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Summary 

When organizations are undergoing changes and formulate new strategies, the strategies often fail due to 

unrealistic goals, or because the members of the organization do not engage in the strategy or the 

implementation of it. They are often not sure they understand the strategy and how to act on it. 

It is therefore important, if a strategy shall succeed, that the members of the organization understand the 

purpose of the strategy and know how to act on it and make sense of it. 

University College Copenhagen got a new strategy in 2018 and the organization are in the middle of the 

implementation, and it is my task as a Head of Program, together with my employees in the Program, to 

implement the priorities and goals of this strategy. 

Karl Weick describes how different elements can affect the sensemaking in organizations during 

organizational changes and how these elements influence, the way we as individuals create meaning for 

ourselves and others on what we experience. 

The sensemaking process can be divided into two parts, the part of making sense for yourself 

(sensemaking) and the part of giving sense to others (sensegiving), as described by Gioia & Chittipeddi and 

how the sensegiving engagement depends on various factors called Triggers and Enablers. 

This master thesis investigates the sensemaking process during the implementation of the strategy and 

how members in the organization engage (or not to engage) in sensemaking and sensegiving activities. 

The analysis is based on primary data from semi-structured interviews of employees and of level 1, 2 and 3 

leaders, e.g., a Dean, a Head of Department, and a Head of Program, respectively.  

Documents relevant for the Strategy Process and an observation from a strategy related meeting are used 

as secondary empirical data. 

This study shows that leaders and employees engaged in sensemaking and sensegiving activities during the 

formulation and implementation of the strategy at University Colleges Copenhagen. 

The seven elements described by Weick can be found in sensemaking activities from the organization and 

its members.  Especially the three elements, Retrospect, Enactment and Extracted Cues have been in use in 

both leaders and employees. Furthermore, it shows that the sensemaking process in the organization 

follows a pattern of interchanging of sensemaking and sensegiving between leaders and employees 

describe by Gioia & Chittipeddi.  

The sensegiving activities are more prominent in leaders compared to emplyees and it seems that leaders 

deliberately use sensegiving in there interactions with employees.  
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Triggers and Enabler are found to influence the sensegiving in both leaders and employees, with complex 

sensemaking environments often trigger leader sensegiving whereas incompetent leadership and the 

importans of the issues discussed, trigger employee sensegiving. 

Enablers as issue-related expertise influence both leaders and employees sensegiving capacity. 

In conclusion, both leaders and employees engaged, with different kind of emphasis, in the sensemaking 

process during the formulation and implementation of the strategy at University Colleges Copenhagen. 

the process of sensemaking during the strategy process  
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Introduktion  

Der er foretaget forskellige studier af organisationers strategi-tilblivelse og -implementering og hvordan 

strategien lykkedes eller ej  (Weick & Quinn, 1999), (Carter, Clegg, & Kornberger, 2008), (Whittington, 

2002), (Mintzberg, H, 1994), 

Der er også i litteraturen beskrevet årsager til at en strategi ”fejler”, bl.a. at den har været urealistisk eller 

at medarbejdere og ledere ikke tilsluttede sig strategien i forbindelse med implementeringen (Mintzberg, 

1987), (Gioia & Chittipeddi, 1991). Undersøgelser af strategiimplementeringer har bl.a. vist at over 66 % af 

målene i strategierne ikke blev opnået (Madsen, Søren Obed, 2011/2012). 

Samtidig er det beskrevet at organisationens strategi tit er udtænkt og formuleret af organisationens 

topledelse og derefter udbredt i organisationen; ned til medarbejderen i frontlinjen, som ikke nødvendigvis 

kan se meningen med strategien og dens implementering (Carter, Clegg, & Kornberger, 2008) (Carroll, Ford, 

& Taylor, 2019). 

Samtidig oplever frontmedarbejdere tit ikke mærkbar forskel på vedkommendes arbejdsopgaver og 

fokusområder og fortsætter med at gøre det samme som før introduktionen af strategien. (Bungay, 2001).  

En undersøgelse fra 1999 af Rousseau & Rousseau viste f.eks. at 90% af medarbejdere og 40% af ledere var 

usikre på om de forstod deres organisations strategi. (Madsen, Søren O, 2020). 

 

Problemfelt  

Københavns Professionshøjskole (KP) fik ny strategi i forbindelse med fusionen af to professionshøjskoler i 

2018. Strategien fik overskriften Fælles om Fremragende undervisning” og udstak fire Prioriteter og 

underordnede Målbilleder, der efterfølgende blevet konkretiseret i Handlinger på alle niveauer i 

organisationen. 

Som uddannelsesleder på Bioanalytikeruddannelsen på KP, har jeg sammen med ledelsesteamet på 

instituttet samt medarbejderne på uddannelsen skulle komme med bud på den lokale toning af strategiens 

Prioriteter og Målbilleder i de lokale Handlinger. Disse skulle Implementeres på KP i perioden 2019-2023. 

I processen har jeg oplevet forskel mellem min forståelse og mine chefers forståelse af strategiens 

Målbilleder og de ønskede Handlinger – og hvordan disse bidrog til at sikre strategiens overskrift Fælles om 

Fremragende Undervisning. Jeg har oplevet at det ikke i alle handlinger gav mening for mig. På tilsvarende 

måde har jeg i dialogen med medarbejderne oplevet modsætninger mellem, det der gav mening for mig, og 

det der gav mening for dem i strategiprocessen. 
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Eksempelvis Målbilledet ”Høje faglige krav og Deltagelse i forpligtende fællesskaber” og hvordan den 

tilhørende handling med at øge de studerendes studieintensitet, dvs. antal timer de brugte på studiet, hang 

sammen med Fremragende Undervisning. 

I medarbejdernes forståelse, og til dels i min, var der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de 

studerendes studieintensitet og Fremragende undervisning – undervisningen kunne sagtens opleves 

fremragende, selvom de studerende ikke var fuldtidsstuderende. Medarbejdernes forståelse af 

Fremragende undervisning lå til gengæld meget mere på, at undervisningen havde en tilstrækkelig faglig og 

pædagogisk/didaktisk kvalitet. 

Et andet eksempel er Målbilledet – ”Mere kvalificering af hinandens arbejde gennem systematisk sparring 

og feedback”, der bl.a. har den tilknyttede handling, at der implementeres formaliseret peer-supervision 

underviserne i mellem samt mellem lederne. Medarbejderne har længe haft fokus på at samarbejde om 

pædagogikken, og de har delt viden og undervisningsudfordringer med hinanden. Samtidigt har de i lang tid 

inden den nye strategi blev introduceret, ønsket mulighed for formaliseret supervision af hinanden som en 

del af deres udvikling af egen undervisning.  Det er nu blevet italesat i den nye strateg og det giver 

underviserne også udtryk for er godt. Samtidigt italesætter de også, at det ikke giver helt den samme 

mening nu, da dette vil tage tid fra de andre opgaver, de også synes giver mening. 

Dette har gjort mig nysgerrig på min egen meningsskabelse i forbindelse med strategi-processen – på 

hvordan jeg har prøvet at skabe mening hos mig selv og hos andre, samt hvordan meningsskabelsen blandt 

organisationens medlemmer, fra direktionsniveau til medarbejderniveau er sket i strategiprocessen. 

Dette for at blive klogere på hvordan jeg som uddannelsesleder kan arbejde mere ”strategisk” med at 

skabe mening i forbindelse med implementeringen af de kommende strategiafledte handlinger. 

 

Problemformulering 

Hvordan er der skabt mening i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af Københavns 

professionshøjskoles strategi? 

Arbejdsspørgsmål: 

- Hvordan har hhv. ledere og medarbejdere forsøgt at skabe mening hos sig selv i strategiprocessen 

(sensemaking).  

Der tages afsæt i Weicks forståelse af sensemaking (Weick, Karl, 1995), (Hammer & Høpner, 2021) 

- Hvordan har hhv. ledere og medarbejdere forsøgt at give strategien mening for hhv. medarbejdere og 

ledere (sensegiving) samt hvilke faktorer har haft indflydelse på denne sensegiving.  



   Side 7 af 47 

Der tages afsæt i sensegiving og sensemaking i organisationer i forandring (Gioia & Chittipeddi, 1991), 

og hvad der påvirker sensegiving hos ledere og interessenter med baggrund i Maitlis & Lawrence 

forståelse.  

- Hvordan har den samlede meningsskabelsen været i organisationen i forhold til strategiprocessen? 

Der tages afsæt i Gioia & Chittipeddis forståelse af sensemaking i organisationer i forandring og 

eksemplificeret ved den strategiske handling Forpligtende Underviserfællesskaber. 

De teoretiske perspektiver 

Jeg vil i det følgende uddybe de teoretiske perspektiver i min problemformulering.  Under de respektive 

afsnit vil jeg komme ind på den teori og de vinkler, hvormed jeg vil betragte min efterfølgende analyse.  

Meningsskabelse i organisationer 

I dette afsnit vil jeg først uddybe den forståelse af meningsskabelse, herunder sensemaking og sensegiving, 

jeg sidenhen benytter i analysen. Derefter vil jeg uddybe Weicks beskrivelse af syv elementer, der ifølge 

ham er væsentlige i organisationers meningsskabelser. Til sidst beskrives meningsskabelsesprocessen i 

organisationer herunder de faktorer som kan have betydning for sensegiving. 

Meningsskabelse, sensemaking og sensegiving 

”... virkeligheden er en kontinuerlig realisering, som opstår af vores anstrengelser for at skabe orden 

og konstruere retrospektiv mening af det vi oplever. (...) vi (...) forsøger at gøre vores oplevelser 

rationelle for os selv og andre ” (Hammer & Høpner, 2021, s. 94).  

Ovenstående citat er (en af) Karl Weicks beskrivelse af meningsskabelsesprocessen – hvordan vi som 

individer forsøger at skabe en mening for os selv og andre i det vi oplever.  

Andre har videreudviklet Weicks meningsskabelses-begreb og har bl.a. opdelt meningsskabelsen i to faser - 

sensemaking og sensegiving. Gioia & Chittipeddi definerer sensemaking som ”… meningskonstruktion og 

rekonstruktion fra de involverede aktører i et forsøg på at skabe en meningsfuld ramme”. Samtidigt 

definerer de sensegiving som: ”… processen med at forsøge at påvirke sensemaking hos andre mod en 

foretrukken redefinition af organisationel virkelighed” (Gioia & Chittipeddi, 1991, s. 442, egen oversættelse) 

Weick skelner som sådan ikke mellem sensemaking og sensegiving, men ser det som et samlet begreb. Han 

kommer dog ind på begrebet sensegiving i relation til ledere, ved at citere Thayer: 

En leder fortæller det ikke som det er, han fortæller det som det kunne være, og giver det dermed et 

andet udtryk/”ansigt”. (...) lederen er en meningsgiver (Weick, Karl, 1995, s. 10, egen oversættelse) 
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Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Gioia & Chittipeddis definitioner i min opgave og vil benytte de 

engelske ord sensemaking og sensegiving, da de tydeligere end de danske oversættelser skelner mellem 

det at skabe mening hos sig selv (sensemaking) og give mening til andre (sensegiving).  

Jeg vil benytte ordet meningsskabelse om den samlede proces. 

 

 

Meningsskabelsens syv elementer 

Weick beskriver syv elementer, han mener i forskellige grad påvirker meningsskabelse hos os i vores forsøg 

på at skabe mening i diverse processer.  

Meningsskabelse tager udgangspunkt i personens identitet, den sker retrospektivt og den skabes i 

handlingen med omgivelserne (Enactment). Meningsskabelsen sker også i en social kontekst sammen med 

andre, den sker kontinuerligt, er fokuseret på og udgår fra såkaldte ledetråde og signaler samt er drevet af 

plausibilitet/troværdighed. Så meningsskabelsen sker ubevidst og hele tiden, både individuelt og sammen 

med andre. Alle elementer er ikke nødvendigvis til stede i alle meningsskabende processer og har heller 

ikke den samme vægt. Jeg vil i det følgende uddybe de syv elementer. 

1) Sker med udgangspunkt i Identitet 

Meningskabelsen tager udgangspunkt i den enkelte person og personens selvopfattelse. Hvordan vi 

opfatter os selv, påvirker også, hvordan vi opfatter omverdenen, og hvordan vi prøver at skabe mening i 

den.  Der sker hele tiden en påvirkning mellem personen og omgivelserne. Som Weick formulerer det: 

Afhængig af hvem jeg er, vil min definition af hvad der er ”derude” også ændre sig. ..Når jeg ved 

hvem jeg er, så vil jeg vide hvad der er derude. (Weick, Karl, 1995, s. 20, egen oversættelse) 

2) Sker retrospektivt 

Vi forsøger at skabe mening i en begivenhed eller handling efter, at den har fundet sted og trækker på 

vores forforståelse og efterrationaliserer for at vi kan få det til at give mening. Hammer & Høpner citerer 

Weick: 

Vi kommer ikke som ubeskrevne blade, men har erfaringer, indtryk og særlige forståelser med os, når 

vi møder verden (Hammer & Høpner, 2021, s. 104) 

3) Er en social proces 

Weick beskriver at meningsskabelse aldrig sker alene, for hvad der sker inden i os, er også afhængigt af 

andre. Vi interagerer med andre for at skabe mening for os selv. (Weick, Karl, 1995). Vi påvirkes af hvordan 
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andre reagerer, både det der bliver sagt og de handlinger eller ikke-handlinger der gøres. Weick citerer 

Allport: 

 … et individs tanker, følelser og adfærd er influeret af både konkret, forestillet og underforstået 

tilstedeværelse af andre. (Weick, Karl, 1995, s. 39, egen oversættelse) 

4) Skabes i handlingen (enactment) 

Enactment-begrebet (at skabe i handling) er centralt i Weicks forståelse af meningsskabelse. Vi udvælger 

situationer at handle i, og idet vi handler, bliver vi samtidig en del af omgivelserne, og samtidigt vil 

omgivelserne virke tilbage på os selv. Vores ageren vil samtidig skabe begrænsninger og muligheder, som vi 

efterfølgende kommer til at handle i (Hammer & Høpner, 2021, s. 116-117): 

Individer skaber deres omgivelser på tilsvarende måde som omgivelserne skaber individerne. (Weick, 

Karl, 1995, s. 34, egen oversættelse) 

5) En kontinuerlig proces 

Weick omtaler meningsskabelse som en løbende proces, der aldrig begynder eller ender, da man hele tiden 

kastes ind i noget. Han kobler det til Heideggers ”Throwness” begreb samt Winograd og Flores beskrivelse 

af egenskaber ved ”Throwness – at vi ikke kan undgå at handle, ikke altid har tid til at reflektere over vores 

handlinger, og at vi ikke har stabile mønstre at tage udgangspunkt i. Samtidig er effekten af vores 

handlinger uforudsigelige og vi ved ikke om vores fortolkning af virkeligheden reelt repræsenterer 

virkeligheden (Weick, Karl, 1995, s. 44). 

At meningsskabelsen er en kontinuerlige proces, hænger også sammen med vores følelser. Vi forsøger at 

løse nye kognitive udfordringer på baggrund af følelsesbaserede erindringer. Som Weick beskriver det: 

Fortidens begivenheder rekonstrueres i nuet som forklaringer, ikke fordi de ser ens ud, men fordi de 

føles ens (Weick, Karl, 1995, s. 49, egen oversættelse). 

6) Udgår fra ledetråde 

Vi udvælger og forsøger at skabe mening ud fra små signaler vi ser og de begivenheder vi oplever. Vi 

fokuserer og udleder ledetråde og fortolker og skaber mening ud fra dem. Det sker ubevidst og 

kontinuerligt. Eller jf. Weick: 

Udledte ledetråde er simple genkendelige strukturer, der virker som frø, hvorfra vi udleder en større 

mening i det der foregår. (Hammer & Høpner, 2021, s. 107) 

Så hvilke ledetråde vi hver især vælger og hvordan vi fortolker dem, er afhængig af den kontekst 

ledetrådene ses i samt det enkelte individs forforståelse. 
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Figur 2, fra Gioia & Chittipeddi, 1991 

7) Er drevet af plausibilitet 

Meningsskabelsen er drevet af plausibilitet. Vi er ikke nødvendigvis fokuseret på at skabe det rigtige billede, 

men kun at skabe et sandsynligt eller troværdigt billede. Vi søger ikke altid den optimale løsning men en 

tilstrækkelig tilfredsstillende løsning.  Vi har brug for det store billede, ikke alle detaljerne (Hammer & 

Høpner, 2021, s. 113-115). Eller som Weick beskriver det: 

Jeg har kun behov for at vide det nødvendige om det jeg tænker, for at komme videre med mine 

projekter, hvilket betyder tilstrækkelighed og troværdighed tager forrang over nøjagtighed. (Weick, 

Karl, 1995, s. 62, egen oversættelse). 

 

Meningsskabelsesprocessen 

Gioia og Chittipeddi beskriver en overordnet proces for organisationers 

meningsskabelse, når der sker en ændring f.eks. i rammerne (Gioia & 

Chittipeddi, 1991). De opdeler processen i fire trin. Første trin er hvor 

lederen prøver at skabe en mening i forandringerne – Sensemaking hos 

lederen. 

Meningsskabelsen videregives til medarbejderne og andre interessenter i 

organisationen – Sensegiving hos lederen. Medarbejderne og 

interessenter vil derefter prøve at forstå og fortolke det sagte og dermed 

prøve selv at skabe mening – Sensemaking hos medarbejdere. Til sidste vil 

de gennem konsensusdannelse og påvirkning af rammen, forsøge at videregive deres meningsforståelse 

tilbage til lederen – Sensegiving hos medarbejdere/interessenter, jf. i figur 1. 

 

I deres forståelse udvides denne proces gradvist til flere og flere  

interessenter i organisationen i forbindelse med forandringsprocessen,  

dvs. at topleder påvirker næste niveau, der påvirker tilbage til topleder 

og det tilsvarende sker på næste niveau osv. jf. figur 2. Så flere og 

flere interessenter involveres i meningsskabelsen i en cirkulær proces. 

 

Påvirkning af sensegiving 

Der er i litteraturen beskrevet forskellige parametre der påvirker sensegiving, såsom Maitlis’ & Lawrences 

beskrivelse af såkaldte Triggers og Enablers af sensegiving (Maitlis & Lawrence, 2007). 

Figur 1, egen figur med udgangspunkt i Gioia 
& Chittipeddi, 1991 
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De definerer Triggers som tilstandene som motiverer organisationens aktører til at indgå i sensegiving og 

Enablers som betingelserne der faciliterer sensegiving hos motiverede aktører. 

I forhold til Triggers finder de at sensegiving aktiveres hos interessenter, hvis de har en følelse af at have 

afgrænset ansvar og samtidigt engagerer de sig i høj grad i sensegiving, hvis emnerne opfattes som vigtige 

og hvis lederen opfattes som inkompetent inden for feltet. 

Ledere engageres i sensegiving, hvis de er i et kompleks sensemaking miljø, dvs. et miljø der er tvetydigt, 

uforudsigeligt og involverer flere interessenter med forskellige interesser. 

For både ledere og interessenter fandt de at lederes og interessenters selvopfattelser eller fornemmelser 

for et sensemaking ”hul” i organisation udløste sensegiving. Hvis de oplevede, at der var behov for at give 

noget mening og de ikke kunne se, hvem der ellers skulle gøre dette ud over dem selv, så motiverede det 

deres sensegiving. 

I forhold til Enablers viste de at problemrelevant ekspertise, legitimitet og en mulighed for at give mening 

muliggjorde sensegiving fra interessenter, mens problemrelevant ekspertise og effektiv organisatorisk 

præstation inden for området muliggjorde sensegiving fra ledere. Og for begge blev det bl.a. muliggjort af 

en kombination af en diskursiv evne, der gjorde det muligt for aktørerne at konstruere og artikulere 

overbevisende synspunkter på omverdenen og proces-facilitatorer færdighed i organisationens rutiner, 

praksisser og performance. 
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Metode 

Jeg vil i mine analyse tage udgangspunkt i en fænomenologisk metodetilgang, da den lige som forståelsen 

af meningsskabelsen, tager udgangspunkt i, at det fremkomne er en subjektiv fortolkning af virkeligheden – 

at den enkelte, ud fra sin sociale, kulturelle og historiske kontekst fortolker det oplevede for at skabe sin 

egen meningshorisont (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 22-23). 

Ovenstående kendetegner den såkaldte Forstående forskningstype, hvor de fænomener, forskeren under 

at forstå og fortolke, på forhånd er fortolkninger og forståelser hos de undersøgte personer. Jeg ønsker at 

lade det fremkomne tale for sig selv, f.eks. at få de undersøgtes egne perspektiver og beskrivelse af det 

oplevede frem, at deres interaktion med hinanden bliver tilgængelig samt at diverse 

”virkelighedsopfattelse” tydeliggøres.  

Teorien vil blive benyttet som en såkaldt linse, hvorigennem den fremkomne empiri vil blive betragtet, dvs. 

teorien bestemmer det undersøgte genstandsfelt. Konkret udvælges præmisser inden for meningsskabelse, 

sensemaking og sensegiving (Høyer, 2011). 

 

Jeg har valgt at undersøge egen organisation, hvilket kan påvirke måden jeg laver min analyse. Der kan 

være fordele ved at kende organisationen og den usagte og skjulte viden. Samtidig ved jeg hvem det bedst 

vil give mening at jeg involverede. På den anden side kan min forforståelse gøre, at jeg ikke ser andre 

nuancer end organisationen at jeg har en blind plet. 

 

 

Dataindsamlingsmetoder 

Til at besvare problemformuleringen og identificere meningsskabelse, sensemaking og sensegiving hos 

ledere og medarbejdere, foretages semistrukturerede interviews af ledere og medarbejde for at få deres 

perspektiver frem og der laves et observationsstudie af medarbejdere for at deres interaktion med 

hinanden kommer frem. De vil blive benyttet som de primære datakilder og vil blive understøttet af 

relevante strategidokumenter som sekundære data for at andre ”virkelighedsopfattelser tydeliggøres.  

Under de respektive dataindsamlingsmetoder vil valget af empiriindsamlingen begrundes og evt. 

kvalitetskriterierne beskrives. 
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Observation af medarbejdere – præsentation af strategisk handling  

Jeg vil observere hvordan medarbejdere italesætter og interagerer med hinanden i forbindelse med en 

konkret præsentation af strategihandlingen ”Forpligtende Underviserfællesskaber”. Dette møder er valgt, 

da det var første gang medarbejderne skulle arbejde sammen om at beskrive lokale handlinger afledt af 

strategien. Metoden kan give en mere direkte og uformel viden om deltagernes interaktion i forhold til det 

observerede og ville derfor kunne tydeliggøre hvordan meningsskabelsen sker, når der skal samarbejdes 

om implementering: hvad der fylder hos den enkelte i deres dialog og i deres fælles meningsskabelse. Dette 

taler ind i mit teoretiske udgangspunkt, der bl.a. beskriver hvordan meningsskabelse sker med baggrund i 

interaktion med andre. Samtidig vil jeg observere om der på baggrund af deres respektive interaktion, ses 

forskellige ”grupperinger” i forhold til strategiens meningsskabelse. Se Bilag A for opsamling af 

observationsstudie 

 

Semistruktureret interview af medarbejdere samt på ledelsesniveau 1, 2 og 3. 

Jeg vil foretage kvalitative semistrukturerede interviews af medarbejdere samt niveau 1, 2 og 3 ledere, der i 

forskellig grad har været involveret i strategiimplementeringen. 

Jeg ønsker en undersøgende tilgang for at stimulere ny viden og samtidig ønsker refleksioner fra 

interviewperson på udvalgte temaer.  

Da jeg i min problemformulering ønsker at blive klogere på hvordan medarbejdere og ledere har oplevet 

strategien i forhold til meningsskabelse sensegiving og sensemaking, vil denne tilgang dels kunne give mig 

nogle refleksioner på dette og jeg vil blive opmærksom på nye vinkler, jeg ikke på forhånd havde forudset. 

Interviewguides for ledere og medarbejdere varierer en lille smule i , men tager alle udgangspunkt i åbne 

spørgsmål (Brinkmann & Tanggaard, 2014). Interviewguides ses i Bilag C. 

Jeg vil kategorisere interviews inden for relevante områder og efterfølgende samle dem i temaer relateret 

til meningsskabelse, sensemaking og sensegiving. Transskriberede interviews ses i Bilag D. 

 

Valg af interviewpersoner 

Alle interviewpersoner – ledere som medarbejdere - er fra det samme fakultet, da jeg ønsker at blive 

klogere på meningsskabelsesprocessen i et ”organisations-kredsløb”.  

Medarbejderne blev udvalgt tilfældigt på baggrund af en generel henvendelse fra mig via mail. Der kom 

positive tilkendegivelser fra fem medarbejdere og af dem blev tre interviewpersoner tilfældigt udvalgt uden 
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skelen til deres grad af evt. involvering i strategiprocessen.  Jf. Flyvbjerg skal man sikre sig ved tilfældig 

udvælgelse, at stikprøverne har en hvis størrelse og er repræsentativ for gruppen der undersøges 

 

De tre ledere blev udvalgt på baggrund af deres ledelsesniveau, for at sikre at alle tre ledelsesniveau i 

organisationen var repræsenteret samt at de var fra samme fakultet.  Der udvælgelse er jf., Flyvbjerg, 2014 

dermed informationsorienteret, hvilket gør at man kan få repræsentative data på trods af et lille antal 

informanter i en given gruppe, da informanter har stor viden om det undersøgte. 

Niveau 1 lederen er udvalgt da vedkommende er dekan for det pågældende fakultet og derfor også er en 

del af KPs direktion – en direktion der har haft det overordnede ansvarlige for strategien og dens 

implementering og har hver især haft ansvar for udmøntningen af de respektive strategiske Prioriteter og 

Målbilleder på tværs af KP og i deres fakultet. 

Niveau 2 ledere – institutchefer – har skulle videreformidle strategien i instituttet til uddannelsesledere og 

medarbejdere, og har samtidigt stor berøring med niveau 1 og 2 ledere på fakultetet og på KP gennem 

fælles Chef-møder. Lederen er udvalgt fordi man som chef skal formidle organisationens ønsker ned på 

instituttet og samtidig være med til at bære information tilbage til L1 og organisationen 

Niveau 3 ledere – uddannelsesledere – har i samarbejde med medarbejderne skulle implementere 

strategien på uddannelsen og været den der skulle konkretisere de konkrete handlinger på uddannelsen og 

sikre at det blev implementeret af medarbejderne. 

 

 

Relevante strategidokumenter 

Københavns Professionshøjskole er en meget skriftlig organisation, hvor beskrivelse af diverse processer, 

handlinger og formidling af disse sker gennem f.eks. ”visionspapirer”, drejebøger og procedurer. 

Diverse dokumenter har også været benyttet i strategi-processen herunder implementeringen 

Jeg har udvalgt dokumenter, der kan beskrive meningsdannelsesprocessen fra strategiens tilblivelse til dens 

implementering, for at se på, hvordan de har været brugt i meningsdannelsen herunder sensemaking og 

sensegiving.  

Jeg vil benytte følgende strategirelaterede dokumenter:  

- Strategiproces for KP: En beskrivelse af strategiens formål, den benyttede strategimodel samt 

processen i hovedtræk (Bilag D). Denne kan give viden om direktionens forsøg på sensegiving. 



   Side 15 af 47 

- KP og Vores Omverden: en omverdensanalyse af KP’s omverden og de fremtidige behov (Bilag E). Dette 

kan give viden om organisationens/direktionens forsøg på sensegiving. 

- KP’s strategiske retning: Den endelige strategiske retning for KP (Bilag F). Denne kan give viden om 

organisationens meningsskabelsesproces og tegn på sensegiving. 

- Ramme for Forpligtende underviserfællesskaber: Den beskrevne ramme for arbejdet med Forpligtende 

Underviserfællesskaber på fakultet-niveau (Bilag G). Dette kan give viden om den samlede 

meningsskabelsesproces på fakultetet. 

 

Samlet set vil disse forskellige typer af dokumenter kunne give mig en viden om organisationens forsøg på 

at give strategien mening og dermed påvirke meningsskabelsen i organisationen. 

 

Triangulering af empiri 

De forskellige dataindsamlingsmetoder giver mulighed for at sammenligne disse og finde forskellige eller 

samme aspekter af det samme tema eller problemfeltet. Derved kan de understøtte hinanden i analysen, 

og dermed sikre en større reliabilitet og gyldighed mellem mine egne fortolkninger og forforståelse af 

empirien. Eksempelvis vil fremkomne tolkninger fra interviews, kunne understøttes af observationer, eller 

præsenterede ”virkeligheder” i strategi-dokumenter – kan ses om de også stemmer overens med det 

oplevede hos interviewpersoner og observerede. 

 

 

Analysetilgang 

Min analyse af den indsamlede empiri tager udgangspunkt i en tematiske analyse, som er velegnet til at 

identificere og analysere temaer og mønstre i empirisk materiale. (Clarke, 2015).  

Jeg ønsker at identificere væsentlige temaer i empirien, typisk på baggrund af en lukket kodning og vil tage 

udgangspunkt i Clarkes beskrivelse af de seks faser: Bliv bekendt med dine data, Kodning, Finde, reviewe og 

definere temaer og til sidst skrive rapporten. 

Analysetilgangen vil primært være deduktiv med udgangspunkt i de valgte teorier (Boolsen, 2017). 

Når jeg har identificeret mine temaer, vil jeg min argumentation i analysen benytte den såkaldte 

argumentmodel; en model som beskriver hvordan man i sin argumentation, når man har en påstand, skal 

have belæg for påstanden i sin empiri og dette med baggrund i sin teoretiske valgte hjemmel (Jørgensen & 

Onsberg, 2008). 
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I forbindelse med interviewcitater vil jeg tilpasse dem så udsagnene bedre hænger sammen og bliver mere 

læsevenlige. Tekst i parentes forklarer indforståede ord eller referencer til kontekst.  Markeringen ”…” 

indikerer at der er fjernet udsagn, der ikke har relevans for konteksten og jeg har udfoldet evt. forkortelser. 

Forkortelserne L1, L2 og L3 refererer til ledere på hhv. niveau 1, 2, 3 og M1, M2 og M3 til de tre 

medarbejdere 

 

 

Analyse: 

Jeg vil først kort beskrive bagtæppet, dvs. de bagvedliggende begivenheder for organisationens 

strategiarbejde samt de processer der har været i forbindelse med formuleringen af strategien, for at sætte 

konteksten for analysen. Den efterfølgende analyse vil se på hhv. sensemaking og sensegiving hos ledere og 

medarbejdere i forbindelse med strategiprocessen, herunder om Triggers og Enablers har været med til at 

påvirke sensegiving. Til sidst vil jeg se på den samlede meningsskabelsen med udgangspunkt i handlingen 

Forpligtende underviserfællesskaber. 

Jeg vil benytte diverse interviews samt KP’s strategi og relaterede dokumenter som omdrejningspunkt for 

analysen jf. metodeafsnittet. Under de respektive afsnit vil jeg først kort uddybe analysens fokus, derefter 

præsentere den relevante empiri jf. tidligere beskrevne dataindsamlingsmetoder og til sidst analysere med 

udgangspunkt i den relevante teori. 
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Bagtæppe 

Københavns Professionshøjskole (KP) blev dannet i 2018 ved fusion mellem to professionshøjskoler og fik 

følgende organisationsstruktur: 

 

 

 

 

Samtidig blev der igangsat en strategiproces, der tog afsæt i en analyse af KP’s omverden, der bl.a. blev 

koblet til diverse data, samfundsudfordringer mm. og dannede baggrund for den efterfølgende proces.  

Her blev studerende, medarbejdere, ledere, chefer og diverse interessenter involveret, hvilket endte ud i 

en afstemning blandt alle deltagerne om rammen for det videre arbejde med at formulere strategien. 

Den endelige strategiske retning med overskriften Fælles om fremragende undervisning blev godkendt i 

2019 og udstak fokusområder og overordnede mål, kaldet hhv. Prioriteter og Målbilleder, som 

efterfølgende blevet konkretiseret i diverse handlinger på tværs af hele organisationen, på det enkelte 

fakultet, det enkelte institut eller kun på en konkret uddannelse.  De blev koblet til handleplaner med 

diverse målopfyldelse og bliver i forskellige tempi implementeret på KP frem til 2023. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel på en handling på fakultetsniveau er Forpligtende underviserfællesskaber, med udgangspunkt i 

Stærke arbejdsfællesskaber, hvor underviserne på de respektive uddannelser udarbejdede en lokal ramme 

for pædagogik, didaktik og deres møde med deres studerende 

Direktion – rektor og dekaner/direktør 

 Dekan/Direktør – niveau 1 leder 

  Institutchef – niveau 2 leder 

   Uddannelsesleder/afdelingsleder – niveau 3 leder 

    Medarbejdere – undervisere/TAP 
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Sensemaking i strategiprocessen 

Analysen vil tage udgangspunkt i meningsskabelsens syv elementer og de temaer der er fremkommet ud 

fra interviews af ledere og medarbejdere i organisationen og vil blive understøttet af observationen af et 

personalemøde. 

De syv meningsskabende elementers påvirkning af sensemaking 

I interviews ses tegn på at der har fundet sensemaking sted i strategiprocessen og dette både hos ledere og 

medarbejdere og både i forhold til selve strategiprocessen og de beskrevne Prioriteter og Målbilleder. 

De respektive dele har skabt forskellige grad af mening blandt de interviewede, hvor nogle dele har skabt 

mening hos alle interviewpersoner, mens andre dele har skabt mere mening for nogen mere end for andre. 

Det er også tydeligt, at de beskrevne syv meningsskabende elementer i varierende grad, har påvirket 

interviewpersonernes sensemaking og alle syv elementer har været i spil.  

Jeg vil i det følgende uddybe med eksempler på dette og selv om jeg blot relaterer citater til enkelte 

elementer, er der flere af citaterne der taler ind i flere meningsskabende elementer samtidigt. 

 

1) Sker med udgangspunkt i Identitet – Når jeg ved hvem jeg er, så vil jeg vide hvad der er derude. 

Det er tydeligt i interviews, hvordan medarbejdernes og ledernes identitet påvirker deres sensemaking 

En niveau2 leder identificerer sig med den profession de studerende uddannes til dels ved at referere til 

tidligere arbejdsliv i netop den profession og dels ved at trække på egen ”ideologi” som medskaber af 

løsninger til velfærdssamfundets udfordringer: 

L2: Det giver mening at bidrage til at vi kan løse velfærdssamfundets udfordringer gennem vores 

uddannelser, Det lyder måske som en floskel. … for det giver også mening for mig – hvad er vi sat i 

verden for, og derfor også vigtig for mig så vi kan forme nogle rigtig dygtige dimittender, så vi kan gå 

ud og løse de udfordringer der er i velfærdssamfundet. … for jeg kommer lige ude fra omverdenen 

hvor vi tager imod vores dimittender – der hvor vi møder borgeren, patienten, klienten. 

Niveau1 lederen har igennem hele interviewet fokus på, hvordan andre evt. kunne opfatte hende i deres 

dialog om strategien. Dette vil blive uddybet i afsnittet om sensegiving, da det også hænger sammen med 

hendes forsøg på at skabe mening hos andre, dog illustreres problemstillingen ved følgende udtalelse: 

L1: … det er ret bevidst fra min side – det er ikke mig der skal fortælle, hvordan et stærkt 

underviserfællesskab skal være…. Og det er også det jeg møder når jeg kommer ud: ”hvad er det du 

vil ha. Jamen jeg vil ikke have noget bestemt, men jeg vil have at I bliver enige med hinanden om 
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hvad det er I gerne vil”… Og jeg ved godt at den forståelse apropos den mening man lytter sig frem til 

ude blandt underviserne -nu skal vi kontrollere hvordan at de vil gøre dette – og sådan er det slet ikke 

for mig. 

Hos de tre medarbejdere beskrives det generelt med udgangspunkt i deres identitet som udøver af 

forskningsaktiviteter og/eller undervisning: 

M2:… mest mening hvis jeg kan bruge mine forskningsaktiviteter i undervisningen og samtidig 

relaterer den til praksis, det synes jeg er vigtig for mig. 

 

M1:… vi vil gerne ha, vi er ærekære, vi kan li vores fag, vi kan li vores job osv., vi vil gerne lave 

fremragende undervisning …. Men fordi vi gerne vil have det, så er det meget godt at strategien 

hedder ”fremragende undervisning”. 

 

M3: Det giver god mening – og så med bioanalytikerfeltet – jeg kan se idéen med den strategi. Den 

nye strategi også klar… – jeg husker ikke hvad der stod i den gamle, men nu står der meget med 

forskning og udvikling i professionen. 

Det sidste udsagn tydeliggør også vedkommende identitet som forsker, da forskning og udvikling fyldte det 

samme i forrige strategi, men hun oplever at det fylder meget nu. 

M3 trækker også tråde til personlige ”præferencer”: 

jeg synes det er fedt at have … et bedre navn. Jeg er mere stolt af at sige ”Jeg arbejder på 

Københavns Professionshøjskole” – det er mere sigende om hvor man er end Metropol var…. Det vejer 

tungere i mine ører. 

 

2) Sker retrospektivt element - Vi forsøger at skabe mening i en begivenhed eller handling efter, at den har 

fundet sted og trækker på vores forforståelse og efterrationaliserer for at vi kan få det til at give mening, 

To forskellige medarbejder relaterer retrospektivt til strategiens Prioritet – stærkere arbejdsfællesskaber – 

hvor der generelt på uddannelsen har været skepsis i forhold til strategiens italesættelse af stærke 

arbejdsfællesskaber som noget nyt: 

M2: det er noget som jeg synes der altid har været, jeg synes ikke det er blevet bedre med den her 

strategi, jeg synes egentlig altid at det har været  
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M1: Det ved jeg ikke rigtig, jeg ved ikke om strategien går ind… på den måde vi laver undervisning på. 

Det har altid her på uddannelsen, alle har interesseret sig for didaktikken og pædagogikken, men jeg 

tror ikke det er noget der udspringer af fremragende undervisning eller et eller andet. 

Samtidig kobler sidstnævnte det til en anden af de implementerede handlinger, hvor det retrospektiv har 

skabt mening at deltage som ”pilot-uddannelse” på handlingen, som et ”taktisk” redskab: 

M1: Ja, men man kan da sige, hvis man skal kigge på strategien, så er det meget rart, at vi var med i 

det der peerfeedback, så får vi også lige sagt opad, at der sker noget her, som er interessant, ikk. 

En niveau 3 leder beskriver sin retrospektive sensemaking i forhold til at digitalisering fyldte relativt meget i 

strategien: 

L3: Det eneste hvis man skal anfægte noget. I strategien er didaktik og digitalisering lavet som 

forudsætninger for hinanden. Det synes jeg… er et skisma i at didaktik er vores kerne kompetence, og 

den hænger ikke nødvendigvis sammen med noget der har noget med digital at gøre. Men det er 

selvfølgelig en tydeliggørelse fra organisationen side at digitaliseringsdagsordenen fylder og skal 

fylde meget i den måde vi tænker didaktik på… ja grundlæggende kan jeg godt forbinde mig med den, 

forstå den. 

Her bliver det tydeligt at der efterfølgende er skabt ”noget” mening i forhold til koblingen mellem didaktik 

og digitalisering – at i og med at digitalisering fylder i organisationens dagsorden, så giver det delvis mening 

hos ledere at forsøge at skabe den samme mening. Organisationens fokus på det, har skabt mening hos L3. 

Dette uddybes i afsnit om sensegiving. 

 

3) Social proces – influeret af både konkret, forestillet og underforstået tilstedeværelse af andre. 

Flere informanter taler ind i dette meningsskabende element som årsag til at strategien giver mening og 

det fylder både hos lederne og medarbejderne. 

Niveau3 lederen beskriver at muligheden for at blive involveret i processen gav mening og ejerskab: 

L3: jeg har følt mig meget inviteret ind i den der strategiproces. Jeg har været med til nogle af de der 

strategiseminarer, jeg synes jeg har fået lov til at være med i nogle arbejdsgrupper, jeg synes der er et 

eller andet med ejerskab, hvis man kan se tråden eller får lov til at få et ejerskab, så synes jeg det er 

noget der er værdifuldt i meningsskabelsen. Det er udelukkende personligt. 

En niveau2 leder beskriver det med begrebet teamplayer: 
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L2: jeg er en teamplayer. Jeg har det godt når min ledergruppe spiller godt sammen. Og jeg oplever at 

vi er et VI – jeg ved godt der er det der chef<>leder forhold… jeg synes det fedest at gå på arbejde når 

jeg oplever vi er et VI og vi løser en fælles opgave. Og det samme med mine chefkollegaer. 

Det tilsvarende nævnes hos en medarbejder: 

M3: Jeg var med…, da der skulle vælges strategiske mål. Der var nogen fra UCC og Metropol (de to 

fusionerede organisationer), vi havde nogle mål man skulle diskutere og stemme om.… Jeg ved ikke, 

hvor meget det gav ledelsen, jeg synes det var meget sjovt at se nogen fra de andre uddannelser. Det 

var sjovt at man var ret forskellige i det man mente var vigtigt på en uddannelse. Og når man så 

diskuterer med andre, når de så uddyber, hvorfor det er vigtigt, så kan man godt se, ”okay, det synes 

jeg så egentlig også er vigtigt”. 

Der er også eksempler på hvor den sociale interaktion har påvirket sensemaking hos informanterne til at 

strategien ikke gav mening, illustreret ved følgende citat fra en medarbejder om et gruppearbejde i 

forbindelse med strategiprocessen: 

M1: jeg kan bare huske vi sad og diskuterede noget… og så kan jeg huske at A (en institutkonsulent) 

kom og fortalte os i hver gruppe, at hvis vi havde noget så kunne vi bruge den der. Så tænkte jeg, 

”tror du ikke vi selv kan finde ud af, når vi skal tage stilling til det her”.… men dér var jeg sikkert alene, 

for da jeg spurgte nogle andre (om deres oplevelse af dette) … Der var andre der ikke bed mærke i 

det.  Så bed de mærke i noget andet.   

Den sociale dimension i at skabe mening i strategien understøttes også af min observation af det 

tilsvarende personalemøde, som forrige citat italesætte. Her var observationen, at deltagerne i alle 

arbejdsgrupperne interagerede med hinanden for at skabe mening i den opgave, de var sat til. 

I de såkaldte aktivt-arbejdende grupper afspejlede deres dialog og kropssprog et forsøg på en fælles 

meningsskabelse gennem dialogen, mens der i de såkaldte mindre aktive grupper med få aktive deltagere, 

var en anden meningsskabelse – de aktive gruppemedlemmer arbejdede mod en fælles meningsskabelse i 

dialogen, samtidig med at de mindre aktive gruppemedlemmer gennem deres tavshed og kropssprog 

signalerede en anden meningsskabelse. I den sidste gruppe hvor diskussionen mere gik på at ”udfordre” 

rammen for den opgave, de var sat til, var det især en person, der problematiserede rammen og drog 

paralleller til sin pædagogiske erfaring og kompetencer. Og i den efterfølgende opsamling på mødet, var 

det også vedkommende der italesatte/problematiserede rammen, og hvor ingen af mødedeltagerne 

kommenterede på dette  
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4) At skabe i handling (Enactment) - Individer skaber deres omgivelser på tilsvarende måde som 

omgivelserne skaber individerne. 

I min analyse af meningsskabelse i sociale sammenhæng og i forhold til ledetråde, er der flere af de 

benyttede citater fra medarbejderinterviews og observationsstudiet, der taler ind i enactment-begrebet 

hos medarbejder, bl.a. hvordan de med deres interaktioner er med til at skabe deres omgivelser og 

rammen for deres arbejde og samarbejde og meningen i dette, f.eks. s. 21 - citat fra M3. 

Den samme medarbejder berører det også i sin refleksion over egen og kollegaers forforståelse af 

strategiprocesser i forbindelse med et strategimøde på uddannelsen: 

M3: Der var mange der syntes de var fjollede, de der strategier… vi skulle også diskutere det på 

personalemøder,… Det var der mange der syntes var lidt langhåret, var min fornemmelse. Det tror jeg 

også – det er jo ledelsens forsøg på at inddrage folk på en måde, så jeg kan godt forstå hvad de 

(kollegaer) mener – for de (ledelsen) gør alligevel hvad de selv vil i sidste ende, tænker jeg. ”Bruger de 

det man siger” – jeg ved det ikke. Så jeg kan godt følge at man er så langt nede på gulvet (tænker) 

”gør det en forskel det jeg siger”.  

I det hun og kollegaer allerede fra start problematiserer, at ledelsen ikke bruger de input der kommer fra 

medarbejderne, skabes der en selvopfyldende profeti – så motiverer det ikke og dermed skaber det heller 

ikke mening. 

M1 understøtter M3s forforståelse, ved at antyde at strategiarbejde er uinteressant og er bestemt ovenfra:  

M1: … når det kommer til sådan noget, altså noget der kommer for oven og hvis det hedder strategi 

og hvis det hedder et eller andet, så holder jeg mig helst langt væk. 

Dette illustreres også i observationen fra personalemødet, hvor der i nogle grupper var aktive og inaktive 

deltagere; hvor begge ”grupperinger” gennem deres handlinger – aktiv deltagelse eller aktiv lyttende – 

skabe rammen for sensemaking. 

 Enactment ses også gennemgående hos ledere, hvor de beskriver, hvordan de har ageret i situationer og 

samtidig påvirkede samme. En niveau3 leder giver f.eks. udtryk for at vedkommende sammen med sine 

medarbejdere, oplever sensemaking mht. strategien og de afledte handlinger: 

L3: Der opstår rigtigt meget på baggrund af ideer eller erfaringer i dagligdag, der skaber noget hele 

tiden der er grobund for nogle gode initiativer på uddannelsen, … som ikke altid har et flow der går 

igennem strategi, handleplan og aktivitet, men ligesom er en form for fundament under 

handleplanen som man nok mere kan tage når der så er en handleplan, så kan man plukke af de 

aktiviteter – de passer ind der.  
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Det er noget med at have et overblik over hvad er helheden i de aktiviteter der foregår og hvordan 

stemmer det overens med det der forventes. 

I min optik giver det mening at have strategien som et værktøj til at sige hvad det er der er vigtig vi 

arbejder med.… En af de arbejdsopgaver jeg rykker på, er at få gjort professionshåndværket 

tydeligere. Og det synes jeg strategien er en løftestang til. 

Dette afspejles som nævnt i mange af de situationer hvor lederne oplever sensemaking. 

 

5) En kontinuerlig proces - en løbende proces, der aldrig begynder eller ender, da man hele tiden kastes ind i 

noget samt at fortidens begivenheder rekonstrueres i nuet som forklaringer, fordi de føles ens. 

Der er flere eksempler på dette element ligger til grund for sensemaking hos både medarbejdere og ledere. 

Der er en tendens til at det afspejles forskelligt i hhv. lederes og medarbejderes sensemaking, hvor det hos 

lederne ofte drejer sig om, at de hele tiden kastets ind i noget og skal forsøge at skabe mening i det, mens 

medarbejderne også trækker på tidligere følelser, som omdrejningspunktet for manglende sensemaking: 

En medarbejder beskriver det at blive kastet ind i noget som hæmmende for at skabe mening: 

M1: der kommer hele tiden noget ovenfra, hvor jeg synes man ikke kan få lov at hvile i sig selv og få 

afprøvet.… Så er der projekter, så blev det studiestart, … så var det peerfeedback. … og det vil sige der 

går tid til sådan nogle ting fordi de projekter de skal gøres, fordi det er bestemt ovenfra og der er jo 

nogen der skal gøre det, det vil sige så er der igen mindre tid til den daglige drift og der er mindre tid 

til forberedelsen og undervisning. 

Hun fortsatte senere i interviewet med at trække på følelser fra tidligere oplevede processer - emnet var 

implementering af nye systemer i forbindelse med den nye organisation: 

M1: Da vi skulle have KPIntra (KP’s intranet) op og stå,… når man talte med dem der var der 

(projektledere), vidste de intet om (det), og det var for mig fuldstændigt tåbeligt at jeg som mening 

medarbejdere vidste mere om det her (banker i bordet). 

Vedkommende har tidligere arbejdet med uddannelsens learning management system og italesatte den 

gang at den tidligere organisation havde mange IT-platforme.  

Senere uddyber hun, hvordan følelsen af at blive talt ned til, giver modstand og kobles til spild af tid: 

M1: … Jeg kan ikke klare når jeg skal have forklaret som om at jeg er et børnehavebarn…. Altså sidde 

og diskutere et eller andet som jeg så ikke har nogen idé om hvad det reelt blev brugt til hen ad vejen. 

Så tænker man… ”Der kunne jeg godt have brugt tiden til noget andet”. 
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Dette ses også i observationen af personalemødet, hvor nogle medarbejdere måske trak på tidligere, 

oplevede følelser, idet uddannelsen reelt inden den nye strategi havde arbejdet med pædagogik og didaktik 

på tilsvarende måde, som var omdrejningspunktet for de nuværende drøftelser udsprunget af strategien.  

I min opsamling på observationen står: Der var især en person, der problematiserede rammen og drog 

paralleller til sin pædagogiske erfaring og kompetencer…. Den samme person udtalte ved opsamlingen på 

mødet … at vedkommende godt var klar over at rammen for denne konkrete handling var en… ”ledelses-

pligtopgave” fra organisationen. Det tyder på at medarbejderen koblede oplevede følelser af at 

organisationen blander sig i vedkommendes opgaver sammen med følelsen af indblanding i sin forståelse af 

pædagogik og didaktik. 

Ledernes sensemaking på baggrund af Kontinuitet, tager som nævnt primært udgangspunkt i at lederen 

kastet ud i at skulle skabe mening. Som en niveau” leder beskriver det i forbindelse med implementering af 

en strategisk handling: 

L2: Og jeg oplevede også her at jeg kom ret meget til kort, fordi at jeg træder ny ind på en 

uddannelsesinstitution og jeg vidste ikke, hvad for spørgsmål skulle jeg stille min leder, og jeg kunne 

ikke udfordre dem (medarbejderne) på deres forestillinger – altså, det er faktisk det der har været 

allersværest ved at starte -at forstå ”hvad er det der foregår” nogle gange. 

En niveau3 leder beskriver det lidt anderledes med at der i strategien ligger en ”fri” tolkning af målene: 

L3: Strategien kan jeg godt forstå – spørgsmålet er hvornår lever man op til det.  

(…) der har jeg selvfølgelig en opgave at tydeliggøre hvilke opgaver/indsatser i forlængelse af 

strategien, det er vigtigt at implementere for os.... Det er ret vanskeligt at definere ud fra strategien 

… hvornår en afdeling i KP er god nok, opnår det der er tænkt i strategien. Jeg kan godt forstå 

strategien, hensigter i den, og den vej vi arbejder…. Jeg synes ikke der er en klar indikation i 

strategien, hvad er målet. 

 

6) Ledetråde - simple genkendelige strukturer, der virker som frø, hvorfra vi udleder en større mening i det 

der foregår 

Ledetrådes påvirkning af sensemaking er meget gennemgående for sensemaking blandt lederne og 

medarbejderne.  

En niveau2 leder eksemplificerede det i forhold til hvordan en Prioritet gav mening, ved at trække tråde 

tilbage til sit tidligere arbejdsliv, hvor hun var aftager af de samme professioner, som de professioner KP 

uddanner til: 
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L2: Begrebet stærke studerende gav faktisk rigtig hurtig rigtig god mening og det var fordi, at jeg jo i 

min praksis før jeg kom ind på KP, hvor jeg har været i kontakt med studerende og især dimittender 

og der var en ret hurtigt kobling/oversættelse der. 

Tilsvarende trækker en niveau3 leder lignede tråde til strategiens fokus på ”praksissamarbejde” og sin egen 

forståelse af at dette er det vigtigste: 

L3: Strategien taler ind i det her med praksis. I min optik giver det mening at have strategien som et 

værktøj til at sige hvad det er der er vigtig vi arbejder med. Vi kommer fra noget der er temmelig 

akademisk… i min optik, en af de arbejdsopgaver jeg rykker på, er at få gjort professionshåndværket 

tydeligere. Og det synes jeg strategien er en løftestang til, da der er Laboratorier i praksis, Stærke 

praksissamarbejde, simulationsforsløb og udvikling af læringsforløb sammen med praksis. 

Den samme meningsskabelse på baggrund af ledetråde, ses hos de tre interviewede medarbejder, der bl.a. 

har undervisning som deres opgave. De oplevede at strategien gav dem legitimitet til at prioritere deres 

undervisning, bl.a. i koblet til strategioverskriften ”Fælles om fremragende undervisning”: 

M3: En af strategiens punkter jeg husker, er at studerende skal være i centrum, ”fælles om 

fremragende undervisning” - det står tydeligst. Vi har så en undskyld til at bruge tid på at gøre 

tingene bedre. Man kan altid lave tingene bedre – jeg laver altid et eller andet om – kan jeg få de 

studerende mere aktive. Og det ligesom – jeg føler ikke man bare er arbejdshest og bare have 

undervisningen igennem.… Men fordi vores strategi er fremragende undervisning, så kan man altid 

vende tilbage til den – det er ok jeg bruger lidt tid på at lave det bedre.  

 

M2: Ud over at jeg er blevet præsenteret for den mange gange, så der hvor jeg tænker, at det har 

noget med mig at gøre… så er det også det… med at få nogle stærkere studerende. Jeg har selv været 

bioanalytiker (dem der uddannes til). 

 

M1: jeg kunne vældig godt lide den her strategi da den kom frem, det der hedder fremragende 

undervisning. Man kan sige (diskutere) måden den er kommet frem på osv., men jeg er glad for at det 

lige var det, der er valgt, da det er en uddannelsesinstitution. … jeg tror ikke at den der fremragende 

undervisning er andet end et slogan når vi taler om selve strategi.… Vi vil gerne lave fremragende 

undervisning. Og… fordi vi gerne vil have det, så er det meget godt at strategien hedder 

”fremragende undervisning”. 
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Den sidste informant gav i ovenstående samtidig udtryk for en skepsis overfor strategien. Senere i 

interviewet fortalte hun om det at få ny strategi. Denne forforståelse kan have været en ledetråd i forhold 

til hendes skepsis overfor meningen med strategien: 

M1: Det er noget vi skal igennem. Så vil jeg hellere bruge tiden til noget andet. Sådan er det. Jeg er jo 

ikke til de der lange møder når det for mig ikke er interessant. Det der strategi det kommer jo, og jeg 

føler ikke rigtig at jeg har (interessen).  

En anden medarbejder formulerede det på lignende måde ved at reflektere over egen og kollegaers 

sensemaking – et citat der i et længere uddrag også blev brugt i forbindelse med analyse af Enactment og 

som jeg tolker også hænger sammen med ovenstående ledetråde: 

M3: … det er jo ledelsens forsøg på at inddrage folk på en måde, så jeg kan godt forstå hvad de 

mener (kollegaer) – for de (ledelsen) gør alligevel hvad de selv vil i sidste ende, tænker jeg. …  

Så jeg kan godt følge at man så langt nede på gulvet (tænker) – ”gør det en forskel det jeg siger”. 

 

7) Er drevet af plausibilitet - Jeg har kun behov for at vide det nødvendige om det jeg tænker, for at komme 

videre med mine projekter, hvilket betyder tilstrækkelighed og troværdighed tager forrang over 

nøjagtighed. 

Den samme niveau3 leder, som blev citeret under Enactment, udtaler som optakt til forrige citat (s. 23), 

hvordan der tænkes sammenhæng mellem strategi og måden der arbejdes med strategien på. 

Vedkommende skaber den mening, der er tilstrækkelig for at løse sine og sin enheds opgaver:  

L3: Det der skaber mening for mig, er ikke så meget handleplanen, men det er de aktiviteter der ligger 

rundt om. Det kan godt være vi skal nå de her mål, men vi har gang i… indsatser som taler ind i 

handleplanen, men måske har et andet sigte. … det er ikke handleplanen, der har givet anledning til 

aktiviteterne, men det er aktiviteterne der passer godt ind i handleplanen.  

En medarbejderbeskriver hvordan vedkommende efterfølgende har skabt mening i implementeringen af 

Peer Feedback: 

M1: hvis underviserne ikke må bruge så meget tid sammen med de studerende… hvad kan vi (så) 

finde på: ”nå, der er lavet peerfeedback et eller andet sted fra” og så får man det implementeret som 

om at det er virkelig vidunderet. Men for mig… hvis alle underviserne havde tid til de studerende, så 

var peerfeedbacken ikke kommet. Så den er også kommet af nød…. Dermed ikke sige den er dårlig… 

men havde vi haft tid så var det ikke kommet. 
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Opsamling af sensemaking hos ledere og medarbejdere 

Analysen af interview af ledere og medarbejdere på Københavns Professionshøjskole samt den enkelte 

observation på en af fakultetets uddannelser giver et billede af, at der i strategiprocessen og dens 

implementering er sket sensemaking både hos ledere og medarbejde og at alle syv meningsskabende 

elementer har været i spil i meningsskabelsen, dog i varierende grad. Der henvises også i interviews, i 

varierende omfang, til strategi-dokumentet og dens overskrift og Prioriteringer.  

Samlet set trækker både ledere og medarbejdere på egen identitet i deres forsøg på at skabe mening i den 

nye strategi. Hovedsaligt trækkes på opgaverelateret identitet, enten tidligere jobs eller nuværende 

arbejdsopgaver, og i sjældnere grad på personlige præferencer. Generelt har deres identitet været tydelig 

og gennemgående i både interviews og observation som en slags underliggende præmis. 

Den sociale proces i forbindelse med sensemaking har været meget dominerende hos begge grupper. Hos 

ledere er det primært i relation til medarbejderne og kollegaer, men det for medarbejdere primært er 

sammen med kollegaer at sensemaking sker. 

I analysen ses en stærk kobling mellem Ledetråde og Enactment i sensemaking hos både ledere og 

medarbejdere; hvis informanterne havde skabt mening ud fra ledetråde, handlede de også ud fra disse 

ledetråde og skabte ofte en selvopfyldende profeti. 

Informanternes retrospektive sensemaking er primært koblet til deres tidligere eller nuværende 

jobfunktioner, både hos ledere og medarbejdere. 

Det var markant, at der var en stor grad af sensemaking hos informanterne i forhold til strategiens stærke 

kobling til studerende og undervisning gennem fokus på Stærke Studerende og Fælles om fremragende 

undervisning, hvilket også afspejles i deres beskrivelser af at netop Stærke Studerende og Fælles om 

Fremragende undervisning var noget, der fyldte meget i deres sensemaking. 

 

Lederne imellem tyder analysen på, at deres sensemaking hovedsaligt påvirkes af de samme elementer 

uafhængigt af deres lederniveau, hvor Enactment og Ledetråde har været meget dominerende for deres 

sensemaking. Der ses også at nogle elementer har haft større betydning hos nogle end mindre hos andre. 

For medarbejdernes vedkommende, skønnet ud fra de tre interviews, er der en tendens til at identitet er 

vigtig for sensemaking, enten deres identiteten som underviser eller som forsker. Samtidig ser det ud til at 

sensemaking fra Ledetråde og retrospektiv sensemaking er afgørende. Hos en enkelt medarbejder var der 

noget der kunne tyde på at hun i udgangspunktet ikke havde ”problemer” med strategien, men at uanset 

de gode intentioner i strategien, så var det at have tid til alle sine opgave, vigtigst i hendes sensemaking. 
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Sensegiving i strategiprocessen 

Analysen af sensegiving vil primært tage udgangspunkt i interviews af ledere og medarbejdere og vil blive 

understøttet af strategidokumenter og observationen af personalemøde (se evt. bilag). 

Der vil blive præsenteret data, som beskriver organisationens, ledernes og medarbejderes forsøg på 

sensegiving, både når det opleves at lykkes og når modsatte opleves. 

Derudover vil der præsenteres eksempler på hvordan Triggers og Enablers kan have påvirket sensegiving i 

organisationen. 

Når der sker sensegiving og hvad der påvirker den 

I interviews ses der signifikant forskel på omfanget af sensegiving fra hhv. ledere (L→M) og medarbejdere 

(M→L), hvor lederne i højere grad benytter sensegiving. Samtidigt tyder analysen på at lederne, i højere 

grad end medarbejderne, er bevidste om at benytte sensegiving. Jeg vil i det følgende uddybe sensegiving 

fra hhv. lederne og medarbejderne. 

Sensegiving fra ledere til medarbejdere  

Niveau1 lederen er meget bevidst om sensegiving overfor medarbejderne herunder niveau 2 og 3 lederne 

og samtidig den af alle lederne, der italesætter det mest. Hun nævner bl.a. at det er vigtigt, at 

medarbejderne får ejerskab, for at sikre at implementeringen giver mening for dem:  

L1: for mig er det i udgangspunktet virkelig vigtigt, at hvis man arbejder med strategi – så er det ikke 

bare noget man har formuleret, lagt på hjemmesiden osv. Så skal den ud at give mening. 

… så hvis man gerne ligesom vil arbejde med implementeringen, så skal folk se mening med det. Og 

ikke nok med at de skal kunne se meningen med den, så skal det også opleves i deres handlinger at 

det giver mening. 

Senere i interviewet uddyber hun sin rolle som meningsgiver, og hvordan hun bevidst arbejder med 

sensegiving: 

L1: Nogle gange bliver der truffet en beslutning, man tænker… hvad er meningen med det. Så er det 

dels at have dialogen omkring det... Det kan godt være at jeg synes det er en dårlig beslutning, men 

selv om det er en dårlig beslutning, så er der en mening med det. Hvis man tager udgangspunkt i 

strategien, så er det noget som direktionen og bestyrelsen har besluttet, så er det min fornemste 

opgave at få folk til at forstå hvad er formålet med det, men også at sige: godt, hvordan kan jeg 

arbejde med det. 
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Jeg arbejder med institutcheferne på den måde at vi fortæller… fortællinger. For det er helt vildt 

tydeligt for mig; når folk selv skal sætte ord på, så bliver det meget klart, hvornår vi har en forskellig 

forståelse og ens forståelse. Og så kan vi begynde at tale om det derfra. Og det er faktisk ikke 

meningen at det er min forståelse der skal være den rigtige. Meningen er at vi ligesom skal have den 

fælles forståelse -arbejde hen til det. 

Hun italesætter også at hun er blevet mere bevidst om sin rolle som meningsgiver og at hun har ændret 

måden at gøre det på gennem den direkte dialog med underviserne: 

L1: Og noget af det… som jeg har arbejdet med at forfine, det er faktisk den dialog med 

medarbejderne; springe chefen og uddannelseslederen over… ; have den direkte dialog, for det er dér, 

man kan høre hvordan… tingene bliver opfattet. Og det er som i alle organisationer og hierarkier, at 

ting bliver filtreret. Det er der ingen der gør bevidst, men det sker bare. 

Så det er helt sikkert en ting som for mig skaber en anderledes dialog. Tidligere var det måske mere: 

”hvorfor er vi ikke nået i mål her”, ”der skulle vi have været”, ”hvad fanden er problemet”; hvor nu, 

når vi nu skal være fælles om det, at så kræver det at jeg mere prøver at forstå, hvordan er det de 

andre forstår det. Fordi det skaber nye forståelser undervejs. (lang tænkepause). 

Igennem interviewet italesættes, hvordan hendes dialog med ledere og medarbejdere opfattes af dem, jf. 

citat i afsnittet om Sensegiving og elementet Identitet på side 19, let forkorte her: 

L1: Og jeg ved godt at den forståelse man lytter sig frem til ude blandt underviserne: ”nu skal vi 

kontrollere hvordan at de vil gøre dette”, og sådan er det slet ikke for mig. 

Og senere i forbindelse med drøftelse af Forpligtende underviserfællesskab med niveau 2 og 3 ledere:  

L1: det der kom bag på mig, da vi fulgte op i chefgruppen - at halvdelen af jer troede det var kontrol, 

og jeg tænkte ”hvad er det egentlig vi har sagt, som gør at nogle synes det er fordi vi skal kontrollere 

at I gør det – gad vide hvad vi har sagt”. 

Og i dialogen med medarbejderne på uddannelserne: 

L1: Så har jeg været ude på de forskellige personalemøder, så oplevede jeg at der var kæmpe 

frustration, også blandt jer (Niveau3 ledere) i forhold til processerne omkring det, og måske også 

rigtig at forstå, hvad skal vi med dette – hvorfor giver det mening. Jeg kan huske masser af chef-

ledermøder, hvor jeg tror at der har været stor frustration omkring det.  

Dette skal samtidig ses i hvordan hun oplever at dette bliver taget imod og hvordan der opstår et paradoks 

og en selvopfyldende profeti). 
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Hvad er det der gør denne forskel i opfattelsen, hvor ledere ikke mener at være kontrollerende mens 

medarbejderne oplever det sådan. 

Det kan skyldes at medarbejdernes sensemaking sker ud fra ledetråde og retrospektivt. – at de tidligere hos 

denne leder eller hos andre ledere, har oplevet kontrol, når lederen spurgte ind til status på diverse 

opgaver. Så uanset de øjensynlige gode intentioner, så trækker medarbejderne tråde fra tidligere oplevede 

episoder. 

 

Niveau3 lederen benytter også sensegiving bevidst, dog ikke i samme grad som niveau1 lederen. Der 

beskrives, hvordan strategien bruges som løftestang for dialogen med medarbejdere: 

L3: I min optik giver det mening at have strategien som et værktøj til at sige hvad det er der er vigtig 

vi arbejder med. Og det synes jeg strategien er en løftestang til, da der er Laboratorier i praksis, 

Stærke praksissamarbejde, simulationsforsløb, udvikling af læringsforløb sammen med praksis. Så… 

strategien… er rigtig vigtig for mig, når det handler om at… tydeliggøre noget der er behov for at 

forandre. 

Der gives også eksempler på, hvordan lederen mener at have skabt mening hos medarbejderne: 

L3: jeg synes det er lykkedes at formidle budskaberne i den retning vi kører. Vi har tegnet et overblik, 

en stor plakat som vi kalder ”skibe i søen”. Og så for hver aktivitet/indsats har vi tegnet et skib og så 

har vi lavet det til forskellige typer af skibe, afhængigt af hvor hurtigt det sejler. Så har vi på hvert 

enkelt skib knyttet på, hvad er det for en underaktivitet, der ligger der, hvor er vi i processen…. Og det 

er lykkedes at være tydelig omkring den retning, så medarbejderne har en oplevelse af, hvad har vi 

gang i sammen. 

Lederen nævner også, hvornår der opleves sensegiving fra sin chef: 

L3: Jeg synes ikke der er så meget mening, når vi kommer hen til kerneopgaven, så synes jeg ikke 

cheferne er dem der skaber mening; det er mere på sådan et strategisk niveau. 

 

 Dette berøres også af den omtalte chef, at der er situationer hvor sensegiving kan være svært: 

L2: noget af det… som jeg ikke lykkedes med særlig godt, det var denne oversættelsesstrategi i 

forhold til ”Forpligtende arbejdsfællesskaber”. Jeg oplevede, at når jeg prøvede at italesætte 

forpligtende arbejdsfællesskaber med ledergruppen… kunne (Vi) ikke sammen formulere, hvordan… vi 

forstår det her og hvordan er det vi vil arbejde med det. Det var ligesom vi hele tiden kørte i ring.… jeg 
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kunne ikke få skabt et fælles billede. Og jeg oplevede også her at jeg kom ret meget til kort, fordi at 

jeg træder ny ind på en uddannelsesinstitution og jeg vidste ikke, jeg kunne ikke udfordre dem på 

deres forestillinger. Og forstå modstanden og udfordre den, fordi jeg ikke havde nok viden om 

undervisning, om didaktik og pædagogik… Jeg har godt nok været erfaren med ledelse, 

organisationer og arbejde med organisationer og organisationsforandringer, men lige præcis det her 

fagområde – at bedrive undervisning – har jeg været fuldstændig på (glatis) 

Det at være kompetent omtaler hun flere gange i interviewet – og beskriver at det kan være svært at skabe 

mening for andre, hvis kompetencen inden for feltet mangler: 

L2: … er det faktisk også en hjælp at jeg har en følelses af at være kompetent. Det der med at opleve, 

hold op jeg er på glatis her. Og så griber jeg selvfølgelig til de områder hvor jeg er kompetent 

(smågriner), fordi det er vigtigt ikke bare at føle sig ukompetent hele tiden. Det er ikke så nemt, slet 

ikke når jeg kommer fra organisationer hvor jeg virkelig følte mig kompetent. 

 

Hun fortæller dog at kollegaer og egen chef har været med til at skabe mening for hende: 

L2: En del af arbejdet for mig var at forstå hvad der står i strategien og de sammenhænge i 

strategien. Det brugte jeg tid på i starten at drøfte med min chef (L1) og chefkollegaer og sådan set 

også uddannelseslederne (L3), men nok mest med chef og kollegaer. Langsomt at arbejde, ved selv at 

anvende strategien, ind i en forståelse af den. 

Og hun kommer ind på, at hun bevidst arbejder med sensegiving overfor L3 lederne, omtalt som 

oversættelse: 

Min opgave har så været at få den implementeret og synes også min opgave var at være med til at 

oversætte den. Jeg kunne godt mærke og høre at denne strategi… var blevet udviklet i rigtig mange 

samarbejder og alle mulige forskellige processer men implementeringen, der skal noget oversættelse 

til… Jeg synes det er kontinuerligt arbejde at oversætte strategien faktisk 

Og fortæller engageret om første gang hun skulle præsentere strategiimplementering for medarbejderne 

og niveau3 lederne indenfor temaet stærke studerende og kobling til praksis: 

L2: det var en af de begreber hvor jeg tænkte – meningsskabende, osv. Og hvor jeg i dialogen med 

ledere og medarbejdere - at jeg følte mig på sikker grund. 

Hun omtalte også tidligere noget tilsvarende i forhold til at være på sikker grund: 
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L2: F.eks. vores indsatsområde (Prioriteter) Laboratorier i praksis, det er et af de områder hvor jeg 

selv har været tæt inde over nogle projekter, ledelse af nogle projekter, udvikling af vores opgaver 

sammen med praksis. Det er et delelement i strategien hvor jeg både har søgt at skabe… mening – 

ved at arbejde med det i dybden. 

Så niveau2 lederens følelse af at være kompetent påvirker meget hendes sensemaking 

 

I forhold til sensegiving fra leder til medarbejder nævnte en medarbejder i interviewet, at hun ønskede 

mere sensegiving fra lederne i forbindelse med introduktion af en digital handleplan: 

M2: … at der kunne jeg godt have savnet at det kom fra dem der havde fundet på det, at det 

var dem der formidlede det til os, sådan at det ikke blev formidlet på en måde at nu skal vi 

have implementeret noget mere digitalt undervisning, sæt flueben på det 

… og som ikke bruger så meget tid på at forklare om hvorfor er det vigtig og hvad er vores 

motivation for at gøre det…  Vi er jo også nysgerrige mennesker der skal motiveres… bliver 

man nødt til at komme med hele baggrunden. Nogle gange… så har formidlingen bare være 

lidt for unuanceret, … så folk mister motivationen for det. Og så tror jeg… at folk går i den 

modsatte retning – har modstand… 

 

Sensegiving fra medarbejdere til ledere 

Som tidligere nævnt ses der ikke i samme grad sensegiving fra medarbejdere til ledere og hvis det sker, 

tyder det på, at det er ubevidst. Dette gælder dog ikke hvis medarbejderen samtidig er niveau 2 eller 3 

leder, da de udøver sensegiving mod ledere på højere niveau end dem. F.eks. beskriver niveau3 lederen en 

situation, hvor der er forsøgt sensegiving til egen chef: 

L3: det jeg har brugt mest tid på at give mening for min chef, er prioritering af opgaver og så er der 

nogle enkelte emner der stikker ud, hvor vi har brugt noget krudt på at give mening om f.eks. praktik, 

hvad er det for nogle problematikker vi står med… som er vigtigt at vores chef er opmærksom på. 

Det er en ret vigtig dagsorden at få skabt mening hos chefen, også at stå på mål for det, når chefen 

og dekanen ”går i byen for os”. 

Den samme leder beskriver en situation, der kan tolkes som værende sensegiving fra medarbejderne (og 

studerende) til vedkommende: 
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L3: Studiestart på tværs (handling afledt af strategien)… det har været svært at stå på mål for. Det 

har givet mening med tiden for jeg kan høre på undervisere og studerende at det giver mening. 

 

I forlængelse af niveau2 lederens tidligere beskrivelse af dialogen med niveau3 lederne om fælles forståelse 

af forpligtende arbejdsfællesskaber (se L2 s. 33), kunne det tyde på at niveau3 lederne har skabt en smule 

mening for hende gennem deres dialog om en fælles forståelse: 

L2: Jeg tror vi er ved at have et bedre fælles billede af, hvad forpligtende arbejdsfællesskaber er, men 

jeg syntes det var megasvært… Og været meget afhængig af at de – det sagde jeg også da jeg blev 

ansat – jeg har super meget brug for at I deler viden med mig…  

 

Følgende beskrivelse fra en medarbejder - der fremkom i forlængelse af et tidligere refereret citat (M3, s. 

22, Sensemaking), kan tolkes som et forsøg på sensegiving mod lederen for at forklare at strategiprocessen, 

fra hendes synspunkt, ikke kunne være håndteret anderledes af ledelsen: 

M3: Det er jo et demokrati så jeg synes egentlig det er meget fint – det er det ledelsen gerne vil vise – 

”at vi lytter” – og ikke bare topstyret – det er svært, hvordan skal man gøre det. Hvis de (ledelse) ikke 

gør det, bliver de (kollegaer) også sure. Kører de bare deres eget ræs, bliver de også sure. 

Hun kommer senere med bud på, hvordan lederen kan bruge strategien som løftestang for nye tiltag: 

M3: Når man som leder har et nyt tiltag, så kan man sige ”det gør jeg med baggrund i strategien, den 

her pind” så man fremhæver strategien, og tydeliggør den. Det skal heller ikke gøres så folk bliver 

trætte af den strategi, men hvis man kan inddrage den på en god måde. 

 

En anden medarbejder forklarer i interviewet (tidligere præsenteret s. 23 under Sensemaking) hvorfor 

strategien påvirker hendes arbejdsopgaver: 

M1: der kommer hele tiden noget ovenfra, hvor jeg synes man ikke kan få lov at hvile i sig selv, og det 

vil sige der går tid til sådan nogle ting.. så er der igen mindre tid til… 

Hun forsøger at skabe mening hos lederen – at det er tiden til og omfanget af opgaverne, der udfordres af 

strategien, ikke de enkelte handlinger. 

I observationen af personalemødet er der også noget, der kan opfattes som sensegiving fra en medarbejder 

til mig som leder, idet medarbejderen under gruppearbejdet italesatte rammen og i den efterfølgende 

opsamling gav udtryk for, at vedkommende godt var klar over at arbejdet med Forpligtende 
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underviserfællesskab på uddannelsen var en ”ledelses-pligtopgave” for mig. Medarbejderen prøvede 

måske via denne handling at skabe en mening hos mig om, at rammen var forkert, og derigennem at status 

quo blev fastholdt. 

 

Triggers 

I flere af interview-citaterne i analysen af både sensemaking og sensegiving, viser tegn på både Triggers – 

tilstande der motiverer til at indgå i sensegiving og Enablers – betingelser der faciliterer sensegiving hos 

motiverede aktører. 

Triggers hos lederne ses i ledernes beskrivelse af at være i et kompleks sensemaking miljø, med 

tvetydighed, uforudsigeligt og involvering af flere interessenter, såsom medarbejdere og 

praksissamarbejdspartnere (L3, s. 22 Sensemaking), eller man er relativ ny chef (L2, s. 24, Sensemaking + s. 

34, Sensegiving) eller at skulle stå på mål for de ”dårlige” beslutninger ovenfra (L1, s. 29, Sensegiving). 

Der ses også tegn på at lederne har oplevet sensemaking huller i organisationen og hos medarbejderne 

eksemplificeret ved Niveau1 leders generelle selvforståelse af at skulle og kunne stå på mål for de 

”tåbelige” beslutninger i drøftelserne med medarbejdere (L1, s. 29, Sensegiving), ved niveau2 lederens 

fokus på at være ”ekspert” inden for praksisfeltet (L2, s. 18, Sensemaking) og ved niveau3 leders forsøg på 

sensegiving overfor sin chef – for at klæde hende på til at stå på mål for uddannelsen (L3, s34, Sensegiving). 

Hos medarbejderne kommer Triggers til udtryk gennem oplevelse af sensemaking hul hos ledelsen, f.eks. 

med ønske om sensegiving fra ledelse (M2, s. 33, Sensegiving) eller forsøg på gode råd, til den 

inkompetente leder (M3, s. 35, Sensegiving). 

 

Enablers 

Tilsvarende ses der også Enablers i de præsenterede citater, f.eks. når niveau2 lederen bruger sin erfaring 

med organisation og ledelse koblet til professionen, når niveau1 lederens diskursive evne og færdigheder i 

organisationen rutiner bliver tydelige, eller når niveau3 lederens procesfacilitator-evner benyttes. 

For medarbejdere var det primært deres beskrevne diskursive evne i strategiprocessen eller når deres 

faglighed skabte legitimitet overfor lederen. 
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Sensegiving i strategidokumenter 

Allerede ved igangsættelsen af strategiproces ses tegn på, at direktionen har forsøgt at påvirke 

sensemaking i organisationen gennem dokumentet Strategiproces for KP, der beskrev processen og 

formålet med strategien. Her blev bl.a. beskrevet at strategien skulle: ”tage udgangspunkt i analyser af 

vores omverden og vores målgruppers behov”, ”udvikles sammen med nøgleinteressenter, studerende, 

medarbejdere og ledelse”, ”give mening for hele organisationen” og ”være konkret og kunne omsættes 

lokalt til konkrete handlinger og mål i alle enheder i organisationen”. 

Det var udsagn, der kunne tale til organisationens medlemmer og samarbejdspartnere, lige fra bestyrelsen 

til medarbejderen og KP’s omverden, for derigennem at forsøge at skabe mening hos dem. 

Dette blev efterfølgende fulgt op af strategidokumentet, KP og vores omverden, hvor vigtigheden af 

samarbejdspartnere, studerende og KP’s ansatte blev beskrevet, samt den såkaldte ”brændende platform” 

for at tydeliggøre vigtigheden af strategiens fokus og kobling til velfærdssamfundets udfordringer, 

samarbejde med praksis, den nyeste viden osv. Der står bl.a. om strategien: ”Den skal være ambitiøs og 

realistisk, og den skal give mening for studerende, kursister, medarbejdere og vores omverden. Derfor skal 

vi udvikle strategien sammen”.  

Det uddybes efterfølgende: ”.. har vi kun taget de mest centrale tendenser, konsekvenser, behov, ressourcer 

og kompetencer med i beskrivelsen. Verden kan se meget forskellig ud, afhængig af om du underviser 

studerende eller kursister på sundhedsområdet, arbejder med at skabe en effektiv administration eller 

forsker i, hvad der giver kvalitet i Folkeskolen. Vi har dog samtidig en række fællestræk og fælles mål. Derfor 

er det sundt at skabe et samlet billede, som vi alle kan spejle os i. (…) Derfor er ”KP og vores omverden” 

baggrundstæppet, hvorfra vi skal udvikle og oversætte vores samlede strategi til lokale og meningsfulde 

mål og handlinger. 

Som beskrevet i indledende bagtæppe dannede dokumentet baggrund for den efterfølgende involvering af 

de nævnte interessenter med beskrivelse af mulige scenarier og afstemning som ramme for KP’s 

strategiske retning. Denne skabte bevidst ”ledetråde” for den efterfølgende sensemaking. Strategiens 

overskrift: Fælles om Fremragende undervisning, og de fire Prioriteter: Stærke Studerende, Forskning og 

udvikling i undervisning og praksis, Laboratorier i praksis samt Stærke arbejdsfællesskaber vakte genklang 

hos ledere og medarbejdere og var med til at skabe mening for dem, hvilket kan ses i interviews. Der er 

også tegn i interviews at sensegiving gennem KP’s strategiske retning er lykkedes. 
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Opsamling af sensegiving hos medarbejdere og ledere 

Det tyder på at direktionen har forsøgt Sensegiving gennem diverse strategi-dokumenter ved at italesætte 

”brændende platforme” og koble det til temaer, der er vigtige for organisationens medlemmer og dermed 

kan være med til at motivere dem. 

Ledere har bevidst forsøgt sensegiving, hvor det nogle gange er lykkedes og andre gange har skabt en 

anden mening hos medarbejderne end det intenderede. Og italesætter det som en meget bevidst handling. 

Samtidigt ses også at ledere ikke altid er opmærksomme på hvilke sensemaking elementer medarbejderne 

trækker på og især hvordan ledetråde i forhold til at være kontrollerende fastholder medarbejdernes 

forforståelse og manglende sensemaking og dermed ødelægger de evt. reelle intentioner lederen har med 

sin sensegiving. 

Hos de medarbejdere der ikke samtidig er leder ses der ikke tydelig sensegiving, og i de tilfælde de sker, er 

det ubevidst 

 

Sammenhæng mellem sensemaking og sensegiving i KPs strategiproces 

Analysen vil se på meningsskabelsesproces i forhold til Gioia & Chittipeddi beskrivelse af meningsskabelses-

cyklus, hvor handlingen Forpligtende underviserfællesskaber, benyttes som eksempel på dette, også når trin 

i cyklus eller hele cyklusser springes over i forbindelse med meningsskabelse. 

 

De præsenterede interviews i de forrige afsnit, tydeliggør hvordan meningsskabelses-cyklus beskrevet af 

Gioia & Chittipeddi også ses i KP’s strategiproces og hvordan denne proces gradvist omfatter flere og flere  

i organisationen.  

Processen skildres meget tydeligt i niveau1 lederens interview, hvor der først arbejdet i forskellige 

interessent-grupper, der skal skabe mening i dette – involvering af Direktionen og Chef- og ledergrupper i 

forskellige trin – og hvordan der veksles mellem sensemaking og sensegiving og hvordan medarbejderne 

som gruppe også efterfølgende involveres, først i forhold til indledende overordnede 

strategiarbejdsgrupper og direktionen, og derefter ned i organisationen til chefer, ledere og medarbejdere. 
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L1: … lang proces hvor der var inviteret gud og hver mand til at komme med input, både eksterne og 

interne, undervisere, studerende, medarbejdere og så i virkeligheden har det været i kondenseringen i 

det,… hvad er det egentlig vores opgave er, fordi det ku jeg i hvert fald høre i Direktionen, men også 

når vi talte om det med cheferne. 

 

Faktisk er der noget som er en interessant oplevelse, for mig. En af de institutchefer jer har en dialog 

med en uddannelsesleder: ”hvem er egentlig vores primære målgruppe” …. at man kan have mange 

forskellige målgrupper – det viser jo også bare at man tænker forskelligt. Men det der med at skabe 

plads til den der dialog… det er noget af det vi arbejdede på i meget lang tid i direktionen, og det var 

på baggrund at de input, og frem og tilbage, og ud i de der store grupper igen osv.  

Og vi (direktionen) har da skændtes, altså skændtes, når nogen syntes noget var virkelig vigtigt og 

havde stor energi der, og andre havde noget andet der var virkeligt vigtigt. 

 

 

Så har jeg undervejs, egentlig startet med at synes, at ledere synes ”det giver god mening – det vil vi 

gerne. Så har jeg været ude på de forskellige personalemøder, og undervisere synes langt hen ad 

vejen, som jeg hørte det, ”at hvorfor skal vi det, det er vi allerede, … så hvad er det nye i det her”.  

 

Så har jeg været ude på de forskellige personalemøder, så oplevede jeg at der var kæmpe frustration, 

også blandt jer (Niveau3 ledere) i forhold til processerne omkring det, og måske også rigtig at forstå, 

hvad skal vi med dette – hvorfor giver det mening. Jeg kan huske masser af chef-ledermøder, hvor jeg 

tror at der har været stor frustration omkring det... (det) har jeg talt virkelig meget med cheferne, vi 

bliver nødt til at blive dygtigere, men vi bliver også nødt til at efterspørge fra jer (uddannelsesledere), 

at I skal blive dygtigere til at formidle til os. 

 

Så arbejder jeg med at sige til mine kollegaer i Direktionen, at det ikke altid behøver at være et 

direktionsmedlem der går forrest, … der sidder faktisk nogle kloge mennesker derude, de vil gerne 

bidrage 
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i et samarbejdsudvalg, der taler vi også om det her, det var da der var en tillidsrepræsentant der 

sagde: ”det der opfølgning, som en af lederne var ud at give, hold op, nu kan jeg se meningen”. ”Når 

de begynder at sige: ”nååh, nu forstår jeg sammenhængen”. Det er det fedeste jeg har oplevet” 

 

Tilbageløbet og delprocesserne beskrives også hos hhv. medarbejdere og andre ledere: 

L2: Noget af det jeg har syntes var svær at lykkedes med (…) var (…)  denne her oversættelsesstrategi 

i forhold til ”Forpligtende arbejdsfællesskaber”. Jeg oplevede virkelig, at når jeg prøvede at italesætte 

forpligtende arbejdsfællesskaber med ledergruppen (…) Jeg oplevede det som om jeg, men også os 

som gruppe, at vi hele tiden trådte i en eller andet stor grød, hvor vi bare hang fast med fødderne. 

Det var ligesom vi hele tiden kørte i ring – vi kunne ikke blive enige om, hvad det er for nogle 

principper. 

 

M3: … det er jo ledelsens forsøg på at inddrage folk på en måde… Det er jo et demokrati så jeg synes 

egentlig det er meget fint – det er det ledelsen gerne vil vise – ”at vi lytter” – og ikke bare topstyret. 

 

Når teorien ikke passer 

I interviews af lederniveau 1 og 2 ses eksempler på at cyklus springes over, bl.a. hvordan der opleves 

varierende grad af frihed til meningsskabelse: 

L2: Der er nogle ting hvor L2 blander sig helt vildt i detaljen, og så er der andre, hvor hun virkelig giver 

et stort ledelsesrum. 

Og eksempel på hvor L1 springer en cyklus over, ved at gå direkte til enten L3 ledere og medarbejdere – 

udenom den mellemliggende leder: 

Og noget af det… som jeg har arbejdet med at forfine, det er faktisk den dialog med medarbejderne – 

springe chefen og uddannelseslederen over – ikke gå uden om det – men bare have den direkte 

dialog, for det er der man kan høre hvordan er det tingene bliver opfattet. Og det er som i alle 

organisationer og i alle hierarkier – at ting bliver filtreret – altså ting bliver filtreret når jeg fortæller 

chefen noget som fortæller (uddannelsesleder) og det gør det samme den anden vej. Det er der ingen 

der gør bevidst, men det sker bare. Nu har jeg været rundt med det her strategiopfølgning (på 

personalemøder) og sige her og sådan og sådan. At få lov til at give noget fylde. 
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Opsamling på meningsskabelsescyklus 

Der kan genfindes det samme system med meningsskabelse i organisationen, hvor leder sensemaking 

efterfølger leder sensegiving og videre ned i organisation med en stigende inddragelse. 

Der ses dog også omgåelse af dette, især hvis niveau1 lederen arbejder med meningsskabelsen i 

organisationen 
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Diskussion 

Diskussionen er opdelt i to dele, hvor første del omhandler dataindsamlingsmetodernes kvalitet og min 

påvirkning af analysen. I anden del er der en kritisk diskussion af Weick tilgang til meningsskabelse i 

organisationer.  

 

Dataindsamlingsmetodernes kvalitet og min påvirkning af analysen 

I den første del kommer jeg komme ind på de anvendte dataindsamlingsmetoder og mit udgangspunkt i 

analysen og kvalitetskriterier. Jeg har valgt at undersøge egen organisation hvilket kan skabe blinde pletter 

hos mig eller gøre at jeg ikke kan se skove for bare træer. Jeg har selv været meget involveret i 

strategiprocessen og implementeringen og selv haft en meningsskabelsesproces med den – noget der kan 

have farvet min objektivitet og farvet hvordan jeg har tolket strategiprocessen gennem strategi-

dokumenterne. Der kan i forbindelse med diverse interview være nogle opmærksomhedspunkter og risiko 

for antagelser og forforståelse hos interviewer og interviewperson.  

Jeg har i forbindelse med interviews prøvet at spørge så åbent som muligt og være nysgerrig på at udfolde 

det sagte hos informanter. Jeg kan dog ikke sige mig fri for at have været ledende i forhold til det jeg 

ønskede jeg skulle finde i det sagte. Samtidig er der en fare for at jeg er leder for de samme medarbejdere 

som jeg observerede og interviewede, hvilket kan have påvirket deres handlinger. Man kan argumentere, 

at jeg gennem Enactment påvirkede meningsskabelsen hos dem.  

 

Jeg har kun interviewet tre medarbejder, hvilket kan have påvirket analysens resultat, da det ved 

udvælgelse af tilfældige informanter skal sikres at populationen er relativ stor og repræsenterer 

målgruppen. Jeg er opmærksom på, at de medarbejdere, der meldte tilbage på min forespørgsel, enten 

kunne have været meget involveret i strategiprocessen eller have haft en kraftig mening om strategien.  

Risikoen er også, at de medarbejdere hvor strategien ikke fylder væsentlig i deres bevidsthed, heller ikke 

meldte sig, eller at den ikke gav mening for dem, og derfor ikke ønskede at deres leder blev opmærksom på 

dette. Det viste sig at en af de tre interviewpersoner i nogen grad havde været involveret i den indledende 

strategiproces og alle havde arbejdet med en strategisk handling i sin praksis. I og med at de tre 

informanter har forskellige vægtning af arbejdsopgaver på uddannelsen og har i forskellige grad været 

involveret i den indledende strategiproces, vurderes det at de repræsenterer den samlede 

medarbejdergruppe på uddannelsen. 
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Leder-informanterne blev udvalgt på baggrund af deres ledelsesniveau, for at sikre at alle tre 

ledelsesniveau i organisationen var repræsenteret og at de skulle være fra samme fakultet. I og med at 

udvælgelsen var informationsorienteret vil det være muligt at sige noget generelt om de respektive 

lederniveauer. 

Jeg er dog selv niveau3 leder i samme fakultet, og er derfor kollega med L2 og L3 lederne, og L1 lederen er 

også min chef. Så der har været en opmærksomhed fra min side på at interviewpersonen, bevidst eller 

ubevidst, kan have en dagsorden i forbindelse med vores dialog. Dels har der måske være behov for hos 

ledere på niveau 1 og 2, at ”overbevise” mig om, at de har arbejdet meget aktivt med meningsskabelse af 

strategien, for at fremstå i et godt lys i mig og i denne masterafhandling. Dog er der ikke noget i de endelige 

interviews, der opleves som et anderledes handlingsmønster – og de pågældendes ”ærlighed” i 

interviewene tyder også på at deres udsagn er troværdige. 

Det er også væsentligt at være opmærksom på at man som interviewperson kun kan huske dele af fortiden 

og evt. ubevidst har tilpasset fortiden, se senere i kritik af Weick  

 

I forhold til observationsstudiet så kan det også problematiseres at jeg observerede et møde hvor jeg selv 

havde en stor aktie og var mødeleder. Det er især observationen af medarbejderne i forbindelse med min 

egen indledende præsentation og min opsamling. Her kunne der være en begrænsning for, hvor mange 

ting, jeg kunne have opmærksomhed på i lokalet i forhold til kropssprog mm. Her ville en observation fra en 

ikke-involveret person have løst dette. 

En styrkelse af min analyse kan ses i at jeg i alle tre metodeindsamlingsmetoder finder mange af de samme 

ting – at gennem triangulering, at troværdigheden og gyldigheden af analysen øges 

 

 

Kritisk diskussion af Weick tilgang til meningsskabelse i organisationer  

Weick er ikke altid præcis i sin beskrivelse af meningsdannelse i organisationer, hvor han meget bruger 

anekdoter og fortællinger til at fremføre sine pointer og kommer ofte ikke med retningshenvisende 

løsninger. Da han tit drager paralleller til historier, vi alle kan forholde os til, lyder hans pointer også 

fornuftige og meningsskabende. I og med at han benytter sensegiving i formidling af sin teori, bliver teorien 

dermed også selvopfyldende. Når det kommer til arbejdet med de enkelte elementers betydning for 

meningsdannelsen, så kan de være svært at adskille fra hinanden, forstået på den måde at det samme citat 
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kan tolkes ind i flere elementer og jeg kan i min diskussion ”forsvare” en given meningsforståelse med 

baggrund i f.eks. at se intenderede eller ikke intenderede ledetråd. 

Weick beskriver at ledetråde sker ubevidst, men samtidig uddyber Sensegiving teorien og mine fund i 

interviews at lederne meget bevidst benytter ledetråde i deres sensegiving – at de er meget bevidste om, 

hvilke fortællinger, de skal give, for at skabe en mening hos medarbejderne. 

Ligheden med Weicks forståelse af ubevidste ledetråde er dog, at der ikke nødvendigvis sker det der er 

tiltænkt. 

 

Kritisk diskussion af Gioia & Chittipeddi tilgang til meningsskabelse i organisationer  

De tager udgangspunkt i at en organisation består af en fast struktur, hvilket ikke altid er gældende 

 

  
 

Konklusion 

I min analyse af meningskabelsen i forbindelse med KP’s strategi ses det at organisations ledere og 

medarbejdere benytter flere af de meningsskabende elementer beskrevet hos Weick for at få mening i 

strategen. Nogle gange har de skabt mening i strategien og nogle gange har det ikke skabt mening – men de 

respektive elementer understøtter begge processen og det har været forskellige elementer, der har fyldt i 

meningsdannelsen hos den enkelte. 

Så det kan konkluderes at Weicks forståelse af meningsdannelse kan genfindes i KP. 

Der ses også sensegiving hos både ledere og medarbejdere i processen hvor det mest er tydeligt hos ledere. 

Der er også tegn på at Triggers og Enablers har påvirket sensegiving i processen. 

 

 

Perspektivering 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Weick 7 elementer i min afhandling, som kan give mig nogle forståelser 

af meningsskabelsen.  
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Jeg kunne i stedet have valgt at se på KP som en organisation af løst koblede systemer, for at se om de 

diverse interessenter følger de samme mål i meningsskabelsen eller om de mere følger egne mål. (Hammer 

& Høpner, 2021) 

Det kunne også have været interessant at undersøge det samme, i en organisation som ikke var min egen – 

for at se om min forforståelse af organisationen, har påvirket mine fund eller konklusioner 

Egen udvikling 

Hvad har inspireret mig i masterforløbet? 

Jeg har igennem mit arbejdsliv dels som lektor og underviser på uddannelsen og dels som uddannelsesleder 

været fascineret og inspireret af ”meningsskabelse”; hvordan man selv skaber mening i de arbejdsopgaver 

og i de forandringer man udsættes for samt, hvordan man kan være med til at give mening for andre - f.eks. 

studerende, kollegaer, ledere og egne medarbejdere. Det har også været tydeligt for mig, hvordan andres 

ageren har påvirket min meningsdannelse – at andres selvforståelse, deres italesættelse af det oplevede 

eller vores fælles dialog har påvirket, hvordan jeg får mening i det oplevede. Mine erfaringer i disse 

situationer har også været, at noget man selv syntes gav mening på et givent tidspunkt, ikke nødvendigvis 

gav mening i andre perioder og omvendt. 

Jeg er i masterforløbet blevet inspireret af lederskabsbegrebet og skiftet fra ”the great man” – hvor lederen 

alene ved hvordan organisationen skal ledes, til den mere ydmyg og indsigtsfulde leder, der er bevidst om 

sine styrker og svagheder. Begrebet den ”ufuldstændige leder”, beskrevet i Ancona, Malone, Orlikowski, & 

Senge, 2007 - at ledelse handler om at skabe mening, skabe relationer, skabe visioner og udvikle nye måder 

at indfri visionerne (Sensemaking, Relating, Visioning og Inventing) – har været en stor inspiration og er 

blevet et mål for mit eget lederskab. 

Hvad har inspireret mig til min masterafhandling? 

Jeg blev relativt tidligt i MPG forløbet bekendt med og inspireret af Karl Weicks forståelse af 

meningsskabelse i organisationer samt de elementer, der påvirker meningsskabelsen, og har på flere af 

mine moduler på MPG, både de obligatoriske og valgmodulerne, været optaget af meningsskabende og 

meningsgivende processer. 

Når jeg ser tilbage på de modulopgaver, jeg har skrevet, kan jeg se, at der er flere, der kredser om det at 

give mening dog uden nødvendigvis at benytte Weick som det teoretiske bagtæppe.  

Jeg har bl.a. arbejdet med legitimitet-tildeling i forbindelse med KP’s strategi-proces – hvordan strategien 

er blevet brugt af organisationen til at legitimere sig udad til – at give mening for relevante interessenter, 
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og hvordan fagprofessionelle bruger professionslogikker og co-optation for at skabe mening for andre og 

indflydelse til sig selv.  

Samtidig er jeg igennem MPG-forløbene blevet opmærksom på, hvordan det sagte – fortællingen – kan 

være med til at skabe mening for mig selv og andre – bl.a. på diverse strategi-moduler og på valgmoduler 

såsom ”Strategisk ledelse”, ”Strategisk HRM...” og ”Meningsskabelse og identitet i organisationer under 

forandring”. Det var derfor ”naturligt” for mig at arbejde med meningsskabelse i masterafhandlingen med 

udgangspunkt i Weick og med KP’s strategi som omdrejningspunkt 

Hvad er jeg blevet klogere på igennem masterafhandlingsprocessen? 

I løbet af processen er jeg blevet bekræftet i at meningsskabelsesprocessen i KP og hos dens medlemmer er 

kompleks i sin natur og er afhængig af hvordan den enkelte skaber mening for sig selv og giver mening til 

andre. Samtidigt er jeg også blevet klogere på, hvor jeg som niveau 3 leder, kan blive endnu mere 

opmærksom på min egen rolle i processen med at skabe og give mening.  

Konkret er jeg f.eks. blevet mere bevidst om min egen rolle i strategiimplementeringen op til nu, samt hvor 

det er lykkedes mig at give strategien mening og hvor det ikke er lykkedes og hvorfor det enten er lykkedes 

eller mislykkedes. Når jeg ser tilbage med den viden jeg har opnået nu, kan jeg f.eks. se, at jeg i 

implementeringen af den digitale ambition i strategien, hvor jeg har siddet for bordenden for instituttet, 

har skabt mening for medarbejdere og leder-kollegaer, gennem koblingen til – sensegiving, involvering, 

”der hvor det giver mening” – som bidrag til undervisning/didaktik og ikke på bekostning af – ledetråde, 

identitet   

Det er også blevet tydeligt, at det har været sværere for mig at skabe mening hos medarbejderne i 

implementering af Forpligtende Underviserfællesskaber. Selvom jeg har underviserbaggrund på samme 

uddannelse som jeg er leder, og uddannelsen reelt før strategiens italesættelse af fremragende 

undervisning, havde besluttet diverse didaktiske og pædagogiske koncepter – så lykkedes det ikke at skabe 

helhjertet engagement hos medarbejderne. Jeg var måske ikke tydelig nok ved igangsættelse af processen 

og ikke opmærksom på at medarbejdernes meningsskabelse kunne påvirkes af de forskellige 

meningsskabende elementer, i dette tilfælde specielt at det sker med udgangspunkt i den enkeltes identitet 

som underviser, den sociale kontekst der skabes mening i og at de kunne trække på tidligere følelser og 

koble det til den nuværende proces (kontinuerlig proces) –Man kan sige at min ”enactment”, dvs. ved at 

”negligere” tydelige ledetråde/følelser 

Hvordan vil jeg som leder agere anderledes fremadrettet? 

I forhold til den opnåede viden i masterafhandlingsforløbet, vil jeg i endnu større grad være opmærksom på 

de faktorer, der kan påvirke min og andres meningsskabelse og ikke tage det for givet at vi automatisk 
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skaber den samme mening. Det er også blevet endnu mere tydeligt at samskabelse og dialog bidrager til at 

skabe fælles retning og fælles visioner.  

Og generelt vil jeg, som tidligere nævnt, stræbe mod de fire kompetencer hos den ufuldstændige leder: 

Skabe mening, skabe relationer, skabe visioner og udvikle nye måder at indfri visionerne. 
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