbygger netværk og er stand til at få 
organisationen til at indgå i partnerskaber med andre organisationer (Wart, 2008, s. 242ff) 

INSTITUTIONEL TEORI 

INSTITUTIONEL TEORI SOM EN FORSTÅELSESRAMME 
Institutionel teori forklarer de påvirkninger organisationer indenfor et felt 21 , i vores tilfælde 
dagtilbud, bliver udsat for. Det kan også beskrives som, at organisationerne befinder sig i 
institutionelle omgivelser, hvor de konfronteres med socialt skabte normer for hvordan de bør 
være udformet og arbejde (Christensen, Røvik, Roness, & Lægreid, 2009, s. 75f).  Disse socialt 
skabte normer kommer til at danne nogle myter som institutionerne indoptager for at sikre sig 
ressourcer, stabilitet og dermed overlevelse på længere sigt. Organisationer søger at opnå 
legitimitet ud fra hvordan de er organiseret og sammensat fremfor hvilke ydelser de producerer, 
det der findes i det instrumentelle perspektiv (Christensen, Røvik, Roness, & Lægreid, 2009). 
Derigennem kommer de enkelte organisationer i deres søgen efter legitimitet til at afgive dele af 
kontrollen med hvordan de er organiseret (Meyer & Rowan, 1991, s. 340). 

I konkurrencestaten beskrives Pedersen de påvirkninger velfærdsstatens organisationer er blevet 
og i høj grad fortsat bliver udsat for, og han indskriver sig eksplicit i en institutionel 
forståelsesramme (Pedersen, 2011, s. 11).  

Institutionel teori som forståelsesramme bliver brugt indledningsvist i analysen til at sætte 
rammen for de institutionelle betingelser dagtilbuddene og deres lederes er underlagt i deres 
arbejde med at styrke den pædagogiske kvalitet.     

                                                      
21 For en nærmere forklaring af organisatorisk felt se (DiMaggio & Powell, 1983, s. 148) 
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INSTITUTIONEL TEORI SOM EN OPERATIONEL MULIGHED 
Institutionel teori kan også anlægge et operationelt perspektiv, hvor legitimitet ses som en 
ressource lederne kan skabe for deres organisationer. Det er dette perspektiv på legitimitet der 
anvendes i analysens 3. del hvor det undersøges hvilken indflydelse den organisatoriske kontekst 
har på ledernes adfærd. 

Legitimitet 
Når legitimitet bliver en operationel ressource forstås det i nærværende afhandling som defineret 
hos Suchman. 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 
proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 
definitions.” (Suchman, 1995, s. 574) 

Legitimitet er en social konstruktion, og det er en generel opfattelse af organisationen der er på 
spil. Den er som Suchman beskriver “…possessed objectively, yet created subjectively” (Suchman, 1995, 
s. 574). Suchman beskriver tre typer af legitimitet, der hver især har forskellige udtryk. 

I denne afhandling bruges legitimitetsbegrebet som det findes hos Suchman der betragter 
legitimitet som en strategisk operationel ressourcer, som lederne dermed kan arbejde med at opnå 
eller styrke.  

Pragmatisk legitimitet 
Pragmatisk legitimitet skabes hos organisationens umiddelbare brugere og hvilker på værdien af 
bytteforholdet. Hvad får forældrene og deres børn ud af, at de benytter dagtilbuddet. Der kan 
være tale om konsekvenslegitimitet, der handler om det direkte bytteforhold, eller om indflydelse 
hvor det handler om, at organisationen giver noget magt eller indflydelse til brugerne mod at få 
opbakning (legitimitet). Det kan ses i tilfældet med forældrebestyrelser hvor forældrene får 
indflydelse på de pædagogiske principper eller om der skal være frokost i dagtilbuddet.  

Moralsk legitimitet 
Moralsk, der skabes ud fra en normativ vurdering af organisationen og dets aktiviteter. Det hviler 
ikke på hvad den enkelte får ud af at give legitimitet til organisationen, men på en opfattelse om 
den gør det rigtige og løser dets opgaver. Konsekvenslegitimitet er den mest logiske - Hvad er 
udfaldet af organisationens aktiviteter? Lærer børnene at begå sig socialt? Er de klar til at begynde 
i skole? Processuel legitimitet kan organisationer opnå når de anvender teknikker og 
arbejdsmetoder der generelt anses som accepterede. I 60’erne hvor dagtilbud arbejdede med ro, 
renlighed og regelmæssighed, var det i min institution sådan, at forældrene ringede på døren og 
afleverede deres vuggestuebørn i døren. Strukturel legitimitet kan opnås når aktiviteterne er 
inkorporeret i organisationens faste praksis. To faste brandøvelser hvert år, årlige pædagogiske 
tilsyn kan give strukturel legitimitet. Organisationer kan endeligt opnå en form for personlig 
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legitimitet ved at have karismatiske ledere, der i kraft af deres person og fremtræden skaffer 
opbakning til organisationen. Lars Larsen fra Jysk, Steve Jobs tidl. Apple, og typisk mange 
politikker benytter sig af dette. 

Kognitiv legitimitet 
Kognitiv legitimitet er baseret på kognition og dermed opfattelse eller forståelse modsat de to 
ovenstående type af legitimitet der baserer sig på egeninteresse eller en form for evaluering. 
Kognitiv legitimitet kan både være, at organisationen er forståelig, der er med andre ord kulturelle 
modeller der giver en plausibel forklaring på organisationen, og det er vanskelligt at forestille sig 
et liv uden den pågældende organisation. Finansministeriet kan være et eksempel, det er i dag 
vanskelligt at forestille sig, at samfundet kunne fungere uden det centrale ministerium. Kognitiv 
legitimitet kan også skabes hvis organisationen tages for givet. Når sociale orden kommer til at 
indeholde organisationer som vi ikke kan forestille os verden uden, har de denne meget stærke 
form for legitimitet. Politiet eller Kongehuset kunne være eksempler på organisationer der har 
denne form for legitimitet. 

DISKUSSION AF TEORIVALG 

DET RATIONELLE PERSPEKTIV 
De to første dele af teoriapparatet, tre-delingen af kvalitetsbegrebet (Bjørnholt, 2007) og 
kategoriseringen af lederadfærd (Wart, 2008) har et instrumentel perspektiv på organisationer 
(Christensen, Røvik, Roness, & Lægreid, 2009). De ser begge organisationer som noget der er 
designet ud fra en antagelse om, at der er tæt sammenhæng mellem organisationernes mål og de 
midler de bruger for at opnå dem.  

Van Wart bygger sine kategoriseringer af lederadfærd på en ældre artikel hvor Katz 
argumenterede imod det der var den gængse opfattelse dengang, at ledelse handlede om bestemte 
karaktertræk hos lederne. Katz mente, at man risikerede at miste fokus på det som det hele 
handler om ”what a man can accomplish” (Katz, 1955, s. 33). Katz som Van Wart har dermed fokus 
på hvad lederne gør, hvad de bruger deres tid på og hvad de betragter som vigtigt, fremfor 
hvordan de er.  

Det instrumentelle perspektiv kan bl.a. ses hos Katz når han beskriver formålet med hans artikel 
som, at effektiv administration ”depends on three basic personal skills, … which will lead him to take that 
action which achieves the maximum good for the total organization.” (Katz, 1955, s. 42). Organisationer 
bliver i denne forståelse formålsrationelle, de eksistere for at løse bestemte udfordringer i 
samfundet, og de bidrager til løsningen af netop disse udfordringer bare de er organiseret 
ordentligt. Begge har udgangspunkt i empiriske undersøgelser af hvad amerikanske ledere bruger 
deres tid på. Der kunne med rimelighed antages, at lederne i dagtilbud i Danmark anno 2014 har 
en anderledes tilgang til ledelse, at tiden eller de danske forhold gør, at opgaverne er nogle andre 
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og ledernes adfærd er anderledes end de var i USA for 59 år siden. Teoriapparatets opgave er 
imidlertid at kunne få et greb om ledernes adfærd, så det synliggør de variationer der er i det 
empiriske materiale, og det er dér det skal vise sin værdi. 

De to første arbejdsspørgsmål bliver dermed angrebet ud fra en instrumentel og rationel tilgang til 
såvel organisationer som ledere om, at der er kausale sammenhænge mellem ledernes handlinger 
og effekten i organisationen. Pædagogisk kvalitet bliver dermed sat i en ramme hvor der arbejdes 
med det som et fænomen der i høj grad er noget der kan styres.  

Den klare kategorisering der sker med begge teorivalg har den fordel, at det letter analysearbejdet, 
men der er altid grænsetilfælde. Som beskrevet under faglig kvalitet hvor et lavt fravær kan 
kategoriseres både som faglig kvalitet, men også som organisatorisk. Det er ligeledes tilfældet med 
lederadfærd hvor grænselandet mellem consulting, dessionmaking og delegating kan være 
vanskeligt at trække helt rent når teorien rammer det empiriske materiale. Det vigtige bliver at 
være stringent i valgene, og der er ligeledes derfor, at der afhandlingen igennem er henvisninger 
til de relevante udsagn som kategoriseringen basere sig på. 

DET INSTITUTIONELLE PERSPEKTIV 
Når der arbejdes med både institutionel teori som en forståelsesramme og som en operationel 
mulighed er der en risiko for, at begreberne bliver uklare og upræcise. Suchman beskriver 
forskellen på de to tilgange som  

“To a large extent, of course, the distinction between strategic and institutional approaches is a matter 
of perspective, with strategic theorists adopting the viewpoint of organizational managers looking 
"out," whereas institutional theorists adopt the viewpoint of society looking "in"” (Suchman, 1995, 
s. 577) 

Det er også i den forståelse, at begge opfattelser bringes i spil, som en forståelsesramme når 
samfundet ser ind i organisationen, og en operationel ressource når lederne står inde i 
organisationen og ser ud på samfundet. 
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ANALYSE – DAGTILBUDDENES ROLLE I DAG 

DAGTILBUD OG PÆDAGOGERNES HISTORIE 
I 1828, 14 år efter oprettelsen af folkeskolen (dengang almueskole) blev det første danske børneasyl 
oprettet. Offentlig pasning og opdragelse var dermed grundlagt. Vi skal dog 43 år frem til 1871 før 
den første egentlige børnehave ser dagens lys. Dengangmåtte det absolut ikke være skole, som 
grundlæggerene beskrev det: ”Børnehaverne er ikke Skoler –al Skolemæssig læren er udelukket. 
Hovedformålet er at medvirke til Uddannelsen af det Barnlige i Barnet”. (Enoksen, Hagemann, & 
Pedersen, 2003, s. 8). Pædagogprofessionen begynder så småt med det første kursus for 
børnehavelærerinde i 1885, og antallet af asyler stiger langsomt gennem årene. 

Inden 2. verdenskrig var der 388 børneforsorgsinstitutioner i Danmark, og deres formål var fortsat 
at tage sig af de børn, hvor forældre ikke kunne af den eller anden grund. Uddannelsen af fagligt 
personale går meget langsomt, der er ikke økonomi i institutionerne til at honorer den forventning 
om højere løn, der opstår efter endt uddannelse. 

Efter 2. verdenskrig kommer der generelt i samfundet et fokus på tiltag som kan modvirke en 
gentagelse af de frygtelige år under krigen. FN blev stiftet med det formål, og for 
daginstitutionerne kom der et stærkere fokus på at være med til at skabe gode samfundsborgere. I 
1951 bliver kommunerne forpligtet til at deltage i financieringen af daginstitutionerne, og i 1953 
kommer den første statslige uddannelse til pædagog.  

I 60’erne kommer der i takt med den stigende velstand et pres på at få kvinderne ud på 
arbejdsmarkedet. I 1965 bliver begrebet dagsinstitution introduceret i dansk lovgivning, og 
daginstitutionerne bliver samtidigt adskilt fra socialpædagogiske foranstaltninger. Tre år inden i 
1962 er der 1140 institutioner i landet. 

Pædagogikken udvikler sig gennem årene fra i 60’erne at handle om ro, renlighed og 
regelmæssighed til at fokusere på indlæring, herunder skoleparathed. I 1972 hvor der er 3035 
daginstitutioner i kongeriget, kæmpes der i daginstitutionerne om det er en struktureret, 
erfaringsbaseret eller en mere laissez-faire orienteret pædagogik der skal arbejdes efter. Særligt de 
to første indeholder meget kraftige politiske holdninger til samfundet og dets kommende borgere. 

Ti år senere har pædagogikken været inspireret af den strukturerede pædagogik og mod 
slutningen af årtiet kommer der en bevægelse mod børns selvbestemmelse og selvforvaltning.  

Pædagoguddannelsen bliver i 1992 ændret så der ikke længere uddannes efter hvilke felter der 
skal arbejdes i, men i stedet bliver den til en generalist uddannelse der dækker hele det 
pædagogiske felt. Da vi rammer årtusindskiftet kan stort set alle kommuner opfylde 
pasningsgarantien, og der er 7.248 daginstitutioner at vælge imellem.  
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Det pædagogiske indhold får mere og mere karakter af læring, og med indførelsen af pædagogiske 
læreplaner i 2004 bliver daginstitutionerne en del af det samlede uddannelsessystem. Efter lang 
tids kamp får pædagoguddannelsen i 2001 status af professionsbachelor, og pædagogernes 
muligheder for videreuddannelse øges markant (Enoksen, Hagemann, & Pedersen, 2003). 

FRA VELFÆRDSSTAT TIL KONKURRENCESTAT 
I ”Konkurrencestaten” beskriver Pedersen (2011) sammenhænge mellem globaliseringen og 
forandringen af den danske velfærdsstat. Han beskriver et skifte i den måde velfærdsstaten 
omtales, fra en statsliggørelse af civilsamfundet til en omkostningsbyrde for den private sektor. 
Hvordan staten skifter rolle fra at kompensere den enkelte for konkurrence til at ruste den enkelte 
borger til at stå stærkere i konkurrencen. Der laves reformer for at gå fra velfærdsstatens 
orientering mod at skabe efterspørgsel til konkurrencestatens orientering mod udbud. 
Statsministeren udtrykte det som  

”Vi har gennemført så mange reformer sidste år, at jeg tror, det er uden historisk sammenligning. Vi 
er gået reformamok det seneste år” …”Det er nødvendigt for at bevare den veludviklede velfærdsstat, 
vi ønsker i mit land” … ”Krisen vækkede os til erkendelsen af, at vi havde mistet vores 
konkurrencefordel, at vores velfærdsstat var blevet for uhåndterlig” (Ritzau, 2013) 

De reformer der indføres er med til at gøre statens institutioner22 til en del af indsatsen med at 
forbedre konkurrencen. Når der tidligere blev gennemført reformer var det for, at institutionerne 
skulle fremme demokrati, lighed, det gode samfund og det hele mennesker, skal de nu skabe 
effektivitet, konkurrencedygtige økonomier og mennesker der er i stand til at bidrage til 
samfundets produktion (Pedersen, 2011). 

DAGTILBUDDENES ROLLE I KONKURRENCESTATEN 
I år 2000 kom resultaterne af den første PISA test til Danmark med et nedslående resultat. Det gav 
en lang debat om kvaliteten af folkeskolen, eller snarere manglen på samme. I kølvandet på den 
debat begyndt man politisk at interessere sig for hvad der blev oplevet som et ikke-udnyttet 
potentiale på før-skoleområdet, eller dagtilbud som vi oftest kalder det i Danmark.  Derfor fik vi i 
2004 indskrevet i lov om social service, at alle daginstitutioner skulle lave læreplaner. Daværende 
socialminister Henriette Kjær præsenterede loven med, at  

”Formålet med lovforslaget er, at dagtilbuddene i endnu højere grad skal understøtte, udvikle og 
udfordre børns grundlæggende potentialer og kompetencer for herigennem at ruste barnet til at kunne 
indgå i fællesskaber og til det fremtidige liv i bl.a. skolen.” (Socialministeriet, 2003).  

                                                      
22 Her menes institutioner i bred forstand, ikke kun dagtilbud eller daginstitutioner 
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Fra starten af årtusindskiftet og frem er dagtilbuddene blevet en mere og mere central del af det 
samlede uddannelsessystem. I 2006 kommer der som en del af anbringelsesreformen et krav om, at 
alle kommuner skal formulerer en sammenhængende børne- og ungepolitik, hvor både skoler og 
dagtilbud skal medvirke til at understøtte sammenhæng mellem kommunens generelle og særlige 
indsatser overfor børn og unge23 

I takt med, at dagtilbuddene bliver betragtet som væsentlige bidrag til løsning af andre 
velfærdsopgaver end pasning af børn så forældrene kunne passe deres arbejde, og udvikling af 
barnet for barnets egen skyld, bliver området også en del af de forandringer der rammer øvrige 
dele af den offentlige sektor. Reformer begynder at blive et ord der går igen. 

I 2007 flyttes dagtilbudsområdet fra lov om social service og får sin egen lov – dagtilbudsloven. 
Det indvarsler et markant skift i dagtilbuddenes opgave, selvom det er nede i valget af enkelte ord. 
Ove K. Pedersen beskriver hvordan velfærdsstaten er blevet en konkurrencestat, og folkeskolens 
formål ændres 

”… at folkeskolen – nu for første gang i sen mere end 160 år lange historie – ikke mere har som primær 
opgave at danne den enkelte til at være borger eller deltager i et demokrati, men at udvikle den enkelte 
til at være ”soldat” i nationens konkurrence” (Pedersen, 2011, s. 172). 

Det samme sker for dagtilbuddene. Hvor overskriften i serviceloven var ”Dagtilbud til børn” blev 
den i dagtilbudslovens til ”Dagtilbud til børn inden skolestart”, men selve formålsparagrafferne 
ændres også (mine fremhævninger). 

”Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere 
barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til 
fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.” (Socialministeriet, 2005, 
s. § 21, stk. 3) 

”Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og 
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og 
erfaring.” (Familie- og forbrugerministeriet, 2007, s. § 7, stk. 3) 

 Med dagtilbudsloven er det ikke længere nok, at dagtilbuddene giver mulighed for oplevelser og 
aktiviteter, de skal i stedet fremme børns læring og udvikling af kompetencer. Fra at give plads til 
den enkelte barns udforskning, og lægge en vifte af tilbud frem til børnene bliver det et krav, at 
børnene lærer noget i dagtilbuddet. I stk. 4 udvides formålet fra, at tidligere at have et mere lokalt 
og mellemmenneskeligt syn, til at inkludere demokrati og integration (tilføjelserne der kom ind i 
dagtilbudsloven er fremhævet) 

                                                      
23 Jf. Serviceloven § 19 ,stk. 2 
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”Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal 
som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber 
og samhørighed med og integration i det danske samfund.” (Familie- og forbrugerministeriet, 
2007, s. § 7, stk. 4) 

Den mest sigende er nok stk. 5 der i serviceloven hed 

”Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for 
samspillet med naturen.” (Socialministeriet, 2005, s. § 21, stk. 5) 

Her ryger kulturelle værdier og naturen ud til fordel for skoleparathed og starten på livslang 
læring 

”Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og 
understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med 
skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.” (Familie- og 
forbrugerministeriet, 2007, s. §7, stk. 5) 

Der indføres sprogvurderinger hvor det med indførelse af dagtilbudsloven hed, at 
”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn i kommunen får tilbudt en sprogvurdering” 
(Socialministeriet, 2005, s. § 11). Til i dag at være  

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen 
omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, 
der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. (Ministeriet for Børn, 
2014, s. § 11) 

KONSEKVENSER FOR LEDELSE 
Samtidig med denne bevægelse gennemgår dagtilbudsområdet flere reformer af strukturel art. 
Reformer handler om gennem typisk strukturelle, forandringer at forbedre den måde den 
offentlige sektor fungere på. Pollitt & Bouckaert beskriver det som ”public management reform 
consists of deliberate changes to the structures and processes of public sector organizations with the objective 
of getting them (in some sense)to run better” (Pollitt & Bouckaert, 2004, s. 8). 

Reformer bliver oftest italesat som et middel og ikke målet i sig selv. Der argumenteres som 
eksempel med ”…en kvalitetsreform, der skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af kvaliteten i 
Børnepasningen…” (Regeringen, 2007, s. 4). I Københavns kommune hed det med indførelsen af 
klyngeledelse ”Der er øget mulighed for fleksibilitet i driften, strategisk ledelse og effektivisering…”(BUF, 
Dagsordens pkt. 9, 2010). Reformer der har kraftige træk fra New Public Management 
tankesættet24.   

                                                      
24 Se f.eks. (Hood, 1991) eller (Pollitt, 2003) 
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Lederne af dagtilbud skal med ændringen i dagtilbudsloven sikre, at børnene lærer noget i stedet 
for at give muligheder for udvikling. De skal gøre det strategisk og effektivt. Det skal de gøre i 
samarbejde og samspil med deres medarbejder. I dagtilbuddene er det primært pædagoger. 
Pædagogernes fagforening (BUPL) har arbejdet side 2006 arbejdet med en professionsstrategi for 
som de skriver, har  

”Professionsudøvere har relativ autonomi i og over arbejdet. Det vil sige, at de har retten og 
kompetencerne til at definere, hvordan arbejdet skal planlægges, udføres og udvikles, og de har ret og 
pligt til at kunne udøve et professionelt skøn og føre kollegial kvalitetskontrol.” (BUPL, 2006, s. 6) 

Pedersen (2011) beskriver hvordan det i velfærdsstaten var professionerne der både sad som 
ledere og i praksis havde magten over kvalitetsstandarderne. I konkurrencestaten sættes både 
skønnet og medarbejderen ind under ledelse, da kravet om effektivitet tilføjes til de 
fagprofessionelles skøn.   

Det er under de betingelser at lederne skal udøver deres ledelse, men der er et modpres, og det er 
ikke et pres der er ved at aftage. BUPL har i samarbejde med Cevea25 stiftet en pædagogisk 
meningsdanneruddannelse hvor pædagogikken beskrives som værende under pres fra politikere 
og eksperter (se Figur 3 - Pædagogisk meningsdanner). På BUPL’s seneste kongres blev forbundets 
fremtidige arbejde prioriteret i tre punkter.  

1. Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær 
2. Arbejdsvilkår og løn  
3. Demokrati og medbestemmelse – ytringsfrihed og kritik 

For psykisk arbejdsmiljø og sygefravær, hvor begrundelsen blandt andet var ”..manglende mulighed 
for at levere kvalitet i arbejdet samt manglende indflydelse i arbejdet”, og for den tredje prioritet hed det 
”De vilkår, pædagogisk arbejde foregår under, er altid besluttet af nogle og kan forandres. Derfor er 
ytringsfriheden og retten til at være kritisk nødvendig” (BUPL, 2014).   

Pedersen beskriver det som, at  

”I dag er råderummet ikke givet, men indlejret i ledelsesrummet, og altså ikke overladt til de faglige 
medarbejdere – der jo er nu er sat under ledelse (under driftsledelsen), på samme måde som den 
offentlige organisation og dens ansvarlige (driftsledelse) er sat under ledelse (politisk ledelse)” 
(Pedersen, 2011, s. 246) 

Det bliver det krydspres lederne kommer til at stå i, når de skal lede den pædagogiske kvalitet. Et 
krydspers der lidt polemisk kan kaldes mellem politikker og professioner. 

                                                      
25 Cevea er en uafhængig centrum-venstre tænketank, der har til formål at udvikle idéer for at fremme et samfund 
baseret på frihed, lighed og fællesskab. (Cevea) 
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FIGUR 3 - PÆDAGOGISK MENINGSDANNER 
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ANALYSE – 1. DEL - PÆDAGOGISK KVALITET 
Respondenternes udsagn om pædagogisk kvalitet er blevet klassificeret ud fra Bjørnholts opdeling 
i brugeroplevet, organisatorisk og faglig kvalitet (Bjørnholt, 2007).  

I praksis bliver der i mange tilfælde argumenteret med begrundelser der ligger i gråzonerne 
mellem kategorierne. I denne analyse er den faglige kvalitet brugt i de tilfælde hvor det relaterer 
sig specifikt til den pædagogiske opgave. 

Både klynge- og pædagogiske ledere argumentere for, at lavt sygefravær, eller højt fremmøde er 
en del af pædagogisk kvalitet. Der er tilfælde hvor der i begrundelse argumenteres for, at et lavt 
fravær er godt for det giver mulighed for at gennemføre det planlagte26. Dette ses som et udtryk 
for organisatorisk kvalitet, at organisationen er i stand til at holde det den lover. Der er andre 
tilfælde hvor begrundelse er, at det er vigtigt med stabile og kontinuerlige relationer mellem børn 
og voksne for at understøtte børnenes trivsel og læring27. I disse tilfælde ses det som et udtryk for 
faglig kvalitet. 

Det samme er tilfældet når der argumenteres med brug af bestemte metoder. Der ses eksempler 
hvor argumentationen er at brugen af en SMTTE model er med til at systematisere og sikre 
bestemte arbejdsprocesser28, hvilket ses som organisatorisk kvalitet, hvorimod når der af samme 
pædagogisk leder argumenteres med, at dokumentationen er med til at fastholde børnenes 
hukommelse29 ses det som et udtryk for faglig kvalitet. 

HVAD BESTÅR PÆDAGOGISK KVALITET AF? 
Alle respondenternes udsagn er blevet klassificeret efter typen af kvalitet. For at få et blik på hvor 
såvel klynge- som pædagogiske ledere lægger deres fokus når de forholder sig til pædagogisk 
kvalitet er udsagnene tematiseret og efterfølgende grupperet i forhold til de variable der er i 
undersøgelsen – det organisatoriske niveau og den organisatoriske kontekst.  

FAGLIG KVALITET – HVAD ER ENS OG HVOR ADSKILLER DET SIG? 
Der tegner sig et interessant billede nemlig, at klyngelederne i meget høj grad er optaget af faglig 
kvalitet. Samlet set er omkring ¾ af deres udsagn om kvalitet orienteret mod faglig kvalitet. Den 
sidste fjerde del fordeler sig med en lidt større del der er rettet mod organisatorisk kvalitet end 
brugeroplevet kvalitet. Det skyldes især, at en klyngeleder slet ikke orienterede sig mod 
organisatorisk kvalitet.   

                                                      
26 PL1-R 60 
27 PL1-R 61 & KL1-R 92 
28 PL2-R 26 
29 PL2-R 25 
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De pædagogiske ledere har en rimelig opmærksomhed på brugeroplevet kvalitet, og deres 
opmærksomhed er markant større end klyngelederne. Det virker ret logisk eftersom de 
pædagogiske ledere er helt tæt på brugerne hver eneste dag, uanset om det i denne sammenhæng 
er børn eller forældre der ses som brugere af enheden.   

Det er særligt interessant, at de pædagogiske ledere også orienterer sig omtrent dobbelt så meget 
mod organisatorisk kvalitet som klyngelederne.  Det kunne også beskrives som, at klyngelederne i 
langt højere grad orientere sig meget mod faglig kvalitet. Det er, uagtet rækkefølge i beskrivelsen, 
en interessant observation, Dahl og Molly-Søholm beskriver i deres leadership pipeline i den 
offentlige sektor, at ledere af medarbejdere skal kunne omsætte strategiske mål til konkrete faglige 
indsatser, hvorimod ledere af ledere skal i højere grad udvikle selvstændige strategier (Dahl & 
Molly-Søholm, 2013, s. 168ff)  

VARIATIONEN SET UD FRA ORGANISATORISK NIVEAU 
Generelt set har klynge- og pædagogiske ledere den samme opfattelse af hvad den faglige 
dimension af pædagogisk kvalitet indeholder. Der er i endog meget høj grad enighed om, at faglig 
kvalitet er fælles mål, kontekstafhængigt og fokus på kerneopgaven. For de pædagogiske ledere 
indeholder faglig kvalitet i høj grad også både outcome og refleksion.   Synet på faglig kvalitet er 
illustreret i Figur 4 - Faglig kvalitet set fra organisatorisk niveau.  

Faglig kvalitet er kontekstafhængig 
Faglig kvalitet i pædagogik er ifølge både klynge- og pædagogiske ledere i meget høj grad 
kontekst afhængigt. Det betyder på ingen måde, at det skal forstås som, at det ene er lige så godt 
som det andet, og det handler om at gribe dagen. En pædagogisk leder besvarer et spørgsmål om 
det giver pædagogisk kvalitet, at arbejdet er planlagt og der arbejdes metodisk med  

”Ja, det ville jeg i høj grad (mene), og at arbejdet er planlagt så man ikke laver den her om morgenen 
(stikker en finger i vejret). Det er pædagogers ynglings ting at komme om sige hvad har jeg lyst til i 
dag”30 

Det kontekstafhængige er i forhold til, at såvel børn som institutioner beskrives som forskellige 
med forskellige opgaver og, at kvaliteten af den faglige opgaveløsning må ses i forhold til dette. 
For klyngelederne er særligt forskellen i institutionerne eller enhedernes opgaver der beskrives. En 
klyngeleder beskriver det som  

”Ja i min klynge er der mange velfungerende overskud familier, der er kvalitet en ting, hvor kommer vi 
over i Lundtoftegade31, der er det måske noget meget mere nært og basalt der er kvaliteten”32 

                                                      
30 PL3-R 56 
31 Et boligområde med en af landets højeste antal dømte efter straffelovsovertrædelser jf. Ministeriet for By, bolig og 
landdistrikter 1. oktober 2013 
32 PL1-R 27 
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Pædagogiske leder har i højere grad fokus på, at opgaven tilpasses de børn og de udfordringer de 
må have f.eks. ved at have  

”… dygtige medarbejder der formår at se børnenes behov. Finde ud af at lave en tidlig indsat. 
Hvordan får man børnene i trivsel og ind i del af et fællesskab.33 

Faglig kvalitet er fælles mål 
Den faglige kvalitet ligger for både klynge- og pædagogiske ledere i, at der er fælles mål med 
arbejdet. At der arbejdes sammen og mod et mål der er aftalt og sat. Deres opfattelse af mål er 
meget bred.  

For klyngelederne beskrives det som at have et fælles sprog34. De ser det som et udtryk for de har 
en praksis med bestemte værdier. Men det er også at arbejde efter fælles pædagogiske 
principper35, og i en bred forstand at arbejde efter fælles mål og i samme retning hvor det at 
arbejde på den måde bliver en kvalitet i sig selv36. Det er de pædagogiske leder enige i, om end de i 
højere grad beskriver det i forhold til enkelte børn, hvor det beskrives som at arbejde i samme 
retning og at evne at følge børnene samtidig med at være bevidst om, at der er noget der skal nås37.  

Faglig kvalitet er fokus på kerneopgaven 
Det sidste område hvor der er stor overensstemmelse mellem deres opfattelse af faglig kvalitet er 
et bredt og noget diffust emne. Det er forsøgt samlet under overskriften fokus på kerneopgaven. 
Det handler om engagement, om tilfredsheden ved at udføre et godt stykke arbejde, og et ønske 
om at gøre en forskel for børnene38. Det er interessant nok noget som klyngelederne har i fokus i 
højere grad end de pædagogiske ledere. For de pædagogiske leder bliver det udtrykt ved, at de 
voksne er til stede, både i form af lavt fravær og nærvær i de pædagogiske aktiviteter39. 

Faglig kvalitet er refleksion– for pædagogisk ledere 
For de pædagogiske leder er det pædagogiske personales refleksion over egen praksis en central 
del af faglig kvalitet. De fortæller, at fagligheden stiger når personalet gennem refleksion bliver 
opmærksom på hvad og hvor meget de skal have overblik over og, at refleksion, når det er et krav, 
er med til skabe en bedre pædagogik40 

 

                                                      
33 PL2-R 10 
34 KL1-R 39 
35 Principdelen af de pædagogiske læreplaner udarbejdes på klyngeniveau, og beskrivelsen af praksisdelen i de enkelte 
enheder 
36 KL2-R 26 
37 PL2-R 65, PL1-R 5 
38 KL1-R 89, KL2-R 46, KL3-R 49 
39 PL1-R 61, PL3-R 99 
40 PL2-R 46, PL3-R 60 
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Faglig kvalitet er outcome – for pædagogisk ledere 
De pædagogiske ledere har i høj grad fokus på det outcome som deres enheder producerer. Det 
lyder umiddelbart ikke særligt pædagogisk, men det er det i høj grad. De er nemlig meget optaget 
af om de børn der går i deres enheder trives, udvikler sig, og om de får de sociale kompetencer der 
gør, at de er klart til at begynde i skole 41  eller hvad end det næste trin for dem i 
uddannelsessystemet er. 

Der er det allerførste alle tre pædagogiske ledere nævner når de beskriver pædagogisk kvalitet, det 
er hvad børnene får ud af at gå i deres institution.  

FIGUR 4 - FAGLIG KVALITET SET FRA ORGANISATORISK NIVEAU 

Klyngeleder   Pædagogisk leder 

   

 Fælles mål  

Positivt brug afforandringer Fokus på Kerneydelsen Outcome 

 Kontekstafhængigt Refleksion  

   

   

Faglig kvalitet er positivt brug af forandringer – for klyngeledere 
Særligt to klyngeleder beskriver det at kunne udnytte de politisk besluttede initiativer til noget 
positivt i pædagogikken som noget der er med til at skabe faglig kvalitet. At fokus og energi ikke 
bruges på at kæmpe mod de beslutninger der ruller ned gennem hele organisationen, men på at 
omsætte dem så de kan bruges i med at forbedre pædagogikken42. 

VARIATIONEN SET UD FRA ORGANISATORISK KONTEKST 
Når den faglige kvalitet anskues ud fra en organisatorisk kontekst ændrer billedet sig en smule. 
Det er forsat de samme temaer der går igen i ledernes udsagn om kvalitet, men fælles mængden 
ændres en smule. 

Der er også på tværs af den organisatoriske kontekst stor enighed om, at faglig kvalitet er 
kontekstafhængigt, ligesom der er enighed om, at det giver faglig kvalitet når der er fokus på 
kerneopgaven. I begge tilfælde er der endog stor enighed om det. 

I klynge 1 & 2 med de få sprogligt udfordrede børn er der i høj grad enighed om, at arbejdet med 
at have fælles mål og pædagogiske principper giver faglig kvalitet 43 . Den samme enighed 
eksisterer ikke for klynge 3 med de mange sprogligt udfordrede børn. I klynge 3 er der modsat 

                                                      
41 PL1-R 1, PL2-R 2, PL3-R 21 
42 KL1-R 19, KL1-R 36, KL2-R 48 
43 KL1-R 102, KL2-R 26, PL1-R 2, PL2-R 65 
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langt mere vægt på, at refleksion er en del af faglig kvalitet og som er noget der er med til at højne 
den44.  

Det at bruge forandringerne positivt er noget som klyngelederen af klynge 1 & 2 ser som en del af 
den faglige kvalitet, det er ikke noget som de pædagogiske ledere nævner som positivt. Tværtimod 
udtrykker den pædagogisk leder i klynge 3 det som  

”…vi blev bombarderet med ting vi skulle forholde os til. Inklusionspolitik, aktionslæring, der kørte 
lidt hen over hovedet på os, i hvert fald i det her hus. Pejlemærker, refleksionsfællesskaber, alle de her 
ting kom inden for en begrænset periode”45  

Når outcome, altså hvad børnene får ud af at gå i institution, kommer ind som en fælles mængde, 
og dermed noget der i alle klynger betragtes som faglig kvalitet skyldes det primært de 
pædagogiske lederes kraftige fokus på det. 

Samlet set kommer den faglige kvalitet når den anskues ud fra en organisatorisk kontekst til at se 
ud om i Figur 5 – Faglig kvalitet set fra organisatorisk kontekst. 

FIGUR 5 – FAGLIG KVALITET SET FRA ORGANISATORISK KONTEKST 

Klynge 1-2  Klynge 3 

   

 Outcome  

Fælles mål Fokus på Kerneydelsen  

Positivt brug af forandringer Kontekstafhængigt Refleksion  

   

   

ORGANISATORISK KVALITET – HVAD ER ENS OG HVOR ADSKILLER 

DEN SIG? 
Generelt set er de pædagogiske leder markant mere optaget af organisatorisk kvalitet end 
klyngelederne når de taler om pædagogisk kvalitet. En klyngeleder beskriver slet ikke noget der 
ud fra denne afhandlings definitioner kan betegnes som organisatorisk kvalitet. 

VARIATIONEN SET UD FRA ORGANISATORISK NIVEAU 

Organisatorisk kvalitet er struktur 
Uanset om der anlægges et syn fra det organisatoriske niveau eller den organisatoriske kontekst er 
struktur noget der giver kvalitet. Når måden nye børn eller personale modtages på er organiseret 
og struktureret, at det pædagogiske arbejder er planlagt og struktureret så der i meget høj grad 
                                                      
44 KL3-R 10, PL3-R 60, PL3-R 107 
45 PL3-R 42 
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arbejdes i mindre grupper og når der arbejdes med at mindste antallet af forstyrrelser i 
hverdagen46 strukturer særligt de pædagogiske ledere. 

Organisatorisk kvalitet er metode 
På samme måde som med struktur er det at arbejde med bestemte metoder noget der giver 
kvalitet. Det handler om at bruge bestemte modellen f.eks. SMTTE eller Signs of Safety i 
planlægningen af det pædagogiske arbejde med børnene, eller at arbejde efter bestemte 
pædagogiske metoder hvor der arbejdes med børnenes spor47 

Organisatorisk kvalitet er arbejdets tilrettelæggelse – for pædagogiske ledere 
De pædagogiske ledere er optaget af arbejdets tilrettelæggelse og ser det som en væsentlig kvalitet. 
Det er arbejdet med at få en kultur hvor personalet opfatter sig som ansatte og ansvarlige for hele 
enheden og alle børnene, og derigennem en praksis hvor det er naturligt, at alle hjælper med de 
samlede opgaver. Men det er også på grænsen mellem arbejde og fritid, at de opererer. 
Mødeprincipper der i højere grad tager hensyn til børnene og institutionens behov end personalets 
ønske. En pædagogisk leder beskriver det som  

”Jeg tror vi har prøvet mere at kigge på hvad er det for en opgave vi har med børnene, og at børnene 
kommer før personlige interesser. Der er også nogen der må holde pause 9:30. Vi kan ikke gå fra alle 
sammen på samme tid hvis vi vil lave noget interessant med børnene. I starten synes alle at det var 
irritereende, øv man ville gerne holde pause med kollegaerne. Men det er ikke det vi er her for, at holde 
pause sammen.”48 

I en vis udstrækning kan der være sammenhæng med det som er et stort fokus hos klyngelederne 
beskrevet under fokus på kerneydelsen. Hvor det der for klyngelederne kan ses mere som en 
værdi, bliver det for de pædagogiske ledere udmøntet i arbejdet med arbejdstilrettelæggelsen.  

Organisatorisk kvalitet er kompetenceudvikling 
Udvikling af personalets kompetencer er i høj grad en del af organisatorisk kvalitet både for de 
pædagogiske- og klyngelederne. Der er forskel i hvordan de arbejder med kompetenceudvikling. 
For de pædagogiske leder handler om at få udviklet bestemte kompetencer i relation til konkrete 
opgaver og dermed hurtigt kan indgå i driften49, hvor det for klyngelederne mere er at skabe 
organisatoriske muligheder for kontinuerlig kompetenceudvikling ved at prioritere både økonomi 
og ledelsesmæssig opmærksomhed på emnet50 

 

                                                      
46 KL1-R 90, PL3-R 56, PL1-R 34 
47 PL1-R 3, PL2-R 65, PL3- R 57 
48 PL1-R 38 
49 PL1-R 29, PL2-R 30 
50 KL2-R 21, KL1-R 63 



36 
 

Organisatorisk kvalitet er dokumentation 
Arbejdet med at beskrive og dokumentere den pædagogiske praksis er noget både klyngeledere og 
pædagogiske ledere mener, er en del af den pædagogiske kvalitet. Det er dog noget de i lidt højere 
grad mener end noget de gør. De beskriver det som vigtigt og en del af kvaliteten, men også som 
noget de kunne blive bedre til51.  Dokumentationen ses i overvejende grad som der retter sig indad 
i organisationen og mod det pædagogiske personale, end det er noget der relaterer sig til brugerne 
og deres tilfredshed. 

FIGUR 6 – ORGANISATORISK KVALITET SET FRA ORGANISATORISK NIVEAU 

Klyngeledere   Pædagogiske ledere 

   

 Struktur  

 Metode 
Arbejdstilrettelæggelse  

 Dokumentation 

 Kompetenceudvikling  

   

   

VARIATIONEN SET UD FRA ORGANISATORISK KONTEKST 
Når det organisatoriske perspektiv skifter til at betragte konteksten fremfor niveauet i 
organisationerne forandres synet på kvalitet markant. Arbejdet med metoder og det at strukturere 
det pædagogiske arbejde er forsat noget der bredt betragtes som indsatser der giver kvalitet. Det 
samme er gældende for arbejdstilrettelæggelsen der også beskrives som noget der giver kvalitet 
når det betragtes på tværs af organisationernes kontekst. 

Særligt kompetenceudvikling betragtes som et element i den pædagogiske kvalitet i klyngerne 
med få sprogligt udfordret børn (klynge 1 & 2), hvorimod der er fraværende i klyngen med mange 
sprogligt udfordret børn (klynge 3). Det bør dog bemærkes, at der i sidstnævnte klynge var stort 
fokus refleksionen der godt kan betragtes som en form for kompetenceudvikling. Det form for 
kompetenceudvikling der beskrives i denne sammenhæng, er dog den der koster penge. Den ene 
klynge har et kompetenceudvalg med et budget på kr. 220.000, hvor der ud over uddannelse kan 
bevilliges halv vikardækning af den medarbejder der er på uddannelse52. 

Dokumentationen af det pædagogiske arbejde beskrives som noget der i høj grad orienterer sig 
indad i organisationen. Klyngerne (1 & 2) med få sprogligt udfordret børn har fokus på arbejdet 
med dokumentation af den pædagogiske praksis, men argumenterne for at arbejde med 

                                                      
51 KL2-R 4 
52 KL2-R 21 & 22 
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dokumentation er, at det er med til at bevidstgøre de tanker der ligger bag ved eller, at det kan 
fastholde børnenes hukommelse og derved være en slags pædagogisk værktøj53.  

FIGUR 7 – ORGANISATORISK KVALITET SET FRA ORGANISATORISK KONTEKST 

Klynge 1-2  Klynge 3 

   

Kompetenceudvikling Struktur  

 Metode  

Dokumentation Arbejdstilrettelæggelse  

   

   

BRUGEROPLEVET KVALITET – HVAD ER ENS OG HVAD ADSKILLER 
Brugeroplevet kvalitet er klart den del af kvalitetsbegrebet der fylder mindst for lederne i denne 
undersøgelse. Til trods for, at den fylder markant mere for de pædagogiske ledere end for 
klyngelederne er det en del mindre opmærksomhed de har på hvordan deres brugere oplever 
kvaliteten fremfor de ovenstående dele af kvalitet. 

VARIATIONEN SET UD FRA ORGANISATORISK NIVEAU 

Brugeroplevet kvalitet er dialog 
Dialog og inddragelse af forældrene er ligeledes centralt for lederne. Det ses som tegn på kvalitet 
når forældrene er i dialog med det pædagogiske personale og til dels inddraget i arbejdet med 
børnene54. De har overvejende et perspektiv på, at brugerne inddrages i enhedens arbejde. Det 
handler altså om, at brugerne, hvilket betyder forældrene, er nødvendige at inddrage for, at 
opgaven kan løses. En pædagogisk leder beskriver det med 

”Men når de fortæller om en fælles plan, det er der hvor jeg måler det (høj kvalitet), bl.a. og så kan 
man sige at hvis de bruger de redskaber vi har som er SMTTE modellen og kompetencehjulet, men 
man kan jo skrive alt ned, så det skal kombineres med nogle af de ting de gør. Når jeg kan mærke de 
har fælles fodslag og har inddraget forældrene så rykker det.55” 

Brugeroplevet kvalitet er tilfredse (for)brugere 
Tilfredse forældre er ikke alene noget som lederne er glade for, det er også noget de i en vis 
udstrækning betragter som kvalitet. Tilfredse brugere kan dog ifølge lederne ikke veksles direkte 
til et udtryk for kvalitet. Som en pædagogisk leder svarer på, om forældrenes oplevelse er en del af 
kvalitet. 

                                                      
53 PL1-R 2, PL2-R 25, KL1-R 42 
54 KL3-R 28, PL2-R 2 & 65 
55 PL2-R 65 
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”Øh, det er i hvert fald noget af det vi tit måler på, er forældrene glade. Og det er de. Det betyder jo 
noget. Men det er ikke en garanti, du kan jo godt fremstille noget som forældrene bliver begejstret for, 
men hvor det ikke har været et super godt projekt. Det kan man jo 56. 

Eller en klyngeleder der svarer på hvordan den pædagogiske kvalitet kan vurderes 

Og så er der børnene man kan måle på, hvis børnene er glade og forældrene er glade. Men det er ikke et 
helt klart mål for børnene kan være glade, de er meget taknemmelige og forældrene ved i virkeligheden 
ikke hvad der foregår, og nogle bliver bare glade når de bliver modtaget ordentlig. Ihh der ske så meget 
derned – ja de taler pænt til dig om morgenen.57 

Så forældrenes (brugernes) oplevelse af kvalitet er noget lederne har visse forbehold overfor. Deres 
argument er, at forældrene med de ca. 15 min. de måske er i enheden på en dag ikke har noget 
reelt grundlag at vurdere kvaliteten ud fra. 

VARIATIONEN SET UD FRA ORGANISATORISK KONTEKST 
Det er grundlæggende de samme temaer der gør sig gældende i skellet mellem de organisatoriske 
kontekster som klyngerne befinder sig i.  

Der er svage indikationer af, at kvalitet i at have tryghed i klyngen med mange sprogligt udfordret 
børn har mere karakter af noget basalt, hvor de i klyngerne med få sprogligt udfordret børn peger 
lidt mere i retning mod, at brugerne oplevet det som trygt at henvende sig og oplever personalet 
som imødekommende58. 

I opfattelsen af brugerne som forbrugere er der i klynge 1-2 et større fokus på, at ventelisterne 
indeholder et udtryk for en brugeroplevet kvalitet. Alle ledere i de klynger med få sprogligt 
udfordrede børn nævner ventelisterne som et udtryk for noget positivt, hvor lederne i den anden 
klynge ikke forholder sig til ventelisterne. Det betyder dog ikke, at de ikke er opmærksomme på 
forældrene som brugere, men det er mere en opmærksomhed der centrere sig om det at blive valg 

                                                      
56 PL1-R 12 
57 KL2-R 46 
58 PL2-R 78, KL3-R 16 & 19 

FIGUR 8 – BRUGEROPLEVET KVALITET  
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fra. Den pædagogiske leder udtrykker det som ”… du får rent besked hvis det ikke fungerer, eller en 
udmeldelse.”59. En anden pædagogisk leder fra en klynge med få sprogligt udfordret børn beskriver 
det som ”Det har været et lille hyggeligt hus med en lang venteliste. Der har været et smadder godt 
arbejde”60. 

DISKUSSION AF LEDERNES OPFATTELSE AF PÆDAGOGISK KVALITET  
I ledernes opfattelse af pædagogisk kvalitet har de pædagogiske ledere har en nogenlunde ens 
opfattelse af den faglige kvalitet. Deres opfattelse stemmer i store træk overens med både hvad 
andre har fundet se f.eks. (KREVI, 2009) og Dagtilbudsloven (Familie- og forbrugerministeriet, 
2007). Det interessante er, at deres udgangspunkt ikke er en fælles definition, eller kommer fra en 
fælles drøftelse om hvad pædagogisk kvalitet er hos dem. I et ledelsesperspektiv kommer lederen 
her til at skulle lede med og mod en professionsforståelse af hvad der er pædagogisk kvalitet, 
eftersom de ikke har en klar organisatorisk forståelse af pædagogisk kvalitet. 

BRUGEROPLEVET KVALITET  
Når den brugeroplevede kvalitet undersøges nærmere er det interessant, at børnene er stort set 
fraværende. Der er en enkelt pædagogisk leder der taler lidt om dem, men ellers ses børnene ikke 
som brugere af enhederne. Det er udelukkende forældrene, og generelt har lederne store forbehold 
med at give forældres oplevelse plads til at være en reel del af kvaliteten. Til trods for, at lederne 
alle er fuldt bevidste om, at de er takststyret, og kun overlever hvis de har tilstrækkeligt mange 
børn indskrevet, så har New Public Management tankesættet ikke erstattet det fagprofessionelle.  

Oplevelsen blandt lederne er, at hvis forældrene mødes af imødekommende og venligt personale 
vil forældre opleve kvalitet61, men der kan dermed også ses et syn på brugerne som nogen der ikke 
helt er i stand til at vurdere ydelsen. Der er med andre ord langt til, at kunden altid har ret.  

Synet på forældre er desuden relativt traditionelt, det er vigtigt, at de er trygge og der er dialog 
med dem, men de ses ikke som medskabere af den velfærdsydelse som institutionerne skal 
producere, eller i co-creation perspektiv (Ramaswamy & Gouillart, 2010). 

DEN MANGLENDE ORGANISATORISKE KVALITET 
Klyngelederne taler overraskende ikke særligt meget om organisatorisk kvalitet, både set i forhold 
til deres hierarkiske placering såvel som relativt set i forhold til de pædagogiske ledere. Noget af 
forklaringen kan muligvis findes i, at der med etableringen af klyngerne var et politisk ønske om 
at bevare den pædagogiske mangfoldighed blandt enhederne. Det hedder i Hvidbog for klynger  

                                                      
59 PL3-R 91 
60 PL1-R 43 
61 KL2-R 46 & PL3-R 95 
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”Der er et politisk ønske om at bevare den pædagogiske mangfoldighed på institutionsområdet i den 
nye institutionsstruktur. Det er således klyngelederens opgave at udstikke rammer, som giver rum til 
den ønskede mangfoldighed” (BUF, 2012) 

Det er dog interessant, at det ikke har større fokus for klyngelederne, da det må antages, at der 
ville være store synergier ved at arbejde med fælles metoder som de pædagogiske leder tydeligt er 
optaget af. Endvidere ligger der, trods kravet om mangfoldighed, et krav om, at ”Alle institutioner 
skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret.” 
(BUF, 2013). 

KONKURRENCESTATENS KONSEKVENSER FOR CHANCELIGHEDEN 
Klyngerne med få sprogligt udfordrede børn ser ud til at være bedre rustet til, at organisatorisk 
understøtte børnene læring og udvikling set i et perspektiv fra en konkurrencestat. Såvel klynge- 
som pædagogiske ledere arbejder med fælles mål, dokumentation og særligt klyngelederne har 
fokus på at omsætte udefra kommende forandringen til noget positivt. De pædagogiske leder er 
optaget af børnene læring (enheden outcome), og at arbejde struktureret med faglige metoder. De 
har med andre ord de strategiske færdigheder der skal til for, at organisationen kan lykkedes 
(Dahl & Molly-Søholm, 2013). Klyngen med mange sprogligt udfordrede børn ser ud til i højere 
grad at have et individuelt fokus på børnene hvilket harmonere med nogle af de opgaver af 
socialpædagogisk karakter der typisk er i institutioner hvor børnene f.eks. er indvandrere eller 
efterkommere (Jensen, Petersen, & Wind, 2012). Det kan derfor antages, at der for institutioner af 
netop denne type vil være større udfordringer i at give børnene de kompetencer der er 
nødvendige, og dermed øge chanceligheden. 

HVAD OPFATTER LEDERNE SOM PÆDAGOGISK KVALITET?  
Når lederne bliver spurgt hvad de mener pædagogisk kvalitet er, har de pædagogiske leder et 
rimeligt klart svar der handler om at støtte og skabe mulighed for børns trivsel, udvikling og 
læring62. For klyngelederne er det noget mere komplekst at svare på. 

HVAD ER FÆLLES? 
Der er grundlæggende en del lederne i denne afhandling er enige om. Uanset om svarene anskues 
ud fra variation i organisatorisk niveau, mellem klynge- og pædagogisk leder, eller ud fra 
organisatorisk kontekst, få eller mange sprogligt udfordret børn er der samlet set enighed om 
halvdelen af de temaer der dukker op. 

Der er dog både indenfor den faglige og den organisatoriske kvalitet store variationer i enigheden. 
Modsat er det for den brugeroplevede kvalitet hvor der kun indenfor et tema er lidt variation. Det 
hører dog med, at lederne generelt ikke orientere sig særligt meget mod brugeroplevet kvalitet. 

                                                      
62 PL1-R 1, PL2-R 2, PL3-R 2 
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Lederne er enige om, at faglig kvalitet er kontekstafhængigt. Pædagogisk kvalitet skal ses i forhold 
til den opgave den enkelte enhed eller institution har, alt efter hvilket område den ligger i eller 
børne- og forældregruppens sammensætning. Faglig kvalitet er også at holde fokus på kerneydelse 
hvorfor er det, at organisationen eksistere, at være optaget af at gøre en forskel for de børn der er i 
de enkelte enheder. Organisatorisk kvalitet er struktur, at arbejdet er organiseret efter fælles aftaler 
så det ikke er op til den enkelte medarbejder at finde sin egen måde at arbejde på. Det er også 
anvendelsen af metoder. Faglige værktøjer beskrives som noget der hæver kvaliteten, da det får 
personalet til at arbejde i samme retning ud fra et fagligt grundlag. Brugeroplevet kvalitet er, når 
forældrene, for det er næsten udelukkende forældrene der opleves som brugere af enhederne, er 
trygge ved at aflevere deres børn, og når der er dialog mellem personalet og forældrene. Men der er 
også kvalitet i at have tilfredse forbrugere.  

HVOR ADSKILLER DE SIG? 
Der er, som ovenstående beskrevet, meget i denne afhandling som lederne er enige om er 
pædagogisk kvalitet. Der er dog en del de ikke er enige om.  

Ud fra det organisatoriske niveau er der to ting der klar adskiller mellem de pædagogiske ledere 
og deres klyngeledere. De pædagogiske ledere er meget opmærksomme på enhedernes outcome. 
Det børnene får ud af at være i lige netop deres enhed, er en markant del af den faglige kvalitet for 
dem. Det er det første de nævner når de begynder at tale om pædagogisk kvalitet. Det er ikke uden 
betydning for klyngelederne, men det er en blandt mange andre parametre. Det interessante er, at 
det har markant større fokus hos den klyngeleder der har enheder med mange sprogligt 
udfordrede børn. 

De pædagogiske leder er alle meget optaget af at se på arbejdstilrettelæggelsen som et element til 
organisatorisk kvalitet. De er meget optaget af at disponere over de ressourcer som de nu har til 
rådighed så det giver mest muligt kvalitet, også selvom det ligger i grænselandet mellem 
personalets fritids- og arbejdsliv. Det ligger dermed tæt op ad temaet om fokus på kerneydelsen, 
som alle ledere så som en del af kvaliteten. 

Kompetenceudvikling i bred forstand ses af alle som en del af den organisatoriske kvalitet. Det at 
have veluddannet personale med opdateret viden er en del af høj kvalitet. Når vi gør lidt dybere 
ned i temaet opstår der en spændende variation. For klynge- og pædagogiske leder i klyngerne 1 & 
2 er det et bredt syn på kompetenceudvikling, der strækker sig fra diplomuddannelser til praktik i 
en anden enhed. For de pædagogiske ledere i de to klynger betyder refleksionen også meget for den 
faglige kvalitet. Det gør den også i klynge 3 dvs., at såvel klynge- som pædagogisk leder ser det 
som en vigtig del af kvaliteten. 

I skellen mellem de to organisatoriske kontekster tegner der sig desuden det billede, at såvel 
dokumentation som det at arbejde med fælles mål betyder meget for klyngerne med få sprogligt 
udfordret børn, hvor det omvendt ikke bliver tillagt samme vægt i klyngen med mange sproglig 
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udfordrede børn. Evnen til at gøre positivt brug af forandringer der kommer udefra, dvs. typisk fra 
politisk niveau og ned gennem organisationen, er noget som klyngelederne med få sprogligt 
udfordrede børn ser som en del af pædagogisk kvalitet. Det modsatte gør sig ikke gældende i 
klyngen med mange sprogligt udfordrede børn. 
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ANALYSE – 2. DEL - STYRKELSE AF PÆDAGOGISK KVALITET 
I arbejdet med det andet arbejdsspørgsmål - Hvad gør lederne, når de mener de styrker den 
pædagogiske kvalitet? – vender vi blikket mod hvad det er lederne gør. Der ligger som beskrevet i 
metodeafsnittet 63  både et til- og et fravalg når der bruges interview som metode til 
vidensindsamling. Det er ledernes egen forståelse af deres ledelse der kommer frem, ikke 
medarbejdernes, eller en tids- eller opgavemæssig registrering af deres adfærd. 

Van Warts tre-deling af lederadfærd i task, people og organizationoriented adfærd giver en 
forventning om, at jo højere op i organisationen man bevæger sig jo mere vil lederne orientere sig 
mod organisationen. Han beskriver dog også, at det er situationsafhængigt hvor kriser af forskellig 
art vil øge opgaveorienteringen (Wart, 2008). 

I analysen af ledernes adfærd er der for hver af de tre kategorier og de to variable en figur, der 
illustrerer i hvor høj grad lederne orientere deres adfærd mod den pågældende opgave i deres 
egen forståelse. Der er som beskrevet i afsnittet Konkrete metodiske udfordringer værd at være 
opmærksom på, at arbejdet med pædagogisk kvalitet er én del af ledernes arbejde, og det dermed 
kun er et udsnit af deres ledelsesopgaver der undersøges. Det er ligeledes deres orientering 
lederne beskriver, ikke et tidsmæssigt omfang af opgaverne.  

OPGAVEORIENTERET ADFÆRD 
Den opgave orienterede adfærd er klart den største del af ledernes adfærd, uanset om det 
betragtes ud fra organisatorisk niveau eller kontekst. Omkring halvdelen af ledernes handlinger er 
orienteret mod opgaver. 

Variation set ud fra organisatorisk niveau 
Når ledernes handlinger anskues ud fra deres organisatoriske niveau er arbejdet med delegeting64 
noget der er central og fylder en stor del for både klynge- og pædagogiske ledere. Klyngelederne 
orienterer sig en del mere mod monitoring and assessing work, deres handlinger er dog ret brede. De 
beskriver det som  

”… samtaler med lederen. Det er den optagethed af at vende det faglige med mig, at det at få fortalt og 
kan se hvad der sker af aktiviteter”.65  

men det er også den viden de får ved at være fysisk tilstede 

”hvis jeg er ude i institutionerne. Hvad ser jeg, hvad hører jeg, hvad lægger jeg mærke til”66 

                                                      
63 Se afsnittet Diskussion af interview som forskningsmetode 
64 KL1-R 65, KL2-R 15, PL1-R 25, PL2-R 60 
65 KL1-R 89 
66 KL3-R10 
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Eller  

”…i denne her institution kan jeg gå ned og at se der sker nogle ting. Om sommeren kan jeg åbne 
døren og se at faktisk er på legepladsen, det gør de ting på legepladsen som de skal. Laver sanglege og 
laver nogle andre bevægelsesting.”67 

Omvendt forholder det sig med operations planning68 og claryfing roles and objectives69. Det orienterer 
de pædagogiske ledere meget mere deres handlinger mod. 

FIGUR 9 – OPGAVEORIENTERET ADFÆRD – SET FRA ORGANISATORISK NIVEAU 

Klyngeleder Adfærd Pædagogiske leder 

     Delegeting      

     Clarifying roles and objectives      

     Operations planning      

     Monitoring and assessing work       

     Managing innovation and creativity      

     Problemsolving      

Variationen set ud fra organisatorisk kontekst 
Klyngen med mange sprogligt udfordrede børn har et lidt større fokus på monitoring and assessing 
work70 og problemsolving71. Klyngelederen beskriver (dele) af hendes opgaver som 

Klyngeleder: ”Min forbistrede opgave og pligt er at de får mulighed for at udføre den opgave, og at de 
ikke drukner i for meget drift. … Så nogen af gangene er det mig der kører i Silvan og ordner et eller 
andet lavpraktisk, ligesom det er mig der skal tænke store tanker nogen gange. 

Interviewer: ”Så tager du også nogle helt små ting for ligesom at skærme deres tid?” 

Klyngeleder: ”Ja, i øjeblikket har jeg tre enheder hvor det er mig der laver alle omsorgssamtalerne”72 

Problemsolving er modsat stort set fraværende i klyngen med få sprogligt udfordrede børn. Der er 
deres handlinger orienteret meget mod delegeting, en klyngeleder giver som eksempel 

”Vi skal udbygge den her med en udflytter og vi har en udflytter i klyngen. Den enhed lægger så 
pædagoger til der kommer en aften og fortæller om udflytterlivet. Og på den måde er vi med til at 
styrke pædagogfagligheden, at det er pædagog der taler til pædagog. Jeg har masser af erfaringer med 

                                                      
67 KL2-R 28 
68 PL1-R 54, PL2-R 30 & 41, PL3-R 51 
69 PL1-R 18 & 38, PL2-R 17, PL3-R 47 
70 KL3-R 10, 23, 25 
71 KL3-R 42, 43, 54 
72 KL3-R 41 til 43 
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udflytter, men det ville være mærkeligt hvis jeg kom med den position jeg har her, og sagde så kan 
man gøre sådan her.”73 

Lederne i klynge med få sprogligt udfordrede børn orienterer sig lidt mere mod operations 
planning, men claryfing roles and objectives orienterer begge sig nogenlunde ligeligt mod.   

FIGUR 10 – OPGAVEORIENTERET ADFÆRD – SET FRA ORGANISATORISK KONTEKST 

Klynge 1-2 Adfærd Klynge 3 

     Delegeting      

     Clarifying roles and objectives      

     Operations planning      

     Monitoring and assiesing work       

     Managing innovation and creativity      

     Problemolving      

PERSONALEORIENTERET ADFÆRD 

Variation set ud fra organisatorisk niveau 
Der er grundlæggende den samme adfærd som både klynge- og pædagogiske ledere har. De 
arbejder alle med consulting74, developing staff75 og motivating76. Det der træder særligt frem er, at de 
pædagogiske leder bruger en del af deres tid på planning and organizing personnel77 samt, at de 
arbejder en del mere med motivating i forhold til deres overordnede klyngeledere.  

De pædagogiske leder i denne afhandling har 15-35 medarbejder under sig, hvor klyngelederne i 
Københavns kommune typisk har 5-6 pædagogiske leder, hvilket også gør sig gældende for 
respondenterne i denne afhandling. Derfor er det ikke overraskende, at de pædagogiske ledere 
bruger en del mere af deres tid på at arbejde med personalets motivation, eller arbejder med at 
planlægge og organisere personalet – noget klyngelederne slet ikke gør. En del ligger i forlængelse 
af deres opgaver som personaleleder. Som en pædagogisk leder forklarer 

”Arbejdstider, ændret dem. Hvor vi før. Det er en lille ting, men det er stort at ændre på. At sige man 
har ikke nødvendigvis ret til en tidlig dag. Der er ikke nogen børn der går hjem. Kvaliteten må gerne 
kører længere end 11:30 hvor vi har spist. Det har vi gjort. Der er ingen der har fri før 14. Det har 
været noget af en omvæltning for nogen.”78 

                                                      
73 KL2-R 18 
74 KL1-R 64, KL2-R 34, KL3-R 12 
75 KL2-R 6, PL1-R 23, PL2-R 11 
76 KL3-R 73, PL1-R 30, PL3-R 54 
77 PL1-R 13, PL2-R 17, PL3-R 24 
78 PL1-R 33 
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FIGUR 11 – PERSONALEORIENTERET ADFÆRD – SET FRA ORGANISATORISK NIVEAU 

Klyngeleder Adfærd  Pædagogiske leder 

     Consulting       

     Developing staff      

     Motivating      

     Planning and organizing personel      

Variationen set ud fra organisatorisk kontekst 
Lederne orientere deres handlinger mod personalet stor set lige meget. Det fylder lidt mindre end 
handlinger orienteret mod opgaver, men det er klart de to store blokke af handlinger. Lederne i 
klyngerne med få sprogligt udfordrede børn orienterer deres handlinger mod udvikling af 
personale i langt højere grad end lederne i den anden klynge79. I klyngen med mange sprogligt 
udfordrede børn er der omvendt stort fokus på rådføring. For klyngelederen ser det som hendes 
opgave at  

”… have fingeren på pulsen hos de pædagogiske leder og medarbejderne og i dialog med 
medarbejderne. Det er jeg rigtigt meget i MED-udvalg, arbejdsmiljøet”80 

Hvor den pædagogiske leder giver et eksempel på hvordan hun støtter pædagoger i opbygning af 
børnenes læringsmiljø som 

”Vi har faktisk haft noget om hvad bruger du tiden på legepladsen til, og ja, det har vi ud fra nogle 
artikler vi har fundet. Jeg kan rigtigt godt lide når vi har diskussioner ud fra et eller andet, så det ikke 
bliver en masse synes’ninger. Vi har lidt nogle særlige vilkår da vores legeplads er offentlig”81   

FIGUR 12 – PERSONALEORIENTERET ADFÆRD – SET FRA ORGANISATORISK KONTEKST 

Klynge 1-2 Adfærd Klynge 3 

     Consulting       

     Developing staff      

     Motivating      

     Planning and organizing personel      

ORGANISATIONSORIENTERET ADFÆRD 

Variationen set ud fra organisatorisk niveau 
Ikke overraskende er det næsten udelukkende klyngelederne der har en organisationsorienteret 
adfærd. Når det ikke er overraskende skal det ikke ses i forlængelse af deres kvalitetsopfattelse, 
hvor den organisatoriske kvalitet ikke fyldte så meget. Det hænger sammen med, at den 

                                                      
79 KL1-R 35, KL2-R 6 &21 
80 KL3-R 12 
81 PL3-R 101 
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organisationsorienterede adfærd i denne optik primært orienterer sig ud af organisationen. 
Klyngelederne beskæftiger sig med managing organizational change 82 , strategic planning 83 , 
artikulation the mission and vision84, samt for en enkelt klyngeleder networking and partnering85. 
Variationen i det organisatoriske niveau er altså ikke overraskende.  

FIGUR 13 – ORGANISATIONSORIENTERET ADFÆRD – SET FRA ORGANISATORISK NIVEAU 

Klyngeledere  Pædagogiske ledere 

     Strategic planning      

     Articulating the mission and vision      

     Managing organizarional change      

     Network and partnering      

Variationen set ud fra organisatorisk kontekst 
Når vi anskuer den organisationsorienteret adfærd i forhold til organisatorisk kontekst træder det 
endog meget tydeligt frem, at klyngelederne i klyngerne med få sprogligt udfordrede børn har en 
højere grad af organisationsorienteret adfærd. De arbejder mere strategisk med at benytte de 
forandringer der kommer til noget positivt, og som et tydeligt eksempel har begge klynger afsat 
fælles midler til kompetenceudvikling 86 . De arbejder ligeledes begge med at formulere og 
kommunikere organisationens mål87. Det samme gør klyngelederen i klynge 3, men der hvor der 
gives eksempler er det et arbejde som er sat i gang88 og som de står midt i89. 

FIGUR 14 – ORGANISATIONSORIENTERET ADFÆRD – SET FRA ORGANISATORISK KONTEKST 

Klynge 1-2 Adfærd  Klynge 3 

     Strategic planning      

     Articulating the mission and vision      

     Managing organizarional change      

     Network and partnering       

DISKUSSION AF STYRKELSE AF PÆDAGOGISK KVALITET 
Ledernes adfærd er klart der vanskeligste at se i undersøgelsen. Det skyldes til dels 
undersøgelsesdesignet der udelukkende spørger lederne om deres egen adfærd, og kun i 
begrænset omfang om deres over- eller underordnede leders adfærd. Men det skyldes også, at 
lederne generelt ikke omtaler deres egne handlinger særligt præcise. De bruger ofte formuleringer 

                                                      
82 KL1-R 35 6 kl2-R 21 
83 KL1-R 70 
84 KL1-R 42, KL2-R 4, KL3-R 14 & 33 
85 KL2-R 50 & 51 
86 KL1-R 35 & 63, KL2-R 21 
87 KL1-R 42, KL2-R 4 
88 KL3-R 33 
89 PL3-R 7 til 13 
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som ”vi”, ”hos os” eller ”vores”. De steder hvor de omtaler sig selv har det mere karakter af 
personlige beskrivelser. ” …jeg er meget udviklings og projektorienteret”90, ”Jeg er i hvert fald ambitiøs 
omkring mit arbejde…”91 eller ”Nu er jeg sådan en type der nok aldrig når til det punkt hvor jeg siger tjek, 
tjek, tjek, nu kan jeg slappe af”92. 

Generelt er der god overensstemmelse mellem det som lederne mener, er pædagogisk kvalitet og 
det som deres handlinger orienterer sig imod. Der kan således i lederens selvrapporterede adfærd 
ikke ses uoverensstemmelser mellem deres handlinger og deres opfattelse af hvad deres 
handlinger burde understøtte.  

Klyngelederne orienterer sig i høj grad mod at delegere og mod monitoring and assessing work. Det 
kan lyde naturligt, at ledere på det niveau hvor de har 80-120 mennesker under sig arbejder med 
begge dele. Det interessante er, at lederne i deres beskrivelse af pædagogisk kvalitet ikke vægter 
den organisatoriske kvalitet særligt højt, et område hvor der ellers kunne arbejdes med 
informationssystemer der kunne give klyngelederne der information de har brug for, at for kunne 
vurderer kvaliteten. To af de tre klyngeledere nævner endda, at de får information fra egne direkte 
observationer93.  

Der tegner sig desuden et generelt billede af, at klyngen med mange sprogligt udfordrede børn 
arbejder mere orienteret mod de opgaver der ligger lige foran, hvor de andre klynger arbejder 
mere strategisk med udvikling af organisationen herunder personalet. Der er både det tidligere 
eksempel hvor klyngelederen ordner praktiske indkøb94, samt et eksempel hvor hun varetager 
omsorgssamtalerne 95 . Hun kommer dermed til at overtage de pædagogiske lederes opgave, 
fremfor at følge op og understøtte deres opgaveløsning. Der er ligeledes et eksempel på, at hun i 
en periode har fungeret som pædagogisk leder i en enhed hun beskriver som  

”Jeg har ikke nogen ud over mine kollegaer jeg kan sparre med. Det er begrænset hvor meget mulighed 
vi har for at tage fra for hinanden for vi padler alle som sindssyge for at følge med.96 

Beskeden fra områdeledelsen er prøv at finde ud af det. Må jeg konstituere en, nej det måtte jeg 
ikke fordi vi er ved at skære ned på ledelsesdelen. Skal jeg så forlade institutionen og sige det 
må sejle – nej det kan jeg jo ikke. Men der er en anden diskussion”97 

Variationen i hvordan der i klyngerne med få sprogligt udfordrede børn arbejdes strategisk med 
kompetenceudvikling af personalet, og i klyngen med mange sprogligt udfordrede børn mere med 
                                                      
90 KL2-R 5 
91 PL2-R 59 
92 KL3-R 24 
93 KL2-R 28 6 KL3-R 10 & 23 
94 Se Variationen set ud fra organisatorisk kontekst s. 43 
95 KL3-R 43 
96 KL3-R 59 
97 KL3-R 60 
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refleksion, men for så vidt også med problemløsning. Det kunne pege i retning af, at de 
udfordringer der er for klynger med mange sprogligt udfordrede børn har karakter af det som 
Koppenjan og Klijn betegner som wicked problems – problemer hvor både problem og løsning er 
uklar (Koppenjan & Klijn, 2004). Der er flere undersøgelser der peger på, at arbejdet i institutioner 
i udsatte områder er væsentligt forskelligt fra øvrige institutioner. F.eks. skriver (Jensen, Petersen, 
& Wind, 2012) 

”Arbejdet i daginstitutionen vurderes absolut heller ikke at være ukompliceret. Der er mange og meget 
problematiske opgaver, der også stiller krav til det pædagogiske personales faglighed, normer og 
værdier” (Jensen, Petersen, & Wind, 2012, s. 117)98 

HVAD GØR LEDERNE NÅR DE STYRKER DEN PÆDAGOGISKE KVALITET 
Når lederen arbejder med at styrke den pædagogiske kvalitet orienteret de sig overvejende med 
opgaver, tæt fulgt af personale. Den organisationsorienterede adfærd fylder markant mindre. 

Opgaveorienteret adfærd er særligt at delegere opgave, tydeliggøre roller og formål samt at overvåge 
og vurdere. Det er særligt klyngelederne, og lidt mere klynge med mange sprogligt udfordrede 
børn, der overvåger og vurdere arbejdet. Det er omvendt mere de pædagogiske ledere der arbejder 
med at tydeliggøre roller og formål, men som med at overvåge og vurdere er det mere i klyngen 
med mange sprogligt udfordrede børn. Delegering af opgaver orienterer lederne sig alle mod, men 
det er mere udbredt i klyngerene med få sprogligt udfordrede børn. 

Adfærd orienteret mod personale fylder som beskrevet en større del, og det gør den i højere grad for 
pædagogiske ledere.  Der hvor de pædagogiske ledere adskiller sig fra deres overordnede er, at de 
i deres arbejde orientere sig en del mod motivering af personale, og arbejdet med at planlægge og 
organisere det. Når ledernes personaleorienterede adfærd anskues ud fra deres organisatoriske 
kontekst er det ret tydeligt, at hvor lederne i klyngerne med få sprogligt udfordrede børn arbejder 
med udvikling af personalet, arbejder deres kollegaer i klynge med mange sprogligt udfordrede 
børn med rådføring. 

Den organisationsorienterede adfærd hvor perspektivet primært er ud fra organisationen og mod 
omverdenen er næsten udelukkende en sag for klyngelederne. Det er dog primært en sag for 
klyngelederne i klyngerne med få sprogligt udfordrede børn. Klyngelederen med mange sprogligt 
udfordrede børn orienterer sig mere mod både opgaver og personale end hendes kollegaer i 
klyngerne med få sprogligt udfordrede børn. De arbejder med særligt mere med strategisk 
planlægning og at formulere mission og vision for organisationen. 

                                                      
98 Se kapitel 6 i for en nærmere diskussion af daginstitutionernes vilkår 
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ANALYSE – 3. DEL – ORGANISATIONENS KONTEKSTS 

INDFLYDELSE PÅ LEDERNES ADFÆRD 
Meget ledelse handler om at skabe opbakning til organisationen. At lederne gennem deres adfærd 
handler så de opnår legitimitet til deres handlinger og deres organisation. Pædagogisk kvalitet er 
præget af så mange faktorer og uklare eller fraværende målinger, at det er vanskelligt at lave en 
simple vurdering af hvor godt dagtilbuddet løser sin opgave, der bliver dermed tale om forskellige 
former for legitimitet. 

I nærværende afsnit undersøges derfor hvor er det lederne søger legitimitet i forhold til deres 
kvalitetsopfattelser. Tidligere i afhandlingen fandt vi med tre-delingen af kvalitet (Bjørnholt, 2007) 
i alt 14 temaer.  

BRUGEROPLEVET KVALITET 
Alle tre kvalitetstemaer indenfor den brugeroplevede kvalitet orienterer sig udelukkende mod 
brugerne, hvilket ifølge ledernes opfattelser i denne undersøgelse kun er forældrene. Alle tre 
temaer handler om hvad der sker mellem organisationen og forældrene.  

Lederne søger dermed efter legitimitet gennem udveksling der er en form for pragmatisk 
legitimitet.   

ORGANISATORISK KVALITET 
Indenfor den organisatoriske kvalitets fem temaer søger lederne moralsk legitimitet. Moralsk 
legitimitet handler ikke om det gavner den enkelte (der giver legitimitet til organisationen), men 
om organisationen gør det rigtige (Suchman, 1995). Giver institutionerne indtryk af, at de handler 
på måder der generelt betragtes som accepterede.  

Struktur, metoder, kompetenceudvikling og tilrettelæggelse af arbejdet søger lederne at opnå 
strukturel legitimitet til. De indarbejder faste faglige accepterede metoder i arbejdet, de organiserer 
arbejdet med inspiration fra forskningen, de indarbejder kompetenceudvikling som en fast del af 
organisationen, og tilrettelægger arbejdet efter bestemt principper. Disse fire temaer bliver dermed 
en søger efter strukturel legitimitet. 

Det sidste tema, refleksion og, bliver en søger efter processuel legitimitet. Den processuelle 
legitimitet adskiller fra den strukturelle ved, at den ikke er en fast organisatorisk del, men noget 
der sker løbende i de organisatoriske processer.   

FAGLIG KVALITET 
Faglig kvalitet er den mest komplekse af de tre kvalitets dele. Hvor lederne indenfor den 
organisatoriske og brugeroplevede kvalitet kun søger efter en type legitimitet til de to 
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kvalitetsbegreber, henholdsvis moralske og pragmatisk, søger de indenfor den faglige kvalitet 
både efter moralsk og kognitiv legitimitet. 

De pædagogiske lederes opmærksomhed på deres outcome, det som børnene får ud af at være i 
enheden er et klart eksempler på, at de søger efter moralsk legitimitet, mere præcist konsekvens 
legitimitet. Der vurderes organisationen på ”what they accomplish” (Suchman, 1995, s. 580). Lærer 
børnene noget af at gå i enheden, udvikler de sociale kompetencer og bliver de parat til at begynde 
i skole. Men når lederne arbejder med fælles mål, refleksion og at gøre positivt brug af 
forandringerne søger de efter processuel legitimitet.  

Endeligt søger lederne efter kognitiv legitimitet når de arbejder med, at pædagogisk kvalitet er 
kontekstafhængigt og fokus på kerneydelsen. Det er argumenter som, at børn er forskellige og så 
må institutionerne være forskellige, vi er der for børnene og som en pædagogisk leder udtrykker 
det 

Pædagogisk leder: ”Vi har haft nogle rigtigt gode pædagogiske snakke om det her. Jeg har sagt prøv 
lige at forestille dig der står et barn i midten, og barnet har brug for. Sig det, eller huset. (…). Man 
kan jo ikke sidde og sige at barnet har mest brug for at jeg holder pause med mine kollegaer” 

Interviewer: ”Nej” 

Pædagogisk leder: ”Det kan du jo ikke sige, så er der i hvert fald noget andet vi skal tale om.”99 

Kognitiv legitimitet baserer sig ikke på egeninteresse eller evaluering af organisationen, men på 
om der eksisterer kulturelle modeller der tilbyder plausible forklaringer på organisationen og dets 
handlinger (Suchman, 1995). Der argumenteres i ovenstående citat ikke med de direkte 
konsekvenser for det pædagogiske arbejde, som aktiviteter der ikke kunne gennemføres (der 
kunne understøtte lederens argument), eller konsekvenserne for personalets arbejdsmiljø og 
sociale trivsel (der kunne argumentere mod). Lederens ret direkte (og instrumentelle) 
sammenhæng mellem handlinger og konsekvenser for barnet giver kun plads til nogle bestemte 
argumenter, og udelukker andre. 

  

                                                      
99 PL3-R 39-40 
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TABEL 3 – LEGITIMERING AF PÆDAGOGISK KVALITET 

Kvalitetstype Tema Legitimitet Type Fokus for legitimiteten 

Faglig kvalitet Fælles mål Moralsk Processuelt  Handling 

 Kontekstafhængigt  Kognitivt  Essens 

 Fokus på kerneydelse Kognitivt  Essens 

 Refleksion Moralsk Processuelt  Handling 

 Outcome Moralsk Konsekvens Handling 

 Positivt brug af forandringer Moralsk Processuelt Handling 

Organisatorisk kvalitet Struktur Moralsk Strukturel Essens 

 Metode Moralsk Strukturel Essens 

 Dokumentation  Moralsk Processuelt Handling 

 Kompetenceudvikling  Moralsk Strukturel Essens   

 Arbejdstilrettelæggelse  Moralsk Strukturel Essens   

Bruger oplevet kvalitet Tryghed Pragmatisk Udveksling Handling 

 Dialog  Pragmatisk Udveksling Handling 

 Tilfredse (for)brugere Pragmatisk Udveksling Handling 

DISKUSSION AF ORGANISATIONENS KONTEKSTS INDFLYDELSE PÅ 

LEDERNES ADFÆRD  
Særligt moralsk, men også både pragmatisk og kognitivt legitimitet er i spil. I Tabel 3 – 
Legitimering af pædagogisk kvalitet, er de enkelte temaer for pædagogisk kvalitet koblet op på 
organisationen fokus for legitimiteten (Suchman, 1995, s. 583f). At lederne søger efter pragmatisk 
legitimitet i forhold til brugerne er ikke overraskende når de udelukkende ser forældrene som 
deres brugere, og forbrugertilgangen fra New Public Management er slået igennem hos lederne. 
Det handler om bytteforholdet mellem organisationen og forældrene. Her er fokusset for 
organisationen dets handlinger. 

Når lederne i forhold til faglig og organisatorisk kvalitet i meget høj grad søger efter at opnå 
moralsk legitimitet søger de efter at blive vurderet på hvad deres organisationer opfattes til at 
kunne opnå. Fokus for organisationen i forhold til den pædagogisk kvalitets temaer er der en 
overvægt på organisationens essens fremfor dets handlinger 100 . Legitimeringen af den 
pædagogiske kvalitet kommer dermed i overvejende grad til at afhænge af organisationens essens 
fremfor dets handlinger. 

DiMaggio og Powell beskriver hvordan organisationer kommer til at ligne hinanden mere og mere 
gennem isomorfi. De fremhæver seks faktorer der på feltniveau øger sandsynlighed for, at et felt er 
præget af en høj grad af isomorfi. Særligt relevante i forhold til nærværende afhandling er i hvor 

                                                      
100 Dokumentation og positivt brug af forandringer fylder ikke som meget som de øvrige temaer når ledernes samlede 
udsagn vurderes. 
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grad organisationerne indenfor et felt handler med staten, jo færre alternative 
organisationsmodeller der er indenfor feltet, jo højere grad feltet er præget af professionalisering 
(DiMaggio & Powell, 1983, s. 155f).  

Selvom der indenfor de sidste år er kommet flere private daginstitutioner, er langt størstedelen af 
alle daginstitutioner enten offentlige eller selvejende der handler med staten (kommunen). Det er 
forældrene der melder deres børn ind, men det er kommunen der har forsyningsforpligtelsen for 
at sikre tilstrækkelige plaser, og dermed bestemmer om oprettelse og nedlæggelse af pladser. Som 
beskrevet i problemstillingen i denne afhandling er den overvejende organiseringsform ved at 
være afarter af klyngeledelse som den der er i Københavns kommune, og alternativerne bliver 
færre og færre. Feltet er præget af en rimelig høj grad af professionalisering. BUPLs 
professionsstrategi er tidligere nævnt, og pædagogerne har gennem længere tid fået større fokus 
og anerkendelse som profession herunder konkret, at uddannelsen er blevet en 
professionsbachelor. DiMaggio og Powell beskriver ligeledes hvad der på organisationsniveau kan 
forudsige isomorfi, og daginstitutioner står tydeligt frem som et område hvor der er stor 
sandsynlighed for isomorfi (DiMaggio & Powell, 1983, s. 154f). 

Med kombinationen af en høj grad af professionalisering der giver opfattelsen af ”kollegial 
kvalitetskontrol” (BUPL, 2006, s. 6) og ledernes søgning efter at skabe moralsk legitimitet, for at 
blive vurderet på hvad organisationen opfattes til at kunne opnå, er det som Suchman skriver 
”What would make this organization look more desirable, proper, and appropriate to me?" (Suchman, 1995, 
s. 587). Dermed kan der arbejdes med at opnå legitimitet gennem conform to enviroment, altså at 
tilpasse sig til omgivelserne. Tilpasning til omgivelserne kan løses ved at levere det efterspurgte, 
men det kan i lige så høj grad være at indoptage nye strukturer, praksis og i vores tilfælde 
pædagogikker.  

Lederen kommer til at stå i et krydspres mellem et samfund der tænker som en konkurrencestat og 
et personale der tænker som en profession. De har på den ene side et institutionelt pres gennem 
både tvangsmæssig isomorfi, som beskrevet i afsnittet om ændringer i dagtilbuddenes 
formålsparagraffer, og et pres gennem normativ isomorfi som beskrevet ovenstående. På den 
anden side har de professionen, som de selv er en del af. Det er som tidligere beskrevet der hvor 
de faglige medarbejder oplever at blive sat under ledelse101. 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fandt i deres undersøgelse af områdeledelse to tilgange til 
ledelse 

”en reaktiv og en proaktiv tilgang. Områdeledere, der praktiserer en reaktiv tilgang til ledelse af de 
daglige ledere, er tilbageholdende med at involvere sig direkte i den enkelte daglige leders praksis. 
Disse områdeledere støtter de daglige ledere ved at aflaste dem med hensyn til administrative opgaver, 

                                                      
101 Se afsnittet Konsekvenser for ledelse 
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bidrage til et kompetenceløft og/eller give sparring på faglige og personalemæssige problemstillinger, 
hvis den daglige leder efterspørger det. Områdeledere med en proaktiv tilgang opsøger i højere grad 
dialog med de daglige ledere om ledelse af institutionerne og stiller krav til og opsætter retningslinjer 
for, hvordan opgaverne gribes an i institutionerne i området. Undersøgelsen peger på, at det i høj grad 
er op til den enkelte områdeleder at vælge sin egen tilgang til ledelse af de daglige ledere.” (EVA, 
2012a, s. 10) 

I EVAs undersøgelse kobles områdeledernes valg (og de daglige leders efterspørges) af ledelse 
som en enten reaktiv eller proaktiv tilgang til ledelse op deres opfattelse af ledelse. Enten som et 
nulsumspil hvor én leders udøvelse af ledelse indskrænker de øvrige lederes ledelsesrum for den 
reaktive, eller som et plussumsspil hvor én leders udøvelse af ledelse kan understøtte og udvide 
de øvrige lederes ledelsesrum (EVA, 2012a, s. 10f).  

De konkluderer afslutningsvist, at 

Undersøgelsen peger overordnet på, at følgende elementer har betydning for, om 
områdeledelsesstrukturens potentialer udnyttes:  

(som 3. bullet)  

• Etablering af en proaktiv ledelsestilgang generelt fra områdeledernes side, herunder understøttelse af 
en opfattelse af ledelse som plussumsspil frem for nulsumsspil på alle ledelsesniveauer. (EVA, 2012a, 
s. 95) 

De skriver sig dermed ind i et kulturelt syn på organisationer hvor beslutninger og handlinger i 
høj grad afgøres ud fra om de er passende. Afgørelsen om hvilke handlinger der er passende 
hviler på et kulturelt normativt grundlag der afhænger af dominerende uformelle værdier og 
normer (Christensen, Røvik, Roness, & Lægreid, 2009, s. 52ff) 

Det, som nærværende undersøgelse peger i retning af er, at organisationens kontekst har 
betydning for i hvor grad den pågældende leder er i stand til at omsætte det institutionelle pres til 
organisatorisk virkelighed.  

 Som beskrevet i afsnittet Diskussion af styrkelse af pædagogisk kvalitet så er lederne i klyngerne 
med få sprogligt udfordrede mere optaget af at planlægge arbejde der har betydning for den 
pædagogiske kvalitet, hvor der for lederne i klyngen med mange sprogligt udfordrede børn har et 
større fokus på problemløsning, og dermed en kortere tidshorisont. Lederne i klyngerne med få 
sprogligt udfordrede børn arbejder ligeledes med at koble kompetenceudviklingen op på 
organisationens strategiske mål, at der uddannes til det fremtidige arbejde. I klyngen med mange 
sprogligt udfordrede børn, er der større fokus på refleksion. Det er vigtigt at understrege, at der 
ikke ud fra undersøgelsen kan, eller forsøges at sige noget om ledernes kvalitet.  
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Der er nemlig ikke noget i undersøgelsen der peger på, at lederne i klyngen med mange sprogligt 
udfordrede børn oplever et større pres fra deres personale eller, at de selv skulle være modstander 
af omsætte fokusset på kompetencer i deres organisation. Den pædagogiske leder siger om hendes 
opfattelse af pædagogisk kvalitet, at det er  

”en kompetent måde at løse kerneopgaven”102 … ”helt grundlæggende at støtte og udvikle børn”103 … 
”at gøre de her børn parat til det næste skridt på livets vej. Hvad skal de kunne fra vuggestue til 
børnehave og videre til skole”104 

Og klyngelederen 

”Hvis jeg skal sige hvad pædagogisk kvalitet er, … ,  for 0-6 års området (må det) være … at gøre dem 
skoleparate, læringsparat, parate til livet”105 

Begge ledere byder dermed ind på vigtigheden af udvikling af kompetencer og skoleparathed, 
men det tyder på, at det er vanskelligere for dem at omsætte det i deres organisation. 

Det institutionelle perspektiv udvider dermed forklaring på ledernes adfærd. Den kan ikke kun 
siges at være bundet på deres opfattelse af ledelse, men er i høj grad afhængig af de institutionelle 
sammenhænge de indgår i.  

                                                      
102 PL3-R 1 
103 PL3-R 2 
104 PL3-R 19 
105 KL3-R 8 

FIGUR 15 – LEDERNES KRYDSPRES 
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KONKLUSION 
Lederen af dagtilbud står i dag i et krydspres der er skabt i overgangen fra velfærdsstaten til 
konkurrencestaten. De og deres dagtilbud er blevet en del af det samlede uddannelsessystem. 
Særligt indenfor de sidste år er konkurrencestaten blevet fremtrædende i de danske dagtilbud. I 
forbindelse med flytning af dagtilbuddene fra serviceloven til dagtilbudsloven er der kommet stort 
fokus på kompetenceudvikling af børnene indenfor førskole området. 

Lederne står derfor i kampen om at definere det gode arbejde, om at have retten til at sige hvad 
pædagogisk kvalitet er. På den ene side er de underlagt et politisk (og gennem forvaltningen 
organisatorisk) pres for, at børnene i dagtilbuddet lærer noget, får udviklet kompetencer, og bliver 
parat til det næste skridt i uddannelsessystemet. På den anden side et pres fra pædagogernes 
faglighed om, at børnene får rum til at lege, udvikles, dannes som hele mennesker og i det hele 
taget, at barndommen i sig selv har en værdi. 

Pædagogisk kvalitet fremstår for lederne i denne undersøgelse som et både kompleks og implicit 
begreb. Implicit fordi de har svært ved at beskrive hvad det er. Komplekst dels fordi pædagogisk 
kvalitet indeholder flere ting, men dels fordi der er godt nok mange fællestræk i deres beskrivelse 
af pædagogisk kvalitet, men der er en del der adskiller. 

Lederne i undersøgelsen er meget enige om, at pædagogisk kvalitet er kontekstafhængigt, det skal 
ses i forhold til den konkrete institution eller enheds opgaver, der i stor udstrækning er afgjort af 
deres børne- og forældregruppes sammensætning. De er også enige om, at det er vigtigt med fokus 
på kerneydelse, at organisationen eksisterer for at løse en bestemt opgave, og ikke af hensyn til 
medarbejderne.  Pædagogisk kvalitet forudsætter struktur på organiseringen og brug af 
pædagogiske metoder i arbejdet. Brugerne, hvilket i ledernes optik når de taler om pædagogisk 
kvalitet kun er forældrene, er en del af kvaliteten hvor det vigtige er, at de oplever dialog, at de er 
tilfredse forbrugere, og er trygge. 

Men der er som nævnt en del der adskiller. De to variable der er indbygget i nærværende 
undersøgelse peger på, at det der adskiller i forhold til det organisatoriske niveau er, at de 
pædagogiske leder er optaget af deres enheds outcome altså, at børnene lærer noget, og de 
betragter ligeledes arbejdstilrettelæggelsen som en væsentlig del af pædagogisk kvalitet.  

I forhold til den organisatoriske kontekst fremtræder en del interessante forskelle. I klyngerne med 
få sprogligt udfordrede børn fremstår kompetenceudvikling af det pædagogiske personale centralt. 
Det samme gør arbejdet med fælles mål og dokumentation af det pædagogiske arbejde. Endeligt ser 
særligt klyngelederne i klyngen med få sprogligt udfordrede børn, at det at bruge de udefra 
kommende forandringer positivt som en del af pædagogisk kvalitet. 
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I klyngen med mange sprogligt udfordrede børn ser de i langt højere grad, at refleksion over 
praksis er en væsentlig del af pædagogisk kvalitet.  

Ledernes adfærd stemmer fint overens med deres opfattelser af pædagogisk kvalitet, om end der i 
undersøgelsesdesignets fænomenologiske tilgang begrænsninger i forhold til at observere og 
vurdere deres handlinger. 

EVA har i en tidligere undersøgelse har peget på, at lederne grundlæggende havde opfattelsen af 
ledelse som enten et nul- eller plussumsspil, hvor ledelsesrummet enten blev indskrænket eller 
udvidet når områdelederen udøvede ledelse overfor de daglige ledere. Denne opfattelse fandt de 
var afgørende for om lederne valget en reaktiv eller proaktiv tilgang til deres ledelse, hvor den 
sidste tilgang var der hvor EVA mente der var et positivt potentiale i udnyttelsen af de nye 
strukturer. 

Nærværende undersøgelse har fundet, at lederne i klyngerne med få sprogligt udfordrede børn 
har lettere ved at stå i krydspresset der er opstået mellem professionerne og politikkerne i takt 
med konkurrencestatens indtræden i deres institutioner. Omvendt virker det som en større 
udfordring for lederne i klyngen med mange sprogligt udfordrede børn. Det skyldes ikke en 
bevidst modstand, men mere, at der er noget i indholdet i deres arbejde der gør det mere 
vanskelligt. 

Det tyder på, at lederne ikke kun er bundet af deres opfattelse af ledelse, men at de institutionelle 
pres de er underlagt slår forskelligt igennem på deres praksis alt efter hvilken organisatorisk 
kontekst deres institution befinder sig i. 
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EGEN LEDELSESMÆSSIGE UDVIKLING 
Min egen ledelsesmæssige udvikling i relation til mit masterprojekt har været meget 
sammenfaldende med det udbytte jeg har haft af hele masteruddannelsen. Fra at tingene ikke var 
særligt komplicerede og det bare handlede om at gøre det, over en handlingslammende 
kompleksitet til at få ikke bare syn for nye handlemuligheder og sammenhænge, men at være et 
helt andet sted i forståelse og som leder.  

På ”indersiden” har forløbet med masterafhandlingen udviklet mig både personligt og 
professionelt.. Alene planlægningen af tiden og struktureringen af arbejdet med afhandlingen har 
været en værdifuld erfaring, herunder de konsekvenser det har for familielivet – og så er det vel 
også på tide at jeg takke min kone for hendes store forståelse og hjælp under skrivningen.  Men det 
har også udviklet mig professionelt, i særdeleshed det videnskabsteoretiske blik der kommer, når 
man skal forholde sig til alle mulige detaljer i sin afhandling. De refleksioner er i høj grad med at 
kunne kvalificere min vurdering af undersøgelser der bruges i og omkring mit professionelle virke 
som daginstitutionsleder – og frem for alt, at det er en vurdering der hviler på et solidt 
videnskabsteoretisk fundament. 

Det er kompetencer som jeg er sikker på jeg vil kunne bruge i mit fremtidige arbejde som leder, 
også uanset om det er i en daginstitution eller det på et tidspunkt skulle være andre steder. 

På ”ydersiden” har min afhandling tydeliggjort, at de vilkår som lederne i min undersøgelse står i, 
er ret generelle for offentlige ledere i Danmark i dag. Folkeskolereformen indeholder rigtigt mange 
paralleller til det forløb jeg har fundet for dagtilbud, og der er meget de samme udfordringer som 
både ledere og medarbejder står i. 

Det giver anledning til både bekymringer og spændende udfordringer. Det er bekymrende, at 
omsættelsen af arbejdet med udvikling af børnenes kompetencer ser ud til at være vanskeligst i de 
institutioner hvor børnene har allermest brug for det. Det er bekymrende for samfundet, men i høj 
grad også for det enkelte barn.  

Der er dog også nogle spændende udfordringer. I takt med, at der politisk begynder at komme 
både fokus og forventninger til daginstitutionerne er der oplagte muligheder for, at både fag og 
organisationer kan få en mere central og tydelig rolle i den danske uddannelses politik.  

Men det betyder også, at der kommer nye opgaver og nye roller til både ledere og medarbejdere. 
Vi skal opgive tanken om at være ”nøgleejer”, at der er vores institutioner og alene os der 
bestemmer institutionsstruktur, organiseringsform, mål for arbejdet og konkrete metoder.  

Vi, både ledere og fagprofessionelle, skal finde det vi er gode til, og det er der vi skal søge vores 
indflydelse. 
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