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Indledning 
Min interesse for offentlig ledelse ligger inden for uddannelsessektoren, da jeg gennem de seneste 

14 år har været en del af pædagoguddannelsen – nu i Københavns Professionshøjskole. På den vis 

har jeg fulgt de forandringer som er sket af pædagoguddannelsen og som primært har været 

påvirket af to forhold. Dannelsen af professionshøjskolerne gennem fusioner samt detailstyringen 

af uddannelsens indhold, som den kommer til udtryk i seneste uddannelsesbekendtgørelse. Den 

politiske detailstyring, og ønsket om at samle seminarierne i professionshøjskoler, medfører 

naturligvis mange forandringer for pædagoguddannelsen ift. rammesætningen. Fusioner og 

centraliseringer som kan ses som udtryk for en generel udvikling inden for vores 

uddannelsessystem. En udvikling som tilstræber standardisering og som er sket med afsæt i 

Bologna-processen i 1999, som den eksempelvis er implementeret gennem universitetsloven af 

2003 (Larsen, Ø: 8, 2012). 

De forandringer som er igangsat gennem fusioner og bekendtgørelser fører til at mellemlederen 

nu føler sig ”ansvarlig nedefra og op, men ikke over for de menige i bunden af systemet” (ibid. s. 

8). F.eks. har udviklingen fået den betydning, at den position rektorerne havde under 

seminarietiden er blevet transformeret til en position som uddannelsesleder i 

professionshøjskolerne. Det betyder, at undervisernes nærmeste leder i pædagoguddannelsen nu 

indgår i et ledelseshierarki hvor de rangerer på laveste ledelsesniveau. Denne forandring medfører 

at uddannelseslederne nu er underlagt et stort ledelseshierarki som de i deres ledelsespraksis 

orienterer sig mod. Det ledelsesmæssige hierarki, som styrer gennem position frem for faglighed, 

kan få den effekt, at den diskuterende offentlighed på uddannelsesstederne ebber ud (ibid. 12) i 

takt med at strategisnak og implementeringer tager til.  

Detailstyringen af pædagoguddannelsen kan ses som en forskydning af definitionsretten, forstået 

derved at de tidligere pædagogseminarier udviklede og skabte pædagoguddannelser med afsæt i 

organisationens kapabiliteter og i samspil med lokalområdet. Med den nye 

uddannelsesbekendtgørelse fra 2014 er pædagoguddannelsen blevet moduliseret og defineret 

gennem kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål. Pædagoguddannelsens opgave har på den 

vis ændret karakter fra at være skabende og udviklende i samspil med forskellige aktører på lokalt 

og nationalt plan, til at overgå til en form for udførende enheder. Det er en bevægelse fra en faglig 

bestemmelse af pædagoguddannelsen til en politisk detailstyring.  
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Megen af den seneste tids uddannelsesteori omhandler derfor også hvorledes man kan sikre at 

uddannelser virker, set i relation til politisk fastsatte standarder (Kemp, P: 99, 2012). Det er en 

bevægelse fra en uddannelsesmæssig mangfoldighed til en uddannelsesmæssig harmonisering af 

pædagoguddannelsen, og dermed også en mindre opmærksomhed på lokale kontekster. Heri er 

indlejret en demokratisk udfordring som er vokset i takt med udviklingen af konkurrencestaten 

(Larsen, Ø: 11, 2012). Sammenfattende kan det siges, at styreformer der tilstræber enighed og 

enhed fortrænger samtalen og demokratiet som styreform. Den professionelle ledelsesform har 

taget over, på bekostning af faglighed og kundskab. Beslutninger træffes primært af professionelle 

ledere og modvirker ansvarsfølelse og medarbejderskab hos underviseren. 

Dertil kommer, at studenterinddragelsen i uddannelsen i stadig større udstrækning tager afsæt i et 

blik på de studerende som brugere. Der gøres f.eks. brug af datadrevne evalueringer 

modulevalueringer når tilfredsheden skal dokumenteres. Kommunikationen på undervisningshold, 

de studerende imellem og de studerende og undervisere imellem, prioriteres ikke i samme grad 

som tidligere. Denne tilgang kan medføre fremmedgørelse, studerende og undervisere imellem. 

Pædagogunderviserne står derfor i et krydspres mellem detailstyring af undervisningen på den 

ene side og så de studerendes bedømmelse af undervisningsforløbene på den anden side. Man 

kan anføre at ”de forventer at få serveret den lektie, som de på et senere tidspunkt selv skal 

reproducere.” (Larsen, Ø: 9, 2012). Sat på spidsen kan det udlægges ved, at underviserne bliver 

udsat detailstyring i relation til uddannelsens bestemmelse, men bliver ansvarliggjort i forhold til 

resultaterne af styringen. Resultater som de kommer til udtryk på baggrund af de studerendes 

oplevelser og umiddelbare (u)tilfredsheder. 

Uanset politiske målsætninger og styringsformer vil en uddannelsesinstitution altid bestræbe sig 

på at udvikle den bedst tænkelige uddannelse inden for sit område. De forandringer som jeg har 

beskrevet ovenfor, er udtryk for en politisk ambition om at øge effektiviteten i 

uddannelsessektoren. Konkurrencestatens legitimitet ligger i effektiviseringen af sektoren, men 

spørgsmålet som står tilbage er, som Peter Kemp skriver det ”effektivitet med henblik på hvad?” 

(Kemp, P: 91, 2012). 

Derfor er titlen Reformledelse. Ifølge den Danske ordbog betyder reform: ”ændring af en 

eksisterende, fortrinsvis samfundsmæssig, struktur eller ordning med henblik på at gøre denne 
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struktur eller ordning bedre og mere tidssvarende”. En anden reformdefinition, fra Pollitt og 

Bouckaert lyder:” Deliberate changes to the structures and processes of public sector organizations 

with the objective in getting them (in some sense) to run better” (Berg-Sørensen, A: 265, et al red. 

2016). 

Titlen henviser først og fremmest til de objektive reformer som har betydning for 

pædagoguddannelsen. Dernæst giver reformdefinitionen anledning til at undersøge om 

uddannelseslederens rolle og funktion i denne sammenhæng. Den ene side omhandler det aspekt, 

at vores velfærdsinstitutioner løbende reformeres og det kalder derfor på ledelsesmæssig 

opmærksomhed, da ”reformer er blevet et stabilt træk ved den offentlige forvaltning” (ibid. 263). 

Den anden side åbner for muligheden for at se nærmere på om der kan være gode grunde til at 

gentænke måden at lede reformer på. Altså om forståelsen af hvorledes reformer skal ledes, bør 

reformeres. Det er samtidig et blik på hvordan udvikling af pædagoguddannelsens kvalitet kan 

sikres og dermed også et spørgsmål om bæredygtighed.  

Spørgsmålet er, hvilke ledelsesmæssige erkendelsesformer der skabes, og som kan karakteriseres 

som sædvanlige, når uddannelsesinstitutioners kerneydelse løbende udvikles og reformeres. 

Dernæst et spørgsmål om hvorledes disse ledelsesmæssige forståelser kan tænkes at influere på 

kvalitet i og udvikling af pædagoguddannelsen. Og i den forbindelse se nærmere på hvorledes 

uddannelseslederne håndtere den ledelsesmæssige kontekst som de er en del af, hvilke strategier 

gør de brug af.  Når der igennem masterprojektet refereres til udviklingsprojekter i generel form, 

så rummer betegnelsen både projekter i form af implementeringer og projekter igangsat på lokalt 

niveau.  

Problemformulering 
Hvilke ledelsesmæssige perspektiver på kvalitet og udvikling råder der i professionshøjskolernes 

pædagoguddannelse?  

Undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvilke kvalitetsforståelser oplever uddannelseslederne der råder i henholdsvis ledelsessøjlen 

og i undervisergruppen? 

2. Med hvilke afsæt defineres og igangsættes udviklingsprojekter?  

3. Hvilke strategier gør uddannelsesledere brug af når udviklingsprojekter igangsættes? 



7 
 

Baggrund 
Danmarks Evalueringsinstitut opgør i 2003 at der på dette tidspunkt er 32 pædagogseminarier i 

landet (Danmarks Evalueringsinstitut 2003: 7). Evalueringen indgår i en lang række af 

undersøgelser af pædagoguddannelsen. Reformeringer af pædagoguddannelsen kan ses tilbage til 

start 90érne hvor pædagoguddannelsen blev omlagt fra en 3-årig uddannelse til en 3 ½ årig 

generalist og professionsbacheloruddannelse. Reformering af pædagoguddannelsen sker løbende 

og med et tydeligt afsæt i de evalueringer som Danmarks Evalueringsinstitut foretager. På den vis 

kan de løbende evalueringer ses som udtryk for interessen i, fra politisk side, at reformere 

pædagoguddannelsen. 

Hvis vi skal have et blik for den situation som pædagoguddannelsen var indlejret i på dette 

tidspunkt, så er der udarbejdet en beskrivelse heraf i selvsamme evaluering fra 2003. Det 

beskrives, at ”Således har hvert seminarium sin egen studieordning og en egen profil, både med 

rod i historiske traditioner og mere konkret fx kendetegnet ved et specielt fokus på idræt, musik, 

brobygningsforløb for indvandrere eller en kombination af disse” (ibid. 187). 

Denne definition af pædagogseminarierne, udarbejdet for blot 16 år siden, viser hvorledes der er 

sket store forandringer af pædagoguddannelsen på historisk kort tid. Det er en forandring af 

pædagoguddannelsen som har ført til en harmonisering af uddannelsen og som kan ses som en 

proces der leder frem mod etableringen af professionshøjskolerne. 

”Velfærdsuddannelserne har gennem de seneste 20 år gennemgået omfattede horisontale 

fusionsprocesser, hvorigennem 117 selvstændige institutioner er reduceret til syv store 

organisationer” (Glæsner, Niels Mandøe og Hjort, Katrin: 40, 2018). I de horisontale fusioner som 

leder frem til etableringen af professionshøjskolerne, indgår de 32 pædagogseminarier sammen 

med de øvrige velfærdsuddannelser, såsom læreruddannelsen og uddannelsen til sygeplejerske. 

Fusionen af pædagoguddannelserne ind i professionshøjskolerne kan på den vis ses som 

understøttet af de reformer som er sket af pædagoguddannelsen med henblik på harmonisering. 

Reformer og fusioner af pædagoguddannelserne har på den vis gået hånd i hånd gennem de 

seneste årtier. I dag har vi en pædagoguddannelse som i udgangspunktet drives på samme vis. Alle 

pædagoguddannelsernes moduler og forløb kan derfor oversættes og sidestilles til hinanden. 
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De ledelsesmæssige implikationer er til at overskue. Fra en seminarietid hvor Rektor havde det 

overordnede ansvar for ledelsen af den særlige pædagogiske profil, holdt traditioner og historie i 

hævd, til en professionshøjskole hvor undervisernes nærmeste leder er underlagt et større 

ledelseshierarki. Det er bevægelsen fra en løst organiseret uddannelsesinstitution, hvor 

forandringerne fremkommer og udvikles på baggrund af praksis, til en pædagoguddannelse 

underlagt reformer, programmer og implementeringer af forskellig art, ofte i form af procedure og 

koncepter for praksis. 

Professionshøjskolerne indgår i dag i Danske Professionshøjskoler. Danske Professionshøjskoler er 

i dag professionshøjskolernes politiske bindeled. Det er herfra der f.eks. udvælges medlemmer til 

ministeriets følgegrupper, det er her der koordineres tiltag på de respektive uddannelser. Tiltag 

som skal implementeres og det er her uddannelseslederen får en central rolle gennem sin ledelse 

af reformer og forandringer ind i den undervisningspraksis som finder sted lokalt.  

Teori 
Den teori som inddrages i masterprojektet præsenteres gennem nedenstående tematikker: 

• Velfærdssamfundet udvikling 

• Offentlig styring 

• Episodiske og kontinuerlige forandringsformer 

• Reformer og værdiskabelse 

• Modstand mod reformer 

• Implementeringer i den offentlige sektor 

• Kerneopgaven og demokratiet 

Velfærdssamfundets udvikling 
Som afsæt for en beskrivelse af hvordan vores velfærdssamfund har udviklet sig gennem de 

seneste årtier, og dermed også skabelsen af vores professionshøjskoler, inddrager jeg Ove K. 

Pedersens publikation om konkurrencestaten. Publikationen er en gennemgribende analyse af 

hvordan vores velfærdsinstitutioner er blevet transformeret på baggrund af politisk fastsatte 

styringsideer, bl.a. med afsæt i new public management. Samtidig fremanalyseres det, hvordan 

forandringer indvirker på ledelsesformer, medarbejderidentitet og motivation. 
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Det vestlige demokrati, og den velfærdsstat vi kender til i dag, har taget form af erfaringer gjort på 

baggrund af seneste verdenskrige. En af de konklusioner som blev draget var, at arbejdsløshed og 

ringe borgerrettigheder skabte grundlaget for udviklingen af de totalitære regimer. Så udviklingen 

af velfærdsstater og medborgerrettigheder bliver på den vis den vaccine der skal forebygge 

udviklingen af fremtidige regimer. På den vis kan velfærdsstaten ses som det politiske projekt der 

skal imødegå fortidens synder og udvikle den kommende medborger til et demokratisk liv. Et liv 

præget af ligeværd, samtale og kompromiser (O.K, Pedersen 2011: 15). 

Man kan sige forandringen skaber en gensidig interesse imellem borger og stat gennem 

medborgerskabet, - en forandring der gør at både borger og stat kærer sig for det 

samfundsmæssige fællesskab (ibid. 179 og 183). I den danske velfærdsmodel blev borgeren 

udstyret med rettigheder i form af kompenserende velfærdsydelser. Velfærdsydelser som havde 

til formål at beskytte mod de utilsigtede konsekvenser af en kapitalistisk international økonomi. 

Den velfærdstænkning fortsætter frem til 1990érne, hvor lighed er det perspektiv som samfundet 

udvikles ud fra. 

Frem mod 0´erne kan der registreres reformer af de danske velfærdsinstitutioner med henblik på 

at skabe et mere konkurrencedygtigt samfund. Det er den udvikling som benævnes 

konkurrencestaten. Det er en effektivitets- og konkurrencetænkning der tager afsæt i udviklingen 

af de grænseoverskridende økonomier som udvikles op gennem det 20. århundrede og som kan 

ses som afsættet for at stater begynder at iagttage hinanden i et konkurrenceperspektiv (ibid. 32). 

De vestlige stater mobiliserer deres borgere i denne konkurrence og de samfundsmæssige 

ressourcer søges udnyttet bedre, potentialer skal forløses og gevinster skal høstes.  

Mobiliseringen af staternes konkurrencedygtighed sker f.eks. gennem økonomistyring og 

udbredelse af incitamenter (ibid. 278). For blot få årtier siden var taxametersystemet for 

erhvervsuddannelserne og resultatløn utænkelige tiltag, men i dag indgår naturligt i den måde vi 

indretter vores velfærdssamfund. Det er nytteværdien og den utilitaristiske tankefigur som 

koloniserer vores velfærdssamfund og kaster skygger ind over tidligere forestillinger om ligeværd. 

Velfærdsrettigheder, som beskyttelse af borgerens velfærd, suppleres af pligter over for det 

økonomiske fællesskab. Fra et ideal om medborgerens eksistentielle personlighed, iagttages 

borgeren nu som opportunistisk. En borger der drives af egeninteresse og incitamenter (ibid. 188).  
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Uddannelsesinstitutioner er på den vis blevet del af en konkurrence. En konkurrence med afsæt i 

en kvalitetstænkning og evidens. Samtidig skal kvaliteten skabes på med afsæt i de knappe 

ressourcer som stilles til rådighed. Dermed sker der organisatoriske forandringer der tilstræber 

efficiens, mindst muligt ressourceforbrug, med henblik på størst mulig udvikling af kvalitet, - 

effekten (ibid. 237). Uddannelsesinstitutionernes indbyrdes konkurrence er ikke fri, den er 

reguleret af love, bekendtgørelser, styring, kontrol og økonomiske incitamenter (ibid. 215). Det er 

en som om konkurrencesituation der gør det muligt at sammenligne uddannelsesinstitutionernes 

præstationer ud fra politiske fastsatte ønskværdighedskriterier. Udviklingen af vores 

velfærdssamfund kan på den vis ses som en kobling mellem fri konkurrence og stram styring. 

Offentlig styring 
Med henblik på at få afgrænset en styringsforståelse inddrager jeg publikationen Offentlig styring: 

forandringer i krisetider. Publikationen giver indblik i hvordan forskellige styringsformer er på spil i 

organisationer, såsom det instrumentelle og den interessebasserede styringsform. Samtidig giver 

publikationen en indføring i de symbolske aspekter af en organisations selvbeskrivelser. 

Styringen af vores uddannelsesinstitutioner kan udfolde sig på forskellig. Der er forskellige 

perspektiver på, og iagttagelse af, hvorledes offentlige institutioner kan styres. Der er styring som 

• er hierarkisk betinget og som baseres på en instrumentel tilgang 

• er baseret på forhandling af interesse som foregår i dominansforhold 

• retter sig mod styrkelse eller forandring af organisationens kultur 

• har fokus på institutionelle præstationer og events af symbolsk art der kan bidrage til at styrke 

organisationens omdømme 

• er baseret på et bottom up perspektiv hvor løsninger søges innoveret og skabt af dem som 

arbejder med kerneydelsen (Grøn, C.H., et al. 2014: 107). 

Det er styringsformer som ikke kan genfindes i en ren form i organisationer. Organisationer 

rummer i forskellige grader af alle former for styring og de organisatoriske begrundelser for styring 

er ligeledes mangfoldige. 

Den instrumentelle styring 

 I det instrumentelle styringsperspektiv designes organisationen som var den en maskine. Det 

instrumentelle perspektiv kan ses som en klassisk organisations – og virksomheds tænkning der 



11 
 

har sine rødder tilbage til Max Weber, Henri Fayol og Frederick Taylor. For Tayler handlede det om 

at optimere arbejdsgange i industrivirksomheden, Fayol havde fokus på kontrolspændeviddens 

betydning for rationaliseringen af den administrative ledelse og Weber introducerede 

bureaukratiteori med henblik på en rationel og legitim forvaltningsorganisation (Grøn, C.H., et al. 

2014: 109-110). 

I den instrumentelle tilgang er der metaforisk tale om en hoved – krop relation, hvor topledelsen 

træffer beslutninger som sendes ned igennem organisationen og på den vis foreskriver de ønskede 

handlinger. ”Det instrumentelle perspektiv fokuserer med andre ord på, hvordan formel struktur 

designes på en rationel måde, hvordan de eksisterende formelle organisationsstrukturer fremmer 

rationel adfærd inden for organisationen, og hvordan viden kan bruges til at optimere styring” 

(ibid. 114). Scientific management, eller videnskabelig ledelse, kan på den vis ses som en 

traditionel og velkendt instrumentel styringsform, som kan genfindes i mange statslige og 

kommunale institutioner. Medarbejderne fremstår i dette perspektiv som rationelle maskindele og 

hele styringstænkning tager afsæt i forestillingen om medarbejderne som loyale og lydige over for 

de ledelsesmæssige beslutninger. 

Den interessebaserede styring 

Hvor den instrumenttele styringsform fordrer lydighed og loyalitet, så er konflikt og interesse en 

integreret del af den interessebaserede styringstilgang. 

Konflikt refererer til et perspektiv på forhandling i styringstilgangen som har fokus på 

organisationen som en kampplads. En kampplads hvor aktører, og grupper af aktører, kæmper om 

at få deres interesser varetaget. Koalitioner af kollektive interesser kæmper om hvorledes 

dominansforholdet i organisationen skal tage sig ud og styringen af organisationen understøttes 

på den vis af den magt som udspringer herfra. ”Styringsformålet bliver derved at få forenet disse 

forskellige interesser eller måske i nogle tilfælde at sikre sig magten over organisationen på en 

måde, så man kan sikre sig, at den arbejder mod opfyldelsen af ens egne mål” (ibid. 119). 

Dominansforholdet afgøres ikke udelukkende af interne aktørers magtforhold, eksterne aktører 

kan spille aktivt ind i den kamp som foregår, f.eks. gennem private fonde, alliancer med 

arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger. 
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Interesse refererer til principal-agent-perspektivet hvor ledelsen gennem incitamenter motiverer 

de ønskværdige aktørhandlinger (ibid. 117). Der er på den vis stadig tale om en hierarkisk 

organisation, den er blot ikke så instrumentel i sit rationale, mere belønnende. Det bliver den 

egennyttige og opportunistiske medarbejders personlighed som der styres på, gennem tildeling af 

privilegier og status. Værktøjerne i det interessebaserede perspektiv omhandler rekruttering, 

incitamenter og overvågning. Overvågning kan omhandle feedback-mekanismer, f.eks. 

brugertilfredshed, i forhold til medarbejderens præstationer. Feedback der giver ledelsen adgang 

til, når de ønsker det, at overvåge og kontrollere den enkelte (ibid. 124). 

Styring af de kulturelle aspekter 

Dette aspekt har fokus på det levede liv i organisationen, - det kontekstuelle og situationelle. Det 

betyder ikke at organisationens styring ikke understøttes af politikker, procedure og instrukser, de 

tilskrives blot ikke lige så stor betydning. De herskende normer, værdier og holdninger ses her som 

den kultur som spiller en afgørende betydning. Kulturen manifesterer sig i de situationer hvor 

aktørerne skal træffe valg der er ”passende i en given situation” (ibid. 133). 

Den kultur som råder i en organisation påvirker socialiseringen af medarbejderne og bliver dermed 

også grundlaget for den koordination som sker i relation til at træffe valg. Det er afgørende for 

organisationen af den givne kultur kan anerkendes i omverdenen (ibid. 136).  

Inden for de kulturelle aspekter finder vi f.eks. i Scheins kulturteori et funktionelt perspektiv på 

organisationers kultur. Ligesom i Taylorismen har Scheins kulturteori en forestilling om at der 

effektivt kan styres på kulturen, ved at arbejdsprocesser kan optøs, forandres og fryses igen, 

hvorefter organisationen kan fortsætte i en optimeret version (ibid. 134). 

Styring som symbolsk 

I den symbolske styringsforståelse har organisationen fokus på omverdens iagttagelse og er 

bevidst om at fremtidig overlevelse er afhængig af den eksterne anerkendelse. Organisationen 

iagttages ud fra om den ”lever op til fundamentale vestlige modernitetsnormer om kontinuerlige 

fremskridt, fornyelse og rationalitet” (ibid. 140-141). En af måderne som den symbolske styring 

kan identificeres på, er ved at observere udviklingen i en given organisations HR-afdeling, som 

løbende implementere nye former for organisationsudvikling. Når den symbolsk styrede 

organisation iagttager, at andre velrenommerede organisationer griber til nye metoder i 

organisationsudviklingen, implementeres tilsvarende former i egen organisation. I lidt enkle 
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vendinger kan tilgangen anskues som en form for mode, for organisationerne handler det om at se 

godt ud. 

 Offentlige organisationers arbejde med strategier kan ses i dette lys. Når strategiprocessen 

omhandler inddragelsen af de mest betydningsfulde aktører i omverdenen, så kan det ses som 

bestræbelsen om at åbne for den nødvendige anerkendelse og legitimering. En legitimering der 

skaber øget mulighed for at indgå samarbejder og partnerskaber i feltet. F.eks. når offentlige 

organisationer udarbejder strategier der beskriver hvorledes de vil bidrage til den offentlige værdi, 

så kan det ses som organisationens forsøg på at skabe et narrativ om deres nytteværdi. Den 

symbolske styring der foregår gennem strategiarbejdet, har derfor stor værdi for organisationen i 

relation til dens omdømme, men får derigennem også stor økonomisk betydning i relation til 

offentlige bevillinger og tildeling af private fondsmidler (ibid.142). 

Brunsson omtaler den symbolske styring som en form for organisatorisk hykleri. Hans pointe er 

den at organisationer sjældent implementere deres strategi i bund, da de primært er interesseret i 

den signalværdi som strategien repræsenterer. Window dressing er det begreb som dækker over 

denne form for praksis (ibid:144). I Brunssons tænkning har organisationers hykleri også den 

funktion at kernefunktionen kan beskyttes mod for mange reformer og forandringer. De 

dekoblinger som foregår i mange organisationer, hvor kernefunktionen oplever sig helt ude af trit 

med ledelsen i forhold til de narrativer som bringes i spil, kan ses som udtryk for en organisation 

der styrer på det symbolske. 

Kaosperspektivet, - styring af emergens 

Forståelsen af styring gennem emergens bygger på et perspektiv om, at den samlede kompleksitet 

som de offentlige organisationer repræsenterer, ikke så nemt lader sig reducere – og dermed 

styre. Dette er et perspektiv på organisationer som præget af kaos ”udgør en decideret antitese til 

de rationelle perspektiver… ” (ibid. 145). Det betyder at organisationer fremstår som løst-koblede 

organisationer hvor der hersker ”uklarhed, kompleksitet, inkonsistens og foranderlighed for 

udviklingen…” (ibid. 146). Man kan sige at organisationens eget liv kan ses som en kompleksitets 

faktor i sig selv, altså en kompleksitet som omhandler de systeminterne relationer og 

interaktioner. 
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Dertil kommer den kompleksitet som skabes eksternt, i omverdenen. Hvis vi kigger på 

uddannelsesinstitutioner, omhandler den eksterne kompleksitet dels udfordringer som kan følge 

af svigtende studenteroptag, ligesom det kan omhandle omverdens forventninger til 

slutproduktet, altså dimentendernes kvalifikationer, kompetencer og færdigheder. Den 

samfundsøkonomiske situation har stor betydning. Konjunkturernes udvikling lader sig sjældent 

indgå i en strategiplan, og i givet fald vil der være i risiko for at konjunkturerne udvikler sig 

anderledes end forventet. 

I dette perspektiv skal kompleksiteten derfor fortløbende undersøges med henblik på at tilpasse 

sig de krav der kan identificeres i omverdenen og som hele tiden er under forandring. ””Med 

andre ord handler styring i kaos om at slippe ideer og handlemuligheder løs, at frigøre 

medarbejdere og organisationer fra rationalitetens stramme ”spændetrøje”” (ibid. 149). 

Organisationen kan ses som en løst koblet og responsiv organisation der innovativt udvikler sine 

strukturer og kernefunktion efter behov. Den ledelsesmæssige udfordring består derfor i at rydde 

forhindringer af vejen for organisationens medlemmer, så innovation ikke hæmmes af unødigt af 

hierarkisk og bureaukratisk styring. I kaosperspektivet bliver det kritiske blik på usikkerhed og tvivl 

erstattet af at et blik der ser usikkerhed og tvivl som en integreret del af organisationens drivkraft. 

De løsninger som finder anvendelse i kaosperspektivet kan ligeledes opdages eller genfindes i 

organisationen, løsninger som ikke tidligere har fremstået som nyttige kan under nye rammer og 

vilkår fremstå attraktive og på den vis bringes i spil igen. Denne del af kaosperspektivet omtales 

som skraldespandsmodellen (ibid. 147). 

Episodiske og kontinuerlige forandringsformer 
Helt tilbage fra Taylerismens tid har ledelse af forandringer været præget af en tænkning om, at 

en produktionsenhed eller bureaukratisk organisation udvikles episodisk, dvs. på planlagte 

tidspunkter med henblik på øget produktivitet, en mere effektiv forvaltning o. lign. På den vis kan 

organisationen ses som en stabil enhed der for tid til anden forstyrres af forandringstiltag som 

sigter mod en mere rationel og effektiv drift. De forandringer som skal finde sted er derfor også 

kendt forud for forandringsprocessen. Den episodiske forandringsledelse tager afsæt i en 

organisation som ses som stabil og frossen, som optøs og gennem rekonstruering og redefinering 

bringes i en ny tilstand hvorefter organisationen fryses igen, - og drives videre i en stabil form 

(Hammer og Høpner, 2014: 180). Flere af vor tids projektledelsesformer bygger på netop denne 
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episodiske tilgang til skabelsen af forandringer i produktion eller organisation, - den såkaldte 

brændende platform skal bemestres.  

I modsætning til den episodiske tilgang til forandringer kan forandringer ligeledes komme i stand 

på baggrund af kontinuerlige udviklingsprocesser. Når et blik på kontinuerlige forandring finder 

indpas i en organisation, så bygger det på en forståelse af organisationen som ”præget af mange 

forskelligartede former for fremvoksende handlinger og adfærdsmønstre…” (ibid. 178). Forståelsen 

af den kontinuerlige forandring findes blandt andet hos Weick og Quinn som ser forandring som 

mere processuel. Det er ligeledes et blik på organisationen som løst koblet, en organisation som er 

mere responsiv og innoverende i sin form og som udvikler og tilpasser sig de skiftende 

kontekstuelle rammer og vilkår, i takt med at de forandres (ibid. 74). I en uddannelsesinstitution 

vil der typisk forekomme begge forandringsformer sideløbende, alt efter hvilken funktion som 

iagttages i organisationen. Økonomiafdelingen og kvalitetsenheder opererer typisk ud fra en 

episodisk forandringstilgang, hvorimod en efter – og videreuddannelses afdeling i større grad 

forandrer og udvikler sig kontinuerligt.  

Reformer, offentlig værdi og modstand 
Den offentlig sektor bliver løbende, og stadigt mere intensivt, reformeret og forandret. 

Konkurrencestats tendenser, new public management, evidens, databaseret 

feedbackmekanismer, pædagogiske koncepter og tiltag som best practice kan alle ses som 

styringsideer der søger at styrke den offentlige værdiskabelse. 

Samtidig finder der modstand sted blandt medarbejderne. Når der opstår modstand mod 

forandringer og reformer kan modstanden forstås på forskellig vis. F.eks. kan en organisations blik 

på modstand som opstår ses som udtryk organisationens styreform. En hver styreform tolker 

modstand i organisationen på egen vis. Dertil kan modstand ses i lyset af Røviks virusteori. En teori 

som ser modstandsformer som organisationers naturlige reaktioner på ideer og styring som 

forsøger at trænge ind i organisationen, og som kernefunktionen forsøger at beskytte sig mod. 

Reform 

Pædagoguddannelsen har været udsat for reformer og forandringer gennem tiden. Der er 

reformering af pædagoguddannelsen gennem iværksættelse af nye uddannelsesbekendtgørelser i 

1992, 2007 og 2014. Samtidig fremkom der i tiden fra 2009 og frem en lang række fusioner af 
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pædagogseminarierne, først ind i VUCérne og dernæst ind i professionshøjskolerne. 

Bekendtgørelser og lovgivning sætter nye rammer og vilkår for pædagoguddannelsen. 

Organisationerne omstruktureres og omlægges løbende i takt med forandringerne og reformerne 

skubber på den vis til organisationsudviklingen i den offentlige sektor (Greve & Pedersen: 12). Når 

vi kigger tilbage i tiden, ser vi at reformer tidligere blev iværksat på baggrund af overvejelser over 

længere tid. Der gik længere tid imellem reformerne, de blev ofte iværksat med henblik på at 

nedbryde forældede og forstenede strukturer i institutionerne og på den vis tvinge forandring 

igennem. Det er som når Mark Moore beskriver denne træghed ved at offentlige institutioner ””… 

can develop the problem of ”mission stickiness”” (Moore, M.H., 2000: 192). 

Men i det nye årtusinde har reformiveren taget til. Det har fået den betydning at organisationers 

systeminterne liv i stadig større omfang omhandler aktiviteter som er initierede af omverdenen. 

Det kan være i form af strategiplaner, implementering af ny lovgivning, fusioner og udflytning af 

statslige arbejdspladser. Reformeringer er blevet en fortløbende udfordring for den offentlige 

sektor og udvikling og forandring kan på den vis ses som en organisatorisk tilstand. 

Søgen efter offentlig værdi 

Den reformiver som finder sted kan ses som jagten på at skabe mere og mere offentlig værdi for 

de velfærdskroner der er til rådighed. Den hastighed som samfundet udvikles under, er som den 

tyske sociolog Hartmut Rosa, i publikationen fremmedgørelse og acceleration, betegner 

accelerationssamfundet (2014). De mange styringsparadigmer som new public management, new 

public governance, neo-weberian stat og digital era governance har alle perspektiver på hvorledes 

der bedst muligt kan skabes offentlig værdi. I de offentlige organisationer er alle 

styringsparadigmerne i spil og virker samtidigt, som en slags styringscocktail. 

Moore har konstrueret en model der illustrere hvorledes reformer af den offentlige sektor kalder 

på strategisk ledelse i forhold til aspekterne offentlig værdi, legitimitet og opbakning og den 

operationelle kapacitet. 
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Figur. 1 (Moore, M. H. 2000: 197) 

Legitimitet og opbakning hentes primært fra politisk side gennem det lovgivningsarbejde som 

finder sted. Men lovgivningen er ofte udformet som en rammelovgivning, og den offentlige leder 

skal derfor selv fortolke hvorledes intentionerne med lovgivningen bedst muligt realiseres, det vil 

sige hvilke handlinger som anses for at være passende (Greve & Pedersen: 121). Den offentlige 

organisation er på sin vis blevet sat fri gennem lovgivning der ikke udsiger noget om hvordan, men 

mere opstiller mål der skal nås. I uddannelsessektoren suppleres lovgivningen med 

rammekontrakter der indgås mellem uddannelsesinstitution og ministerie som beskriver mål som 

skal nås, typisk over en fireårig periode. Organisationens ansvar bliver således at finde frem til 

hvordan rammekontrakten kan indfris og det her den offentlige leders fortolkningsevne kommer i 

spil. 

Den operationelle kapacitet omhandler organisationens ressourcer, tildelingen af ressourcer og 

organiseringen heraf. Den operationelle kapacitet er de faktorer som den offentlige leder har til 

sin rådighed, når lederen skal fortolke lovgivning og finde frem til passende handlinger. De 

passende handlinger omhandler blandt andet styring af de nødvendige implementeringsprocesser 

som reformer afstedkommer, herunder valg af styringsform. Vil en hierarkisk styring være 

passende i en given situation, skaber styring gennem netværks- og partnerskaber måske bedre 

resultater eller skal der fortsættes med en mere traditionel human ressource-tilgang? (Greve & 

Pedersen: 122). 
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Den offentlige værdiskabelse sker gennem disse processer af tildeling og brug af ressourcer, og så 

de ledelsesmæssige strategiske valg som sker på baggrund af de konkrete reformer og 

lovgivninger. Reformerne kan ses som de omverdensforstyrrelser der sætter hele organisationen i 

bevægelsen. Systeminternt skal der findes frem til passende handlinger på baggrund af de 

ledelsesmæssige strategiske overvejelser (Greve & Pedersen: 122). Når værdiskabelsen skal gøres 

op, f.eks. efter en reform af pædagoguddannelsen, bliver det opgaven at afgøre hvilken værdi der 

konkret er skabt for politikere, aftagerfelt og brugere. Og på det helt overordnede plan kunne 

værdiskabelsen kobles til udviklingen af vores samfund, herunder muligheden for at understøtte 

udviklingen af en kompetent og omstillingsparat arbejdsstyrke. Den offentlige værdi vil derfor altid 

være til diskussion i relation til de mange aktører. Og det er denne mangfoldighed og kompleksitet 

som den offentlige leder skal medreflektere når handlinger skal bestemmes. 

En af de store udfordringer i styring af den offentlige værdiskabelse i en organisatorisk 

sammenhæng er den, at der typisk er stor bevågenhed og opmærksomhed på input, altså 

udgiftssiden af processen (Greve & Pedersen: 123), - som omprioriteringsbidraget kan ses som 

eksempel på. Opmærksomhed på output kalder derimod på mere langstrakte processer der 

involverer evalueringer, evidens, offentlig debat og politisk interesse.  

Modstand mod reformer 
Som beskrevet er den offentlige leder placeret i et komplekst univers af styringsparadigmer, 

reformiver, politisk styring og en samfundsudvikling som tager til i fart. Vi skuer fremad i tiden, 

iagttager konturerne af nye udfordringer og indretter på den vis på fremtiden. Vi bliver innovative 

og omstillingsparate. Mens vi skuer ud i fremtiden, træffer beslutninger om nye handlinger i vores 

organisationer er der medarbejdere som ikke fremstår så begejstrede. De fremstår træge i 

omstillingssituationer og klager måske højlydt undervejs når implementeringsprocesser bliver sat i 

bevægelse. De fremstår umiddelbart ikke som de ideelle medarbejdere at inddrage i 

omstillingsprocesserne, men hvordan kan denne modstand forstås. 

Modstand 

Modstand anses for ”en af de allervæsentligste implementeringsbarrierer i forbindelse med 

organisatoriske forandring” (Klindt Bohni, Timo, 2009: 418). Det er en organisatorisk erfaring om, 

at det er kampen mellem de konserverende og forandrende kræfter i organisationen som 

manifesterer sig i forbindelse med reformer og forandringer (ibid:419). Det som er interessant er 
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se nærmere på hvorledes de konserverende kræfter kan forstås, altså hvilke barrierer der skal 

overkommes. Ligger modstanden i individerne, imellem sociale gruppers interesser eller i de 

samfundsmæssige strukturer og indbyggede konfliktforhold. De tre forhold modsvarer de 

paradigmer som T.K. Bohni opstiller som det unitaristiske paradigme, det pluralistiske paradigme 

og det radikale paradigme. 

Det unitaristiske paradigme 

I dette paradigme er organisationen præget af harmoni, enhed, fælles fodslag og ledet af en 

uantastet autoritet der styrer organisationen mod et fælles mål (ibid. 421). Det at organisationen 

arbejder for et fælles mål betyder at alle bidrager til at opnå det fastsatte mål, ikke at målet er 

formuleret i fællesskab, - tværtom. At organisationen er præget af harmoni, er ikke udtryk for 

konsensus, men, at der kun er en stemme i organisationen som alle stemmer i. At organisationen 

ledes af en uantastet autoritet, refererer til at ledelsen anses at have et udsyn som er hævet over 

de medarbejdernes. 

”Konflikter, alternative værdier, samt divergerende holdninger eller interesser anses i denne 

forståelse for tegn på afvigelse, misforståelse eller ganske enkelt sygelighed” (ibid. 422). Afvigelse 

kan her forstås som en individuel forstyrrelse af mental/psykisk art. Individer anses for at være 

irrationelle hvis de modsætter sig at følge trop og deltage i arbejdet med at nå det fælles mål. I det 

unitaristiske paradigme kan modstand i bedste fald iagttages som misforståelser som sker på 

baggrund af individets vildfarelser. Misforståelser der kalder på at ledelsen forklarer sig igen, med 

henblik på at skabe klarhed og forståelse for målsætningen (ibid. 422). Forklaringen på individets 

modstand mod forandring kan ske ”Fordi modstand mod forandring tager form af at være en 

hindring for realisering af, hvad der anses for den fælles interesse, kommer modstanden til at 

fremstå som noget nær umoralsk” (ibid. 422). Som eksempel på umoralsk adfærd kan f.eks. være 

individets uvilje mod arbejdet, ikke at ville fællesskabet det godt, - og dermed en karakterfejl. 

Konklusionen i dette paradigme vil derfor altid være den, at modstanden ligger i det enkelte 

individ (ibid. 423). Modstand omhandler individets indstilling, på den ene eller anden måde, og en 

medarbejders udsagn og adfærd ses som symptom på afvigelsen. 

Det pluralistiske paradigme 

I det pluralistiske paradigme ses harmoni og fælles fodslag ikke på samme vis som en attraktiv 

organisatorisk tilstand. Konflikter og magtkampe ses inden for dette paradigme som en naturlig 



20 
 

del af det organisatoriske og sociale liv. Organisationens anses for at ”være politisk i den forstand, 

at der er konstante magtkampe som følge af brydninger mellem interesser og til tider også værdi- 

og normsæt (ibid. 423). Her er fortsat tale om at organisationen skal have defineret hvilken vej den 

vil gå, hvilke mål den vil nå og metoder der skal bringes i spil. Konflikter og magtkampe ses mere 

som de mellemregninger der fører til ”Indgåelse af kompromisser og etableringen af forhandlet 

konsensus…” (ibid. 424). Det er den interessebasserede organisation baseret på forhandling. 

Her ses konflikter og magtkampe som produktive processer der bidrager til organisationens 

udvikling og ”uenigheder (er) legitime og til en vis grad ønskværdige, fordi de er essensen af det 

organisatoriske samspil og derved også en mulig udviklingsmotor” (ibid. 424). Derfor ses 

modstand mod reformer og forandringer også som noget naturligt og forudsigeligt der bringer 

organisationen videre. 

I dette paradigme af individualiseres modstandsfænomenet og modstand mod reformer og 

forandringer forklares i stedet med dynamikkerne mellem de sociale aktører. Individet anses i 

dette paradigme at værende forfremmet til et rationelt individ og båret af interesse. 

Det radikale paradigme 

I det radikale paradigme ses de organisatoriske konfliktforhold som værende i overensstemmelse 

med de samfundsmæssige konfliktforhold. Konflikterne kan ses som en genspejling af den 

samfundsmæssige konflikt mellem de privilegerede og de privilegieløse. Paradigmet er ”inspireret 

af den marxistiske samfundsanalyse, der fokuserer på konflikten mellem den besiddende 

kapitalistklasse og det besiddelsesløse proletariat” (ibid. 425). Det betyder, at i modsætning til det 

unitaristiske og det pluralistiske paradigme, så er der ingen forestillinger om at organisationen når 

frem til nogen form for enighed, hverken forhandlet konsensus eller hierarkisk defineret. ”Via 

kontrol med uddannelsessystemet, massemedierne og til dels også med den viden, som produceres 

og gøres gyldig (både gennem forskning og social praksis), er den kapitalistiske klasse således i 

stand til at styre de undertryktes selvforståelse samt fastlåse forestillingen om, at den nuværende 

samfundsorden er den eneste rigtige” (ibid. 426). På den iagttages modstand som udtryk for 

klassekamp. 

I det unitaristiske paradigme blev modstand kategoriseret ved individets afvigelse, moralsk som 

psykisk. I det radikale paradigme ses en sådan kategoriseringen af modstand udtryk for en bevidst 
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magtstrategi ”… der har til hensigt at stemple forandringsmodstanderen som afvigende for dermed 

bedre at kunne legitimere eventuelle sanktioner” (ibid. 427). 

Implementeringer i den offentlige sektor 
Implementeringer kan f.eks. ske på baggrund af organisationens strategiudvikling, udefra 

kommende påbud gennem ny lovgivning eller gennem politisk styring i form af kontrakter. 

Implementering af forskellige former for ønskværdige forandringer i en organisation vil 

almindeligvis være forbundet med udfordringer af forskellig art og implikationerne kan være af 

mindre eller større betydning, alt efter hvilken funktion som der ønskes at forandre. Hvis der f.eks. 

implementeres nye handlinger i en del af organisationen som almindeligvis forandres episodisk, og 

som ellers forefindes i en mere stabil form i hverdagen, kan implementeringer i større 

udstrækning styres og kontrolleres. Implementeringer i funktioner som er kendetegnet ved at 

være løst koblede, hvor forandringer sker kontinuerligt, kan implementering af ønskværdige 

handlinger være vanskeligere at realisere. Dels fordi løst koblede dele af organisationen konstant 

er i bevægelse og konteksten for implementeringen kendes derfor ikke præcist. Det betyder at at 

det rum som implementeringen skal ske i kan forstyrres på en måde så der sker uønskede effekter 

af implementeringen. 

Ledelsesmæssige implikationer ved implementeringer 

Den grundlæggende udfordring ved implementeringer, som sker på baggrund af hierarkisk og/eller 

strategisk baggrund, er den, at der er tale om en forskel mellem ”mind and body is reflected in the 

gap between strategy and operations” (Clegg, S., Carter, C., & Kornberger, M. 2004: 22). Det er 

forestillingen om at den besluttede ønskværdige handling som ønskes implementeret i 

organisationen, kan ske som den er tænkt af den strategiske ledelse eller det politiske niveau. Der 

er mange forhold som kan stå i vejen for at den implementerede handling ender med at forme sig 

anderledes end den var tænkt i udgangspunktet. En af udfordringerne omhandler muligheden for 

at organisationens kapabiliteter kan understøtte realiseringen af implementeringen, som den var 

tænkt i visioner og strategier. Det kan være it-ressourcer, faglige ressourcer og koordinerende 

ressourcer i forhold til at implementere handlinger på tværs af organisationen. Derudover kan 

fremtiden udforme sig anderledes end forventet og den implementerede handling vil derfor ikke 

modsvare den kontekst og situation som den skal virke i. Samtidig hermed kan organisationen 

have udviklet sig gennem emergerende processer på en måde, så der kan være udviklet 
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handlinger som er mere passende, set i forhold til den givne udfordring eller målsætning (ibid. 22-

24). 

Mellemlederen 

Som mellemleder skal kompleksiteten håndteres når besluttede handlinger skal implementeres. 

Der er en kompleksitet præget af implementering imellem strukturer og implementering gennem 

mennesker. Det er ledelse af implementering i et rum mellem det som er legitimerende i relation 

til omverdenen, som window dressing, og så de interne politiske kampe om ressourcer og 

indflydelse. For mellemlederen handler det om, imellem det instrumentelle og det fortolkende, at 

bevæge sig i et rum præget af kontrol, forudsigelighed, kaos og omstillingsparathed. 

Mellemlederen skal på den vis navigere imellem det fortolkende, det instrumentelle, det politiske 

og det legitimerende. 

Ledelse af implementering sker derfor altid ind i forskellige organisatoriske kontekster. 

Mellemlederens mulighed for implementering sker derfor på baggrund af indsigt i både strategi, 

eller andre handlinger som ønskes implementeret, og så indsigt i og forståelse for den kontekst 

som implementeringerne skal virke i. Implementeringstiltag sker med hensigt på specifikke 

forandringer som ønskes realiseret og det er afgørende at mellemlederen kender til de 

begrundelser som ligger til grund i bestræbelserne. Og implementeringer skal effektueres i 

kontekster som operere på baggrund af egen kultur, dominerende diskurser, erfaringer med 

organisationsforandringer osv.  

Implementeringer kan derfor ses som en form for overføringsproces der kalder på oversættelse 

ind i en kontekst, som det er nødvendigt at kende til. Mellemlederen spørger sig selv om hvorledes 

de ønskede implementerede handlinger kan indgå i det arbejde som allerede foregår, hvilken 

modstand kan det f.eks. afstedkomme af politisk og kulturel art. Spørgsmål som retter sig mod at 

afklare hvorledes implementeringen vil spille ind i forhold til den kernefunktion som varetages i en 

given kontekst. Det bliver på den vis afgørende, at mellemlederen formår at oversætte 

implementeringen ind i en given kontekst på en måde så den så smidigt som muligt kan indgå i de 

arbejdsgange som allerede finder sted. 

Det er mellemlederens lod at overveje og bestemme sig for hvorledes implementeringen skal 

formidles. Hvad skal viderebringes, hvad skal udelades og hvad skal ændres i formuleringer og 
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fortællinger om implementeringen (Obed Madsen, Søren, 2018: 30). I praksis bliver det ofte 

oversættelsen der bliver implementeret, mere end det oprindeligt formulerede 

implementeringsønske.   

Organisatoriske forhold der fremmer implementering 

Mellemlederens mulighed for at gennemføre implementering af handlinger, f.eks. af strategisk art, 

kan understøttes på forskellig vis. Et forhold der kan understøtte implementering, er at skabe 

koblinger mellem den øverste ledelses overvejelser og beslutninger og så den givne kontekst for 

implementeringerne. Dels bør den øverste ledelse overveje hvad der kendetegner den kontekst 

som deres beslutninger vedrører og ledelsen kan vælge at følge beslutningerne til dørs. 

Udfordringen for den øverste ledelse er dog den, at den ofte er beskæftiget med at se ud i 

fremtiden, og af den grund er optaget af at iværksætte nye ønskværdige forandringer. Der er 

derfor risiko for at direktionen kaster sig over nye projekter og tiltag så snart de har tilendebragt 

arbejdet med at formulere strategier, politikker o. lign. Arbejdet med at sikre gennemførelsen, 

altså implementeringerne, overlades ofte til de ledelsesmæssige niveauer under direktionen. Det 

er den instrumentelle tilgang der ofte råder, hvor strategi m.m. ses som programmer der sendes 

ud i organisationen, - billedligt set på samme vis som når man installere et program i en computer. 

På den vis kan der argumenteres for at øverste ledelse bør gå langt i arbejdet med strategier og 

implementeringer. Længere end de almindeligvis gør og dermed tage følgeskab på de besluttede 

handlinger og forandringstiltag. 

En anden vej som kan betrædes er, at invitere mellemlederen/den implementeringsansvarlige 

med ind i planlægnings – og formuleringsfasen (Hrebiniak, L., 2006: 13). På den vis tilvejebringes 

mellemlederen indsigt i ledelsens begrundelser og hensigter og skabes på den vis bedre mulighed 

for efterfølgende at foretage et meningsfuldt oversættelsesarbejde. Samtidig bibringer 

mellemlederens deltagelse den øverste ledelse indsigt og viden om de kontekster som strategi o. 

lign. skal implementeres ind i. Der skabes på den vis mulighed for at der skabes større 

sammenhæng mellem plan og udførelse, når konteksten medtænkes fra start.  

Når implementeringer skal ske, er kommunikation en afgørende faktor. Implementeringstiltag sker 

almindeligvis med afsæt i informationsmøder og lignende former for envejskommunikation. Men 

hvis der skal gives mulighed for at foretage et oversættelsesarbejde, vil det være nødvendigt at 

skabe grundlag for at den generelle information ledsages af tovejskommunikation. Den øverste 
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ledelse kan deltage i cafe-seancer, frokostmøder og andre former for mere uforpligtigende møder 

hvor oversættelsen bliver understøttet af de spørgsmål og den debat som finder sted (Holst-

Mikkelsen, Mark 2013: 89). 

Produktionsmidlerne i uddannelsesinstitutioner 

I uddannelsesinstitutioner kan det være vanskeligt at adskille ressourcerne fra arbejdskraften. 

Videnmedarbejdere bærer deres objektive kvalifikationer med sig ind i organisationen, men dertil 

kommer deres kundskaber, deres viden og ekspertise. Uddannelsesinstitutionerne er bevidste om 

værdien af at rekruttere videns tunge medarbejdere, særligt når hvis de nyder anerkendelse inden 

for et specifikt felt. På den skaber rekrutteringsbestræbelserne ikke nødvendigvis 

organisationsinterne gevinster, men tjener i stedet til at opnå legitimitet og status i omverdenen. 

Dette er også årsagen til at uddannelsesorganisationer almindeligvis forstås som løst koblede 

systemer. Ekspertiser, kundskaber og viden interagerer på kryds og tværs af organisationen og nye 

tanker og ideer medvirker innovativt til nye ideer og handlinger. Handlinger som kan være svære 

at indfange i et ledelsesmæssigt strategi – og planlægnings fokus. Dertil kommer at mange 

ledelsesposter indtages på baggrund af ledelsesmæssige meriter, frem for faglige meriter, hvilket 

gør det vanskeligere for ledelsen at udnytte de emergerende potentialer som deres medarbejdere 

repræsentere. Det er de sociale og kulturelle interaktioner i arbejdsfællesskabet som 

repræsenterer dette potentiale som kan benævnes kapabiliteter. Kapabiliteter er ”the collective 

skills, abilities, and expertise of an organization - are the outcome of investments in staffing, 

training, compensation, communication, and other human resources areas” (Ulrich, D & 

Smallwood, N. 2004: 119). 

Når noget ønskes implementeret ind i en kontekst, så er det en kontekst som rummer forskellige 

former for kapabiliteter. Selv den mest årvågne personaleleder vil have svært ved at inddæmme 

og kontrollere kapabiliteterne, den ledelsesmæssige mulighed ligger mere i at skabe dynamiske og 

mangfoldige faglige fællesskaber der bringer medarbejdernes kundskaber og ekspertiser i spil på 

en måde så de overstiger deres egenværdi. Kapabiliteter “emerges from a bundle of activities, not 

any single pursuit” (ibid: 127). Det er mellemlederen som gennem sin personaleledelse er tættest 

på denne kontekst og dermed også den som kan forventes at have den største indsigt heri – i 

ledelseshierarkiet. Det er derfor også personalelederen som kan forventes at have de bedste 



25 
 

forudsætninger for at kende til hvorledes implementeringer kan påvirke de kapabiliteter som 

organisationen rummer, positivt som negativt. 

Kerneopgaven og demokratiet 

I udviklingen af vores velfærdsinstitutioner er kerneopgaven blevet en mere og mere central del af 

organisationernes strategier og deres måde at beskrive deres formål. Jeg inddrager et blik på 

forståelsen af organisationers kerneopgave, da jeg kan se mulighed for at drage koblinger til 

demokratiske aspekter.  

Demokrati og ledelse kobles almindeligvis ikke sammen i ledelseslitteraturen. Igennem mine 

moduler på masteruddannelsen, og gennem mine søgninger på begrebsparret demokrati og 

ledelse, så finder jeg at demokrati almindeligvis indgår i ledelsesteori som en ledelsesstil. En 

involverende, lyttende og inddragende ledelsesstil der går hånd i hånd med de øvrige ledelsesstile. 

Ledelsesstile som bringes i spil alt efter de situationer som opstår i en given kontekst. Jeg går 

derfor også til den almene demokratilitteratur med henblik på at få et fingerpeg på hvordan 

demokrati kan tænkes ind i ledelse.   

Kerneopgaven 

Man kan anskue, at hvor tids fokus på offentlige organisationers kerneopgave udspringer af den 

udvikling som vores vestlige demokratier har gennemgået. Vores offentlige organisationer har 

udviklet sig fra en grundlæggende bureaukratisk form mod en mere post-bureaukratisk form. Det 

medfører en” … transformation from bureaucratic to post-bureaucratic organization affects the 

structural conditions of individuals’ freedom” (Maravelias, C. 2007: 557). Med andre ord så kan 

man sige, at medarbejderens lydighed transformeres til frihed. Frihed gennem selvledelse, med 

henblik på at understøtte organisationens bestræbelser for kerneopgaven. 

Kerneopgaven kan forstås som kontrakten, eller målsætningen, som er skabt mellem borgerne, 

politikkerne og organisationerne. Kerneopgaven kan f.eks. være at understøtte ældre 

medborgeres trivsel og livskvalitet, et godt børneliv eller et inkluderende arbejdsmarked. Ingen 

organisation kan løfte en kerneopgave alene og organisationerne orienterer sig mod flere 

kerneopgaver på samme tid. ”Den overordnede opgave, en organisatorisk enhed varetager og 

udfører for at skabe langsigtede effekter i form af værdi for og med borgerne” (Sørensen, O.H. et. 

al. 2016: 28). I et ledelsesmæssigt perspektiv bliver det opgaven at lede medarbejderne til at 

blive/være selvledende ved at skærpe opmærksomheden på kerneopgaven. Ledelsens opgave 
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bliver dernæst at udvikle de kapabiliteter i organisationen som styrker arbejdet med 

kerneopgaven. Man kan sige, at det handler om at skabe rammer og vilkår for selvledelsens 

potentialer gennem emergerende interaktioner i organisationen. I relation til ovenstående kan der 

uddrages koblinger til aspekter af demokratilitteraturen.  

Den ene kobling omhandler der forhold, at perspektivet på den selvledende medarbejder kan 

kobles til en deliberativ demokratiforståelse. I denne forståelse er det bedste argument det som 

leder til den tvangfrie tvang og dermed afgør en given sag, udfordring eller problemstilling 

(Eriksen, Erik Oddvar & Wiegård, Jarle. 2012). I dette masterprojekts perspektiv, i relation til at 

understøtte arbejdet med organisationens kerneopgaver. Den ledelsesmæssige implikation bliver 

at lede på fagligheden, med henblik på kerneopgaven. I tider med megen professionel ledelse i de 

offentlige organisationer, hvor ledelsen ikke er spidskompetent på de faglige områder, giver den 

deliberative tilgang mulighed for at kunne træffe de bedst mulige beslutninger på baggrund af 

faglig argumentation. Det er faglighed med henblik på kerneopgaven.  

Det betyder derfor også, at der vil være handlinger i organisationen som ikke på forhånd kan 

defineres, da ekspertisen og kapabiliteterne er forankret i det udførende organisatoriske niveau, 

der hvor kernefunktionen udføres. I et deliberativt perspektiv bliver muligheden for at træffe de 

bedst mulige beslutninger, at der skabes et kommunikativt rum, en offentlighed, for udveksling af 

argumenter, med henblik på at træffe rationelle afgørelser der bedst muligt tjener kerneopgaven. 

Den anden kobling retter sig mod republikansk demokratiforståelse. Det handler om muligheden 

for at skabe nye handlinger i organisationen. Den deliberative demokratiforståelse byder at 

spørgsmål afgøres rationelt gennem argumentation. I den republikanske demokratiforståelse ses 

frihedsforståelsen som positiv, som muligheden for i fællesskab at finde frem til hvordan 

kerneopgaven kan understøttes bedst mulig. Det betyder at unikke ideer skal mødes med andre 

unikke ideer, ikke i argumentation for at træffe afgørelse, men med henblik på at skabe noget helt 

nyt (ibid. kap. 6). Noget nyt som individerne ikke på egen hånd ville være kommet frem til og som 

retter sig mod det fælles bedste for borgerne, og dermed for kerneopgaven. På den vis kan det 

republikanske demokratiideal ses som bestræbelsen for at understøtte innovation, udvikling og 

emergerende processer, med henblik på at understøtte den selvledende medarbejder i arbejdet 



27 
 

med kerneopgaven. Det er samtidig bestræbelsen på at gøre demokrati til andet og mere end en 

værdi.  

Metode 
Som beskrevet indledningsvist, så har pædagoguddannelserne gennemgået en voldsom forandring 

i relation til dels den politiske styring og dels de fusioner som har ledt frem til etableringen af 

professionshøjskolerne. Det er min målsætning at undersøge de forståelser som råder blandt 

uddannelsesledere ift. kvalitet og udvikling i pædagoguddannelsen. Jeg gør derfor brug af den 

forstående forskningstype (Launsø, Laila et al red. 2017). 

Dertil kommer, at jeg analytisk forholder mig kritisk til de fund som jeg gør i masterprojektet og er 

på den vis rundet af det som kan kaldes det kritiske paradigme. Det betyder derfor også, at min 

afsøgning af de interviewedes forståelser af ledelse, kvalitet og udvikling ikke i sig selv vil fremstå 

som sandheder om fænomenet. 

Den forstående forskningstype og handlingshermeneutik 
I denne forskningstype er der fokus på at fortolke og forstå fænomener, som i sig selv består på 

baggrund af de sociale aktørers egne fortolkninger og forståelser (ibid. 28). Når aktørernes udsagn 

fortolkes, tages der udgangspunkt i to fortolkningsprincipper. Det første princip omhandler ”det, 

en informant siger, må vi fortolke ytringerne sådan, at de fleste af dem fremstår sande” (Mik-

Meyer, N. & Järvinen, M. red. 2017: 132). Dernæst må vi tage afsæt i, at de handlinger som 

informanterne ytrer sig om, er tilsigtede og baseret på rationelle grunde. Principperne udspringer 

af et overordnet barmhjertighedsprincip, et princip hvor tvivlsspørgsmål kommer den 

interviewede til gode. 

I relation til denne forskningsform undersøges hvilken mening de sociale aktører tillægger et 

specifikt fænomen, i dette masterprojekt, ledelse af udvikling og kvalitet i pædagoguddannelsen i 

en professionshøjskole sammenhæng (Launsø, Laila et al red. 2017: 29). 

I den forstående forskningstype mødes den interviewede og forskeren med hver deres 

forforståelse af det fænomen som undersøges. Det er målsætningen med interviewet at forskeren 

bringer sig så tæt som muligt på den interviewedes forforståelse som muligt. Bestræbelsen om at 

finde ind til den interviewedes forforståelse skaber forudsætningen for at forskeren kan skabe en 
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ny forståelsesramme, ny fortolkning og dermed en ny forforståelse af fænomenet. På den vis 

følger den forstående forskningstype den hermeneutiske cirkel i forskningsprocessen (ibid. 30).  

 

Figur 2. (Mik-Meyer, N. & Järvinen, M. red. 2017: 160) 

 

Denne forskningstype søger at evaluere usikkerhed og kvalitet i undersøgelsen gennem 

spejlkriteriet, helhedskriteriet og kvalitetskriteriet (Launsø, Laila et al red. 2017: 34-35). 

1. Spejlkriteriet fordrer, at forskeren undersøger i hvilken grad de(n) interviewede kan 

genkende sig selv i forskerens fortolkning. I masterprojektets undersøgelse betyder det, at 

de inddragede uddannelsesledere kan genkende sig selv i mine fortolkninger og analyser 

som de fremstår i masterprojektet. 

2. Helhedskriteriet fordrer, at der i den refleksive fortolkning af interviewene medinddrages 

de sociale og institutionelle sammenhænge som fænomenet er indlejret i. Det betyder 

f.eks. at det er en forudsætning at jeg kender til den kontekst som de interviewede taler ud 

fra. Hvilken fusionsproces har de været igennem, hvorledes har de organiseret 

uddannelsen i relation til ledelse og undervisning osv. 

3. Kvalitetskriteriet sikrer, at undersøgelsen ikke blot udsiger noget om fænomenet 

partikulært og lokalt. Det er kravet om overførbarhed som gælder her, at undersøgelsens 

resultater ikke kun gør os klogere på de konkrete uddannelsessteder, men kan udsige 

noget generelt om udviklingen af vores professionshøjskoler. 

I overvejelserne omkring formidlingen af et forskningsprojekt kan det være afgørende at 

medtænke muligheden for at resultaterne kan skabe modstand hos de sociale aktører som er en 
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del af forskningsfeltet. Undersøgelsesresultaterne kan bryde med de herskende forståelser af det 

fænomen som undersøges. Ligeledes kan undersøgelsesresultaterne tjene, eller gå imod 

forskellige parters interesser. I relation til dette masterprojekt kunne resultaterne måske tjene 

som en form for ammunition for en af de parter der kunne være deltager i en interessekonflikt. 

Det kritiske paradigme 
Inden for dette paradigme er antagelsen den at den sociale verden ikke altid er som den fremstår. 

Målsætningen er ”at blotlægge skjulte sammenhænge og afsløre illegitim magtudøvelse og 

undertrykkelse” (ibid. 67). Et eksempel på en kritisk analyse som kan foretages, kan omhandle 

sociale aktørers oplevelse af personlig frihed. Denne selvforståelse af personlig frihed kan 

analyseres i relation til skjulte sammenhænge og strukturer som i virkeligheden bestemmer de 

valg som aktøren træffer. Dette kunne gøres ved brug af Bourdieus begreber om felt, kapitaler og 

habitus eller Michel Foucaults begreb om governmentality. 

I relation til denne undersøgelse kan de interviewedes udsagn f.eks. tolkes i lyset af den betydning 

som new public management kan have for den styring som foregår inden for hele 

velfærdsområdet, og dermed også for mellemlederne i professionshøjskolerne. På den vis afsøges 

det om de interviewedes udsagn kan ses som udtryk for de fremherskende styringsparadigmer og 

tendenser som råder inden for velfærdssektoren. 

Casestudie 
I et casestudie undersøges et fænomen gennem dybdegående analyse der medtager den 

kompleksitet som fænomenet er en del af, altså konteksten. Casestudiet finder derfor også 

anvendelse når det ikke er muligt at identificere enkle kausale sammenhænge i relation til et 

fænomens udvikling eller forandring (ibid. 99). Casestudiet har den svaghed, at det er dybden 

mere end bredden som studiet indfanger. I dette projekt har denne svaghed mindre betydning, da 

alle professionshøjskoler har været gennem mere eller mindre sammenlignelige 

forandringsprocesser i forhold til centralisme og fusionsprocesser. Dermed bliver graden af 

overførbarhed af undersøgelsens resultater også større.  

Det kvalitative forskningsinterview 
Denne form for empiriindsamling vælger jeg at gøre brug af da jeg, ud over at afdække 

uddannelsesledernes måder at lede reformer og udvikling, også ønsker at indfange de mere 

subjektive erfaringer, forståelse, meninger, tanker, følelser, motivationer og intentioner som ligger 
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bag (ibid:136). Meningskonstruktioner som indskriver sig i den kontekst som de interviewede er 

en del af. Med andre ord, så handler det om ”at få beskrevet og forstået koblingen mellem 

personens udsagn og meninger og de materielle og/eller immaterielle strukturer/betingelser, som 

disse udsagn og meninger er dannet indenfor” (ibid. 137). 

Empiri 
I udgangspunktet var det min ambition at interviewe både uddannelsesledere og undervisere. 

Men som empiriindsamlingen skred frem var der to forhold som vanskeliggjorde dette. Dels viste 

det sig meget svært at finde frem til professionshøjskoler som ønskede at deltage i undersøgelsen. 

En stor del af de afslag som jeg har modtaget, begrunder deres afslaget med arbejdsbelastninger 

og de prioriteringer som de skal klare i hverdagen. Når jeg har været i dialog med de respektive 

ledere om min forespørgsel fremstår deres begrundelser legitime, men jeg får fornemmelsen af at 

mine undersøgelsesspørgsmål på forskellig vis kan virke problematiske at gøre sig tilgængelig for. 

Forud for min empiriindsamling har jeg studeret de respektive professionshøjskolers 

strategidokumenter, organisationsdiagrammer og politikker. Jeg har vægtet at sætte mig grundigt 

ind i den formelle kontekst som uddannelsesledelsen operere i. I interviewene har det virket 

meget brugbart at kende til de organisationens styringsdokumenter, dels for min egen forståelse 

undervejs i interviewet og dels fordi uddannelseslederne kan tale ud fra en kontekst jeg har sat 

mig ind i. Professionshøjskolernes styrings dokumenter indgår i mit forberedende arbejde forud 

for interviewene, men indgår ellers ikke i selve analysedelen eller i diskussionerne. 

Respondenter 

Jeg har været i kontakt med de fleste professionshøjskoler, min egen professionshøjskole 

undtaget, og er lykkedes med at etablere aftaler med tre uddannelsesledere på tre forskellige 

campusser. Alle beliggende uden for Storkøbenhavn. Efter afholdelse af mine interviews med 

uddannelseslederne er jeg blevet bekræftet i min antagelse om at undersøgelsen af 

uddannelseslederes håndtering af reformer, kvalitet og udvikling, er et tema som kræver en vis 

taktfuldhed. Jeg kan se det ved, at uddannelseslederne ofte svarer på mine spørgsmål med 

forklaringer om hvad man gør i deres organisation, selvom jeg spørger ind til deres perspektiver på 

udvikling og kvalitet. Det fremstår for mig at de finder svært at ytre sig helt frit herom. Dertil 

kommer, at den anonymitet som de interviewede er sikret i masterprojektet værdsættes meget 

tydeligt. Der er absolut intet i de afholdte interview som indikerer at uddannelseslederne ikke er 
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pligtopfyldende, loyale, ansvarsfulde og kompetente mellemledere, så der er alligevel nogle 

forhold der relaterer sig til deres ledelsesrolle der gør at genkendelighed ikke er ønskværdig. Af 

førnævnte grunde introducerer jeg ikke yderligere til hvor i landet de interviewede har deres 

daglige virke.  

Interview med underviserne er fravalgt af såvel faglige som ressourcemæssige grunde. Jeg har 

været afhængig af uddannelsesledernes mulighed for at formidle undersøgelsen til deres 

undervisere. De har virket som gatekeepers, men det har ikke givet et tilstrækkeligt grundlag for at 

foretage interviews. Det er kun lykkedes at indgå en interviewaftale med en underviser. Jeg har 

derfor vurdereret at grundlaget har været for ringe.  

Inden selve interviewet igangsættes med uddannelseslederne, så formidles masterprojektets 

afsæt, undersøgelsesspørgsmål og den teori bringes i anvendelse i analyserne. Derefter har 

uddannelseslederen mulighed for at spørge ind til min undersøgelse (bilag 5). 

Konstruktionen af det semistrukturerede interview 

Første del af interviewet omhandler spørgsmål til den kontekst som uddannelseslederen er en del 

af og den historie som lederen har med sig, altså den specifikke professionshøjskoles 

pædagoguddannelse. Man kan sige spørgsmålene afklare hvem uddannelseslederen er og i hvilken 

kontekst er uddannelseslederen leder.  Denne del af interviewet har ligeledes til formål at få skabt 

en god stemning omkring interviewet, så der skabes et godt grundlag for at tale om de 

efterfølgende spørgsmål. En slags opvarmning, som dog også har et særskilt empirisk formål. 

Anden del omhandler ledelse af kvalitet i pædagoguddannelsen. Der spørges her indtil hvorledes 

kvalitet dagsordensættes i henholdsvis ledelsesregi og medarbejderregi. Denne del sigter mod at 

komme tættere på hvilke opfattelser der er af kvalitet på de forskellige niveauer i organisationen 

og derigennem komme tættere på hvorledes uddannelseslederen håndtere dette. 

Tredje del omhandler uddannelseslederens erfaring med hvordan der arbejdes med 

udviklingsprojekter omkring kvalitet. Denne del sigter mod at få indblik i hvilket handlerum som 

uddannelseslederen oplever at have i forhold til igangsættelse af udviklingsprojekter. I hvilken 

udstrækning er udviklingsprojekter defineret ovenfra og hvilket ledelsesrum efterlader det 

uddannelseslederen i relation til at tage afsæt i egen undervisergruppes initiativer og 

innovationer. 
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Fjerde del omhandler uddannelsesledernes oplevelse af deres rolle i forbindelse med udvikling og 

kvalitet. Hvilken strategi har uddannelseslederne lederne f.eks. over for de opgaver som bliver 

dem stillet af øverste ledelse og på hvilke måder bringes underviserne i spil i relation til udvikling 

og kvalitet. 

Femte og sidste del er en opsamling i relation selve interviewet. Er der noget som 

uddannelseslederen ønsker uddybet, eller er der kommentarer i øvrigt til de emner vi har berørt. 

Del to, tre og fire afspejler de undersøgelsesspørgsmål som jeg har i projektet. 

Analyse og diskussion 
Mine analyser tager afsæt i de formulerede undersøgelsesspørgsmål som de er udformet i 

forbindelse med problemformuleringen. Undersøgelsesspørgsmålene er sammenfattet i 

nedenstående tematikker. Analyserne bliver diskuteret løbende under hver tematik. 

1. Forståelse af kvalitet i ledelsessøjlen og i kernefunktionen 

2. Hvilke afsæt tager udviklingsprojekter 

3. Hvilke strategier gør uddannelseslederne brug af 

1. Forståelse af kvalitet i ledelsessøjlen og i kernefunktionen 
Arbejdet med kvalitet i pædagoguddannelsen kan godt være et område som andre end 

uddannelseslederen beskæftiger sig med, og som uddannelseslederen ikke nødvendigvis er en del 

af. I interviewene fortælles der om hvordan de respektive indsatsområder organiseres i forskellige 

arbejdsgrupper, udvalg og lignende, som så arbejder på organisationens interesse, f.eks. i relation 

til udviklingen af kvalitet. Undervisere og uddannelsesleder, på de lokale campusser, kan ikke i 

fællesskab gøre brug af egne kvalitetsforståelser, eller i sønderlig udstrækning igangsætte 

udviklingsprojekter på den baggrund. Udviklingen af undervisningspraksis henlægges til særlige 

enheder i organisationen. ”Kvalitet er et andet arbejdsfællesskab end det som jeg er i. Det vil sige 

at der sidder en (anden) uddannelsesleder for bordenden af det arbejdsfællesskab der har med 

kvalitet at gøre, og har så en medarbejder med eller en anden leder. Her hos mig, der er det så min 

uddannelseskoordinator som sidder med omkring bordet med kvalitet. Selve maskinrummet 

omkring hvordan kvalitet … er jeg faktisk ikke så meget en del af” (Bilag 1: 9). 
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De organiseringer som finder sted i professionshøjskolerne, sker ikke med henblik på at udvikle og 

håndtere den interne kompleksitet i organisationen, i stedet kan organiseringerne ses som måder 

at administrere den styring som sker fra politisk side og af egen professionshøjskole. Det bliver en 

måde at håndtere instrumentel styring på, som også for betydning for hvordan der arbejdes med 

kvalitet på de lokale uddannelsessteder. En uddannelsesleder fortæller ”Bare alene ind i 2014 

uddannelsen, hvor vi jo er meget mere bekendtgørelsesstyret end vi nogen sinde har været før, 

ikke. Der er det jo bekendtgørelsen og i professionshøjskolen en fælles studieordning som så at 

sige, i hvert fald på papiret, definere hvad er så kvalitet?” (bilag 1: 10). 

Uddannelsesbekendtgørelsen har ført til en øget detailstyring af undervisningens indhold gennem 

kompetence, videns – og færdighedsmål, som på den vis efterlader meget lidt råderum for lokale 

undervisningstiltag. ”Men kvalitet det er hvis de studerende når de millioner af kompetencemål 

som de så har fået stillet op. Alt for mange kompetencemål, er du sikkert ikke uenig i, det er en ret 

gængs holdning i pædagoguddannelsen” (bilag 1: 10). 

Sideløbende med at undervisningens grundlag defineres tæt, så foregår der desuden 

dokumentation og evalueringer som styrer den måde som professionshøjskolerne udvikler 

pædagoguddannelsen. ”… at den måde man arbejder med kvalitet på nu også i forhold til sådan 

noget som akkreditering hvor vi egentlig bliver målt på, i første omgang, om vores kvalitet var god 

nok…” (bilag 1: 11). 

Reformer 

Uddannelsesledernes fortællinger om styring og kontrol i pædagoguddannelsen, vidner om den 

transformation der er sket af uddannelsesinstitutionerne. 

Målsætningen med reformer har historisk set været at skabe forandringer i det man kan kalde 

forældede og forstenede institutioner. Reformer kan på den vis ses som en måde at bryde med 

traditioner og kultur. På den måde kan det ses at de løbende reformer af pædagoguddannelsen, 

herunder de mange fusionsprocesser, har løftet spørgsmålet om kvalitet i pædagoguddannelsen 

fra en lokal forankring i seminarierne til at blive defineret på et politisk niveau. Det er en udvikling 

der er sket hen over en meget kort årrække, og som der kan findes tegn på i uddannelsesledernes 

udsagn. 
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Det er en fortælling om bestræbelsen om at skabe konkurrence og harmoni på en og samme tid, 

gennem en styring præget af f.eks. new public management tænkning. Der sker en harmonisering 

af de kriterier som uddannelsesstederne bliver målt og evalueret på, og konkurrencen sker så på 

den vis på lige og objektive vilkår. I et politisk perspektiv har de tidligere pædagogseminarier 

givetvis fremstået som forstenede og forældende, men i et nutidigt uddannelseslederperspektiv 

fremstår evidens, evalueringer, kvalitetssikringer og uddannelsesbekendtgørelser som fikseringer 

af det uddannelsesmæssige og handlerum, f.eks. i relation til didaktik og bestemmelsen af det 

faglige indhold. Man kan sige at reformerne fører til en ny form for institutionel forstenelse, ikke i 

en form af selvtilstrækkelig kultur eller selvforståelse, men som en form for politisk 

ønskværdigheds forestilling. Ønskværdigheds forestillinger som danner grundlaget for 

programmering af professionshøjskolerne, og dermed også pædagoguddannelserne. 

Programmeringerne tager f.eks. i form af rammekontrakter, indgået mellem uddannelses – og 

forskningsministeriet og professionshøjskolerne og følgegrupper der koordinerer indsatserne 

nationalt.  

Modstand mod reformer 

Et af evalueringstiltagene er modulevalueringer. Der har altid forekommet forskellige former for 

evalueringer af undervisningen i pædagoguddannelsen, men tidligere har underviserne evalueret 

med henblik på egen undervisningspraksis og med henblik på udviklingen af nye lokale 

undervisningsforløb og projekter. Nu indgår evalueringerne i et større evalueringssystem der 

retter sig mod de eksterne krav som pædagoguddannelserne stilles. En uddannelsesleder fortæller 

om undervisernes modstand mod de nye evalueringsformer. ””Underviserne syntes at det var 

noget pjat med de modulevalueringer… Underviserne sagde at de lavede dem fordi at ”det siger 

Kejseren at vi skal gøre og vi giver Kejseren hvad Kejseren vil have”” (bilag 2: 4). 

En uddannelsesleder beskriver meget tydeligt hvorledes undervisergruppen har mistet indflydelse 

på definitionen af kvalitet i pædagoguddannelsen. ”Så jeg ser jo meget en handleplan for 

pædagoguddannelsen eller en… strategi, som mine styreværktøjer. Og det er i processen af 

tilblivelsen af de der dokumenter vi har drøftelserne om kvalitet. Og når de først er stadfæstet, så 

dribler vi med dem. Så er det en form for handleplan jeg har” (bilag 2: 9). Samme uddannelsesleder 

beskriver ligeledes undervisernes perspektiv på evalueringsarbejdet. ”… jeg forestiller mig at de 

tænkte at kvalitet det er mere noget i relationen mellem underviser og den studerende og det der 
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foregår inde i undervisningen. Mere end det er en akademisk knæbøjning på at lave en evaluering, 

endsige handleplan” (bilag 2: 10). 

En anden uddannelsesleder fortæller at ”altså nye ting de skal virkelig præsenteres så det kan gro i 

deres have. Så har det jo været dejligt at have mange timelærer, fordi de klør jo bare på med krum 

hals” (bilag 3: 5). Det viser at der, på instrumentel vis, er fokus på at gennemføre nye tiltag i 

relation til undervisernes praksis og som der ofte er modstand overfor.  

Konturerne af lokale kvalitetsforståelser 

Uddannelsesledernes udsagn vidner om en pædagoguddannelse præget af heteronomi og deres 

ledelsesrum opleves på den vis udsat for et kompleks af forskellige former for krydspres. Men 

selvom uddannelseslederne i almindelighed oplever at definitionsmagtens er taget fra de lokale 

uddannelsessteder, så finder de alligevel frem til måder hvorpå de kan understøtte kvalitet i de 

lokale pædagoguddannelser. En uddannelsesleder fortæller ”Jeg tænker at den forskellighed i 

medarbejderprofiler, hvis du vil kalde det det, det er berigende for de drøftelser der er i de teams 

som der er på pædagoguddannelsen og det beriger kvaliteten at der kommer forskellige 

perspektiver ind i en drøftelse af for eksempel modulevalueringerne (bilag 2: 6). 

Uddannelseslederen bruger på den vis den faglige mangfoldighed i en undervisergruppe med 

henblik på at kvalificere det faglige arbejde, f.eks. med henblik på at skabe nye handlinger på 

baggrund evalueringsresultater. 

En anden uddannelsesleder fortæller om hvordan undervisernes tolkninger og vægtninger af 

uddannelsesbekendtgørelsen kan ses som udtryk for kvalitative vurderinger der bidrager til en 

særlig toning af undervisningsforløbene. ”Det er trods alt stadigvæk sådan, selvom der er virkelig 

mange kompetencemål i hvert modul, så vægtes de jo ikke lige højt – for det kan ikke lade sig gøre. 

Og der kan man sige der bliver det meget den enkelte modulansvarlige sammen med sit team, som 

så og sige definerer vægtningen. Og dermed vel også indirekte har sagt at det er det vi tænker er 

kvalitet. Man vægter jo ikke bare ud fra interesse, men ud fra hvad man tror eller ved der virker og 

hvad der er vigtigt” (bilag 1: 16). 

Om muligheden for at øge kvaliteten i pædagoguddannelsen fortæller en uddannelsesleder at det 

handler om at de studerende skal være en del af et uddannelses – og læringsmiljø, hvor 

underviserne er til rådighed. Her går uddannelseslederens kritik ikke så meget på de konkrete 
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tiltag, som de beskrives i handleplanerne, men på at de studerende overlades til sig selv i 

størstedelen af deres studietid. En anden uddannelsesleder fortæller ligeledes om, at kvalitet i 

uddannelsen har svære kår når underviserne ikke følger de studerende gennem modulerne. 

Uddannelseslederen fortæller ”Hvis man havde den der tilgang, at relation var vigtigere end at det 

var fagligt spidskompetent altid, så tror jeg det kunne gøre noget andet ved kvaliteten” (bilag 1: 

17). Det som belyses her er, at underviserne allokeres til undervisning i pædagoguddannelsen ud 

fra kombinationen af videns – og færdigheds mål i uddannelsesbekendtgørelsen og så de 

kompetencer som underviseren objektivt set besidder. På den vis bliver allokeringen lidt et 

puslespil der trænger underviserens følgeskab med de studerendes læring i baggrunden. 

En uddannelsesleder fortæller om det handleplanspunkt som omhandler kravet om, at de 

studerende skal dokumentere en 40 timers studieuge. ”Men når vi så skal dokumentere en 40 

timers arbejdsuge, hvis nu der var nogle undervisere i nærheden til at være lidt omkring dem, så de 

kunne spørge og osv. Altså, hvis det ligesom var en arbejdsdag de skulle være på uddannelsen, det 

tror jeg kunne løse nogen ting” (bilag 3: 7). Handleplanspunktet om dokumentationen af de 40 

timers studieuge sigter mod at øge de studerendes studieaktivitet og på den vis overlades 

uddannelsesstederne ikke mulighed for selv at finde frem til hvorledes dette bedst muligt opnås. I 

stedet kontrolleres det hvorvidt de enkelte uddannelsessteder følger handleplanspunktet, ikke om 

punktet har den ønskede effekt. I et demokratiperspektiv ville uddannelsessteder med større 

autonomi kunne, gennem argumentation og udviklingsarbejde, bestræbe sig på at indfri 

målsætningen- i stedet for handlingen. 

På den vis anskuer uddannelseslederne at uddannelsesreformen har afstedkommet mange af de 

problemer som er identificeret og dokumenteret af Danmarks Evalueringsinstitution. De 

identificerede problemer afstedkommer så handleplaner udarbejdet af en følgegruppe nedsat 

under Uddannelses – og Forskningsministeriet. Uddannelseslederne vurderer at de 

grundlæggende problemstillinger i pædagoguddannelsen ikke bliver adresseret. Det omhandler 

detailstyring af indholdselementerne i uddannelsen, den begrænsede tid de studerende har 

sammen med underviserne og det forhold at der vanskeligt etableres et læringsmæssigt følgeskab 

med de studerende. I det perspektiv kan kvalitet ses som de studerendes mulighed for faglig 

feedback i hverdagen og følgeskab gennem uddannelsen. 
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Dannelse i uddannelsen kan ses som en måde at opsummere problemstillingen. ”Altså dannelse 

også. Dannelsesbegrebet fylder rigtig meget hos underviserne og begrebet didaktik. Med mange af 

de nye tiltag så er det også sådan noget med at man skal, men hvordan passer det ind i 

didaktikken. Det er underviserne jo meget optaget af, det er jo deres hjertebarn at få tingene til at 

passe sammen. Og følge de studerende og se den der dannelsesproces. Og det kan godt spille lidt 

ben, når der også lige er så mange ting at man lige skal” (bilag 3: 9). 

Opsamling 

Uddannelsesledernes udsagn vidner om at udviklingen af kvalitet i pædagoguddannelsen løftes ud 

af den lokale praksis. De helt overordnede rammesætninger sker gennem politisk intervention 

som følges op af forskellige former for fedback-mekanismer der virker som kontrol og som 

evalueringsgrundlag. 

Uddannelseslederne kan derfor også fortælle om modstand mod den politiske styring som finder 

sted. F.eks. fortælles om modstand mod at foretage modulevalueringer, da de indgår i et større 

centralt evaluerings – og feedbacksystem. Et evalueringssystem der skaber grundlag for centralt 

definerede forståelser af kvalitet, såsom handleplaner og reformer af pædagoguddannelsen. 

Pædagoguddannelsen kan ses som udviklet gennem et stadigt større kompleks af foreskrivende 

procedurer. Mængden af praksis overgribende procedurer vidner som en instrumentel styring som 

ligeledes kan ses som grobunden for undervisernes modstand. Samtidig vidner styringsformerne 

om en uddannelsespraksis hvor demokratiske involveringsprocesser eroderes. 

2. Hvilke afsæt tager udviklingsprojekter 
En vekseluddannelse, som pædagoguddannelsen, har en indbygget opmærksomhed på at skabe 

sammenhæng mellem undervisning og praktik, mellem forskning, teori og praksis. 

Forskningssatsningerne og undervisningsaktiviteterne tilstræbes at blive mere og mere 

anvendelsesorienteret. I den forbindelse har de respektive professionshøjskoler udviklet 

strategier, organisering og indsatser for forsknings – og udviklingsarbejder. Det 

anvendelsesorienterede perspektiv bliver på den vis koblet til kvalitetsbegrebet. 

Forskning og udvikling 

Forsknings – og udviklingsprojekter forankres i professionshøjskolerne. De enkelte campusser 

allokerer derefter undervisere ind i de programmer hvor aktiviteterne finder sted. På den vis bliver 

underviserne, helt eller delvist, allokeret ind i forsknings – og udviklingsarbejde. Det betyder også, 
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at forsknings – og udviklingsarbejdet ikke tager afsæt i det lokale arbejdsfællesskab på en campus. 

En uddannelsesleder fortæller ”Eksempelvis i forhold til forsknings- og udviklingsarbejde, i en ny 

organisering. Der er forskning og udviklingsarbejdet trukket fuldstændig væk fra uddannelserne. 

Helt og aldeles væk, de lever fuldstændigt deres eget liv” (bilag 1: 7). 

Udviklingsprojekter som sigter mod at skabe mere kvalitet i pædagoguddannelsen igangsættes 

ligeledes på baggrund af implementeringer. Et af de udviklingstiltag som skal understøtte 

udviklingen af kvalitet af uddannelsen, og som alle professionshøjskoler arbejder med, er som 

tidligere nævnt at skabe sammenhæng mellem forskning og undervisning. En uddannelsesleder 

fortæller ” … også fordi at vi arbejder rigtig meget med det der begreb forsker i undervisning og 

underviser i forskning. Men det er jo også ret komplekst. Det lyder nemt at sige, men det er ret 

komplekst at få en forsker ind i det som underviserne kan til hudløshed, og så få underviserne ind i 

en forskningstænkning” (bilag 3: 8). 

Det viser, at uddannelseslederen oplever et organisatorisk rationale der griber ind i deres 

ledelsesmæssige handlerum. Underviserne allokeres til forsknings – og udviklingsarbejde med 

henblik på at skabe sammenhæng mellem netop uddannelse og forskning. Men i et 

uddannelsesleder perspektiv opleves det ikke at lede frem til den ønskede effekt. Den ønskede 

effekt af organiseringen fremstår mere eller mindre vilkårlig. En uddannelsesleder fortæller om 

dette ”… omkring kvalitet, at det kan være vanskeligt praktisere et ordentligt reelt tilbageløb. At de 

spændende forsknings – og udviklingsarbejder som der bliver leveret inde i de centre, det bliver lidt 

tilfældigt hvor det løber hen. De undervisere jeg har med, ja de formår at lave noget tilbageløb til 

vores campus, men forstår de at lave et tilbage løb andre steder” (bilag 1: 7). 

Samlet set gives der i interviewene et eksempel på, at der i et campus er sat et udviklingsforløb i 

gang med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen. Projektet involverede alle underviserne, 

og effekten kunne dokumenteres efterfølgende. Projektet omhandlede ”at alle medarbejdere skal 

ud og virke i den praksis som vi uddanner til. Det punkt er kommet fordi medarbejderne har sagt at 

nogle gange kan det være en værdi at have praksis tættere på vores undervisning for at have en 

forståelse af hvad der foregår der ude” (bilag 2: 5). Så der kan findes rum til at skabe 

udviklingsforløb i eget campus, men uddannelseslederen fortæller også om at det er en svær 

opgave at facilitere, da det kræver en del ledelsesmæssig tid som kan være svær at finde. 



39 
 

Ud over dette eksempel, så kan der skabes udviklingsprojekter gennem ekstern finansiering. Et 

eksempel er et Lego finansieret projekt som hedder Playfull Learning. Det er et landsdækkende 

projekt som indgår i de danske professionshøjskolers programmer og som til dels går på tværs af 

nogle af uddannelserne. ”…nu hvor legen får lov til at komme lidt tilbage igen, igennem Playfull 

Learning osv. Så alt det der, det er jo også politisk styret (bilag 1: 14). 

Implementering 

Som uddannelseslederne tegner et billede af, så opleves der mange udfordringer og problemer 

med den seneste uddannelsesbekendtgørelse for pædagoguddannelsen. Der er som sådan intet 

der kan påvise at det er bekendtgørelsen som har afstedkommet udfordringerne, men det er 

sådan det opleves af uddannelseslederne. I forbindelse med evalueringerne af 

pædagoguddannelserne er der identificeret konkrete områder hvor der fra centralt hold ønskes at 

der opnås bedre resultater. Uddannelses – forskningsministeriet har i samarbejde med en 

følgegruppe udarbejdet en handleplan for pædagoguddannelsen. Der er samlet set 9 

implementeringer som skal gennemføres over den næste korte årrække. En uddannelsesleder 

fortæller ”Vi laver jo handleplaner (følgegruppen), men de handleplaner - det vidste vi godt i 

forvejen. Jeg ved jo godt at de studerende har brug for at blive faciliteret. Jeg ved godt at de 

studerende gerne vil have flere undervisningstimer. Jeg ved godt at de har brug for at underviserne 

er der noget mere til at faciltetere. Det behøver jeg jo ikke at evaluere for at finde ud af (bilag 3: 7). 

Uddannelsesbekendtgørelser, ministerielle handleplaner og professionshøjskolernes egne 

projekttiltag, blandt andet på baggrund af partnerskaber med private virksomheder og 

kommunale forvaltninger, bidrager alle til en ledelsesmæssig kontekst præget kontinuerlige 

forandringer i form af implementeringer. Dog ikke som forandringer som tager afsæt i lokale 

prioriteringer og målsætninger, men forandringer defineret af den øverste ledelse, Danske 

Professionshøjskoler eller på ministerielt plan. På den vis er der tale om en meget stram 

instrumentel styring af pædagoguddannelsen. Det billede som interviewene efterlader, indikerer 

at styringen ikke efterlader megen plads til at de lokale campusser selvstændigt kan agere og 

reagerer på lokale udfordringer. Det betyder også, at de lokale campusser orienterer sig mod 

implementeringer af procedure, altså gyldige grunde, i stedet for at udvikle tiltag der indfrier 

målsætningerne – de gode grunde. 
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Opsamling 

I et perspektiv fra de interviewede uddannelsesledere, så kan man ikke mere tale om 

uddannelsesinstitutionerne som løst koblede organisationer. Der sker ikke mere løbende udvikling 

af uddannelsesaktiviteternes kvalitet gennem kontinuerlige forandringer foranlediget af 

uddannelsesstederne selv. Det sker i stedet gennem interventioner i form af procedurer. Det 

billede som tegner sig, ligner på den vis mere og mere en tayloristisk organiseringen og styring af 

pædagoguddannelsen. De tiltag der sættes ind med på pædagoguddannelsesstederne, sker 

uanfægtet demografiske forskelle og uden skelen til lokale uddannelsesmæssige traditioner. I 

forhold til den organisationsteori som anskuer, at velfærdsinstitutionerne har bevæget sig fra en 

bureaukratisk tilstand til post- bureaukratisk form, så fremstår denne empiri og analyse som en 

antitese i forhold til den almene teoriudvikling. 

Der er eksempler på at udviklingen af kvalitet i pædagoguddannelsen kan ske på baggrund af 

lokale udviklingsprojekter. Den måde som udfordringer søges løst på, gennem instrumentel styring 

og udvikling af procedurer, understøtter blot ikke de potentialer som de respektive campusser 

repræsenterer. Ud fra uddannelsesledernes udsagn, så syntes der ikke være blik for de 

kapabiliteter som de respektive campusser repræsenterer. Kapabiliteter som ikke kan styres, kun 

ledes og faciliteres. 

3. Hvilke strategier gør uddannelseslederne brug af 
Som de foregående temaer giver et billede af, så sker hovedparten af forandringsopgaver på 

baggrund af tiltag igangsat uden for uddannelsesledernes lokale campus, som tager form af 

implementeringsopgaver. På spørgsmålet om hvorvidt de på et campus kan igangsætte 

udviklingsprojekter, fortæller en uddannelsesleder ”Og lige nu fylder det udefra kommende så 

meget at der praktisk talt ikke er økonomisk eller mentalt fokus eller overskud til at gøre ret meget 

andet, end det som er defineret” (bilag 1: 18). En anden uddannelsesleder fortæller meget kort at 

”Ingen. Altså hvis du siger egne udviklingsprojekter…” (bilag 3: 10). Så ud over det tidligere omtalte 

projekt som vedrørte undervisernes praksiskendskab, så igangsættes der ikke udviklingsprojekter 

hos de interviewede uddannelsesledere som tager afsæt i undervisernes egen 

undervisningspraksis. Der tages primært afsæt i databasseret feedbackprocesser og evalueringer 

udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Uddannelseslederne har derfor en opgave med at 

implementere en stor del tiltag og procedurer som ikke udspringer af de lokale kontekster. 
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Spørgsmålet er så hvilke strategier og metoder uddannelseslederne gør brug af i deres ledelse, når 

tiltag skal implementeres. 

Uddannelsesledernes strategier  

På trods af det beskedne empiriske grundlag for denne undersøgelse, så tegner der sig et billede af 

en pædagoguddannelse som er underlagt en massiv styring, en uddannelsespraksis præget at 

heteronomi. Dette styringsaspekt kan i sig selv give anledning til overvejelser om graden af 

uddannelsesmæssig og samfundsmæssig nytteværdi. Men i denne undersøgelse fremstår styring 

som et vilkår i pædagoguddannelsen og opgaven bliver derfor, at undersøge hvordan styringen 

forvaltes på det laveste niveau i ledelseshierarkiet, der hvor implementeringerne skal ske. 

En uddannelsesleder fortæller om tilgangen til den intensiverede databaserede evaluering. I 

denne uddannelsesleders øjne er de databaserede modulevalueringer det som omtales en, skal 

opgave, men også en opgave som der i denne leders perspektiv forsøges at give mening i 

hverdagen og til at kvaliteten kan øges i uddannelsen. ”For mig var det en ledelsesopgave, som jo 

er en skal-opgave, til at give mening. Så det ikke bare er noget man skal gøre bare fordi man skal 

gøre det, men at man gør det fordi det bidrager til at man selv også bliver dygtigere og dermed får 

højere kvalitet på uddannelsen” (bilag 2: 4). Denne tilgang vidner om en erkendelse af, at det er 

afgørende for en succesfuld implementering at modulevalueringerne også gavner 

kernefunktionen, der hvor evalueringerne foretages, og på den vis også bidrager til at skabe 

mening for underviserne i deres underviserpraksis. Spørgsmålet er så hvordan det kan ske. 

De ledelseshandlinger som de interviewede uddannelsesledere fortæller de gør brug af ifm. 

styring og implementering, vidner om forholdsvis stor difference i tilgang og praksis. Deres 

ledelsespraksis syntes at spænde fra en stor grad af proces facilitering, til en praksis der bærer 

præg af uddelegering af opgaven og implementeringen til en koordinator eller til en 

undervisergruppe, herunder teams. 

Implementerings strategier – imellem formidling, oversættelse og involvering 

Som beskrevet kan jeg identificere stor forskel i måden implementeringer ledes. En 

uddannelsesleder delegerer, mere eller mindre, implementeringsansvaret til sine undervisere. 

Uddannelseslederen fortæller ”For eksempel så laver jeg info til deres dagsorden på deres møder i 

deres teams. At der skal være opmærksomhed på det og det og det. Jeg laver en dagsorden på det 

som jeg skal være sikker på at de gør…. så er jeg lidt med i starten. Og så siver jeg ud. Og så er det 
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tovholderen der tager over” (bilag 3: 11). Jeg spørger supplerende ”Er det også en del af den gamle 

autonome kultur, at det er fint at du sætter dagsordenen og rammerne, men så går fra dem igen, 

for så skal de selv forvalte det?” (ibid.). Hvortil uddannelseslederen fortæller at ”Ellers bliver jeg 

fedtet for meget ind i det. Det vil jeg simpelthen ikke” (ibid.). 

På den vis ser det ud til at der sker en dekobling af undervisergruppen, set i relation til de 

handlinger som skal implementeres. Der gøres ikke bestræbelser på at foretage oversættelser af 

det som skal implementeres, oversættelser ind i undervisernes praksis. Oversættelsesarbejdet 

overlades på den vis til underviserne selv. En sådan ledelsespraksis fremstår på den vis som 

rådvild, beslutninger videregives blot og der forsøges måske på den vis at handle loyalt og lydigt 

over for de beslutninger som er truffet af den øvre ledelse. Hvad der så sker, når underviserne 

overlades til selv at oversætte implementeringsindsatserne, kan ikke udledes af denne 

undersøgelse.  

En anden uddannelsesleders vægter dialogen om de implementeringstiltag som skal håndteres. 

Uddannelseslederen vægter det dialogiske, i beskrivelsen af sin ledelsesform. Uddannelseslederen 

fortæller ”Det kan godt være nogen der virkelig problematisere noget som vi bare skal 

implementere og er som det er. Og det stopper jeg så og det er alligevel også en balance ting, fordi 

der skal også være den der ventil som gør at luften lige bliver lukket ud. Det skal der også være 

plads til. Der skal lige være de der 2 minutters brok hvis det er det der er brug for, og så er den 

lukket – og så er vi videre” (bilag 1: 24).  Uddannelseslederen skelner imellem implementeringer 

hvor hvordan spørgsmålet ikke er afgjort og implementeringer hvor fremgangsmåden er afgjort på 

forhånd. Involvering og dialog bliver anvendt med henblik på at give undervisergruppen 

indflydelse på hvordan implementeringer skal realiseres. Derimod gives der ikke så megen plads til 

dialog hvis implementeringsformen er forudbestemt. Uddannelseslederen fortæller ”Så er det 

meget vigtigt for mig at kommunikere hvorfor der ikke er indflydelse. Så man ikke misforstået 

begynder at diskutere nogen ting, altså der har jeg nogen undervisere som mega gerne vil bruge en 

masse energi på at diskutere, hvorfor skal vi egentlig det her?” (bilag 1: 24). Her bliver muligheden 

for dialog afgjort af medarbejdernes indflydelsesmulighed i en given sag. Uddannelseslederens 

dialogiske tilgang er dermed afgrænset til de aspekter af undervisernes praksis som de har 

indflydelse på. Set i et oversættelsesperspektiv vil implementeringstiltag som underviserne har 

mindre indflydelse på, kalde på et større oversættelsesarbejde, end de tiltag hvor der er en stor 
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grad af indflydelsesmuligheder. Dialog fremstår her som afhængig af graden af 

indflydelsesmuligheder. 

Dertil kommer at uddannelseslederen generelt prioriterer dialog med underviserne som afsæt for 

egen ledelse. ”…, altså underviserne de kan nogle ting i sagens natur som jeg ikke kan. Altså, det er 

jo dem der er de fagligt kompetente. Det betyder også at hvis jeg ikke hele tiden er i dialog med 

den enkelte og det enkelte team om hvad er egentlig god kvalitet, og hvad skal der til, så sker der 

ingen ting. Så jeg er 100 % afhængig af hvad de fagprofessionelle i den her sammenhæng siger. Jeg 

er ikke jo ikke fagprofessionel i det felt som sådan vel, … ” (bilag 1: 21). På den vis tjener dialogen 

også som feedback til uddannelseslederen i forhold til at træffe de bedst mulige 

ledelsesbeslutninger. 

Den sidste uddannelsesleder vurderer at der er stort ledelsesmæssigt handlerum. Men samtidig 

beskriver uddannelseslederen også hvorledes handlerummet er defineret af styreværktøjer. ”… 

strategi har selvfølgelig været drøftet i lederforum. Men det her er jo et styreværktøj for mig som 

er med til at rammesætte hvad den allerøverste ledelse synes om kvalitet. Og det læner jeg mig ind 

i. For hvis jeg ikke var enig, så skulle jeg have sagt det under processen da den blev skabt. Så det er 

for at give dig et eksempel på hvordan et styreværktøj kan være med til at rammen for det arbejde 

vi laver med kvalitet” (bilag 2: 8). På den vis beskriver denne uddannelsesleder ligeledes hvorledes 

kvalitet i pædagoguddannelsen er stærkt styret, i dette tilfælde i relation til professionshøjskolens 

strategi. 

Men denne uddannelsesleder giver udtryk for ”Jeg syntes at jeg er meget leder og har stort 

råderum. De overordnede linjer er sat, men nede under det, der har jeg stort råderum” (bilag 2: 

10). Under interviewet med denne uddannelsesleder forekom der ikke italesættelse af tiltag der 

på instrumentel vis skulle implementeres. ”Og så syntes jeg at jeg har nogle virkelig dygtige 

medarbejdere der er super begavede og har gode overvejelser til hvordan de kan kvalificeres. Det 

er jo ikke mig der løber med, jeg skal jo bare rammesætte det. Min opgave som leder er at få det til 

at ske, men de kloge tanker er jo ofte nogen som medarbejderne kommer med” (bilag 2: 10). 

Ved denne uddannelsesleder foretages evaluering og dokumentation også med afsæt i egne lokale 

aktiviteter, men som det vurderes understøtter den fælles strategi. ”Så har vi dokumentation og 

så kan vi i hvert fald dokumentere at det tiltag der er iværksat i en… strategi faktisk fører til øget 
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kvalitet i undervisningen (bilag 2: 7). Og i forhold til nye udefra kommende tiltag som skal 

implementeres, fortæller uddannelseslederen ”vi kigger innovativt på det her. Vi er fuldstændig 

åbne om at forme det her på en ny måde. Det er jo det jeg kan som leder, at facilitere processen, … 

” (bilag 2: 11). Denne uddannelsesleder fremstår bevidst om sin afgørende betydning for at 

implementeringer kan lykkedes, så tiltagene kommer til at indfri intentionerne og samtidig, i størst 

muligt omfang, kan give mening i undervisernes praksis og medvirke til at kvaliteten øges. 

Denne uddannelsesleder fortæller også om modstand i undervisergruppen, som lederen fandt sig 

nødsaget til at gå med. ”Der tog det en drejning ledelsesmæssigt, og det gjorde vi så. Så er jeg 

forholdsvis modig nok til at sige at jeg går med medarbejderne” (bilag 2: 12). Og ”Ja, jeg tænker jo 

at det er svært som ledelse at drible afsted med nogle ting man selv synes skal bidrage til højere 

kvalitet uden at have medarbejderne med. Det er trods alt i undervisningen det sker” (bilag 2: 8). I 

denne uddannelsesleders perspektiv er det afgørende at undervisergruppen kan tilskrive tiltagene 

mening i deres praksis, hvis implementeringerne skal lykkedes. 

Opsamling 

Alle uddannelsesledere fortæller at hovedparten af de ledelsesopgaver de har i relation til 

udvikling af kvalitet i pædagoguddannelsen, omhandler implementeringstiltag som udvikles og 

formuleres på højere ledelsesmæssige niveauer eller tiltag som bestemmes politisk. I empirien kan 

registreres forskellige ledelsesmæssige strategier i relation til at sikre implementeringerne.  

Den ene strategi sigter mod at inddrage underviserne i implementeringsprocesserne. Det handler 

om at udvikle ejerskab og forsøge at får implementeringstiltagene til at give mening i praksis, altså 

der hvor undervisningen sker. Denne ledelsesstrategi kan ses som på en og samme tid favnende 

en innovativ og emergerende tilgang til implementeringen af tiltag, samtidig med at der ledes 

loyalt over for de beslutninger der er gjort på ledelsesniveauer over.  

En anden strategi som kan identificeres, tilstræber brugen af dialog med underviserne i 

implementeringen af tiltag i tilfælde hvor implementeringsformen ikke er forudbestemt. 

Implementeringen skal integreres i en underviserpraksis og underviserne inddrages med henblik 

på at finde frem til hvordan det bedst muligt kan gøres. Dialog om implementeringen er dermed 

afhængig af undervisernes indflydelsesmuligheder og afgøres på den vis ikke af 

oversættelsesbehovet.  
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Den sidste strategi som kan identificeres, fremstår primært delegerende. De implementeringer 

som skal foretages i uddannelsen overleveres til underviserne og lederen træder til når 

underviserne kalder på en ledelsesbeslutning. Det er en strategi som på mange måder leder 

tankerne tilbage på den tid hvor uddannelserne var forankret i de gamle pædagogseminarier og 

som en videreføring af en ledelsesstil der udspringer af en anden tid og kontekst.  

De tre strategier kan fremstå som meget forskellige og kan give anledning til overvejelser over 

hvordan der på et så lille empirisk grundlag fremkommer så stor differens. Jeg kan finde en 

indikator som kan udsige noget om årsagen til dette ledelsesmæssige forhold, som i første 

omgang fremstår vilkårligt. Det omhandler graden af uddannelseslederens integration i 

udviklingen af strategi, politikker m.m. Graden af dekoblinger, som opstår i relation til 

implementeringerne, øges allerede det tidspunkt hvor uddannelsesledelsen i en 

professionshøjskole matrix organiseres. På den vis specialiseres uddannelseslederne inden for 

særlige uddannelsesmæssige områder, men mister samtidig følingen med andre områder og kan 

på den vis miste blikket for helheden. Et af interviewene efterlader et indtryk af en 

uddannelsesleder som har deltaget i strategiudvikling med den øvre ledelse og aktivt bruger dette 

i sin ledelse af underviserne. Det giver mulighed for at oversætte forskellige målsætninger ind 

undervisernes praksis. 

Dermed efterlader det også en oplevelse af uddannelsesledere der er overladt til sig selv, uanset 

om de gives mere eller mindre gunstige vilkår og rammer for uddannelsesledelse. 

Implementeringernes succes står og falder med uddannelseslederne, men ingen af 

uddannelseslederne fortæller om organisatoriske tiltag der nævneværdigt understøtter deres 

bestræbelser i at udmønte de ønskværdige handlinger som organisationen ønsker for 

pædagoguddannelsen. Dermed måske også forklaringen på, at ledelsesstrategierne kan fremstå 

vilkårlige i et organisatorisk og strategisk perspektiv. 

I et demokratisk og emergerende perspektiv, så efterlades underviserne i en rolle hvor deres 

opgave er at sikre implementeringer, uanset ledelsesstrategi. Der opstår intet nyt i 

pædagoguddannelserne på baggrund af kreative, innovative og opfindsomme undervisere der 

sammen videreudvikler pædagoguddannelsen. Man kan frygte, at opfindsomhed og kreativitet 
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erstattes af en kultur præget af lydighed og uddannelsesstedernes kapabiliteter eroderes i takt 

hermed. Demokrati står tilbage som en værdi, ikke en praksis.  

Sammenfatning af analyserne 
Uddannelseslederne udsagn vidner om en pædagoguddannelse hvor definitionen af kvalitet i 

uddannelsen sker på ledelsesniveauer over uddannelseslederen. Uddannelseslederne gives, på 

forskellig vis, mulighed for at påvirke og deltage i de processer som leder frem til definitionerne, 

men det overordnende billede som danner sig, viser en instrumentel styring af 

pædagoguddannelsen. Pædagoguddannelsen er gået fra en mere autonom seminariekultur til en 

mere konceptlignende uddannelse, hvori kvalitetsforståelsen er indlejret. 

Udvikling af kvalitet i pædagoguddannelsen initieres fra centralt hold. Ledelse af implementering 

bliver derfor til uddannelsesledelsens primære udviklingsopgave. Det vil sige, lede på hvordan og 

ikke på hvad der skal ske af forandringer. Det betyder derfor også, at der ikke gives plads til 

udvikling af kvalitet i en emergerende form på baggrund af de lokale kapabiliteter.  

Det er en styring som sker på baggrund af et komplekst system af feedbacksystemer, 

evalueringsinstitutioner som Danmarks Evalueringsinstitut, ministerielle følgegrupper, Danske 

Professionshøjskoler og professionshøjskolernes egne strategier, som ender ud i konkrete 

implementeringer som uddannelseslederen skal sikre. Denne styring og udvikling af definitioner af 

kvalitet i pædagoguddannelsen ender ud i uddannelseslederens selvstændige ansvar for 

implementeringerne.  

Sammenfatning af diskussionerne 
Gennem et af interviewene fortælles der om hvorledes et udviklingsprojekt realiseres på baggrund 

af undervisernes ønsker der er formuleret individuelt, gennem interview af underviserne. Det var 

et sammenfald af undervisernes ønsker der gav anledning til udviklingsprojektet. Det betyder, at 

det kan udledes, at der ikke skabes udviklingsprojekter på baggrund af de faglige miljøer, som 

undervisergrupperne på forskellig vis repræsenterer. Udviklingsprojekter sker på baggrund af 

implementeringer eller på baggrund af feedbackprocesser imellem uddannelsesleder og 

undervisere. Feedbackprocesser der kvalificere uddannelsesledelsen til at træffe de bedst mulige 

beslutninger. Feedbackprocesserne fremstår omvendte, eller som en alternativ form for nedefra 

op perspektiv, da det er underviserne der giver ledelsen feedback med henblik på ledelsens 
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opgaver og målsætninger. Opgaver og målsætninger der omhandler reformer og 

implementeringer af forskellig art. Når der ikke sker udvikling på baggrund af de faglige miljøer, 

bliver det spørgsmålet er hvilken form for feedback det efterlader uddannelseslederne at give 

deres undervisere på deres undervisningspraksis, individuelt som kollektivt.  

Den styring som sker af pædagoguddannelsen fra politisk side og den styring som sker i 

professionshøjskolerne i forhold til implementeringer og strategier fremstår som en form for 

tunnelsyn eller gentagelsestvang i ledelsestilgangen. Sat lidt på spidsen, så fremstår 

uddannelsesledernes fortællinger om deres ledelsespraksis som en videreførelse af den styring de 

selv er udsat for. En videreførelse af måden at praktisere ledelse på der forbigår, at netop 

uddannelseslederne er koblingen til kernefunktionen i de respektive uddannelser. Hvis 

dekoblinger skal undgås kalder det på at blikket rettes mod hverdagen som den fremstår. Positivt 

formuleret handler det om at sikre en uddannelsespraksis hvor uddannelseslederne kan være 

responsive over for den lokale kontekst og det situationelle.  

Med begreberne accountability og responsibility kan udviklingen af pædagoguddannelsen 

beskrives (Biesta, Gert J.J. 2011: kap. 3). Responsibility referere til det at tage ansvar for sin praksis 

og accountability referere til at stå til ansvar. Som uddannelseslederne beskriver det i 

interviewene, så står de til ansvar for de implementeringer der skal ske på deres campus. Dernæst 

står underviserne til ansvar for at integrere de handlinger som implementeringerne fører med sig. 

På den vis bliver ledelse af reformer til en lang række af stå ‘en til ansvar ned gennem et hierarkisk 

system, en styringsproces der ikke efterlader megen lidt plads tilbage til undervisere der ønsker at 

tage ansvar. Som Biesta skriver ”Accountability og dens naturlige `kvalitetssikring` er den nye 

ledelsestænknings primære instrumenter” (ibid. 64). Emergerende udviklingsprocesser og 

innovation på baggrund af kontekstafhængig faglighed, erfaring, erkendelse eroderes gennem de 

mange facetterede styringsformer som finder vej helt ind i undervisningslokalet, gennem f.eks. 

databasserede evalueringsformer.  

Handlemuligheder 
I den politiske debat som har fundet sted gennem de seneste årtier, bliver den stramme styring af 

vores velfærdsinstitutioner ofte italesat som bekymrende. New public management fremstilles 

som årsagen til de nogle af problemer der kan identificeres, f.eks. i ældreplejen og på 
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hospitalerne. Uden at gå yderligere i dybden med denne del, så kan diskursen indikere en mulig 

genkomst af tillid til de professionelles dømmekraft som et nyt grundlag for udvikling af kvalitet 

inden for velfærdsinstitutionerne. På den vis kan man anskue det som et politisk ansvar at der 

skabes nye rammer og vilkår for den faglige ledelse i velfærdsinstitutionerne. På den anden side 

kan man stille sig spørgsmålet om de forskellige aktører helt kan afskrive sig et personligt ansvar. 

Jeg vil forsøge at tegne konturerne af handlemuligheder der tager et sådan afsæt. 

Sænk blikket 

De identificerede udfordringer i pædagoguddannelsen, f.eks. omkring de studerendes 

studieintensitet, finder sted i den hverdag som foregår rundt om i landet. Det er hverdagens 

udfordringer som de viser sig for underviserne ved de studerendes fravær, manglende 

forberedelse osv. Problemidentificeringen er derfor ikke ukendt for underviserne, men når 

identificeringen bliver foretaget på baggrund af databaserede evalueringer som bearbejdes af 

Danmarks Evalueringsinstitut, så løftes identificeringen af handlemuligheder ud af den lokale 

kontekst. På den vis er der gået 2 år, fra 2016 til 2018, fra evalueringsrapporter til udformningen af 

en handleplan på sektorniveau. På den vis kan man anskue processen således, at den 

ledelsesmæssige opmærksom bliver løftet fra undervisningen som den kan iagttages i hverdagen, 

til at orientere sig mod de processer der sker langt væk fra de respektive campusser. Man kan sige 

der er sket en afkobling af responsivitet i uddannelserne, der reageres ikke på hverdagens 

feedback. 

Tag ansvar 

På den vis kan den første handlemulighed betragtes ved at uddannelsesledelsen sænker blikket og 

iagttager udfordringer som de tager sig ud i hverdagen og handler responsivt med afsæt i den 

givne kontekst. Handlemuligheden kan iagttages som en bevægelse fra udelukkende at stå til 

ansvar, til at tage ansvar. En bevægelse fra accountability til responsibility. I relation til eksemplet 

om de studerendes lave studieintensitet, så betyder det at der handles på udfordringen når den 

kommer til syne i hverdagens praksis. At der findes løsninger lokalt med afsæt i de kapabiliteter 

som de enkelte uddannelsessteder rummer. Det er en ledelsesmæssig tilgangen som kalder på en 

tillid i relation til undervisernes dømmekraft, kreativitet og evne til at samarbejde og innovere.  

Interviewene efterlader et billede af en gruppe mellemledere der har meget travlt med 

implementeringer, strategiarbejde og lignende organisatorisk arbejde, så hvorledes kan 
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opmærksomheden om hverdagens undervisningspraksis skærpes. En handlemulighed kan være at 

reflektere demokrati som andet og mere end blot en værdi vi applauderer. I et handlingsbaseret 

og nytteværdi orienteret tilgang, kan demokratiske interaktionsformer medvirke til at løsne op for 

nye handlemuligheder i praksis. Først et blik på uddannelseslederens møde med underviserne, de 

formelle såvel som de relationelle. 

Lyt 

Som uddannelseslederne fortæller, så rammesættes deres møder med underviserne med afsæt i 

de mange målsætninger som er formuleret i handleplaner og strategier. Hvis hverdagens 

udfordringer skal håndteres lokalt, må rammesætningen for møderne med undervisergruppen 

udvides. Der må skabes mulighed for at de udfordringer som står i vejen for god undervisning, som 

de opleves af underviserne, kan finde vej ind i fælles refleksioner på uddannelsesstedet. Det kan 

ske på to måder. Dels ved at underviserne gives medindflydelse på mødernes dagsordener og dels 

ved at uddannelseslederne udvikler en lyttende tilgang til mødet med underviserne i hverdagen.  

Begge måder sigter mod at bevæge sig fra det partikulære til det generelle. Underviserne kan 

registrere udfordringer som de vurdere er af almen karakter. På samme vis kan 

uddannelseslederens lytten bibringe lederen et billede af hvilke udfordringer der er af partikulær 

art og hvilke der er af almen karakter. På den vis kan problemidentifikation ske på lokalt niveau, 

som supplement til de evalueringer og handleplaner som allerede finder sted. 

Udnyt produktionsmidlerne 

Det betyder for uddannelseslederen at problemidentifikationer, som formuleres på forskellige 

niveauer, skal håndteres på samme tid. Formelt set ansvarliggøres uddannelseslederen 

handleplaner, strategier m.m. og skal levere på de opgaver. Det er implementeringer hvor 

løsningerne er defineret. Opgaver med implementeringer er først og fremmest 

uddannelseslederens ansvar, men hverdagens udfordringer kan anskues at repræsentere en fælles 

lokal interesse – de studerende inkluderet. 

Hverdagens udfordringer bliver opgaven med at håndtere udfordringer der ikke har fundet deres 

løsning, endnu. Hvis der tages afsæt i perspektivet om, at det er underviserne som repræsenterer 

professionshøjskolernes produktionsmidler, i og med at de består af undervisernes praksiserfaring, 

kompetencer og viden, så bliver det uddannelseslederens opgave at understøtte emergerende 
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processer der understøtter interaktioner underviserne imellem. Et samspil der kan lede frem til 

løsninger der ikke på forhånd kan udledes af udfordringerne. 

Som uddannelsesleder bliver det udfordringen at løfte to roller på samme tid. Dels at stå til ansvar 

for de implementeringer som skal sikres, og dels at tage ansvar for uddannelsen som den kommer 

til syne i hverdagen. 

Konklusion  
Uddannelseslederne fortæller om kvalitetsforståelse i deres undervisergruppe som vægter øget 

tilknytning til praksis, øget følgeskab med de studerende gennem studiet og øget mulighed for 

interaktioner mellem undervisere og studerende.  

Kvalitetsforståelsen i ledelsessøjlen vurderes at tage afsæt i professionshøjskolernes egne 

strategier. Kvalitetsforståelser der retter sig mod målsætninger om at skabe sammenhæng mellem 

forskning og uddannelse, teori og praksis m.m. Kvalitetsforståelser der udspringer af 

professionshøjskolernes rammekontrakter med Uddannelses og Forskningsministeriet.  

Der er enkelte eksempler på udvikling af kvalitet i pædagoguddannelsen kan ske på baggrund af 

lokale udviklingsprojekter. Et udviklingstiltag sker på baggrund af interview af underviserne og der 

fortælles om et udviklingstiltag udviklet i samspil med lokalmiljøet.  

Derudover iværksættes udviklings – og implementeringstiltag på baggrund af centrale aktører. Det 

omhandler Uddannelses og Forskningsministeriet, en følgegruppe under ministeriet og Danske 

Professionshøjskoler. Disse implementeringstiltag optager det meste af uddannelsesledernes tid 

og efterlader ikke megen plads til egne udviklingsprojekter.  

Uddannelsesledernes strategierne med håndtering af udviklings – og implementeringsopgaver 

spænder vidt. En strategi har fokus på facilitering og understøttelse af implementeringer og 

udviklingsarbejde gennem underviserne. En anden strategi retter sig mod håndteringen gennem 

matrixorganisering. Og den sidste strategi sigter mod at gøre brug af undervisergruppen som en 

faglig autonom enhed der gives mandat til at løfte udfordringerne.  
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