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Resumé: 

 

This master project in MPG is about, how to increase the complexity of a social system. In 

this master project the social system is a team of seven leaders in a public school. The aim 

to increase the complexity is based on an assumption, that increasing the complexity in 

the system decreases the complexity outside the system. This in turn will make the 

decision making in public organizations, more coherent, and increase the probability of 

reaching the organizations goals. 

 

It discusses the problems of making coherent decisions, when we have many different 

unranked goals, when we are using several different kinds of strategic approach, and 

when we communicate through several different functional systems. 

 

This project uses theories from Whittington about strategy, Muller about accountability, 

Luhmann about system theory and functional system and Andersen about polyphonic 

organizations. 

 

The data is gathered through interviews of leaders and participants observation of team 

meetings. 

 

The conclusion is that we will never be completely coherent in our decision making 

process, but there is four suggestions as to, how we might increase the complexity of the 

social system in order to make more coherent decisions that let the organization achieve 

its goal faster. The four suggestions are: Goal, Understanding, Structure and Strategy. 

 

If a team is clearer about the organizations goal, preferably arranging them in an order, it 

will be easier to make the right decisions. This is also based on the ability to reduce the 

outside system through selection. In reality it is often not possible to arrange the goals of 

a public organization in an order, they are all equally important. But the discussion of the 

order of the goals and the reduction through selection, in itself increases the complexity of 

the social system. 

 

Understanding each other in a team, by knowing what may lay behind an utterance, and 

understanding the individuals basic reasoning makes the communication in a team more 

fluid and decreases misunderstandings. Combined with increasing the knowledge of each 

individual by learning and discussing theories about organizations like Luhmanns system 

theory will increase the complexity of the social system. 

 



Working with the structure of the teams meetings, with emphasis on the way decisions is 

communicated to the organization, will increase the organization sense of coherency in the 

leadership’s decisions. 

 

Discussion in the team about which strategy it will use to obtain the organizations goals, if 

it is a classic long time planning or a more processual and evolutionary approach, 

increases the complexity of the social system. 

  



Indholdsfortegnelse:     Side 

 

Indledning     5 

 

Problemfelt     6 

 

Problemformulering     7 

 

Formål og mål     7 

 

Teori      8 

 Luhmanns binære koder og funktionelle systemer  8 

 

Strategiske modeller     12 

 

 Accountability    16 

 

 Sammenfatning af teori:   19 

 

Empiri      20 

 Metode     20 

 

 Deltagerobservationer   23 

 

 Data fra interview    23 

 

Analyse      26 

 

Konklusion     44 

 

Personlig udvikling     47 

 

Perspektivering     48 

 

Litteraturliste     50 

  



Indledning 

 

Jeg oplever at alle offentlige institutioner bliver mødt af mange forventninger, til hvordan 

vi driver organisationen og træffer beslutninger. På den ene side er der en ide om, at vi 

skal have en vision eller virksomhedsplan, som skal være den røde tråd, som alle vores 

beslutninger skal være med til at understøtte, for at nå de langsigtede strategiske mål. 

Men udover vores egen vision, er der mange andre der har, ofte modsatrettede, 

forventninger til os. Det er f.eks. folketinget, byrådet, borgerne osv. Ud over at disse 

forventninger ofte er modsatrettede, taler de ofte også i flere forskellige sprog, som taler 

forbi hinanden, det som Luhmann kalder funktions systemer. (Andersen 2003) 

Det er dette problemfelt der optager mig. Der er en stor kompleksitet omkring, at alle 

vores beslutninger skal forholde sig til den overordnede strategi, og samtidigt skal alle 

beslutninger også forholde sig til mange forskellige forventninger. Jeg har et ønske om at 

vi i min organisation, skal blive bedre til at træffe beslutninger der er sammenhængende, 

og som tydeligt peger i den samme retning. 

 

Jeg arbejder som administrativ leder på en folkeskole i Hornsherred. For 4 år siden blev 4 

skoler i mit område sammenlagt til Fjordlandsskolen, der nu er en distrikts skole. 3 af 

matriklerne blev bevaret, så vi nu driver skole og SFO 3 i tre små byer i Hornsherred i 

Frederikssund kommune, men vi er én skole med én fælles drift. Da man sammenlagde 

skolerne, blev mange af lederne flyttet rundt, og man lavede nye ledelsesteams hvor man 

definerede tre roller i hvert team: 

 

En skoleleder der har det overordnede ansvar for skolen, for den strategiske ledelse, og 

kontakten opadtil og udadtil. 

 

En administrativ leder, der står for ledelse af administration samt budget, udbetaling af 

løn, overholdelse af loven, indberetninger til undervisningsministeriet osv. 

 

Fem pædagogiske ledere, hvoraf nogle er ledere for pædagoger og SFO og nogle for 

lærere og skoledelen. De har ledelsen over medarbejderne på gulvet, og den daglige 

kontakt til elever og forældre samt den daglige pædagogiske ledelse. 

 

Allerede i denne inddeling, kan man begynde at se de forskellige funktionssystemer, og 

hvordan forskellige personer i vores ledelsesteam, har forskellige stemmer og roller i 

organisationen. 

 



Jeg bør nok her i starten huske at slå fast, at vi har et rimeligt velfungerende 

ledelsesteam, og at det ikke er på det personlige plan at der er modsætninger. Der hvor 

der kan være modsætninger, er ud fra de forskellige opgaver vi sidder med. Vi er som 

team gode til at lytte til hinanden og hinandens synspunkter, give sparring osv. Alligevel 

sidder vi nogle gange med nogle meget vanskelige afvejninger, hvor vi f.eks. på den ene 

side har, hvad der vil være det pædagogisk bedste, og på den anden side har, hvad vi har 

råd til. 

 

Jeg oplever at vi som samlet ledelse, ikke har en rød tråd igennem det vi laver. Vi har en 

vision og et værdigrundlag, men de bliver næsten altid liggende i skuffen, så når vi hver 

dag tager mange beslutninger om stort og småt, så sker det på en måde der ikke 

stringent følger vores overordnede plan. I praksis er der mange andre forhold der spiller 

ind på vores daglige beslutninger, og derfor kan det godt se ud som om vi famler os frem, 

og bevæger os i en zigzag kurs. 

 

Jeg forventer ikke at denne kompleksitet bare kan forsvinde, men jeg har et ønske om at 

reducere kompleksiteten, og at vi som ledelses team har en mere ensartet 

beslutningsproces med tydelige præmisser. 

 

 

Problemfelt 

 

Jeg vil arbejde med præmisserne for at træffe beslutninger i det offentlige. Dels i forhold 

til en overordnet ide om strategi, og her vil jeg bruge Whittingtons bog om strategi 

(Whittington 2002) og dels i forhold til de mange forskellige funktions systemer, som 

baserer sig på Luhmanns teori og Niels Åkerstrøm Andersen udvikling af denne (Andersen 

2003).  

 

Jeg tager udgangspunkt i min egen organisation, men jeg mener at det emne jeg 

beskæftiger mig med er alment gyldigt, og noget som alle offentlige institutioner kan 

genkende. 

 

Jeg betragter mit ledelsesteam som et socialt system (kommunikationssystem). I teamet 

er vi 7 psykiske systemer, men mit fokus er på det sociale system som mit team er. 

Tankegangen er at vi må øge vores sociale systems indre kompleksitet, for at kunne tage 

flere af de forskellige forhold, som strategier og funktionssystemer, med når vi træffer 

beslutninger. 

 



 

Problemformulering 

 

Hvordan kan vi øge kompleksiteten i vores sociale system, så vi kan sørge for at alle vores 

beslutninger, er sammenhængende i forhold til at nå vores mål? 

 

 

Formål og mål 

 

Vi er i folkeskolen udsat for mange forskellige formål, mål og krav vi skal opfylde. De 

kommer fra folketinget, byrådet og skolebestyrelsen, og udover det, er der forventninger 

til os fra elever, forældre og medarbejdere. Nogle af formålene er meget langsigtede og 

overordnede som f.eks. folkeskolelovens formålsparagraffer. Det kan f.eks. være fra § 1. 

stk. 3: 

 

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre.” 

 

De kan være meget svære at måle på. På den anden side kan der være kortsigtede 

målbare mål som: Næste år skal forældretilfredsmålingen stige med 5 % i forældrenes 

generelle tilfredshed. 

 

Samlet set er der mange af dem, og de har forskellige tidshorisonter, nogle af dem er 

generelle og ukonkrete, mens andre er præcise og målbare, og endeligt er nogle af dem 

gensidigt modstridende. 

 

Dette masterprojekt ville have en anden karakter, hvis disse mål kunne rangordnes. Hvis 

der var en klar prioriteringsrækkefølge og der var klare måltal, på målbare størrelse. Det 

er dog ikke tilfældet. I stedet er de stort set sideordnede, forstået på den måde, at vi skal 

opfylde dem alle. Det vil være lidt forskelligt i forhold til hvem vi taler med, hvilke mål de 

syntes det er vigtigst vi leverer på. Snakker vi med kommunens økonomi afdeling vil de 

mene at overholdelse af budgetter er meget vigtigt, mens skolebestyrelsen måske vil 

mene det er elevernes trivsel der er vigtigst. 

Det betyder at vi skal forsøge at opfylde dem alle altid, men i praksis er det ikke muligt, så 

derfor bliver vores beslutninger nogle gange truffet ud fra det ene mål og nogle gange ud 

fra et andet formål. 

 



I denne opgave har jeg valgt den synsvinkel, at jeg ikke kan ændre på mængden af 

formål og mål og ej heller prioritere dem i en rangorden. Det drejer sig så om hvordan vi 

kan navigere i og prioritere imellem alle disse mål og formål. 

 

 

Teori 

 

Jeg har i denne opgave taget teorier med fra flere forskellige videnskabsteoretiske 

ståsteder. Der er både den socialkonstruktivistiske tankegang, repræsenteret ved 

Luhmann, med også nogle teorier der er mere positivistiske såsom Muller, og endeligt er 

der en som Whittington, der forsøger at beskrive flere forskellige teorier og sammenligne 

dem, og kritiserer dem hver især for deres svagheder. 

Jeg vil i løbet af denne opgave, forsøge at beskrive hvilket videnskabsteoretisk ståsted, 

teorien benytter sig af, de forskellige steder. 

 

Jeg vil også her i indledningen af teori afsnittet slå fast, at selvom vi i min organisation 

arbejder meget socialkonstruktivistisk og alle vores beslutninger derfor er kontingente, så 

er det ikke sådan at alle beslutningsmuligheder er åbne altid. I praksis er der en del 

valgmuligheder der på forhånd er fravalgt. Vi starter ikke som Descartes, med at tvivle på 

alt indtil ” I think therefore I am” og så bevæge os frem derfra. 

Der er en rimelig konsensus omkring, hvilke beslutningsmuligheder der kan anvendes. 

Dette baserer sig på vores tidligere beslutninger, uddannelse, livsanskuelser, udefra 

kommende mål og forventninger osv. På den måde er vores valgmuligheder allerede 

begrænsede, og dermed er der en kompleksitetsreduktion fra starten. Så når der i det 

følgende bliver skrevet om begrundelser for beslutninger, er der allerede fra start af 

snævret ind hvilke der kan anvendes. 

 

Jeg baserer mest opgaven på et systemteoretisk grundlag. Mit fokus er omkring det 

sociale system som mit ledelsesteam udgør. Jeg har dog valgt ikke at bruge spalteplads på 

at beskrive hele systemteorien, men jeg har valgt at fokusere på en del af den: Luhmanns 

teori om funktionssystemer. 

 

Luhmanns binære koder og funktionelle systemer 

 

Funktions systemer 

 

Jeg vil starte med kort at beskrive Luhmanns teori om funktions systemer, for derefter at 

kigge på teorien om heterofone organisationer. 



 

Niels Åkerstrøm Andersen (Andersen 2003) henviser til Luhmanns socialkonstruktivistiske 

ide om at ”society is viewed as consisting of communication and nothing but 

communication” (Andersen 2003 side 153). Han beskriver hvordan samfundet har formet 

sig i forskellige systemer igennem tiden. Det starter med en segmental differentiation som 

en stamme eller en landsby. Bagefter kommer der stratified differentiation, hvor 

samfundet er opdelt i vandrette lag, der hver har deres roller, rettigheder og pligter. Det 

kan f.eks. være konge, adel, købmænd, bønder, og trælle. Han mener at samfundet, nu til 

dags, er opdelt i en lodret functional differentiation, hvor samfundets forskellige 

arbejdsområder hver er i deres eget funktions system, som f.eks. retsvæsenet. 

 

Hvert funktionssystem har ifølge teorien sit eget ”symbolically generalised media” der er et 

bestemt sprog, og i teorien om funktionssystemer kan man kun kommunikere i et sprog 

ad gangen. Har man valgt et økonomisk sprog vil alting, kun kunne beskrives i 

økonomiske termer. Samtidigt med dette, har hvert funktionssystem en binær kode, i det 

økonomiske system f.eks., er det have/ikke have, penge eller ejendom. 

 

I bogen opstilles 8 forskellige funktionssystemer: 

 

 

Alle disse funktionssystemer er nogle som vi i skolen skal forholde os til, dog i vekslende 

grad, nogle meget f.eks. ”The educational system” og nogle mindre som f.eks. ”The 

system of love” 

 

Skolen har oprindeligt haft en ”Primary codification” som er ”the educational system”, men 

vi har ligesom næsten alle andre institutioner, i løbet af årene udvidet vores repertoire, så 

vi nu bruger flere funktionssystemer. 

 



I teorien om funktionssystemer åbnes der op for muligheden for en ”parasitic codification” 

Det vil sige en situation hvor man godt kan kommunikere via mere end et funktions 

system ad gangen. Det er dog ikke to hele funktionssystemer. Der vil i en konkret sag 

stadig være en binær kodning som er den primære, men hvor man samtidigt låner, f.eks. 

et argument fra en anden binær kodning, til at støtte sin sag. Det kan normalt ses ved at 

det argument man låner, kun er fra plus siden af en binær kode, og at man dermed 

glemmer den refleksive side. 

 

 

Heterofone organisationer 

 

Jeg vil begynde med at redegøre for teorien om polyfone organisationer, og hvorfor jeg 

mener at min skole kan beskrives som sådan en. Her er det ikke Luhmanns teori som jeg 

forholder mig til direkte, men Andersens viderefortolkninger af dem, og hvad teorien siger 

om institutioner i en nutidig dansk kontekst. 

Andersen beskriver i sin tekst (Andersen 2014) fire forskellige former for institutioner: Den 

formelle institution, den homofone organisation, den heterofone organisation og den 

kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende organisation. 

Den formelle institution er f.eks. kendetegnet ved at den kun forholder sig til rettens 

funktionssystem og kun er retsligt kodet. Den tager kun sine beslutninger ud fra ret/ikke 

ret. 

Den homofone organisation har, ud over rettens system, ét andet funktionssystem som 

det benytter sig af. Oftest er det beskrevet i en lovgivning (rettens funktionssystem) 

hvilken andet funktionssystem der skal indgå. Hvis eksemplet er en folkeskole som min, vil 

det f.eks. være undervisningens system, med koden læring/ ikke læring. Opstår der 

konflikter mellem de to funktionssystemer som i dette eksempel er rettens og 

undervisningens systemer, vil det ofte kunne klares med et i lovgivning (rettens 

funktionssystem) beskrevet fagligt skøn. 

Den heterofone organisation, som i tidligere versioner af teorien kaldes den polyfone 

organisation, har dog mange forskellige systemer/koder at forholde sig til. De er alle 

sammen sideordnede så der er ikke én kode der har primat, og der findes ikke en 

superkode der kan bruges til at afveje de andre kodninger. Hvis jeg kigger på min 

organisation har vi rettens, økonomiens, politikkens, undervisningens, omsorgens og 

videnskabens kode. Udover disse har koder, har vi to emner yderligere som jeg har svært 

ved at sætte navn på. Det ene vedrører det med at vi hele tiden bliver målt i vores faglige 

resultater i gode/dårlige resultater. Det andet er at vi hele tiden er udsat for et udviklings 

og forandringspres, så vi har en udvikling/ikke udvikling kodning. Begge koder er nok 

indeholdt i et af de beskrevne funktionssystemer, men jeg følte alligevel at de fortjente at 

blive selvstændigt nævnt. 



Da de forskellige funktionssystemers sprog og koder ikke er sammenlignelige, opstår der 

ofte paradokser, hvor man er nødt til at vælge én kode at træffe en beslutning ud fra, 

mens man i næste punkt på en dagsorden måske bruger en helt anden kode. 

Den kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende organisation, knytter ligesom den 

heterofone an til mange forskellige funktionssystemer. Men hvor det i den heterofone 

organisation er et problem at sammenligne og vælge imellem de forskellige koder, ser 

man i den kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende organisation, de mange 

koder som et reservoir af muligheder, for forskellige måder at tale om tingene, og noget 

der kan begrunde forskellige beslutninger. Hvor man i den heterofone organisation 

forsøger at afveje de forskellige koder og vælge hvilken kode der skal have primat, 

forsøger man modsat i den kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende organisation 

netop ikke at vælge. Man forholder sig åben over for alle de forskellige muligheder. 

Når jeg kigger på min organisation som den ser ud i dag, vil jeg mene at vi bedst kan 

beskrives som en af de heterofone organisationer. I dagens Danmark har alle mennesker 

en mening om folkeskolen. Den optræder jævnligt i pressen, og politikkere kommer ofte 

med kommentarer om folkeskolen. Men også lokalbefolkningen og dens brugere har en 

mening om skolen. De fleste har selv gået i folkeskolen og dem der ikke har det, kender i 

hvert fald en der går eller har gået i folkeskolen. Udover denne allestedsværende holdning 

til folkeskolen, er der mange forskellige aktører der er med til at bestemme og definere 

hvad folkeskolen skal være. Det er folketinget, undervisningsministeriet, lokalbestyrelsen 

og skolebestyrelsen, der alle har en formel og lovbunden indflydelse. Derudover er der de 

daglige brugere: elever og forældre(borgerne), og endeligt er der medarbejderne, som 

primært består af lærere og pædagoger, men også sekretærer o.l. De har forskellige 

indfaldsvinkler, krav og mål for skolen, og dermed må vi forholde os til mange funktions 

systemer/ koder. Selv ud fra hver af disse persongrupper bliver der også snakket ud fra 

mange forskellige funktions systemer/koder, da forældre f.eks. er en broget skare med 

mange modsatrettede ideer om folkeskolen. 

For os er det et stort problem at afveje de mange mål og krav. Ofte er vi nødt til at træffe 

en beslutning eller en afgørelse, dels for at vi kan komme videre, men også fordi 

omverdenen har en forventning til os om en beslutning. Vi kan ikke lade alting forblive 

åbent og uafklaret som i den kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende 

organisation. En gang imellem kan vi dog blive i den kommunikationsafsøgende 

potentialitetsskabende tankegang. Det kan for eksempel være hvis vi som ledelse sammen 

med lærere, pædagoger, forældre, socialrådgivere, psykologer og nogle gange barnet 

selv, på et netværksmøde åbent drøfter, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe barnet. Her 

vil de mange forskellige koder kunne afsøges og diskuteres, og vi kan drøfte hvad der skal 

arbejdes videre med, uden at der i første omgang ligger et krav om en beslutning eller en 

afgørelse. 



Som jeg ser det, er vi primært en heterofon organisation men i nogle situationer, fungerer 

vi som en kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende organisation. 

 

 

 Strategiske modeller (Whittington) 

 

Whittington 

 

Omkring strategi har jeg valgt at tage udgangspunkt I Whittingtons bog (2002) Da jeg 

syntes den giver et godt udgangspunkt for hele måden at diskutere strategi på. Han 

beskriver 4 grundlæggende forskellige måder at anskue strategi, på ud fra denne figur: 

 

 

(whittington s. 27) 

 

 



Jeg vil i det følgende kort beskrive de 4 forskellige tilgange. Jeg mener vi med vores 

visionsarbejde har valgt en af dem (den klassiske), men vi kunne have valgt en af de 

andre, og i praksis sker rigtigt meget ud fra en af de andre tilgange. 

 

Dette afsnit handler om strategi, men den måde vi, på min skole, har lavet vores strategi 

på, er ved at lave en vision og et værdigrundlag. Derfor vil jeg i det følgende ofte skrive 

om vores vision, fordi den er den praktiske udmøntning af vores strategiske arbejde. De er 

ikke synonymer, men i dagligdagen bliver de tit blandet sammen. 

 

 

Klassisk 

 

Klassisk (Whittington s. 27) er den måde de fleste mennesker tænker på, når de hører 

ordet strategi. Karikeret er det en stærk, karismatisk og heroisk leder der udtænker en 

vision, laver en strategi og fører sin organisation frem til sejr. Sådan er det i praksis 

sjældent. Men ideen om at man kan lave en strategi for de næste 3-5 år, og derefter 

gennemføre den og nå sit mål er ganske udbredt. Tankegangen er, at hvis man har viden 

nok, og man er i stand til at analysere den korrekt, kan man forudse og planlægge hvilke 

handlinger man skal foretage sig, for at nå sine mål ude i fremtiden. Det er i grunden en 

behagelig tanke, som gør verden overskuelig og forudsigelig. Den baserer sig bl.a. på 

ideen om det økonomiske rationelle menneske. 

De tre andre tilgange til strategi, er på forskellige måder en kritik af denne tankegang. 

Klassisk strategisk tænkning er den oprindelige, og er stadig meget dominerende i mange 

kredse, og det er derfor de andre referer til den, og beskriver dens fejl og mangler. 

Den har dog sine forcer. Det er en simpel tankegang og nogle gange lykkedes det som 

planlagt.  Om det så er held og omstændigheder, eller evner, der gør det at det lykkedes, 

kan jeg ikke svare på. Der vil nok være mange eksempler på at planen ikke holder, og 

man er nødt til at ændre den, men de eksempler man hører om, er ofte de sjældne 

tilfælde hvor alt går som planlagt. 

Men selve det at lave en klassisk strategi har nogle positiver egenskaber. Den giver en 

fornemmelse af at man har styr på tingene. Den giver (måske) en følelse af en fælles 

retning og et fælles mål som folk kan arbejde hen imod. Når man laver en strategi, er det 

et tilvalg af nogle ting men det er lige så meget et spørgsmål om at fravælge alternativer 

og dermed er det kompleksitetsreducerende at lave en strategi, i hvert fald for en stund. 

Det kan give en fornemmelse af tryghed og vished om fremtiden, og kan på den måde 

være med til at skabe ro både internt i organisationen og eksternt. De fleste steder er der 

en forventning om at man har en vision eller en strategi, for en organisation som en skole. 

 



Når vi på min skole har lavet en vision for 3 år frem i tiden, med tilhørende indsatser og 

mål, skriver vi os ind i denne tradition. (se link i litteratur listen) Det giver, imens den 

bliver lavet, og i en kort periode bagefter, en følelse af at være på vej i den rigtige 

retning. Men allerede ganske få måneder efter den er færdig, er den ved at blive glemt, 

og vi gør som vi plejer. Flere af indsatserne i den arbejder vi ganske vist med, men det er 

ikke med henvisning til visionen, men pga. forskellige andre argumenter, eller det kan 

være fordi der er enkelte ildsjæle, inden for specifikke områder, der sørger for at vi 

arbejder med lige de emner.  Andre af de i alt 16 indsatser arbejdes der ikke aktivt med. 

De overordnet meget flotte ord, der udgør selve visionen, er ikke den røde tråd i 

organisationen som den var tænkt. Den er blevet skabt, men har derefter ikke fået meget 

liv og opmærksomhed, og de fleste i organisationen vil ikke engang kunne gengive dele af 

den. 

 

 

Evolutionær 

 

Den evolutionære tankegang (Whittington s. 35) er grundlæggende den samme teori, som 

den teori Darwin fremfører i arternes oprindelse. Den stærkeste, eller den der 

bedst/hurtigst kan tilpasse sig overlever, imens den svage eller den der ikke kan tilpasse 

sig (lige så hurtigt) går til grunde. Her kan man fornemme at bogen primært handler om 

virksomheder og det er lidt vanskeligt at overføre det til offentlige institutioner. Der er ikke 

de samme markedskræfter og mange institutioner overlever i lang tid, selvom de måske 

ikke udfører deres opgaver særligt godt. 

Tankegangen kan dog bruges internt i organisationen. De ideer der ser ud til at virke, får 

medvind, nogle indsatser bliver fremmet og andre skubbet i baggrunden og glemt. Hvis 

jeg ser på de 16 indsatser der er beskrevet i vores vision, er det tydeligt at nogle af dem 

vokser, mens andre bliver glemt. Dem som vokser, er der hvor der er enkelte personer der 

har en særlig interesse i denne indsats, og hvor det lykkedes disse personer, på forskellig 

vis, at sætte indsatserne på dagsordenen, ved f.eks. at afsætte (eller få afsat) møder og 

tid til at arbejde med indsatserne 

Skulle man følge den klassiske strategiske tankegang ville alle indsatserne være i spil, i en 

åben proces, hvor man prioriterede hvilke der skulle arbejdes med hvornår, og hvor meget 

tid og penge der skulle afsætte til hver. Men det der egentligt foregår hos os, passer langt 

bedre med en evolutionær tankegang. Enkelte indsatser får meget plads, og bliver 

fremmet på bekostning af andre indsatser, som dør fordi vi nok aldrig når til at arbejde 

med dem. 

Det er dog ikke overlevelse af dyr, virksomheder eller organisationer det handler om. Det 

er de forskellige dele af vores strategi, de enkelte indsatser, der overlever på bekostning 

af andre. Hvad der gør at nogle indsatser overlever frem for andre, er ikke tilpasning som i 



Darwins bog eller en økonomisk sund virksomhed som i Whittingtons bog. Det er et 

spørgsmål om at der er nogle personer der kan agitere for deres sag, på en overbevisende 

måde og dermed få afsat tid og ressourcer til den indsats. Det var for eksempel det der 

skete da vi i gang satte et arbejde omkring børnesyn, som jeg vil vende tilbage til i 

analyse afsnittet. 

 

 

Processuel 

 

Dem der bekender sig til den processuelle tankegang (Whittington s. 42) mener 

grundlæggende at mennesket har en begrænset rationalitet og at markedet ikke er 

perfekt og derfor afviser de den klassiske og den evolutionære tankegang. Udvikling sker 

ifølge denne teori igennem konstant forhandling og kompromis. Det er sjældent at der 

sker store skridt, det meste foregår i inkrementielle ændringer af det eksisterende, og 

disse små ændringer udvælges ud fra en i forvejen begrænset mængde af muligheder, 

fordi mennesket ikke kan overskue alle muligheder på en gang, fordi tidligere beslutninger 

begrænser mulighederne og fordi der er en præference for det kendte. Ofte vil man tage 

en beslutning vedrørende ens udfordringer ud fra de muligheder man lige har til rådighed i 

situationen, og på den måde kan der godt komme lidt carbage can teori ind over. 

For processuelister kan man ikke lave en færdig strategi som man derefter bare følger. 

Man kan højest sætte en vag retning og så må man justere hen ad vejen. Nogle gange 

handler man først og efterrationaliserer bagefter sin strategi, ud fra det der er sket. 

 

I forhold til situationen i min organisation, er det langt hen ad vejen det der sker. Vi har 

ganske vist udarbejdet en færdig vision med indsatsområder, men i praksis bliver den ikke 

fulgt stringent. Den fremstår mere som en vag retning. Måden vi arbejder på, er ved at vi 

løbende laver forhandlinger omkring hvilken retning vi nu skal bevæge os i, og det foregår 

med små ændringer. Visionen bliver ikke jævnligt taget frem og holdt op imod det vi gør. 

Når vi om nogle år skal evaluere visionen og indsatserne, vil vi sikkert have gjort en del af 

det der står i visionen, men sikkert også en hel del andet, som vi har fundet på undervejs 

fordi vi syntes det gav god mening. 

 

 

Systemteoretisk 

 

Den sidste af Whittingtons 4 måder at beskrive strategi på er den Systemteoretiske. Den 

er enig med den klassiske tænkning, i at man godt kan lave langsigtede planer. Men den 

systemteoretiske mener at de planer kun kan forstås ud fra deres kontekst, og at man 



derfor ikke kan overføre en strategi eller plan fra én kontekst til en anden. Den klassiske 

måde at tænke strategi på, er opstået i årene efter anden verdenskrig i nogle enkelte 

store virksomheder i USA (Whittington s. 65) Derfor er den ud fra et systemteoretisk 

perspektiv, begrænset til at kunne virke i et historisk, geografisk og kulturelt ret snævert 

område. Tankegangen har på trods af dette, vundet stor udbredelse og er kopieret mange 

andre steder. I den systemteoretiske tankegang, skal man i stedet for at kopiere andres 

strategi, analysere de sociale særtræk der er i ens egen organisation og lægge ens planer 

ud fra det. 

 

På trods af kritikken fra de evolutionært og processuelt tænkende, af den klassiske 

strategi tænkning, holder den systemteoretiske teori fast i at man godt kan lave en 

strategi, som kan gennemføres, så længe at man laver strategien ud fra den kontekst som 

organisationen er i. Set ud fra dette perspektiv giver vores vision god mening. Den er lavet 

af ansatte, forældre og elever ud fra deres kendskab til vores organisation. Ud fra hvor 

organisationen er nu, er der sat en lang række mål vi gerne vil opnå, og der er beskrevet 

nogle indsatser der skal flytte organisationen, så den bevæger sig fra hvor den er nu, til 

de ønskede mål. Der er nok knap så meget taget hensyn til de sociale særtræk der er i 

vores organisation, men mere sat nogle almengyldige mål, men de er sat ud fra hvor 

organisationen er nu. 

 

Når jeg nu ser på de fire forskellige strategiopfattelser, er det min vurdering, at vi med 

vores vision, placerer os i enten den klassiske eller systemteoretiske strategiopfattelse. 

Men i dagligdagen bliver der arbejdet og lavet meget strategi ud fra den måde som den 

evolutionære og processuelle strategi teori beskriver. 

 

Det påvirker vores måde at træffe beslutninger på. Da vi som ledere ofte tager mange 

små beslutninger hver dag, uden at der er andre ledere til stede, er det meget afgørende 

om vi følger en fælles rød tråd, som en vision eller strategi, eller om vi i bare er 

pragmatiske, og handler ud fra hvad der giver mening i situationen. Vi holder ledermøder 

ca. en gang om ugen, hvor vi fælles drøfter de store beslutninger, men også her kan det 

ske, at vi vælger det der i situationen føles rigtigt, uden at forholde os til vores vision. 

 

 

Accountability 

 

Jeg har valgt at tage medtage Mullers (Muller 2015) artikel om accountability, fordi den 

også siger noget om strategi, og vores præmisser for at træffe beslutninger. Teorien 

spiller ind i den måde, jeg oplever at vi som organisation bliver styret på. Det spiller så ind 

på de muligheder vi har for at lave strategi, og det er også styrende for hvad vi kan 



inkludere i vores vision og lige så meget hvad der ikke er muligt at vælge. Fra nogle sider 

af, f.eks. forvaltningen, bliver vi ofte mødt med en forventning om, at vi handler ud fra en 

accountability tankegang. 

 

Muller skriver i sin artikel en generel kritik af hele tankegangen bag det at måle. Han 

beskriver at det ofte er svært at måle det man vil måle, at folk ofte vil begynde at tilpasse 

sig målingerne ved f.eks. ”gaming” eller ”teaching to the test” og at det er forbundet med 

en del omkostninger at foretage målingerne. Rent teoretisk, kan du heller ikke måle på et 

system, uden at påvirke det. 

 

På trods af dette, er det i høj grad ud fra en accountability tankegang at vi bliver styret og 

kontrolleret fra ministeriet, byrådet og administration i skoleafdelingen. Der er helt 

præcise målbeskrivelser i folkeskolereformen om hvordan vi skal forbedre os på bestemte 

områder. Vi foretager mange test og målinger hvert eneste år: 

forældretilfredshedsundersøgelse, elevtrivselsmåling, nationale test, afgangsprøve 

resultater og lokale læsetest og matematiktest. Dertil kommer der en stor mængde af 

andre data der skal indberettes til ministeriet og til forvaltningen, og som også 

repræsenterer data, der på forskellige vis kan bruges til f.eks. benchmarking. Med alle 

disse målinger får vi 4-6 gange om året omfattende mængder af data, og der er en 

forventning om at vi hver gang analyserer på dem, finder de områder hvor vi klarer os 

dårligt og laver indsatser på dem, som så skal sørge for at vi klarer os bedre ved næste 

måling. Dette er i sig selv problematisk, i sammenhæng med at lave en strategi for 3-5 år 

ad gangen, da der hele tiden vil dukke nye sager op som vi skal arbejde med. 

 

Når vi bliver vurderet fra forvaltningen og byrådet, er det i høj grad ud fra disse data vi 

bliver vurderet, og der er ved de fleste datasæt en sammenligning (benchmarking) i 

forhold til de andre skoler i kommunen og ofte også i forhold til landsgennemsnittet. 

 

I vores vision er målingerne slet ikke nævnt, og det kan virke lidt underligt når det i høj 

grad, er ud fra disse målinger vi bliver vurderet ud fra. Vores vision er formuleret i mere 

bløde vendinger. I det bilag til visionen vi kalder indsatser, optræder de dog, selvom de 

ofte er pakket ind. De optræder nogle få steder direkte og en del steder indirekte, men 

der er også mange af vores indsatser der går på nogle mere generelle ting. Det kan f.eks. 

være om hvordan vi generelt vil forbedre skolen, på områder som ikke så let lader sig 

måle direkte, men forandringer som på lang sigt (hvis de virker) vil have en forbedrende 

effekt på nogle af de ting der bliver målt. 

 

Jeg syntes vores vision og strategi ikke har så meget af accountability tankegangen. Det 

er dog sådan vi i høj grad bliver målt af omverdenen, men denne tankegang har ikke fået 



ret meget plads i visionen. Men selvom denne tankegang ikke fylder så meget i vores 

vision og strategi, tror jeg at hele ideen om accountability, har været delvist styrende for 

hvilke emner vi har kunnet vælge i vores vision. Vi har for eksempel ikke kunne vælge en 

stærk musisk og kreativ satsning eller lave skole på en helt anden måde, ved f.eks. at 

basere alt undervisning på at dyrke jorden i en ”jord til bord” tankegang. Begge disse 

muligheder, har på forhånd været fravalgt for os, fordi det er andre ting vi bliver målt på 

ud fra en accountability tankegang. 

 

På samme måde er accountability altid en faktor når vi skal træffe de store beslutninger. 

Kan vi måle og regne os frem til hvad der er den ”rigtige” beslutning, eller er det i mere i 

de bløde argumenter vi skal finde belæg for vores beslutninger. Jeg oplever dog ikke at 

det, om vi kan måle en effekt eller ej, er en ting vi vægter i de små daglige beslutninger vi 

træffer. 

 

 

 

Strategi og accountability som binære koder 

Når vi har en færdig strategi, i vores tilfælde en vision, kan den i princippet betragtes som 

noget der er en binær kodning. I dette tilfælde skulle alle vores beslutninger kunne holdes 

op mod vores strategi og vurderes ud fra om den understøtter eller overholder vores 

strategi, og man kunne på den måde altid vurdere en beslutning, ud fra understøtter/ 

understøtter ikke vores strategi. 

 

På samme måde med accountability. Her kunne man også sætte en kodning op ift. om 

effekten af en beslutning kan måles, og dermed dokumenteres. Vi snakker meget om at vi 

skal arbejde evidensbaseret, i alt hvad vi gør. Alt hvad vi beslutter at afsætte penge eller 

mandskabstimer til, bør ud fra denne tankegang, i sidste ende kunne måles enten i vores 

trivselsundersøgelser eller i de faglige resultater. Hvis man virkeligt skal gøre det, bør man 

altid tænke over om effekten af ens beslutning i en kodning af: kan måles/ ikke måles. 

 

Set ud fra dette perspektiv kunne strategi og accountability bare være endnu to binære 

koder i den heterofone organisation, som hele tiden kæmper om at være den der får 

primat. Dette ville bare øge kompleksiteten yderligere. 

 

Man kunne også se det vendt rundt sådan, at vores strategi, formuleret i en vision, skulle 

have været en afvejning af alle de binære koder og på den måde blev til superkodningen i 

en heterofon organisation. Den superkodning der kan være den endegyldige målestok og 



den eneste kodning vi bruger ift. understøtter/ understøtter ikke vores vision. Dette er vel 

egentligt idealet om en vision. 

 

Der er dog flere faldgrupper her. Dels kan det være svært at vurdere langtidseffekten af 

en beslutning og dermed om den i sidste ende understøtter vores vision. Men det ville 

også kræve at visionen var virkeligt gennemarbejdet og helt præcis, så man reelt kunne 

bruge den til at vurdere ud fra. 

 

I praksis er den vision vi har, alt for vagt formuleret og har for mange prioriteter i sig, som 

i sig selv, nogle gange vil kollidere. Den har heller ikke økonomiens kodning med i sig, 

men den ligger på en eller anden måde, som et konstant underliggende forbehold. Vi vil 

gerne dette- hvis vi har råd til det. På denne måde fylder økonomiens kodning meget. 

Løsnet af den ville vi bedre kunne opnå vores vision, men skolen ville også bruge dobbelt 

så mange penge, og dermed ville jeg nok ikke beholde mit job ret længe. 

 

Jeg tvivler også på at man ville kunne lave en strategi, formuleret i en vision, der havde 

lavet en afvejning af alle forhold. Det er i bund og grund netop det som hele teorien om 

funktionssystemer siger. At tingene er modsætningsfyldte og umulige at afveje imod 

hinanden. 

 

At en strategi eller vision på denne måde kunne være styrende for alle beslutninger, 

abonnerer på den klassiske måde at betragte strategi på: at vi kan lave et dokument, der 

kan være en fast rettesnor i alt i de næste 3 år. Hvis man mener at strategi i stedet ofte 

er evolutionær eller processuel, vil man nærmere bare se på en strategi eller vision som 

endnu en kodning at forholde sig til. 

 

Når jeg ser på den vision vi har i dag, kan den ikke være styrende for alle beslutninger. 

Reelt er den bare undervisningens kodning skrevet ned i lidt flere ord. Den skulle 

formuleres helt anderledes, hvis den skulle være superkoden. Så i praksis er den vision vi 

har, bare en af de mange binære koder. 

 

 

Sammenfatning af teori: 

 

Jeg har valgt disse tre teorier fordi jeg mener de tilsammen udgør et analyse redskab jeg 

kan bruge i forhold til min empiri. Min problemformulering er omkring hvordan jeg kan øge 

kompleksiteten i det sociale system min ledelsesgruppe udgør. Men for at kunne det er jeg 

dels nødt til at kigge lidt på omverdenen for systemet, og her bruger jeg teorien om 



funktionssystemer. Ud af omverdenen skal systemet lave en selektion af hvilke elementer 

det vil tage ind, og der er der en forventning udefra, om at vi bruger en strategi (en 

vision) og accountability, til at lave denne selektion. Derfor vil jeg i min analyse af empiri, 

forsøge at bruge disse teorier for at teste, om de kan hjælpe os med at øge 

kompleksiteten. Jeg forholder mig dog også kritisk til denne tankegang, og vil derfor i 

analysen af empiri se på om der er andre måder at øge kompleksiteten på. 

 

 

Empiri 

 

 

Metode 

 

Jeg har valgt at lave semistrukturerede interviews, med efterfølgende transskribering og 

kodning af dem. Jeg har valgt et semistruktureret interview over f.eks. spørgeskemaer og 

mere kvantitative måder at samle data ind på, da jeg mener dette emne er så kompliceret, 

så det er svært at gøre det til genstand for et spørgeskema. Jeg vil gerne have 

muligheden for at kunne spørge dybere ind til tingene, så jeg dels sikrer mig at jeg helt 

forstår hvad det er respondenten svarer, men også at de har mulighed for at spørge mig, 

hvis de ikke helt forstår, hvad det er jeg spørger om. 

Derudover giver det også mulighed for at komme grundigere omkring emnet, og der kan 

opstå emner eller vinkler på tingene som jeg ikke havde forudset. Det giver også mulighed 

for at behandle hver respondent unikt, da der nok vil være mange forskellige tilgange til 

emnet, alt afhængigt at respondentens personlige holdninger, ståsted, position i 

organisationen osv. 

 

Jeg startede med at lave et pilotinterview, for at gøre de spørgsmål jeg stillede i selve 

interviewsne bedre. Jeg har tidligere haft held med at benytte mig af pilotinterview. Dels 

gør det bare det, at man får sagt sine spørgsmål højt og får en anden persons reaktion på 

spørgsmålet. Dette kan rydde evt. dårlige formuleringer af vejen, og de svar man får, kan 

også gøre at man bliver skarpere på at formulere sine spørgsmål, så man får spurgt om 

præcist det man egentligt gerne vil vide noget om. 

Men den væsentligste grund for mig, til at lave et pilotinterview er at der nogle gange kan 

komme helt nye emner op, som man ikke selv havde tænkt på i forvejen. Vi er som 

mennesker altid begrænset af vores egen rationalitet og synsvinkel, så der kan være 

relevante emner som man har overset. 

 

 



Pilotinterview: 

 

I mit pilotinterview valgte jeg at spørge en tidligere medarbejder, om hvordan hun så på 

vores ledelses måde at træffe beslutninger på. Det var lidt svært for hende at svare på 

flere af spørgsmålene, da hun ikke sidder i en lederrolle, og flere af spørgsmålene er 

direkte møntet på ledere. Men hun svarede ud fra sin situation og ud fra hvad hun tænker 

om ledelse, eller hvordan hun ville agere som leder. 

 

Det gjorde at jeg besluttede mig for, ikke at spørge medarbejder i selve interviewsne, da 

det er vanskeligt for dem at forholde sig til disse spørgsmål. 

 

Et af resultaterne af pilotinterviewet var, at jeg fik 3 ekstra spørgsmål i min spørgeguide til 

at uddybe, de steder hvor jeg kunne se der var et behov for det. 

 

Mine noter fra interviewet er vedhæftet som bilag. Jeg vil ikke komme nærmere ind på 

dem, da det blot var et pilotinterview, men blot fremhæve ét spørgsmål og svar: 

 

Hvad nu hvis man som os har 10 forskellige mål? 

 

”Så har I tabt på forhånd” 

 

 

Kodning: 

 

Jeg valgte at arbejde deduktivt, og lede efter de kodninger som der er i teorien og andre 

emner jeg havde valgt på forhånd, men hvis jeg opdager noget uden for de teorier jeg 

anvender, må jeg tage det med i en induktiv proces, og måske inddrage en ny teori. 

 

Jeg havde på forhånd valgt disse emner for kodning: 

 

Strategi 

Funktionssystemer 

Valg af primat 

Modsætninger/paradoks 

Ideologisk/Pragmatisk/Vaner 

Accountability 

Økonomi 



Mange mål 

 

Efter interview og i forbindelse med transskriberingen kom der to mere til: 

 

Hvordan Prioriterer du? 

Bedre sammenhæng 

 

I forbindelse med at vi aftalte et tidspunkt for interviewet sendte jeg ½ side om emnet til 

respondenterne, så de i forvejen havde mulighed for at gøre sig tanker om emnerne. (se 

bilag) 

 

Jeg havde følgende spørgsmål i min interviewguide: 

 

Oplever du at der er en sammenhæng ”en rød tråd” i vores beslutninger? 

 

Syntes du vi skal have en langsigtet strategi eller vision? 

 

Hvor mange mål giver det for dig mening med at arbejde med ad gangen? 

 

Hvordan prioriterer du i de mange forskellige krav der er til os som organisation? 

 

Er der nogle mål eller krav som du ofte oplever er i et modsætningsforhold? 

 

Er der et af vores mål der er vigtigere end alle de andre- og hvis der er hvorfor? 

 

Kan det så være styrende for alle beslutninger? 

 

Er det for dig vigtigt at vi kan måle, og på den måde vurdere effekten af vores 

beslutninger? 

 

Træffer du nogen gange beslutninger ud fra hvad der er pragmatisk eller det vi plejer at 

gøre? 

 

Er der efter din opfattelse en måde vi kan blive bedre til at træffe sammenhængende 

beslutninger på? 

 



Derudover spurgte jeg hver gang til sidst, om der var noget de tænkte på i denne 

sammenhæng, som jeg burde have spurgt om eller som de syntes hørte med til dette 

emne. 

 

 

Deltagerobservationer 

 

Ud over interviews har jeg valgt at lave deltager observationer fra nogle ledelsesmøder. 

Jeg har valgt det fordi der kan være en forskel på hvad der bliver sagt i et interview når 

man sidder roligt og forberedt og snakker i generelle og overordnede termer, og hvad der 

bliver sagt i en konkret sag, hvor der skal træffes en beslutning. For at sikre mig at der 

ikke er denne forskel har jeg valgt deltagerobservationer, som en måde at lave et 

krydstjek af at det der bliver sagt i interviewsne, også er det der sker i praksis. 

 

Der er fejlkilde ved dette at jeg selv er en del af møderne, og på den måde ikke kan træde 

ud og se det udefra. Jeg vil være med til at påvirke det der sker. Derfor kan de heller ikke 

stå alene, men kun være et forsøg på at tjekke om der er en overensstemmelse omkring 

hvad der bliver sagt i interviews og til møder. 

 

Jeg har ikke optaget og transskriberet hele møder. Det var været enkelte 

punkter/beslutninger under møder hvor disse problemstillinger har været oppe at vende. 

Jeg har taget notater umiddelbart under eller efter mødet, med fokus på de argumenter 

der er kommet frem, så ordret som muligt ud fra hukommelsen, og noterne. Fokus har 

været på de bagvedliggende argumenter, som nogle gange har været udtalte og 

eksplicitte men andre gange underforståede og implicitte. 

 

Deltagerobservationer: 

Skemakrise bilag 1. 

Trumf bilag 2. 

Beskytte bilag 3. 

OPA bilag 4. 

 

Data fra interview 

 

Jeg har i alt lavet tre interviews. 2 med mellemledere på samme niveau som jeg selv, og 

et med vores skoleleder. Interviewsne er blevet transskriberet og kodet, og de kan læses i 

deres helhed i bilagene. Citater der henviser til hver kodning er samlet i denne tabel: 

 



Kodning: Citat: 

Strategi CK: Visionen er ved at tage form 

CK: Det ville give starten på altså, hvad vi, det hele er jo processer, 

vi kan ikke sige at vi er i mål, altså visioner er jo proces. Øh det er 

struktur jo i virkeligheden også eller strategi, så spørgsmålet er 

hvordan vi er omkring de processer vi er i. 

CK: Men for mig er det mere det med hvornår er vi i mål, vi er ikke i 

mål, man kommer ikke i mål, vi er i proces altid. Ja og det skal vi 

sætte pris på, ja 

HL: Så jeg tænker at et eller andet sted undervejs er der taget en 

beslutning om at det var det her vi syntes. 

Funktionssystemer  

Valg af primat CK: Århh, man kan jo ikke sige at der er et der er så meget vigtigere 

end de andre, kan man? 

KB: Altså jeg tænker at det mål der er det vigtigste i forhold til øhh 

øh  forhold til alle de andre det er det her med at vi skal være den 

foretrukne skole i vores distrikt. 

HL: trivsel er jo for mig et, et overordnet mål hvor der kan være flere 

delmål nedenunder, fordi det kan være på mange planer, 

Modsætninger/par

adoks 

CK: Enormt frustrerende og det er noget af det der i virkeligheden 

slider mest. 

KB: Ja, jamen jeg tænker at øhh, ressourcer og økonomi står i 

modsætning til visionen også i forhold til faglighed, i forhold til 

inklusion, i forhold til PLC, i forhold til den åbne skole. 

HL: Der bliver jeg nød til at sige krav, mål og så modsætningsforhold 

til ressourcerne, det syntes jeg i hvert fald er blevet mere og mere 

udtalt. 

Ideologisk/Pragma

tisk/ 

Vaner 

CK: Jeg syntes ikke vi automatisk siger, det gør vi som vi plejer, jeg 

syntes egentligt vi hele tiden overvejer, giver det mening at tænke 

noget andet, eller giver det mening at gøre som vi plejer. 

HL: ja. Det gør jeg. Det tænker jeg er svært ikke at komme til at 

gøre, altså, og nogle gange giver det også mening ik. Så ja det gør 

jeg. 

KB: Jeg syntes ikke at jeg nødvendigvis træffer beslutninger ud fra 

hvad vi plejer at gøre, fordi jeg har ikke været her længe nok til at 

være en del af plejer. Øhh men nogen gange så tror jeg måske man 

godt kan, fordi man er i en presset hverdag med, kan træffe nogle 

beslutninger fordi det er det nemmeste. 



Accountability CK: Jeg syntes faktisk godt at jeg kan registrere rigtigt meget uden 

at det er officielt at det bliver målt. Så det er ikke vigtigt. 

CK: Nej det er ikke vigtigt for mig at måle. 

KB: Ikke altid. 

KB: Men der placerer jeg mig lidt imellem. (om det er vigtigt at kunne 

måle) 

HL: altså for mig personligt nej. Men i forhold til det arbejde jeg 

laver, den position jeg sidder i skal jeg jo kunne dokumentere noget 

over for nogen der er højere oppe en mig, så på den måde så er det 

vigtigt, men helt personligt for mig, nej så er det ikke vigtigt. Men det 

er et redskab jeg er nødt til at bruge.    

Økonomi CK: økonomi er det som desværre ofte er en meget rød tråd. 

CK: Men det er jo ikke et mål er jeg nødt til at sige… At overholde en 

økonomisk ramme i sig selv. 

Mange mål CK: Ajjj, jeg har mange mål, det har jeg 

CK: Der er jo også tusinde prioriteringer hele tiden 

KB: så hvis man systematiske arbejder efter en sådan strategi mener 

jeg godt man kan have flere mål 10-15 mål eller sådan noget, på en 

skole. 

HL: Jamen rigtigt mange, det ved jeg ikke 10-15. Og det er også 

derfor at man kan få den der fornemmelse om man i det hele taget 

når i mål med noget af det. Og om man egentligt får fyldt godt nok 

op på alle mål. 

Hvordan prioriterer 

du? 

CK: Ja. Jeg har jo lyst til at svare menneskesyn. 

CK: Vi står jo ofte bare tilbage med økonomi og inklusion ikk. 

KB: Men der prioriterer jeg så nok medarbejdernes trivsel højest, for 

hvis vi ikke har nogle medarbejdere der trives og er i udvikling, såå, 

kan vi heller ikke levere over for ungerne. 

KB: det handler jo om oppe i mit eget hoved, så tænker jeg nogen 

gange, hvad får vi mest ud af, altså når jeg går til ledermøder og vi 

skal snakke om børn med særlige behov alle de der indsatser i 

forhold til det i forhold til LKT timer i forhold til supplerende 

undervisningstimer som kan være et eksempel ikk. Øhhm der prøver 

jeg sådan oppe i mit eget hoved at tænke, for vi mest ud af at støtte 

de børn der er i udfordringer eller for mest ud af supplerende 

undervisningstimer, sådan at vi kan højne fagligheden. 

KB: Altså jeg tænker sådan overordnet set menneskesyn, øhh, altså 

jeg arbejder meget sådan øh. Tillidsbaseret, meget, kigger meget på 



hvad fungerer i forhold til hvad ikke fungerer øh, så det er nok det 

der ligger til grund for hvilke beslutninger jeg træffer. 

HL: Det er enormt meget intuition 

Bedre 

sammenhæng 

CK: Altså på den ene side kan vi selvfølgeligt blive bedre, det ville 

være mærkeligt at sige nej vi er verdensmestre, selvfølgeligt kan vi 

blive bedre, men jeg syntes faktisk vi gør det ganske ok, altså 

egentligt i forhold til at vi ikke har denne type drøftelser, stort set. 

CK: det kræver jo at vi når andet end den her ildebrand, og slukning 

som jeg syntes vi bruger meget af vores teamtid på og vi får meget 

meget sjældent tid til at zoome ud, til at drøfte nogen af de her ting. 

Det gør vi jo ikke, men det er ikke umuligt 

CK: Hmmmm, men det bliver jo meget personligt altså øhm det 

kræver noget mere øhm snak om vores visioner og strategier og 

vores børnesyn og vores menneskesyn. Det kræver at vi trækker 

noget tid ud af kalenderen og går et andet sted hen, og så bare har 

tid til at drøfte det ik. 

KB: jeg tænker vi kan blive bedre til at vores medarbejdere, ser, 

oplever at de beslutninger som vi bliver enige om øhh bliver udført 

på samme måde ved, øhh at vi ligger det lag på vores beslutninger 

og siger, vi træffer og vi er enige om at det er den her beslutning vi 

har truffet og det betyder så helt konkret når vi er ude på 

afdelingerne så ser det sådan her ud. 

HL: Hvis jeg kunne give et entydigt svar på det Jimmy, så kunne jeg 

tjene kassen. Det er helt 100 ha ha ha 

HL: noget af det kunne netop være noget af det, som, som der altså 

at der lidt foregår, er begyndt at foregå på vores ledelsesmøder, den 

der med, hvad er det så der bliver meldt ud til medarbejdere, hvem 

er det der sørger for at melde det ud, altså så det bliver nogen ens 

beskeder der kommer ud, 

 

 

Analyse 

 

Jeg vil i dette afsnit nærmere analyser de data som jeg har fået fra mine interviews og 

deltagerobservationer. Interviewsne er blevet kodet og jeg vil lave et underafsnit for hvert 

af de emner som indgår i kodningen, og i de underafsnit vil jeg inddrage ting fra 

deltagerobservationerne hvor det er relevant. Bagefter har jeg et afsnit helliget 

deltagerobservationerne. Jeg har også et afsnit om inklusion, da det dels er noget der ofte 



bliver nævnt i interviewsne, men også fordi det er et godt eksempel på hvordan 

funktionssystemerne fungerer i praksis. 

Jeg vil dog først komme med nogle generelle betragtninger over interviewsne som jeg har 

tænkt over, imens jeg har transskriberet og kodet dem. 

 

Det første jeg har studset over, er at der hele tiden bliver svaret i et hverdagssprog. Jeg 

syntes at jeg mangler, at der kommer nogle fagudtryk, eller ord fra teorier og mere 

præcise ord der mener noget entydigt. Dem jeg har interviewet er alle uddannet som 

lærer eller pædagog, og har flere års erfaring og efteruddannelse. To af dem har en 

efteruddannelse i ledelse på diplom niveau, og den ene har også en master i positiv 

psykologi. Så ud fra deres samlede uddannelse og erfaring, ville jeg forvente at der kom 

flere fagudtryk eller ord fra teorier. Jeg har ganske vist selv formuleret mine spørgsmål i et 

hverdagssprog, men det har været en bevidst strategi, fordi jeg ikke ville spørge alt for 

specifikt ind. Dels kunne det være at den jeg interviewede ikke kendte det ord, begreb 

eller teori jeg brugte, og det kunne give en lidt underlig stemning, og en situation hvor jeg 

skulle sidde og forklare udtrykket, men også for at holde spørgsmålene så åbent så den 

interviewede selv kunne udfylde svaret, med det som de kom til at tænke på. 

Når jeg savner flere fagudtryk og teoretiske begreber er det af flere årsager. Det ville have 

gjort det nemmere at koble op på de teorier som jeg bruger, eller henvise til andre teorier, 

og på den måde kunne det have hjulpet mig i forbindelse med denne opgaveskrivning. 

Men den anden del, er at det bliver meget upræcist og luftigt, når det hele bliver holdt i 

hverdagssprog. Fagudtryk og begreber fra teorierne, kan være med til mere entydigt og 

præcist at definere hvad det er man mener. Uden dem bliver det hele lidt mere gætværk 

og vi bruger i interviewsne længere tid på at prøve at forstå hinanden. 

Men måske er det netop symptomatisk for den kommunikation der tit foregår. Vi taler om 

mange ting, men får sagt det i upræcise vendinger, der giver rig mulighed for at den 

enkelte person kan fortolke og lægge det i det man vil. Et eksempel her er at vi f.eks. 

blander mål, indsatser, krav og forventninger sammen, og at folk ikke rigtigt ved om det 

er det ene eller andet der menes eller hvor de kommer fra. Mere præcise definitioner og 

fagudtryk vil gøre det nemmere at skabe en mere entydig forståelse, og gøre at vi lidt 

sjældnere går galt af hinanden, eller forstår to forskellige ting, selvom man har hørt det 

samme. 

 

Den anden del jeg har studset over, er nogle af de ord der ofte bliver brugt til at begrunde 

ens beslutninger. Det er ord som mening og menneskesyn. Jeg hører ofte at der bliver 

sagt: ” vi skal gøre det der giver mening” så nikker og smiler alle, for det er selvfølgeligt 

det vi skal, men problemet er at selve denne sætning, i sig selv er fuldstændig 

meningsløs, når det ikke er defineret nærmere hvad der menes med mening. Der mangler 

en dybere og nærmere definition af, ud fra hvilke kriterier man definerer mening. I 



princippet skal man starte med at definere det, helt nede fra ens erkendelsesteoretiske 

ståsted, over ens livsanskuelse og måde at forstå etik. Det former ens syn på hvad det vil 

sige at være menneske, hvilke mål i livet man bør stræbe efter, og hvordan vi bør 

organisere vores institutioner og vores samfund, så vi bedst kan nå de mål. Først når man 

på den måde har defineret mening i tilværelsen og man ved hvordan hinanden definerer 

det, kan man bruge denne sætning ” vi skal gøre det der giver mening” og være bare 

nogenlunde sikker på at man forstår det samme ved det. Før man har den forståelse, kan 

folk hver for sig, lægge det i tingene de selv syntes giver mening, uden at vide om alle 

egentligt forstår det samme. 

På samme måde er ordet menneskesyn blevet brugt flere gange i interviewsne, uden at 

der kommer ét ord om hvad man forstår ved menneskesyn. Der er hverken kommet en 

religiøs, etisk, filosofisk eller politisk definition. Det bliver brugt som et fint ord man kan 

sige til at begrunde ens valg: ”jeg gør det ud fra mit menneskesyn” men det er i bund og 

grund tomt. 

 

Det eneste sted hvor vi til dels kan være lidt præcise, er der hvor der bliver nævnt ordet 

børnesyn. Som udgangspunkt er det lige så skidt som ordet menneskesyn, men her har vi 

på skolen aftalt, at vi følger nogle principper der er skrevet i bogen: Adfærdsproblemer i 

skolen (Elvén 2019) Her har vi en nedskrevet tankegang som vi kan henvise til. Her er der 

11 nedskrevne principper som vi skal arbejde efter, og en beskrivelse af hvordan det skal 

gøres. Så er det pludseligt muligt at sige, noget om hvad der er inden for rammen og 

mindst lige så vigtigt hvad der er udenfor. 

Der er ikke decideret nedskrevet et børnesyn, men det kan udledes ud af de 11 principper. 

Der er selvfølgeligt en sammenhæng mellem et børnesyn og et menneskesyn, men hvor vi 

har et beskrevet børnesyn har vi ikke på samme måde et beskrevet menneskesyn, selvom 

vi kan sige noget om det ud fra børnesynet. Men det at have et fælles defineret børnesyn 

er faktisk en stor styrke og også noget der bliver nævnt flere gange i interviewsne. 

 

 

Inklusion 

 

Jeg vil i dette afsnit skrive om inklusion. Det bliver nævnt flere gange i interviews som det 

der er en af vores største udfordringer, og det er et godt eksempel på hvordan funktions 

systemer og heterofone organisationer kan bruges som analyseredskab, på det at bedrive 

skoleledelse. Derfor får det et afsnit for sig selv. Jeg kunne i princippet have brugt flere af 

de emner der bliver nævnt, men jeg syntes inklusion er det mest oplagte, og derfor har 

jeg valgt det, og vil ikke lave en gennemgang af hvert af de andre emner. 

Jeg vil i analysen gå ud fra at vi som skole er en heterofon organisation. Skoler bliver 

netop også brugt som eksempel flere gange i teksten(Andersen 2014). Den er en af de 



klassiske velfærdsinstitutioner, der har eksisteret i mange år, og den er en del af kernen af 

det danske velfærdssamfund. 

Som beskrevet i starten er mit job at være administrativ leder. Det ligger i den rolle at jeg 

som udgangspunkt skal tale med økonomiens og rettens stemme, fordi det er her mine 

opgaver ligger. Jeg er dog oprindeligt uddannet lærer, og har både arbejdet som lærer i 

en del år og været leder for lærere i ligeså mange år. Så selv om min rolle nu er en 

anden, end at være lærer, forstår jeg den kodning der kaldes uddannelsessystemets 

ganske godt. Det er den kodning der er den stærkeste blandt personalet i vores 

institution. Omsorgens kodning fylder også en del blandt personalet, mest blandt 

pædagogerne. 

Vi har som de fleste andre institutioner i Danmark, knappe ressourcer i forhold til at det vi 

gerne vil udrette. Når jeg snakker med personalet eller nogle af mine ledelseskollegaer, i 

uddannelsessystemets kode om bedre/værre eller god undervisning/dårlig undervisning, 

kan vi hurtigt finde en masse steder hvor vi kunne gøre det bedre. Der er ikke altid 

enighed om det, for selv inden for det samme funktionssystem er der delte meninger om 

præcist hvad der vil være det bedste. Men argumenterne bevæger sig inde for det samme 

funktionssystem. De bruger det samme sprog og kan diskuteres og afvejes imod hinanden 

ud fra kodningen bedre/værre. Der opstår så bare ofte den situation, at det vi peger på 

ville være det bedste i uddannelsessystemets funktionssystem, har vi ikke råd til enten i 

materialer eller personaleressourcer. Her er det økonomiens stemme der kommer ind og 

så skifter samtalen funktions system, til kodningen om at have/ ikke have råd til det vi 

gerne vil. 

Det sker jævnligt at rettens eller økonomiens funktionssystem går ind og trumfer 

uddannelsessystemets system til stor frustration for nogle medarbejdere. Når det sker, er 

vi ikke længere en heterofon organisation, men går over og bliver en hierarkisk opbygget 

organisation. Når vi er i den hierarkiske organisation, er de forskellige koder ikke 

sideordnet længere de bliver rangordnet. I denne rangorden ligger rettens kodning øverst, 

så kommer økonomiens og politikkens koder, og først på fjerde pladsen kommer 

uddannelsessystemets og omsorgens koder ind, de koder der egentligt er vores raison 

d’être. 

I de fleste folkeskoler i hele Danmark, er inklusion noget der udfordrer en del. Det er 

noget af det der i min organisation tager allermest af ledelsens tid, og noget af det som 

medarbejderne har sværest ved. 

Ved inklusion forstår jeg en situation, hvor en elev der har kraftige udfordringer socialt, 

kognitivt e.l., bliver i en normal klasse på en folkeskole. Det er ofte elever der har 

psykiatriske diagnoser, store sager i familieafdelingen og nogle gang begge dele. Det er 

ofte elever der får tildelt støttetimer, fra en pædagog eller lærer, og jævnligt bliver de 

evalueret og vi overvejer om de skal gå i et andet mere specialiseret tilbud end en 



folkeskole.  Men de elever der bliver i folkeskolen, på trods af de store udfordringer, er 

dem det drejer sig om når vi siger inklusion. 

Men lige under dette lag er der et lag mere af andre elever, som bevæger sig i en gråzone 

imellem at være normale elever og støttekrævende elever. Dem er der ofte en diskussion 

omkring, hvor nogle medarbejdere mener de enten er inklusionselever der skal have støtte 

eller at de skal visiteres til et andet skoletilbud. Det er for det meste eleverne i dette 

gråzonelag der diskuteres om, og hvor der er en kamp om hvordan eleverne skal 

defineres, og hvilke handlinger og indsatser der skal sættes i gang. Kort sagt går 

diskussion ud på, om disse elever bare er nogle som den normale lærer skal kunne rumme 

som en del af en normal klasse, eller om der skal sættes ekstra foranstaltninger ind. 

Når vi på skolen har disse diskussioner, er det at jeg for alvor kan se, at vi er en heterofon 

organisation. Der er mindst 4 forskellige funktionssystemer i spil: Rettens, økonomiens, 

omsorgens og uddannelsessystemets, og i nogle tilfælde kommer sundhedens og 

kærlighedens koder med ind. Jeg vil prøve at beskrive hvordan hver af dem byder sig til 

med deres kodning som forskellige beslutningsmuligheder. 

 

Rettens kode kommer af folkeskoleloven hvor der i § 5 Stk. 5 står ”Der skal i fornødent 

omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden 

grund har behov for støtte.” (link i litteraturlisten) 

Dette er en ret vidtgående formulering, som læst på én måde kan gøre at rigtigt mange 

børn skal have støtte, men den er også åben for fortolkning. Derfor kan det være svært at 

bruge den stringente binære kode ret/ikke ret. På den ene side har vi en rettens kode, 

som nogle aktører vil forsøge at bruge, men den indeholder et skøn, og det skøn skal 

laves ud fra undervisningens eller omsorgens koder. 

Udover rettens kode har vi økonomiens. Næsten alle kommuner er i dag presset på 

økonomien. Frederikssund kommune som jeg arbejder i, er ekstra presset på grund af et 

fejlslagent byudviklings projekt, som i medierne har gået under navnet Vinge sagen. 

Skoleområdet, herunder særligt inklusionsområdet, har svært ved at holde deres budget, 

og i 2019 er der et stort overforbrug her. Derfor er økonomiens kode mest på den 

refleksive side: ikke have (penge). Vi skal helst undgå at give flere støttetimer. Den bliver 

dog udfordret af rettens funktionssystem. Der er en gang imellem nogle forældre der på 

en eller anden måde forsøger at beskrive et retskrav på støtte. Der et stort ønske fra 

forvaltningen og byrådet om at spare på inklusionsområdet. På denne måde kommer 

politikkens funktionssystem også på banen, da vi fra økonomi og uddannelsesudvalget 

bliver bedt om at spare penge, men det bliver kommunikeret igennem økonomiens 

kodning. 

Så kommer der de mere bløde områder i form af undervisningens og omsorgens systemer. 

De vil ofte argumentere for at et barn har behov for støtte eller specialundervisning, i 

hvert fald langt oftere end økonomiens funktionssystem. 



Endeligt har vi sundhedssystemet og kærlighedens system. Sundhedssystemets kodning i 

sund/ikke sund vil for nogle børn være et tema. Der er børn der får psykiske sygdomme 

som stress, depression og skoleværing. For de børn vil det være vigtigt med 

inklusionsfremmende foranstaltninger, i forhold til at få dem tilbage i skole, og sikre at de 

ikke falder tilbage i gamle mønstre. Kærlighedens kode elsket/ikke elsket er et stort 

begreb at bruge i skolen, men hvis man i stedet kalder det holde af/ikke holde af, eller 

venskab/ ingen venskab, er det ting der i høj grad har indflydelse på elevernes trivsel. Kan 

man ændre noget der, vil det have en indvirkning på sundhedens funktionssystem, og 

indirekte også for omsorgens og undervisningens systemer. 

Med dette eksempel har jeg forsøgt at vise, at selv på en afgrænset del af skolens 

samlede drift, har vi 4-7 forskellige funktionssystemer, der hver især har en kodning og 

deres eget sprog. De er blinde for hinandens koder, selvom der ofte kan være 

sammenfald imellem f.eks. omsorgens og sundhedens systemer. Når vi på skolen skal 

vurdere om en elev skal have støtte eller anden specialpædagogisk bistand, vil vi altid 

holde et møde om det. Her vil alle de forskellige funktionssystemer der er relevante, 

komme på bordet. Problemet er bare at de forskellige funktions systemer ikke taler 

sammen, og ofte er der et modsætningsforhold imellem økonomiens og omsorgens 

systemer. I sidste ende er det en afvejning af hvilket argument der vejer tungest, og så vil 

det være ud fra det systems sprog og koder som en beslutning eller afgørelse bliver 

truffet og meldt ud. 

 

Jeg valgte inklusion som eksempel da jeg syntes det på fin hvis illustreret den 

kompleksitet der er omkring os. For bedre at kunne forholde os til det, kan vi enten 

reducere i den ydre kompleksitet ved at ignorere nogle af funktionssystemerne. Men hvis 

vi forsøger på det, vil vi hurtigt blive mindet om det system vi har ignoreret, fra forældre, 

psykolog, administration e.l. Derfor mener jeg at vejen frem er at øge vores eget social 

systems kompleksitet, så vi bedre kan arbejde med at have så mange forskellige 

funktionssystemer i spil på en gang. 

 

I det følgende skriver jeg om hvert emne eller tema som jeg har kodet efter og bagefter 

kommer der et afsnit om deltagerobservationer: 

 

 

Strategi 

 

Når jeg spørger om vi skal have en overordnet strategi eller vision, siger de alle sammen 

ja. Det vil ud fra whittingtons teori, placere dem i enten den klassiske eller 

systemteoretiske strategi forståelse. Der er dog ikke nogen af dem der har en ide om, at 

vi så skal vi følge den stringent. Visionen bliver bare beskrevet som et pejlemærke eller en 



overordnet retning. Det virker heller ikke til at de kender vores vision særligt godt, og der 

bliver lidt gættet på hvad der står i den og hvor mange indsatser der er i den. 

Tværtimod bliver der flere gange sagt ting, der tyder på at man i praksis arbejder med 

strategi på en helt anden måde. Når CK for eksempel siger ”Visionen er ved at tage form” 

eller ”Det ville give starten på altså, hvad vi, det hele er jo processer, vi kan ikke sige at vi 

er i mål, altså visioner er jo proces. Øh det er struktur jo i virkeligheden også eller strategi, 

så spørgsmålet er hvordan vi er omkring de processer vi er i.” Så er det en 

strategiopfattelse der er processuel. I praksis er det nok også sådan der bliver arbejdet. 

Man følger lidt det man føler for i øjeblikket. For eksempel er indsatsen omkring børnesyn, 

der det sidste år har været vores klart største indsats, ikke direkte beskrevet i visionen. 

Man kan sagtens putte den ind under nogle af indsatserne eller sige at når vi arbejder 

med børnesyn, hjælper det os til at nå i mål med flere af vores indsatser. Men 

beslutningen om at arbejde med børnesyn ud fra Bo Hjelskovs Elvéns bog, blev truffet 

fordi der var et par stykker der agiterede kraftigt for at vi skulle arbejde med det, men de 

hentede ikke argumenterne for det i vores vision, men bare fordi de syntes det var vigtigt. 

Bagefter bliver der så efterrationaliseret, at den opfylder en del af vores vision. 

Det der nok også overrasker mig mest her, er den lidt afslappede holdning til det at vi har 

en vision. Vi hiver den ikke frem en gang imellem og bruger den som pejlemærke. Der er 

ikke nogen der studser over at den ikke bliver brugt. Det virker til at alle har det fint med 

at vi i højere grad, lægger retningen lidt ad gangen fra møde til møde. I praksis virker alle 

godt tilfreds med, at vi tager det lidt som det kommer, og gør det vi syntes giver mening i 

den enkelte situation, uden at konsultere vores vision. 

På denne måde bekræftede mine interviews, den antagelse jeg havde om at vi i praksis 

arbejder strategisk på en processuel måde, selvom vi samtidigt har en vision med 

indsatser for en 3 årig periode, som bærer præg af en klassisk strategisk tankegang. 

 

 

Funktionssystemer 

 

Jeg har igennem kurser og min efteruddannelse på diplom og masterniveau mødt mange 

teorier, der på forskellig hvis beskriver hvordan vi taler om ting i forskellige afgrænsede 

områder. Der er teorier om domæner, arenaer, paradigmer, diskurs og i denne 

sammenhæng Luhmanns teori om funktionssystemer. De to der er blevet interviewet som 

har en lederuddannelse, må også have stødt på flere af dem i forvejen. 

Derfor finder jeg det meget påfaldende at der ikke nogen steder, med et eneste ord, bliver 

sagt noget i denne retning. Jeg spørger ganske vist ikke direkte til det, men jeg havde en 

forventning om, at vi når vi snakkede beslutninger, prioriteringer, modsætningsfyldte mål 

og de mange afvejning man hele tiden må gøre, at nogen af dem ville komme ind på det 

af sig selv. Jeg syntes heller ikke man kunne spørge til det direkte. De fleste af dem ville 



nok ikke vide hvad der menes med funktionssystemer, og for dem der ville vide det, ville 

det føles som at lægge ord i munden på dem. 

Jeg er dog overbevist om at hvis man tog den teoretiske snak med dem, ville de godt 

kunne gengive eller snakke med om at vi taler om verden i forskellige sprog osv. 

Mit gæt i denne sammenhæng, er at mine respondenter i hverdagen har så travlt med at 

forsøge at skabe mening i det de laver. At erkende at det man laver er paradoksalt, 

modsætningsfyldt og teoretisk umuligt er ikke befordrende for at man kan komme videre. 

Det kan tværtimod virke handlingslammende. De forsøger hver dag at lave afvejninger, 

finde det bedste alternativ og forsøger at indgå kompromis og bygge bro imellem alle de 

forskellige mål og krav. De skal ikke kun gøre det for dem selv, men de skal også kunne 

forklare det over for elever, forældre og medarbejdere, og langt hen ad vejen lykkedes de 

med det. De formår på forskellige vis at lave disse afvejninger og vælge det som de tror 

på giver de bedste resultater. 

Jeg syntes også det er det der bliver nævnt i interviews, når jeg prøver at få dem til svare 

på, hvad de gør hvis de oplever et modsætningsforhold. De svarer ikke enten-eller, men 

forsøger at finde et svar der tilgodeser begge dele, og undviger at svare på det radikale 

valg. Så på en eller anden måde, undgår de det med at tænke det som forskellige lukkede 

systemer, men forsøger at få truffet beslutninger der tilgodeser så mange forskellige ting 

som muligt. 

 

 

Valg af primat 

 

Når jeg spørger i interviewet om der er et mål der er vigtigere end de andre får jeg tre 

forskellige svar, så hver person har sit eget. 

Den ene svarer: ”Århh, man kan jo ikke sige at der er et der er så meget vigtigere end de 

andre, kan man?” og vil egentligt ikke lave et valg, men forsøger at tilfredsstille alle 

målene. 

Den næste siger: ”trivsel er jo for mig et, et overordnet mål hvor der kan være flere 

delmål nedenunder, fordi det kan være på mange planer” Hun peger på en ting der kunne 

være styrende for alle beslutninger, men det er et meget upræcist begreb som kan være 

svært at måle. 

Den sidste siger: ”Altså jeg tænker at det mål der er det vigtigste i forhold til øhh øh  

forhold til alle de andre det er det her med at vi skal være den foretrukne skole i vores 

distrikt.” Det er faktisk et mål der er præcist og nemt at måle på, forstået på den måde at 

man ser på hvor mange elever der bor i skoledistriktet og ud af dem, hvor mange går så 

på den lokale folkeskole. Vi ligger kun på omkring 60 %. 

Først syntes jeg det er påfaldende at der ikke er nogen ens svar. To af dem kan godt 

komme med et mål der er det vigtigste, men det er svært for dem at pege på et i første 



omgang, og den sidste vælger slet ikke at pege på en ting. Havde jeg selv skulle svare 

havde jeg sagt: ”Læring fordi det er vores eksistensberettigelse” 

Så hver person har sin egen definition af hvad der er det vigtigste. Dem der peger på en 

primær ting er ikke enige, så der er ikke noget fælles vigtigste mål. Ifølge teorien om 

heterofone organisationer, burde vi ikke kunne vælge et der var den vigtigste, da alle 

vores mål er nogen vi skal opfylde. Alligevel vælger flere af respondenterne et, og skubber 

så de andre mål ind under det, som ting der skal understøtte henholdsvist trivsel og den 

foretrukne skole. På den måde er der for dem en form for ragnorden. Alle mål er stadig 

med, men de er der for at bidrage til det vigtigste mål. 

Igen tænker jeg det er et forsøg fra folk, på at finde en dybere mening med hvad det er 

de laver. Der er igen et forsøg på at skabe en mening og se en sammenhæng, og jeg tror 

det langt henad vejen er et alment menneskeligt træk, at man forsøger at sætte sine 

handlinger ind i et system, så tingene passer sammen og der ikke er kognitiv dissonans. 

Jeg forsøger ikke at forklejne deres mål. Jeg tror vitterligt at de mener trivsel og den 

foretrukne skole, men de får de andre mål og krav til at passe ind, så de ikke er i 

modsætning, men understøtter det som de har valgt som vigtigste mål. 

Så her stemmer flere af de interviewedes svar ikke med teorien, kun en enkelt svarer som 

teorien siger. Men det tankevækkende er, at der er lige så mange forskellige svar som der 

er mennesker, alle vælger bare deres eget svar. På den måde passer teorien alligevel, for 

jeg tror ikke vi vil kunne blive enige, hvis vi prøvede at få et fælles svar. Alle ville forsøge 

at få deres eget foretrukne valg, til at have primat. Men det fungerer fint nok, når den 

enkelte kun skal få det til at give sammenhæng og mening, i sit eget hoved. 

 

 

Modsætninger/paradoks 

 

Her er et af de steder hvor respondenterne er ret enige. Der er et modsætningsforhold 

med økonomi på den ene side. Hvad der er på den anden side er der en variation i, men 

det er næsten alt andet, og bevæger sig inden for de blødere værdier som pædagogik, 

trivsel, inklusion og læring, men også vores mål og vision. Alle er enige om at man gerne 

ville gøre mere for at nå vores mål, inklusion, øge elevernes trivsel osv. men at de ikke 

kan gøre det så godt som de kunne tænke sig, fordi der mangler ressourcer og økonomi. 

Den ene respondent svarer i forbindelse med dette at det er: ”Enormt frustrerende og det 

er noget af det der i virkeligheden slider mest.” Det slider på medarbejdere og ledelse, og 

er noget af det der giver stress og tærer på det psykiske arbejdsmiljø. Vores 

medarbejdere og ledelsen har deres fagprofessionelle stolthed og nogle 

professionsidealer. De har ambitioner på elevernes vegne, men føler ofte ikke at de kan 

gøre nok fordi de mangler ”hænder”. Flere medarbejder hos os er blevet stressramte af 

dette modsætningsforhold, og de må nogle gange sænke deres ambitionsniveau. Nogle 



steder snakker man om en 70 % målsætning. Man har ikke tid til at levere 100 %, så man 

må levere 70 % og sige at det er godt nok inden for de muligheder der var. Andre siger at 

man i stedet skal omdefinere (nedskalere) målene, så de er til at nå 100 % inden for den 

tid der er. Nogle idealistiske anlagte mennesker kan have svært ved det, mens andre mere 

pragmatisk anlagte finder sig til tåls med det. 

Der opleves også at der er et stort modsætningsforhold imellem hvad der er af mål fra 

politikkerne, både i folketinget og i kommunalbestyrelsen, i forhold til de midler der bliver 

afsat. 

Selvom alle respondenterne oplever dette modsætningsforhold, prøver de alle at finde en 

vej og en mening i det, i stedet for bare at give op eller vælge den ene side. De laver 

afvejninger af hvor man får mest for pengene, og prøver på at få pengene til at strække 

så langt som muligt. På den måde opfylder de deres rolle som leder og mellemleder i det 

offentlige og forsøger at gøre mest muligt for skatteydernes penge. 

Jeg mener ikke at dette er unikt for min skole, men er et vilkår som de fleste offentligt 

ansatte slås med. 

 

 

Ideologisk/Pragmatisk/Vaner 

 

Jeg spurgte respondenterne ”Træffer du nogen gange beslutninger ud fra hvad der er 

pragmatisk eller det vi plejer at gøre?” Med dette spørgsmål prøvede jeg at afdække hvor 

idealistiske de var, og hvor stringent de fulgte vores mål eller vision. 

Hvis man skulle følge den klassiske strategiske tankegang, burde man i en hver 

beslutning, tænke over hvad der bedst nåede vores målsætninger, og på samme måde 

når man har en nedskrevet vision. 

Omkring ”plejer” svarer de lidt forskelligt. Den der har været der i mange år, svarer at hun 

nogle gange gør som hun plejer, men uddyber det dog med, at det også er ok, fordi plejer 

måske er det kloge valg i situationen, og at plejer også er med til at give medarbejderne 

en følelse af forudsigelighed og ligebehandling. En af dem der har været der i kort tid 

svarer: ” Jeg syntes ikke at jeg nødvendigvis træffer beslutninger ud fra hvad vi plejer at 

gøre, fordi jeg har, ikke været her længe nok til at være en del af plejer” 

Omkring de nogen gange træffer beslutninger ud fra hvad der er pragmatisk, er der 

mange nuancer i det. De svarer her på en måde, hvor de forsøger både at gøre det der er 

muligt her og nu, og samtidigt prøver at have de langsigtede mål for øje. De svarer dog 

lidt forskelligt. En indrømmer at hun nogle gange kommer til at gøre det der lige er 

nemmest. En anden svarer at han gør det ud fra, om han syntes kampen er værd at tage, 

eller om han i den konkrete situation, bare skal gøre det nemme. Den sidste holder fast i, 

at hun i princippet altid tænker over hvilke mål der er, men forholder sig til et begreb om 

den nærmeste udviklingszone. Det går kort sagt ud på, at man altid skal forsøge at flytte 



folk en lille smule. De skal ikke blive der hvor de er, men man skal heller ikke forsøge at få 

dem til at lave for store spring, for så møder det modstand. Man skal gøre det inden for 

den zone, hvor folk kan komme videre, udvikle sig og lære nyt med lidt hjælp. Så hun 

forholder sig til de langsigtede mål, men pragmatisk i den forstand, at det er det muliges 

kunst i den enkelte situation. 

Alle tre går en gang imellem lidt på kompromis i forhold til de langsigtede mål og vores 

vision. De tilpasser de daglige små beslutninger efter hvad der er muligt og ikke giver for 

store konflikter. Ud fra Whittingtons beskrivelse af forskellige former for strategi, vil jeg ud 

fra disse svar, sige at denne tilgang til tingene, svarer til en processuel strategisk 

tænkning. 

 

 

Accountability 

 

Når jeg spørger ”Er det for dig vigtigt at vi kan måle, og på den måde vurdere effekten af 

vores beslutninger?” er det for mig påfaldende at alle tre, starter med at bruger lang tid 

på at problematisere målinger. De nævner alle tre de vanskeligheder, der er ved at måle 

og at man ikke altid får et retvisende billede. De siger at det er svært at måle på de bløde 

værdier som trivsel, at man får et øjebliksbillede osv. 

De har ret ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv og man kan ud fra det, ikke måle på 

noget uden at påvirke det. Men jeg fornemmer lidt at det bliver et fælles dogme og noget 

man altid kan bruge til at negligere alle målinger. Det virker på mig som om, det er en 

nem måde ikke at tage de resultater vi får seriøst, fordi man kan påpege de 

vanskeligheder der er ved måling. På denne måde kan man skubbe en ubehagelig 

tilfredshedsundersøgelse til side med, at det ud fra et spørgeskema, kan være svært at 

vide hvad folk egentligt mener osv. Selvom det teoretisk er korrekt, mener jeg dog at det 

er bekymrende, hvis alle målinger som udgangspunkt bliver mødt på den måde. 

Når man spørger dem direkte til hvor vigtige målinger er for dem personligt, siger de, med 

lidt forskelle at det ikke er så vigtigt for dem. En af dem siger: ”altså for mig personligt 

nej. Men i forhold til det arbejde jeg laver, den position jeg sidder i skal jeg jo kunne 

dokumentere noget over for nogen der er højere oppe en mig, så på den måde så er det 

vigtigt, men helt personligt for mig, nej så er det ikke vigtigt. Men det er et redskab jeg er 

nødt til at bruge.” Jeg syntes det er et interessant citat, fordi det netop taler ind i den 

problematik, med at vi udefra og oppefra bliver kigget på og styret ud fra målinger. 

Accountability er på den måde en del af vores hverdag, og noget vi er nødt til at tage 

seriøst i et vist omfang. Men dem der står i første række og skal udføre opgaverne, og 

næste led mellemlederne, syntes ikke det er vigtigt. Det giver et modsætningsforhold. 

Dem der sidder højt oppe i systemet er glade for målingerne, fordi det i praksis er en af 

deres få muligheder for at evaluere og kontrollere det der foregår, da de ikke selv kan stå 



ude i første række alle steder og overvåge produktionen. Når det er det vi bliver målt på 

ovenfra, kan det undre at folk ikke er mere optaget af det. Men her kommer der en anden 

agenda ind, om at det vigtige er noget andet end det der kan måles på. 

Det giver god mening ud fra teorien om funktionssystemer. Accountability er en form for 

system der kommunikerer i et sprog der ligger tæt op ad økonomiens funktionssystem. 

Dens sprog er tal. Den hævder at kunne kommunikere om alting i tal, og set igennem en 

accountability tankegang er alting tal og målinger. Men den bliver på den anden side mødt 

af for eksempel omsorgens funktionssystem der kommunikerer om tingene på en helt 

anden måde. Det er den problemstilling jeg oplever, er på spil her. Der er to forskellige 

måder at opfatte og tale om verden på. En måde som medarbejdere og ledere bruger i 

dagligdagen og som er meningsfyldt for dem, som for eksempel omsorgens eller 

uddannelsens funktionssystemer. Så er der denne anden måde at tale og beskrive verden 

på som accountability præsenterer. De to forskellige måder at anskue verden på, kan man 

ikke rigtigt snakke om på samme tid. Man snakker om dem hver for sig og de mødes 

aldrig helt, hverken i den enkelte person eller i organisationen. De opleves som to 

parallelle spor som ikke har forbindelse til hinanden. 

I forhold til tankegangen om strategisk tænkning, finder jeg at den måde folk forholder sig 

til accountability på, igen peger hen imod at vi som organisation har en processuel 

strategi. Hvis vi fulgte en klassisk strategisk tænkning, ville målinger være vigtige, så vi 

hele tiden kunne se om vi kom nærmere på de mål vi havde sat os. Men respondenterne 

er ikke særligt interesserede i målinger. En anden af dem siger: ”Jeg syntes faktisk godt at 

jeg kan registrere rigtigt meget uden at det er officielt at det bliver målt. Så det er ikke 

vigtigt.” Det er den daglige kontakt med medarbejdere og elever der gør at hun 

registrerer, om hun syntes det går den rigtige vej. 

 

 

Økonomi 

 

Jeg havde på forhånd valgt økonomi som et af de emner der blev kodet efter, da jeg 

havde en fornemmelse af at det ville dukke op som et tema. Nu blev det nævnt hver gang 

under den kodning om modsætningsforhold, så en del af snakken om økonomi er blevet 

nævnt der. Der er dog nogle enkelte kommentarer udover det som adresserer økonomi. 

Den ene kommentar lyder: ”økonomi er det som desværre ofte er en meget rød tråd” Det 

er et svar i forbindelse med snakken om vi har en rød tråd. Når hun siger at det er 

”desværre”, tolker jeg det som at den fylder for meget og at det er andre ting hun syntes 

er vigtigere. Samme person siger også: ”Men det er jo ikke et mål er jeg nødt til at sige… 

At overholde en økonomisk ramme i sig selv.” Jeg tænker der er en del mennesker i 

forvaltningen, særligt i økonomiafdelingen der vil være uenig med hende i dette. For dem 



er det et vigtigt mål. Men igen viser kommentaren at der er andre ting man prioriterer 

højere. 

Der er i min deltager observation i bilag 2. en der under et møde udbryder: ” Alt trumfes 

af økonomi.” Ud fra sammenhængen er det et udtryk for frustration over at det faglige 

indhold i undervisningen ligger under for økonomi. Her syntes jeg vi kan se de forskellige 

funktionssystemer træder tydeligt frem. Hun var i gang med at snakke om hvad der gav 

god læring og fagligt udbytte for eleverne, men hun bliver mødt med et argument ud fra 

et andet funktionssystem. Der bliver ikke indgået en snak, hvor man forsøger at afveje de 

to ting i forhold til hinanden. Her skifter snakken fra et funktionssystem til et andet, og det 

bliver økonomiens binære kode der får lov til at bestemme. 

Økonomi fylder en del og er med i baggrunden af mange af vores beslutninger. Det er 

ikke noget folk egentligt gider, men en ting de er nødt til at forholde sig til. Ofte forsøger 

de at bygge bro og indgå et kompromis, men nogle gange går det bare ind og trumfer de 

andre funktionssystemer. Økonomien opleves af dem som en begrænsning og den bliver 

næsten kun nævnt i forbindelse med den refleksive side af dens binære kode: ikke have. 

Så selvom den ene respondent slet ikke mener den er et mål i sig selv, går den alligevel 

ofte ind og får primat. Der er ikke nogen af dem der nævner økonomi, når jeg spørger om 

der er et mål der er vigtigere end de andre, men alligevel får den ofte primat og ”trumfer” 

de andre funktionssystemer. Der er en dissonans her. På en måde ved folk godt at 

økonomi er et tema og er et vilkår, men de vil helst negligere den og fokuserer på andre, 

for dem vigtigere ting. 

 

 

Mange mål 

 

I interviewsne spurgte jeg også ind til vores mange mål. For det første var der ikke én af 

dem, der havde en præcis opfattelse af hvor mange mål vi har. Det giver egentlig god nok 

mening, for det er heller ikke præcist defineret. I vores vision, under indsatser, er der 

skrevet 17 forskellige ”bullets”. Men de er formuleret på mange forskellige måder, nogle 

som mål, andre som noget der skal arbejdes med osv. Der er ikke en klar liste med vores 

mål. Udover dem i visionen, finder hver person også på sine egne. Den ene siger: ”Ajjj, 

jeg har mange mål, det har jeg” og ”Der er jo også tusinde prioriteringer hele tiden” 

Jeg spurgte mere specifikt ind til, hvor mange mål man kunne arbejde med ad gangen. 

Der var lidt uenighed her, men der blev nævnt 10-15 stykker. I praksis blev der dog 

snakket om mange flere, da der også blev nævnt at der var mål for den enkelte 

medarbejder, klasse og elev, og at der kunne være delmål under de andre mål. Der var en 

af dem der problematiserede det at arbejde med så mange mål: ”Jamen rigtigt mange, 

det ved jeg ikke 10-15. Og det er også derfor at man kan få den der fornemmelse om 

man i det hele taget når i mål med noget af det. Og om man egentligt får fyldt godt nok 



op på alle mål.” De andre to var mere optimistiske og mente godt at de kunne arbejde 

med mange mål samtidigt, men hvor de bare var grupperet, i forskellige emner, eller for 

forskellige medarbejdere. Hvor man godt kunne have mange mål, men hvor man i en 

sammenhæng arbejdede med et par stykker og i en anden sammenhæng med nogle 

andre. 

Strategisk bevæger vi os igen i det processuelle område men også i det evolutionære 

område. Der opstår mål på mange forskellige steder og tidspunkter i organisationen, ikke 

kun når den overordnede strategi eller vision bliver lavet. Nogle af disse små mål bliver 

opnået og man sætter nye, andre glider ud i glemslen, og nogle vokser sig langsomt 

stærkere og får mere indflydelse. Det er min opfattelse at den indsats omkring børnesyn, 

der det sidste års tid har været den indsats, vi som samlet organisation har brugt mest tid 

på, er opstået et sted i organisationen. Der har været en af de pædagogiske ledere, der 

har haft nogle medarbejdere, hvis tilgang til eleverne hun har villet ændre. Det har så 

bredt sig ud og er blevet en indsats for hele skolen, selvom den ikke var direkte beskrevet 

i vores vision. Det er for mig at se et udtryk for en evolutionær strategisk proces, som så 

bliver knyttet op på vores vision som en efterrationalisering.   

Når der dels er en usikkerhed på hvad der er et mål, hvor mange vi har, og hver person 

også har sine egne mål og prioriteringer, giver det god mening at det er svært at finde en 

rød tråd og have en ledelse hvis beslutninger er sammenhængende. Jeg tror at det vil 

være nemmere at finde den røde tråd og træffe beslutninger der er mere 

sammenhængende hvis vi tydeligere definere vores mål, og forsøger at sætte dem i en 

rangorden. Men hvis vi som organisation stadig arbejder strategisk på en evolutionær og 

processuel måde, vil det alligevel ikke virke ret længe. 

 

 

Hvordan prioriterer du? 

 

Dette spørgsmål var det spørgsmål, der på en måde blev det vigtigste spørgsmål, men 

også det som var allersværest at svare på. Når jeg kigger transskriptionerne igennem, er 

det ved dette punkt hvor jeg som interviewer taler mest. Det er dels for at prøve at 

forklare hvad det overhovedet er jeg spørger om, men også for at holde de interviewede 

fast på emnet og bore i det. Der var dog ikke nogen af dem der kunne give bare et 

tilnærmelsesvist præcist svar på det, og jeg ville nok også selv have svært ved det, hvis 

jeg var blevet spurgt om det sammen. Jeg har igennem de tre interviews formuleret og 

omformuleret spørgsmålet mange gange, og hvis jeg skulle formulere det nu, ville det nok 

være: I den situation hvor du skal træffe et valg, imellem flere forskellige muligheder, der 

hver opfylder forskellige målsætninger, og hvor du ikke kan vælge dem alle, da nogen af 

dem er gensidigt modstridende, hvad er så det mål, kriterie, ideologi, prioritet, strategi, 



filosofiske overbevisning, pædagogiske retning eller videnskabelige teori du træffer valget 

ud fra? 

De svar der kommer ind er ord som intuition, menneskesyn, trivsel, fælleskab osv. alle 

sammen ord der ikke har nogen klar definition. Hende der svarer: ” Det er enormt meget 

intuition” uddyber det bagefter med at hendes intuition er opbygget igennem mange år, 

ud fra erfaringer, diskussioner i ledelsen og fra de mål vi tidligere har sat os og arbejdet 

med. 

En anden svarer: ” det handler jo om oppe i mit eget hoved, så tænker jeg nogen gange, 

hvad får vi mest ud af” Men hvordan han så vurderer hvad man får mest ud af, hvordan 

der tilskrives værdi og hvordan værdierne vurderes imod hinanden kommer der ikke svar 

på. 

Der er ret entydig konklusion her, og det er at der ikke er noget præcist eller entydigt 

svar. Respondenterne kan ikke forklare hvordan de i detaljen prioriterer. Det foregår på et 

indre plan, hvor den enkeltes, personlige overbevisning, personlige vægtning af forskellige 

mål og værdier, bliver prioriteret ud fra nogle hypoteser, om hvad de mener, vil give det 

bedste resultat, uden at der er en definition eller målstok for bedst. 

Intuition er nok det ord vi har, der kommer tættest på at beskrive det der foregår, men 

det er igen et ord der er mange forskellige definitioner på. Pointen er at det er noget der 

foregår inde i den enkelte uden at man kan tage det ud og kigge på det og analysere det, 

og se om andre mennesker har det samme. Det er her hvor vi som mennesker er et 

autopoetisk, selvreferentielt psykisk system. Her er vi tilbage i Luhmanns teoretiske 

univers, dog i en lidt anden afdeling end funktionssystemer. Luhmann opererer med 

forskellige systemtyper, hvor funktionssystemer er sociale konstruktioner af systemer i 

samfundet, er det system der er på spil her, et psykisk system. 

Snakken stopper her. Teorien siger at hvert menneske er et autopoetisk, selvreferentielt 

psykisk system, og at vi aldrig helt kan forstå hinanden og at vores systemer ikke er 

tilgængelige for andre. Så teoretisk er det en død ende, hvilket mine interviews 

bekræftede. Ud fra mine interviews er det ikke alene utilgængeligt for omverdenen, men 

det virker også til at være utilgængeligt for systemet selv. Altså at vi er så komplicerede, 

så vi heller ikke selv kan gennemskue, hvad det er for nogle processer, der er inde i os 

selv. 

 

 

Bedre sammenhæng 

 

I dette spørgsmål, prøvede jeg egentligt direkte på, at få mine respondenter til at komme 

med deres bud, på et svar til min problemformulering. Der kom ikke et enkelt tydeligt svar 

og som en af dem sagde: ” Hvis jeg kunne give et entydigt svar på det Jimmy, så kunne 

jeg tjene kassen. Det er helt 100 ha ha ha” Der var dog nogle forskellige forsøg. 



Det ene er et forsøg på at vi skal lære hinanden bedre at kende: ” Hmmmm, men det 

bliver jo meget personligt altså øhm det kræver noget mere øhm snak om vores visioner 

og strategier og vores børnesyn og vores menneskesyn. Det kræver at vi trækker noget 

tid ud af kalenderen og går et andet sted hen, og så bare har tid til at drøfte det ik.” Som 

hun siger, vil det være en tidskrævende proces hvor vi går tæt på den enkelte person, og 

skal helt ind og snakke menneskesyn. Jeg er enig med hende i, at hvis vi brugte den tid, 

kunne vi bedre forstå hinanden, og nok derfor bedre forstå hvad vores bevæggrunde er 

når vi diskuterer en beslutning. Det ville også give mulighed for, at vi kunne få et fælles 

grundlag at træffe vores beslutninger ud fra, hvis det bliver knap så meget hver vores 

menneskesyn, men at vi som gruppe har et fælles menneskesyn. Jeg er dog bange for at 

vi ikke ville blive enige, da jeg tror, at vi helt nede på det erkendelsesteoretiske niveau ser 

forskelligt på tingene. 

Det andet som de to andre respondenter nævner, handler mere om at vi strukturerer os 

bedre. At vi ved hvert møde er helt skarpe på, efter vi har truffet en beslutning, at melde 

den ud til medarbejderne, på en præcis måde. Vi skal aftale hvem der gør det, hvornår og 

hvordan, og det skal helst komme samtidigt og ordret ens til alle. Det gøres nok kun ved 

skriftlig kommunikation eller ved at vi samler alle medarbejdere på en gang og giver en 

fælles mundtlig besked, hvilket vi kun har mulighed for få gange om året. Problemet er at 

der ofte bagefter denne skriftlige kommunikation, ude i de forskellige afdelinger, er en 

videre mundtlig kommunikation, hvor man spørger ind til og fortolker på den skriftlige 

besked. Så der vil stadig være en subjektiv fortolkning, men denne fortolkning vil være et 

skridt tættere på modtageren. Den vil ikke allerede være fortolket en gang, af den der 

bringer en mundtlig besked videre. 

Respondenterne siger vi allerede er på vej derhen imod, og at vi allerede forsøger at blive 

bedre til at melde vores beslutninger ud på denne måde. 

 

 

Deltagerobservationer. 

 

Jeg har brugt en af mine deltagerobservationer i ovenstående punkt om økonomi (bilag 

2.), da det passede ind tematisk der. I dette afsnit vil jeg kigge på mine øvrige 

deltagerobservationer som er beskrevet i mine bilag. 

 

Bilag 1 skemakrise. 

Det er et eksempel på hvad der sker i en konkret ledelsesmæssig beslutningsproces, hvor 

der er flere forskellige funktionssystemer der kæmper om at få primat. Jeg har desværre 

ikke kunne skrive det ordret ned, men måtte skrive det ned ud fra hukommelsen lige efter 

mødet. 



Det er et eksempel hvor der kommer argumenter på bordet fra 5 forskellige 

funktionssystemer: educational system, economic system, juridical system, care system og 

system of love. Det er i hvert fald de kategorier jeg har kunnet få de forskellige 

argumenter ind under, ved at fortolke funktionssystemerne lidt bredt. 

The economic system og juridical system der begge er med, er det dog i en mild grad. Det 

er ellers nogle af de funktionssystemer, der nogle gange kan gå ind og trumfe de andre og 

kræve primat. Det økonomiske funktionssystem kommer kun til udtryk ved at det kræver 

flere ressourcer (arbejdstimer) fra dem der allerede er ansat, herunder mig selv der ikke 

har højeste arbejdstid. Det kræver ikke at vi køber et nyt produkt, eller ansætter en ny 

medarbejder. Det juridiske er ikke lovgivning, men blot en deadline som vi selv har sat, 

som blev overskredet. Dermed kan vi også selv vælge, at se bort fra den deadline. 

I sidste ende bliver det argumenterne fra the educational system der er det 

funktionssystem, vi træffer en beslutning ud fra, og når vi bagefter kommunikerer 

beslutningen ud til medarbejdere, præster, forældre og elever sker det med argumenter 

hentet fra dette funktionssystem. 

Det er min vurdering, at hvis det økonomiske eller juridiske var kommet med et af deres 

hårde argumenter, som ekstra udgifter der ikke var budget til eller en lovovertrædelse, 

havde de fået primat. Det er kun fordi de kommer i deres mildeste form, at der bliver 

plads til at et af de andre funktionssystemer kan få lov til at fylde. Dermed blev det også 

til en mere ligeværdig diskussion, imellem educational og care system på den ene side og 

system of love på den anden, hvor snakken gik på hvad der var det mest 

hensigtsmæssige og tjente skolen og dens interessenter bedst. 

I denne ligeværdige snak, bliver det hvem af lederne der kan argumentere mest og bedst 

for deres standpunkt, og hvem der giver efter og ikke står så stejlt, der afgør hvilket 

funktionssystem der i den konkrete sag, får lov til at bestemme. Så kan det i det næste 

punkt på dagsordenen måske være et helt andet funktionssystem, men det bliver en 

nogenlunde ligeværdig afvejning. 

Det argument der i sidste ende vinder, er et om elevernes faglige udbytte af 

undervisningen. Der bliver ikke direkte henvist til vores vision i argumentationen, men det 

er et af indsatsområder i den, og der er en generel accept af at det er et af vores mål. 

 

Bilag 3. Beskytte 

Denne deltagerobservation er fra et MED møde hvor der blev sagt ting som: ” vores 

børnesyn var i modsætning til at beskytte personalet” og ”Børnesyn kolliderer med 

medarbejderplejen”. Her er det medarbejderrepræsentanterne der vil have os til at træffe 

nogle beslutninger. De får stillet det op som et enten-eller spørgsmål, hvor de i kraft af 

deres roller, syntes at vi skal vælge at beskytte personalet og ”medarbejderplejen”. Fra 

ledelsens side af, er det dog en både-og beslutning. Vi skal blive ved med at behandle 



eleverne ud fra vores 11 principper, men vi skal samtidigt sørge for et godt arbejdsmiljø 

for medarbejderne. 

Det er et godt eksempel på et af de dilemmaer vi tit står i som ledelse, hvor der er to 

forskellige mål, som til en hvis grad er gensidigt modstridende. Hvis vi skal beskrive det 

som funktionssystemer er de 11 principper en form for Care system. Medarbejderne har 

faktisk også Care system med, bare for medarbejderne i stedet for eleverne, men kommer 

også med Juridical system, i form af arbejdsmiljø lovgivning. 

Sat på spidsen vil vi her kun kunne vælge det ene system. Der vil være forsøg på at bygge 

bro, indgå kompromis og finde løsninger der tilgodeser begge dele. Men hvis der ikke kan 

tilføres ekstra medarbejder ressourcer, vil beslutningen i sidste ende blive truffet ud fra 

det ene eller andet funktionssystem, man kan ikke have begge. Vi har målsætninger for 

elevernes trivsel i vores vision, og vores skoleleder har ud fra mit interview med ham 

målsætninger for personalets trivsel. Så når vi peger på den ene eller anden beslutning vil 

de hver for sig have en positiv betydning for det ene mål, men en negativ betydning for 

det andet. I sidste ende vil beslutningen blive truffet ud fra hvilket mål der er det vigtigste 

og hvor beslutningen vil skabe den største forandring. Det vil ske uden at der er en 

rangorden af de to målsætninger, og uden at der er en tydelig målestok for værdien i hver 

af målene. 

 

Bilag 4 OPA 

En 4. af mine ledelseskollegaer, som jeg ikke har interviewet, sagde i min 

deltagerobservation bilag 4 OPA: ”Vi bliver mødt med OPA oppe fra, men prøver selv at 

arbejde ud fra NPG.”  Ordene faldt i et ledelsesseminar hvor de styringsformer, samt NPM 

lige var gennemgået. Det kan forklare brugen af fagudtryk. Jeg vil ikke komme ind på en 

længere diskussion af disse styringsformer, da det kunne være en hel opgave i sig selv. 

Jeg har dog valgt at tage det med, da det for mig at se lægger sig tæt op ad det der blev 

sagt i interviewsne om Accountability. Der er en oplevelse af at vi fra forvaltningens side 

bliver styret ud fra en Old public administration (OPA), men fokus på regler, hierarki og 

kontrol. Denne kontrol vil ofte foregå igennem accountability. Omvendt prøver vi i forhold 

til for eksempel forældre, at arbejde ud fra New public governance (NPG) med tillid og 

samskabelse. I forhold til emnet i denne opgave om beslutningsprocesser er det meget 

afgørende hvilken en af de to tilgange vi vælger når vi skal træffe en beslutning. Hvis vi 

arbejder ud fra OPA vil vi være ”Den formelle institution” og arbejde ud fra det retslige 

funktionssystem, men arbejder vi ud fra NPG, er vi ude i samskabelse, og det ligger tæt 

op ad begrebet om ”kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende organisation” 

Hvilken af de to organisationsformer vi arbejder ud fra, har stor betydning for de 

muligheder vi har for at træffe beslutninger. De er afgørende for hvilke argumenter og 

præmisser vi kan lægge til grund for beslutningerne. 



Ledelsesseminariets overskrift var ”Sæt borgeren i centrum” og der var også en tone af at 

vi netop skulle arbejde ud fra NPG tangegang. Det gør kun citatet endnu mere interessant, 

hvis hun har ret i at direktionen styrer på en måde, men forventer at de borgernære 

medarbejdere skal arbejde på en anden måde. (Det skal dog retfærdigvis lige siges at en 

del af seminariet også gik med at diskutere hvordan forskellige dele af administrationen 

kan arbejde sammen på tværs af forvaltninger og lovgivninger, så der er en generel 

bevægelse i den retning) 

Ud fra teorien om strategi, mener jeg at OPA passer godt sammen med en klassisk 

strategisk tænkning, imens at NPG er mere processuel eller evolutionær. 

Jeg tænker også her at det ikke er et enten- eller men et både-og. Vi skal som ledelse 

nogle gange kunne snakke og styre ud fra en OPA tankegang og nogle gange ud fra en 

NPG. Det der er afgørende for om vi skal bruge en denne eller anden er konteksten. Men 

det giver også udfordringer i forhold til at vores beslutninger er sammenhængende, hvis vi 

skifter imellem styringsformer. 

 

 

Konklusion 

 

Jeg føler lidt at jeg i dette projekt har kæmpet mod vindmøller. Hvis vi mennesker hver i 

sær er et autopoetisk, selvreferentielt psykisk system, hvis vi som organisation ikke har 

ens klare fælles mål, hvis vi som team arbejder ud fra forskellige strategiske metoder og 

taler i forskellige funktionssystemers sprog og kode, så er det klart at det er svært, at få 

vores beslutninger til at følge en stringent rød tråd og at sørge for at de ikke stikker i 

forskellige retninger. Så vi når aldrig derhen hvor det bliver helt sammenhængende. 

Når jeg i problemformuleringen spørger: Hvordan kan vi øge kompleksiteten i vores sociale 

system, så vi kan sørge for at alle vores beslutninger, er sammenhængende i forhold til at 

nå vores mål? Må jeg nok også sande, at det komme alle beslutninger heller ikke til. En af 

mine respondenter indrømmer at hun nogle gange træffer beslutninger ud fra ”plejer” 

eller hvad der lige er nemt, og det er nok forventeligt at det også sker. Så målet er nok 

snarere at komme så tæt på som muligt. Der er dog en del greb man kan dreje på for at 

komme tættere på det, og det er dem jeg vil opsummere i min konklusion. 

 

Det drejer sig grundlæggende om hvordan vi kan gøre det sociale system 

(Kommunikationssystem) som vores ledelsesteam er, mere komplekst. Det ønsker jeg 

fordi, hvis man øger kompleksiteten i det indre system, mindsker man samtidigt 

kompleksiteten i det ydre system. Det ydre system vil dog altid være mest komplekst, og 

der er en grænse for hvor komplekst det indre system kan blive. Dette er noget vi skal 

være meget opmærksomme på. 



Derfor vil vi altid være nødt til at reducere det ydre system ved at lave en udvælgelse af 

de ting vi forholder os til. Der er en balance der skal findes i dette. Er der en stor 

kompleksitet i det ydre system og dermed mange forskellige valgmuligheder bliver det 

meget svært at vælge. Det kan give handlingslammelse. Er der omvendt blevet reduceret 

meget kraftigt så der kun er 1 eller 2 valgmuligheder, bliver det snarere et valg der er 

truffet på forhånd. Så bliver beslutningsprocessen bare en rent administrativ kalkule. I det 

tilfælde er det nærmest ikke en beslutning mere, men en automatisk udvælgelse ud fra 

nogle på forhånd valgte kriterier. Der er en balancegang i dette, hvor man ikke skal ende i 

handlingslammelse fordi man bliver overvældet af de mange muligheder der er umulige at 

vælge imellem, men omvendt skal man ikke reducere så kraftigt, så der reelt ikke er noget 

handlerum. 

I praksis er det dog meget sjældent at vi kan reducere så kraftigt så, beslutningen er 

truffet på forhånd. Vi står oftere i den situation at der er for mange mål vi skal forholde os 

til hele tiden. Vi kommer hele tiden til at bevæge os i dette spændingsfelt. Nogle gange 

når vi skal træffe en beslutning er vi nødt til at reducere omverdenen nok til at vi kan 

træffe en beslutning og det sker med en selektion af mål og valgmuligheder. Andre gange 

når mit ledelsesteam en sjælden gang imellem, har afsat tid til fælles refleksion og 

langsigtet strategisk tænkning, så skal vi åbne op for omverdenens kompleksitet, og 

afsøge de forskellige muligheder, det som Niels Åkerstrøm (Andersen 2014) kalder ”den 

kommunikationsafsøgende potentialitetsskabende organisation” På den måde bliver det at 

fastsætte hvilke kriterier man vil bruge, selektionen, den vigtigste del af det at træffe 

beslutninger. 

 

Vi har hele tiden mange mål og derfor bliver beslutningsprocessen sjældent (aldrig) et 

enten-eller, men altid et både-og. Derfor er det også fokus i denne opgave at øge 

kompleksiteten i det sociale system, for bliver vores ledelsesteam i stand til at tage flere 

ting ind fra omverdenen, vil vi bedre kunne afveje de forskellige valgmuligheder og træffe 

de bedste beslutninger. 

 

Derfor vil jeg nu pege på hvordan vi kan øge vores kompleksitet. Jeg samler det i fire 

forskellige temaer: mål, forståelse, struktur og strategi. 

 

Mål 

Kan vi blive bedre til at definere vores mål entydigt. Skrive dem ned i en form hvor vi kan 

evaluere på dem og adskille dem fra andre ting der minder om det som krav og indsatser, 

så vil vi hjælpe os selv meget. Kan vi yderligere lave en form for prioritering eller 

rangorden af dem, vil vi igen kunne blive tydeligere i præmisserne for vores beslutninger. 

Vi skal snakke om der er et af vores mål der har primat. Hvis vi kunne blive enige om det 



vil det hjælpe os meget. Jeg tror det dog ikke, men selve snakken kan hjælpe os til mere 

forståelse (se næste punkt) 

Snakken om mål vil ikke være noget vi nogensinde kan blive færdige med, men et forsøg 

på det, og snakken omkring hvordan vi prioriterer de forskellige mål, kan være med til at 

hjælpe på at vi bliver mere sammenhængende i vores beslutninger. På den måde kan et 

arbejde med at definere vores mål, både være med til at øge kompleksiteten i vores 

sociale system, men også hjælpe os i selektionen af indtryk fra omverdenen.  Selektionen 

både af hvilke mål vi vil fokusere på, men også hvilke funktionssystemer, 

arbejdsredskaber, løsninger osv. vi vil tage med i vores beslutninger. 

 

Forståelse 

Lærer vi hinanden i teamet bedre at kende, så vi bedre forstår de bevæggrunde og 

ræsonnementer der ligger bag de forskellige teammedlemmers udtalelser, vil vi lidt bedre 

kunne forstå hvad hinanden udtrykker. Det vil være en tidskrævende proces, og noget der 

vil være svært at prioritere når den daglige drift trænger sig på hele tiden. Det vil også 

være svært, fordi gevinsten ved det er svær at få øje på, og en der først viser sig over 

lang tid. Sker der udskiftninger i teamet er man nærmest nødt til at starte forfra hver 

gang, så det kan virke som et Sisyfos arbejde. 

Der er lige nu flere i ledelsesteamet der er i gang med at efteruddanne sig. Nogle i 

diplomuddannelse i ledelse, nogle i MPG og nogle inden for neuroaffektiv pædagogik. Det 

øger det enkelte psykiske systems kompleksitet, men hvis det også skal øge vores fælles 

sociale systems kompleksitet, skal vi bruge tid på at dele denne viden med hinanden. 

Dette vil for mig være kernen i at øge vores systems kompleksitet. Vi skal dele viden med 

hinanden og lære at kende hinandens forforståelse. Det er den største enkeltfaktor til at 

øge kompleksiteten, men også den mest tidskrævende. 

 

Struktur 

Bliver vi bedre til at melde vores beslutninger ud på en struktureret måde, vil vi udefra set 

fremstå som mere sammenhængende ledelse. Det vil som sådan ikke hjælpe, i selve den 

situation hvor beslutningen bliver truffet, men i efterbehandlingen og formidlingen af den. 

Det kan dog godt give lidt i selve beslutningsprocessen. Jeg har nogle gange oplevet at 

hvis vi fælles formulerer præcist hvad der skal skrives, kan vi undervejs opleve at vi 

alligevel ikke havde forstået det på helt den sammen måde. Vi havde hørt det samme men 

fortolket det på hver sin måde. Det vil vi kunne fange lidt af, så det sjældnere sker at vi 

melder forskelligt ud når det bagefter skal fortolkes. 

Så det er mest noget der vil gavne os efter beslutningen er truffet og derfor ikke direkte 

medvirke til at øge systemets kompleksitet. Det vil gavne os de steder hvor vi opdager at 

vi alligevel ikke mente det samme, og vi må tage en diskussionsrunde mere. Men i det 

tilfælde vil det være tilbage til punktet forståelse der øger kompleksiteten i systemet. Men 



udadtil kan vi fremstå mere præcise og som om vi har en sammenhængende rød tråd, ved 

at melde skarpt ud. 

 

Strategi 

Jeg tror vi i ledelsesteamet skal tage en fælle snak om strategi ud fra Whittingtons model. 

Lige nu laver vi en vision ud fra en klassisk eller systemteoretisk strategi, men samtidigt 

arbejder vi i dagligdagen processuelt og evolutionært. Det giver en dissonans. Jeg tror en 

større forståelse af dette i hele teamet, vil gøre os bedre til at gennemskue hvad det er 

der foregår. Om vi så vælger at gå den ene vej og droppe en vision og langsigtet strategi 

og arbejder processuelt og evolutionært eller vi går den anden vej og laver en strategi og 

så bliver bedre til at følge dem, ved jeg ikke, men jeg tror vi ville hjælpe os selv, hvis vi 

flyttede os i den ene eller anden retning. 

Luhmanns teorier, ser jeg mere som et vilkår. Igen kan vi blive lidt bedre til at 

gennemskue sammenhænge, hvis alle i ledelsen kender til denne tankegang, men det vil 

ikke rigtigt bringe os videre i forhold til at bedrive mere sammenhængende ledelse.  

Teorierne om strategi fra Whittington og funktionssystemer fra Luhmann er nogle af de 

teorier jeg kan bringe ind i ledelsesteamet, for at vi derved øger systemets kompleksitet. 

Det vil igen være en del af punktet ”forståelse”. Men hvis vi kan blive enige om en måde 

at arbejde strategisk på, kan det også hjælpe os med selektionen så den bliver mere 

ensartet. 

 

Sammenfattet er min konklusion at vi godt kan øge vores sociale systems kompleksitet. 

Det er primært ved at benytte det punkt jeg har kaldt forståelse. De andre tre punkter er 

mere nogen der kan hjælpe og understøtte dette punkt. Punkterne mål og strategi kan 

begge hjælpe med selektionen når der skal ske en reduktion af omverdenen. At vi bliver 

bedre til at selektere er en form for øgning af kompleksiteten, og det skaber en bedre 

balance mellem system og omverden hvis man er god til at selektere. En øget 

kompleksitet gør dels at vi bedre kan bearbejde de indtryk der kommer ind fra 

omverdenen, men også at vi kan tage flere ind, og at vi kan blive bedre til selektionen. 

 

Så der er en vej i det. Den er besværlig og tidskrævende, men hvis man følger de 4 

punkter jeg har beskrevet kan vi øge kompleksiteten i vores system og dermed oftere 

træffe beslutninger der er sammenhængende og gør at vi når vores mål. 

 

 

Personlig udvikling 

 



Inden jeg startede på master of public governance havde jeg en diplomuddannelse i 

ledelse. Det gjorde at jeg havde en hvis teoretisk indsigt og på modulerne PUF og LFG var 

det hovedsageligt gentagelser af det jeg havde lært i diplomuddannelsen. 

Diplomuddannelsen er dels rettet mod personlig udvikling som leder, men også mod 

praktiske teorier som man kan bruge i sin dagligdag. Jeg havde en forventning om at MPG 

var mere overordnet og forholdt sig til det strategiske. Det oplevede jeg også på de 

obligatoriske og valgfri moduler. 

Jeg har lært flere teorier og jeg er blevet bedre til at analysere, snakke om strategi og 

beslutninger, på et mere overordnet plan. På den måde kan man godt sige at jeg er blevet 

klogere, mere vis. På forsiden af denne opgave har jeg skrevet et citat af Bertrand Russel: 

 

”The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of 

themselves, and wiser people so full of doubts.” 

 

Jeg oplever at jeg I løbet af MPG er blevet visere, men som Russel skriver, gør det ikke at 

jeg nødvendigvis er blevet mindre i tvivl, på nogle områder snarere det modsatte. Jeg er 

blevet bedre til at analysere og se de forskellige ting der er på spil, men det gør nogen 

gange bare at man tager endnu flere forskellige perspektiver ind på en sag, og jo flere 

forskellige perspektiver man har, des vanskeligere bliver det at vælge. Man kan sige at mit 

psykiske system er blevet mere komplekst. 

 

Den største erkendelsesmæssige ændring der skete i mig, i forbindelse med denne 

opgaveskrivning, var da jeg stødte panden mod en mur og måtte erkende, at det jeg ledte 

efter kunne jeg ikke finde, fordi vi som mennesker er autopoetiske selvreferentielle 

psykiske systemer. Jeg kendte godt Maturanas teori fra tidligere, men jeg havde ikke 

koblet den med det, jeg beskæftigede mig med i denne opgave. På en måde gav det en 

lettelse, at det jeg ledte efter ikke kunne findes. Så var det altså ikke bare mig der ikke 

var dygtig eller klog nok, men på den anden side, gav det en lidt kedelig erkendelse af at 

vi som mennesker, aldrig helt kommer til at forså hvad hinanden tænker og mener. Vi 

bevæger os rundt i verden, som hvert sit lukkede system, der kun har en begrænset 

udveksling med andre systemer. Når jeg prøver at visualisere det, giver det i første 

omgang et lidt komisk billede, men efter lidt tid bliver det mere et mistrøstigt billede. 

 

 

Perspektivering 

 

Jeg har brugt min egen organisation som case. Dels fordi den var tilgængelig for mig og 

jeg kender den indgående, men mest fordi jeg gerne vil bruge de ting jeg fandt ud af, til 

rent faktisk at forbedre vores ledelses evner, til at bedrive sammenhængende ledelse og 



på den måde, gøre vores skole bedre. Det mener jeg at vi kan opnå ved at gøre vores 

system mere komplekst, ud fra de fire punkter i min konklusion. 

Jeg mener dog at det problemfelt jeg har arbejdet med, har en generel interesse og er en 

problemstilling som (næsten) alle offentlige institutioner står i. Jeg tror at hvis vi gør de 

ting der står i min konklusion, så vil vi blive bedre til at bedrive sammenhængende 

ledelse, og at det vil opleves sådan både indadtil men også fra vores aftagere om det, så 

er medarbejdere, elever, forældre eller forvaltning. Men jeg må samtidigt erkende, at der 

er en grænse for hvor sammenhængende tingene kan blive. En grænse der er umulig at 

definere og nok noget man konstant er nødt til at arbejde på at komme tættere på, for 

gør man ikke det, vil man fjerne sig længere væk fra den. Men en grænse som man aldrig 

vil nå. Det bliver som at jagte guldkrukken for enden af regnbuen. 
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