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Forord

Denne rapport er en evaluering af Ringsted Kommunes projekt ”proaktive ledelses-
miljøer i pædagogiske kontekster” fra 2007 - 2009. Projektets overordnede formål 
var at ruste gruppen af daginstitutionsledere til at udøve proaktiv og tydelig pædago-
gisk ledelse. Dette skulle ske bl.a. ved at lade daginstitutionslederne tage en diplom-
uddannelse i ledelse, deltage i netværksmøder osv. Kommunens egne antagelser var, 
at projektet skulle resultere i en styrket ledelse, en højnelse af kvaliteten i dagtilbud, 
skabe fokus på og plads til pædagogisk udvikling, skabe rum til pædagogisk udfoldel-
se samt rumme/inkludere flere børn og dermed nedbringe antallet af børn til særlige 
foranstaltninger. Evalueringen har fundet sted fra juni 2010 til februar 2011 og har 
bestået af omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser. 

Undersøgelserne og udarbejdelsen af rapporten er foretaget af UCC i et samarbejde 
med Ringsted kommune. Elvi Weinreich har primært stået for den del af undersø-
gelsen og rapporten, der har lederne som omdrejningspunkt. Dvs. spørgeskema til 
daginstitutionslederne, interviews med ledere og konsulenter fra forvaltningen samt 
observationer til personale- og lederforummøder. Peter Mikkelsen har primært stået 
for den del af undersøgelsen og rapporten, der har de eksterne samarbejdspartnere 
som omdrejningspunkt; dvs. interviews med skoleledere og leder af UPPR, mens 
Mette Stæhr har gennemført interviews med pædagogiske medarbejdere og obser-
vationer af dagligdagen i daginstitutionerne og dermed bidraget til den del af rap-
porten, der omhandler det pædagogiske arbejde og måder at tænke og arbejde med 
pædagogik på. 

Vi takker alle deltagere for deres bidrag i forbindelse med empiriindsamlingen og 
takker samtidig styregruppen bestående af Marianne Frederiksen, Käthe Nørlund og 
Anette Demuth for relevante og nyttige indspark i forhold til både undersøgelsesar-
bejdet og det indholdsmæssige i rapporten. 

UCC, april 2011. 

Elvi Weinreich, Peter Mikkelsen og Mette Stæhr
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Resume

Denne rapport er en evaluering af Ringsted Kommunes projekt ”proaktive ledelses-
miljøer i pædagogiske kontekster”, der blev gennemført i årene 2007 - 2009. Projek-
tet var finansieret af puljen ”bedre kvalitet i dagtilbud” udbudt af det, der dengang 
hed Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender – nu Socialministeriet. 

Projektets overordnede formål var at ruste gruppen af daginstitutionsledere til at 
udøve proaktiv og tydelig pædagogisk ledelse. Dette skulle ske bl.a. ved at lade dagin-
stitutionslederne tage en diplomuddannelse i ledelse, deltage i netværksmøder osv. 
Kommunens egne antagelser var, at projektet skulle resultere i en styrket ledelse, en 
højnelse af kvaliteten i dagtilbud, skabe fokus på og plads til pædagogisk udvikling, 
skabe rum til pædagogisk udfoldelse og som følge deraf rumme/inkludere flere børn 
og dermed nedbringe antallet af børn til særlige foranstaltninger. Evalueringen har 
fundet sted fra juni 2010 til februar 2011 og har omhandlet omfattende kvantitative 
og kvalitative undersøgelser. Kommunens mål og delmål i projektet er blevet brugt 
som vindue til undersøgelsen. 

Ikke alle ledere har deltaget lige meget i projektet. Nogle har taget en hel diplomud-
dannelse i ledelse og samtidig deltaget i projektets øvrige aktiviteter såsom leder-
forum1, netværksmøder, arbejdet med kodeks for god ledelse, læringsgrupper osv. 
Andre har taget enkelte moduler i diplomuddannelse i ledelse, og endnu andre har 
ikke deltaget udover de obligatoriske aktiviteter som fx lederforum. Når vi taler om 
anvendelse af fx diplomuddannelse i praksis vil en konsekvens heraf være, at lederne 
har deltaget i forskelligt omfang og derfor også oplever anvendelsesdelen forskelligt. 
Den del af ledergruppen, der har deltaget i flest aktiviteter peger på flere elementer, 
der har haft betydning for den pædagogiske praksis. Ligeledes peger deres pædago-
giske medarbejdere i højere grad på effekter i den pædagogiske praksis direkte afledt 
af ledernes deltagelse i lederudviklingsprojektet. Omvendt peger den del af lederne, 
der kun i mindre grad eller slet ikke har deltaget i lederuddannelsen, på en mindre 
eller slet ingen anvendelse. 

I undersøgelsen er der blevet fokuseret på især 3 overordnede områder: 

1. Lederes oplevelser af projektet og deres anvendelse af projektets elementer og ny 
viden i praksis

2. Eksterne samarbejdspartneres oplevelser af daginstitutionsområdet og dets le-
dere

3. De pædagogiske medarbejderes oplevelser af ledelse, ledernes efteruddannelse 
og dennes afspejling indenfor pædagogikken. 

lederne
• Ledernes egne opfattelse af den kompetenceudvikling, der har fundet sted under 

lederudviklingsprojektet 
• Områdets fagkonsulent og skole- og dagtilbudschefs opfattelse af ledernes kom-

petenceudvikling
• Iagttagelsen af 3 lederes ageren i praksis ved personalemøder. 
 
Lederne giver udtryk for at have øget deres bevidsthed og refleksion i og om eget 

1 Lederforum er det månedlige ledermøde for de ca. 30 ledere af dagtilbud i kommunen. 
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lederskab. De oplyser, at de i højere grad tager de politiske og administrative udfor-
dringer på sig. De er ikke længere alene ansvarshavende, de oplever også, at de er 
blevet proaktive ansvarstagende og tør sætte dagsorden og træffe ledelsesmæssige 
beslutninger. 

Lederne giver endvidere udtryk for, at de i langt højere grad er blevet bedre til at læse 
og sætte konteksten, de kan ubesværet bevæge sig rundt i flere perspektiver, og de 
behersker flere diskurser. Konsekvensen er, at de I højere grad opleves og oplever 
sig som fagligt kompetente sparringspartnere for institutionens pædagogiske med-
arbejdere. 

Lederne fremhæver projektets samspil mellem teori og praksis som positivt og ud-
slagsgivende for, at de oplever sig bedre rustet til at kunne argumentere for deres 
synspunkter og ønsker om ændringer. 

Det at lede til pædagogisk udvikling tages alvorligt og lederne oplever, de har fået 
skærpet deres bevågenhed for på anerkendende vis at lade pædagogerne tage teten i 
den pædagogiske udvikling, hvilket medfører at den organisatoriske læring og enga-
gementet hos medarbejderne er blevet styrket.

På de møder, vi har deltaget i, udviser lederne kompetencer til at informere tydeligt 
og klart om de politiske og administrative beslutninger, de behersker både den po-
litiske og økonomiske diskurs, samtidigt med at de også udviser kompetence til at 
forholde sig til og anvende flere forskellige styringsværktøjer. Ledelsesbeslutninger 
bliver truffet uden megen tøven. ”De vilde problemer” bliver således, ved hjælp af 
ledelsesteknologierne, tæmmet og gjort til ”simple problemer”, hvorved kompleksi-
teten, der egentligt er meget høj ved disse møder, gennem kommunikation og beslut-
ninger bliver reduceret betydeligt.

Lederne udviser professionel relationskompetence blandt andet ved at give persona-
let rum og rammer til at drøfte de politiske beslutninger og beslutningernes admi-
nistrative og pædagogiske konsekvenser. De har kompetencen til at veksle mellem 
de hårde og de bløde logikker, og behersker også forandrings-kommunikationen. 
Denne kommunikationsform viser sig fremmende for at få skabt en dialog, der får 
medarbejderne til at turde at eksperimentere med forskellige perspektiver og deres 
konsekvenser.

Lederne behersker også til fulde diskursskift. Det der kendetegner disse skift er ofte 
at lederne gennemgående synes at være meget bevidste og reflekterede, når de skif-
ter diskurs, og de formår gennemgående at give personalet rum og tid til at følge med 
ind i den nye diskurs. Dette skaber mange læringssituationer, hvor medarbejderne 
får mulighed for at reflektere og forholde sig til eget ansvar og handlemuligheder. 

Det var tydeligt, at lederne fandt arbejdet med den pædagogiske udvikling meget 
væsentligt, hvorfor de sørgede for at der på personalemøderne var rum og plads til 
faglige drøftelser. Der var heller ikke tvivl om, at lederne holdt fast i at der skulle ses 
et kontinuerligt flow i det pædagogiske udviklingsarbejde. På den anden side var der 
heller ikke tvivl om, at lederne bevidst rammesatte arbejdet.
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Hvad der også kendetegnede drøftelserne om det pædagogiske udviklingsarbejde 
var, at det i udtalt grad var her indholdet i kodeks for god ledelse kom i spil, for det 
var her ledernes kompetence til at skabe et demokratisk, anerkendende og lærende 
miljø kom på prøve. Lederne trådte flere gange i karakter og den pædagogiske le-
delse blev ofte blev bragt i spil, for at overkomme og overskue de sammenhænge og 
dilemmaer, der opstår når velfærdsværdier bringes i spil.

Afslutningsvis skal det fremhæves at stemningen på personalemøderne gennemgå-
ende var behagelig og faglig kompetent, der mangler hverken humor, latter eller 
selvironi, en detalje, vi finder er væsentlig at fremhæve. I særdeleshed fordi de mø-
der, vi deltog i, var præget af politiske beslutninger om økonomiske nedskæringer 
og en følge af samme. 

Den faglige konsulent og Skole og dagtilbudschefen udtrykker begge, at de 
finder der er sket en markant og positiv kompetenceudvikling hos lederne undervejs 
i udviklingsprojektet.

Vi har iagttaget tydelige tegn på, at forvaltningen videregiver de komplekse opgaver 
til institutionerne, hvilket vil sige at lederne forventes at kunne håndtere den kom-
pleksitet, der er en konsekvens af de politiske beslutninger. Man kan på den måde 
tale om, at forvaltningen udøver supervisionsledelse. Denne vurdering skal ses i lyset 
af, at både fagkonsulenten og skole- og dagtilbudschefen anser „den gode pædago-
giske leder”, som en leder der selvstændigt formår at skabe en kontinuerlig pædago-
gisk udvikling i institutionerne. Dette på trods af at der jævnligt træffes forskellige og 
til tider meget modsatrettede politiske beslutninger, beslutninger der ofte har store 
konsekvenser for de pædagogiske institutioner.

Både fagkonsulenten og skole- og dagtilbudschefen lægger helt klart op til et ligevær-
digt samarbejde mellem forvaltning og institutioner, der skal løftets i fælles flok, der 
skal være tillid mellem partnerne. Det ligeværdige samarbejde har dog nogle klare 
rammer, repræsenteret ved de ekspliciterede forventninger til lederne om at kunne 
styre og lede det pædagogiske område, således at der kommer velfærd og kvalitet ud 
som resultat for børn og forældre.

Skole-og dagtilbudschefen oplever, at lederudviklingsprojektet overvejende har væ-
ret en succes, den har skabt en mere homogen ledergruppe, der kan flytte sig kol-
lektiv, og som gennemgående formår at arbejde med såvel de hårde som de bløde 
logikker og er sig bevidst, hvad et ledelsesmæssigt samarbejde med forvaltningen 
indebærer. 

Både Skole-og dagtilbudschefen og fagkonsulenten fremhæver, at lederne er blevet 
mere synlige og har fået mere mod og styrke til at lægge op til tillidsfulde, åbne, ær-
lige og anerkendende dialoger. Fagkonsulenten fremhæver, at lederne i højere grad 
er blevet bevidste om, hvilke kampe det er værd at tage. Herved undgår de at tage 
dem, der i virkeligheden handler om grundvilkår og „skal opgaver”.

Eksterne samarbejdspartnere
Daginstitutionerne samarbejder udadtil med både skoleledere, lærere, konsulen-
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ter (psykologer, talepædagoger, motorikkonsulenter og udviklingskonsulenter) fra 
UPPR2 og selvfølgelig forvaltningens konsulent på området samt skole- og dagtil-
budschefen. Både skoler og UPPR oplever en stor udvikling i daginstitutionerne som 
samarbejdspartnere. Fra at de har været lukkede og defensive til at de nu betragtes 
som – og agerer som – ligeværdige samarbejdspartnere, som arbejder med på at 
realisere kommunens børnepolitiske mål. Der er tale om en udvikling over tid, som 
har været understøttet af lovgivningen på dagtilbudsområdet og af kommunens bør-
nepolitiske målsætninger. Og lederudviklingsprojektet har uden tvivl understøttet 
denne udvikling, uden det dog kan udskilles præcist, hvad der er lederudviklingspro-
jektet, og hvad der er udvikling i øvrigt. 

I det ene skoledistrikt – og ikke mindst i UPPR – er det indtrykket, at der er forskelle 
i dagtilbuddenes kapacitet til at indgå i arbejdet med udviklingen i kommunen. Det 
er ikke nødvendigvis forskelle i ledernes dygtighed og udbytte af uddannelsen – men 
også i institutionernes vilkår. Desuden kan det opleves, at der stadig er en kultur i 
ledergruppen, som hæmmer en fri deling af viden. 

Pædagogikken
Hvorvidt et stort lederudviklings- og lederuddannelsesprojekt afspejles på det pæ-
dagogiske personale eller på børnene har ligeledes været et af evalueringens fokus-
områder. Også her har der vist sig varierende tendenser, som i nogen grad hænger 
sammen med omfanget af lederens deltagelse i projektet. Vi har gennem materialet 
identificeret 3 forskellige måder at tænke pædagogisk ledelse på. De tre typer om-
handler en	udviklende	tilgang, en fastholdende	tilgang eller en forsvarende	tilgang 
og er benævnt som hhv.	innovation,	status	quo og regression. Kategorierne skal op-
fattes dynamiske og ikke normative i forhold til en karakteristik af det pædagogiske 
arbejde. Vi ved at både ydre og indre vilkår og omstændigheder har indflydelse på 
tilgangen. 

Lederne har givet udtryk for en større grad af sikkerhed i forbindelse med deres 
lederjob, og det er et af de områder, hvor det pædagogiske personale i overvejende 
grad er enige med deres ledere. Der er således en opfattelse blandt det pædagogiske 
personale om at der er en højere grad af faglig sikkerhed, sikkerhed i forbindelse 
med mødeledelse og sikkerhed i forbindelse med tværfagligt eller tværsektorielt 
samarbejde hos de ledere, der har deltaget i projektet, og at denne sikkerhed mærkes 
og afspejles i den pædagogiske hverdag. 

Ligeledes oplever de ledere, der har deltaget i flere af projektets elementer, at de er 
blevet bedre til at synliggøre deres anerkendelse i forhold til deres medarbejdere, og 
at det er en direkte virkning af projektet. Omvendt peger de pædagogiske medarbej-
dere på, at det har deres ledere altid været gode til. I det hele taget har materialet 
vist, at der blandt de pædagogiske medarbejdere er en udpræget tilfredshed med 
deres ledere, både når det handler om ledelse udad-, opad, indad og nedad. 

Hvorvidt projektets effekter kan ses på børnenes trivsel og læring i dagtilbuddet 
er vanskeligt at pege på. Gennem deltagerobservationer og observationer i flere af 

2 UPPR står for udviklingsnetværket PPR. Dvs. den typiske PPR-funktion er i Ringsted udvidet med en 
udviklingsdel, som varetager forskellige udviklingsopgaver for skoler og dagtilbud. 



PROfEssiOnAlisERing Af lEdElsE; EffEkTER Og sPOR10

kommunens daginstitutioner har vi dog alligevel fået et billede af kvaliteten i det 
pædagogiske arbejde, hvor særligt et opmærksomhedspunkt bliver behandlet i rap-
porten. Opmærksomhedspunktet er sprog, kommunikation og interaktion mellem 
det pædagogiske personale og børnene, og peger på at en overvejende del af kom-
munikationen falder uden for både udvekslings- og undervisningstonen og i højere 
grad handler om envejskommunikation fra voksen til barn. Pga. af materialets spar-
somhed menes der med begrebet opmærksomhedspunkt ikke en tendens eller et 
typisk mønster. Det skal i højere grad opfattes som en dør der står på klem, hvor det 
kunne være interessant og måske ligefrem hensigtsmæssigt at åbne døren helt for at 
få afdækket, om og i så tilfælde i hvor stort omfang der eksisterer en uligevægt i for-
hold til interaktionen og kommunikationen mellem pædagogisk personale og børn. 

udfordringer 
Undersøgelsens empiriske materiale har givet os et billede af, hvilke direkte effekter 
og hvilke spor lederudviklingsprojektet har haft på daginstitutionsområdet i Ring-
sted kommune. I det følgende vil vi forsøge at rette blikket fremad og beskrive nogle 
af de udfordringer området står overfor i de kommende år; udfordringer som vi har 
identificeret gennem arbejdet med datamaterialet. Det vil ikke være alle institutio-
ner, ledere eller medarbejdere der kan nikke genkendende til alle udfordringer; der-
til er variationen indenfor daginstitutionsområdet for stor. De identificerede udfor-
dringer har dels vist sig som mønstre men også som afvigelser, hvorfor nogle vil gå 
på tværs af hele området, mens andre vil være rettet til de få.

Udfordring 1: Selvledelse
Der ses mange tegn på, at lederne bevist arbejder med at understøtte medarbejderne 
til en proaktiv, ansvarstagende, faglig selvledelse. I flere tilfælde synes det at lykkes 
fint, men det skal også fremhæves, at netop denne ledelsesmæssige opgave kan være 
en stor udfordring for lederne. For hvordan skabe empowerment hos medarbejdere, 
der ønsker power fra lederne, hvordan skabe balance mellem medarbejderens behov 
for råderum og lederens behov for rettethed og føjelighed. Hvad gør man reelt som 
leder, når medarbejderne udtrykker at de ikke lyster eller evner at tage friheden til 
selvledelse på sig, og hvordan hindre at selvledende medarbejdere brænder deres lys 
i begge ender og hermed brænder ud? 

Udfordring 2: Hvordan kan man fortsætte og fastholde den positive 
udvikling? 
Lederudviklingsforløbet har sat sine spor, det har været gode og udviklingsrettede 
spor, men som alle evalueringer viser, så er der også i Ringsted behov for, at de 
pædagogiske ledere fortsætter med at arbejde bevidst og refleksivt, ikke alene for at 
fastholde den positive udvikling, men derimod for kontinuerligt at kunne arbejde 
proaktiv for sunde og lærerige strukturer og processer i de pædagogiske institutio-
ner. Så spørgsmålet er: hvordan sikres en fortsat udvikling af det pædagogiske ar-
bejde? Hvad er forvaltningens rolle heri? Hvordan støttes den enkelte leder og dag-
institutionen, så man ikke „falder tilbage”, men fastholder den positive udvikling?

Udfordring 3: Hvordan forankrer bevidst og professionelt lederskab 
sig i det pædagogiske arbejde?
Mange af lederne, der har deltaget i udviklingsforløbet, oplever at de er blevet langt 
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mere professionelle i deres lederskab, men hvordan arbejder man bevidst på at den-
ne udvikling kontinuerligt skaber genklang i det pædagogiske arbejde. 

Kan en øget bevidsthed om, at principperne i kodeks for god ledelse ikke alene skal 
ses i lederens samarbejde med medarbejderne men også i medarbejdernes arbejde 
med børnene, medvirke til både at skabe den røde tråd i pædagogisk arbejde, fast-
holde og udvikle grundlæggende værdier og hermed øge medarbejdernes bevidsthed 
om deres „etiske kodeks” for godt pædagogisk arbejde? 

Udfordring 4: Hvordan sikrer man arbejdet med kvalitet i det 
pædagogiske arbejde? 
Der har i den seneste tid i kommunen været en tendens til, at institutionerne har haft 
et stort fokus på udefrakommende udfordringer (fx madordninger og distriktsledel-
se) , og noget tyder på, at man i sådanne perioder flytter fokus fra det mere interne 
arbejde med kvalitet i det pædagogiske arbejde. Faren ved dette kan være at ’den 
reflekterende praktiker’ kommer til at placere refleksionen inde i sig selv som individ 
og som fagperson (Bjørg Kjær; 2010). Hvad der burde være fælles refleksion og viden 
i et fagligt fællesskab forbliver tavs viden, idet der ikke levnes tid til fælles arbejde 
med pædagogisk refleksion. Det grundlæggende spørgsmål bliver ’hvad er god prak-
sis?’ og ’hvordan opnår man denne?’ Det har været nævnt flere gange i de afholdte 
interviews, at man er bekymret for standardiseringer indenfor det pædagogiske om-
råde, og derved giver man udtryk for, at i pædagogisk arbejde er opgaverne i en vis 
forstand altid unikke, og at den samme pædagogiske opgavetype kan løses på flere 
måder. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at alle måder at løse en opgave på 
er lige gode. Hvad enten man arbejder indenfor en overordnet referenceramme eller 
metodisk tilgang eller uden, kan det pædagogiske arbejde være mere eller mindre 
veludført. Spørgsmålet om hvornår og hvordan et pædagogisk arbejde er veludført 
vil til en vis grad være normativt og vil derfor også til stadighed være relevant at 
rejse. Det kan derfor anbefales, at institutionerne ovenpå en hektisk tid med oplæg 
og diskussioner om strukturændringer, madordninger, ferielukninger osv. vender 
blikket indad og nedad og fx arbejder med spørgsmål som: hvad forstår vi egentlig 
ved anerkendelse, hvorfor og hvornår græder børnene, hvordan vil man som pæda-
gogisk medarbejder være til rådighed for børnene, hvad vil det sige at børnene trives, 
hvordan vil man tale med børnene (se også udfordring 3) osv. osv.?

Udfordring 5: Hvordan vil man interagere med børnene?
Mange institutioner i Ringsted kommune skriver i deres virksomhedsplaner, at 
de arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Man hvad forstås egentlig med dette? 
Hvordan udfører man det i praksis? Og hvordan interagerer og kommunikerer man 
i det daglige pædagogiske arbejde med børnene? Børnene interagerer med hinanden 
og de søger hinanden, men de søger også interaktion med de vokse og spørgsmålet 
bliver på hvilke præmisser dette samspil foregår? Undersøgelsens materiale viser, 
at der ikke foregår så megen vertikal (mellem barn og voksen) interaktion, som fx 
udveksling om dette og hint, hvor der lyttes og ydes nærvær til barnet. Der imod 
foregår der en del vertikal interaktion, hvor den pædagogiske medarbejder er under-
visende, belærende eller kommanderende. Mødet med børnene og samværet med 
børnene må til en vis grad siges at være institutionernes væsentligste opgave og skal 
selvsagt udføres indenfor bestemte rammer, strukturer og vilkår. Men det er netop 
mødet eller interaktionen, som der bør rettes fokus på. Hvordan taler man med/til 
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børnene, og hvordan ønsker man ideelt set, at der skal tales med/til børnene? Og 
hvordan sikrer man som leder, at der er overensstemmelse mellem det man skriver 
og det man gør?

Udfordring 6: Hvorfor er der institutioner, der ikke vil kigges på?
Der har de seneste 10 – 15 år været et øget fokus professionalisering af daginstituti-
onsområdet. Der er blevet indført krav om læreplaner, virksomhedsplaner og i den 
forbindelse også stillet større krav til dokumentation og evaluering af det pædago-
giske arbejde. Dette fokus vil givetvis fortsætte fremover. Det betyder også, at det 
bliver sværere og sværere for institutionerne ’at passe sig selv’. Der vil være indblan-
ding udefra, besøg fra forvaltning og uddannelsesinstitutioner og forespørgsler om 
at stille institutionen til rådighed i forbindelse med både eksterne og interne under-
søgelser af den pædagogiske praksis, samarbejdsstrukturer, mødeafholdelse, foræl-
dresamarbejde osv. Vi har i nærværende undersøgelse oplevet, at nogle institutioner 
afholder sig fra at deltage og bidrage til empiriindsamling; altså at lægge institution 
til. Man har så at sige lukket sig om sig selv og har ikke responderet på henvendelser 
udefra. Vi har på den anden side også oplevet rigtig mange institutioner, der har åb-
net døre, svaret på spørgeskemaer osv. Vi er opmærksomme på, at ”de lukkede døre” 
kan skyldes forskellige forhold som fx en i forvejen travl hverdag, et særligt fokus på 
at minimere forstyrrelser udefra, irritation over utallige evalueringer eller utryghed 
ved at ’blive kigget på’. 

Det kan dog i mange sammenhænge være nyttigt at åbne dørene mod omverdenen. 
Et blik udefra kan bidrage til at få øje på det selvfølgelige, således at ens egen og per-
sonalegruppens normer udfordres. Blikket udefra kan også være nødvendigt, hvis 
institutionen har problemer med den pædagogiske opgaveløsning i forhold til enkelte 
børn. Pædagogisk skråsikkerhed er ikke ensbetydende med, at den pædagogiske op-
gave varetages eller udføres på den bedste måde. Ved at arbejde med egen metodiske 
refleksion samt åbne døre mod omverdenen skabes der mulighed for, at man som 
pædagogisk medarbejder i højere grad har mulighed for at tydeliggøre valg, priorite-
ringer og tilbøjeligheder. Blikket rettes også i højere grad mod, om valgene udfylder 
deres funktion i forhold til de mål, pædagogikken arbejder frem imod. Man kan få 
udfordret egne normer og værdier i forhold til det pædagogiske arbejde ved selv at 
’kigge på’; altså ved at man selv indtager den observerende rolle enten i egen eller i 
andres institutioner, fx gennem jobbytte/jobswop i kortere perioder (1 – 2 uger). Et 
sådant tiltag vil uden tvivl bidrage til kritisk refleksion og en undren på hinandens 
vegne, og det kan således være med til at udfordre skråsikkerheden. Jobswop kan 
foregå både blandt ledere og det pædagogiske personale og kan indbefatte deltagelse 
i den almindelige hverdagspraksis, på personalemøder, til forældremøder osv. 

Udfordring 7: Hvordan kan man sikre videndeling?
I det af institutionslederne udarbejdede kodeks for god ledelse fremgår det at ”ledel-
sen sikrer det gode arbejdsliv ved at skabe mulighed for læring gennem videndeling, 
refleksion og kompetenceudvikling og herigennem rammer for selvledelse.” En ud-
fordring for daginstitutionsområdet fremover bliver et fortsat fokus på og en syste-
matisering af videndeling. Lederuddannelsen har gjort, at lederne i langt højere grad 
tænker ud af boksen – de bidrager meget mere til den samlede diskussion om børns 
vilkår i kommunen. Men der er stadig nogle, der har større vægt end andre. Nogle 
holder sig stadig for sig selv og har mange forklaringer på, hvorfor de ikke deltager. 
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Der er ledere, der er defensive, som tænker meget i, hvordan tingene lige berører 
min egen institution. Her har kommunen – og forvaltningen – et stort ansvar. For-
valtningen må gerne stille nogle krav, så det ikke slutter med lederuddannelsen. Der 
skal tænkes: hvad er så det næste trin? Og så være understøttende i forhold til de 
institutioner, der ikke bevæger sig.

Der kan også være en kultur i ledergruppen, hvor nogle holder sig tilbage af angst 
for at blive kritiseret. Der sidder gode kræfter rundt omkring, som ikke kommer til-
strækkeligt til orde. Man behøver ikke at være en dårlig leder, fordi man er usikker i 
ledergruppen. Nogle har masser af spændende erfaringer at bidrage med. Der skal i 
endnu højere grad opbygges en kultur for videndeling.

Udfordring 8: Hvordan kan man arbejde med paradokser?
Evalueringen viste, at lederne fint kunne håndtere og skifte perspektiv. Man kunne 
sige, at de havde sejret af helvede til og hvorfor nu sige det? Sagen er, at når man 
bliver dygtig til at beherske forskellige koder, til at oversætte koderne og til at sam-
menkoble koderne, så kan det synes som om dilemmaer og paradokser forsvinder. 
Lederne har opnået kompetencer til at balancere, at holde den gående, på trods. Men 
paradokserne forsvinder ikke, de er der fortsat, og der er en risiko for, at lederne 
blot lader kompleksiteten i de beslutninger der er truffet, fortsætte videre til med-
arbejderne, der så står med ”aben”. Med denne forståelse lægges der op til endnu 
en udfordring til lederne, for hvordan skabe de rum og de trygge rammer, der giver 
mulighed for at åbne og måske skubbe paradokserne, så nye handlemuligheder kan 
opstå, og kompleksiteten i den daglige praksis nedsættes – for en stund i hvert fald?
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Indledning og baggrund

Projektet ”Proaktive ledelsesmiljøer” er afviklet i Ringsted kommune i årene 2007, 
2008 og 2009. Projektet modtog økonomisk støtte fra puljen til forbedring af kvali-
tet i dagtilbud, fra daværende Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender – nu 
Socialministeriet. Projektet var kategoriseret under puljen omhandlende ledelses-
kompetencer. 

Baggrunden for projektet var ønsket om at udvikle kompetencer hos lederne af de 
pædagogiske institutioner til at udøve pædagogisk ledelse, ekspliciteret som kompe-
tencen til at kunne:

• lede de pædagogiske processer for pædagogerne, så pædagogerne bliver i stand til 
at lede tilsvarende processer for børnene

• fokusere den direkte og den indirekte ledelse af voksnes såvel som børns lære-
processer

• skabe rammer for den organisatoriske læring
• kunne favne både pædagogiske og New Public Management inspirerede ledelses- 

discipliner, hvilket indebærer at kunne arbejde bevidst med både de ”bløde” og 
”hårde” logikker

• kunne læse og sætte konteksten – i såvel som udenfor institutionen – og i forhold 
til såvel interne som eksterne aktører

Flere ledere udtrykte samtidigt et behov for egen kompetenceudvikling og havde 
ytret ønske om et målrettet uddannelsesprogram, der kunne medvirke til, at de mere 
kompetent kunne varetage de ledelsesudfordringer, de mødte og måtte møde i frem-
tiden. 

Projektet byggede på et tidligere projekt vedrørende kompetenceudvikling blandt 
pædagogerne. Et projekt som blandt andet belyste, at lederne af de pædagogiske 
institutioner ”hang fast” i deres pædagogiske faglige domæne, og at de oplevede sig 
som „bedst blandt ligemænd” og ønskede at fastholde den pædagogiske faglighed 
som deres felt.

Derudover kunne det konstateres, at det kneb for lederne af de pædagogiske insti-
tutioner at:

• få iværksat – fulgt op og evalueret målrettet pædagogisk udviklingsarbejde, såvel 
indenfor det mere generelle pædagogiske område som indenfor det specialpæda-
gogiske

• arbejde strategisk med egen såvel som medarbejdernes kompetenceudvikling.
 
Ringsted kommune søgte derfor penge til et lederudviklingsprojekt, hvori der bl.a. 
indgik moduler af diplomuddannelse i ledelse af kommunens daginstitutionsledere. 
Det var frivilligt for lederne, hvorvidt det ville deltage i diplommodulerne. 

Pr. 1.5.2011 var der 29 ledere i kommunen. Af dem havde:

• 4 har ingen moduler (opr. var der 3 og der er efter projektperiodens ophør ansat 
en leder som ikke har nogen moduler – den tidligere leder havde 2 moduler)

• 3 ledere i forvejen en fuld diplomuddannelse
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• 3 ledere 1 modul
• 4 ledere 2 moduler
• 3 ledere 3 moduler
• 3 ledere 4 moduler
• 1 er i gang med afgangsprojekt
• 12 ledere har fuld diplomuddannelse i ledelse 
 
Det er således godt 30 % af kommunens daginstitutionsledere, der har gennemført 
en hel diplomuddannelse. De resterende havde enten en diplomuddannelse i forve-
jen, har taget færre moduler eller har ikke deltaget i projektet. 

Der har ligeledes været iværksat andre tiltag for daginstitutionslederne, bl.a. coa-
chingforløb og læringsgrupper, forskellige projektrelevante aktiviteter på lederfo-
rummøder, studietur og andet. 

Nærværende rapport søger at afdække, hvorvidt kompetenceudviklingen af lederne 
kan spores i ledernes arbejde i kommunen og i den pædagogiske praksis i institutio-
nerne. Undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten, har taget udgangspunkt i 
delmålene for projektet ”proaktive ledelsesmiljøer”, samt ledernes arbejde med ko-
deks for god ledelse. 

delmål
1. Lederne virker som fagligt kompetente sparringspartnere for institutionens aktø-

rer såvel i som udenfor institutionen
2. Lederne udfylder lederrollen på omgangshøjde og i samspil med den udvikling, 

der er foregået på området i Ringsted Kommune de senere år via pædagogisk ud-
viklingsarbejde og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

3. Lederne er fortrolige med at udvikle og evaluere såvel egen som institutionens/
medarbejderes praksis og indgår i givende fællesskaber med fokus på, at best 
practice og nyeste viden afspejles i den daglige praksis.

kodeks for god ledelse
Der blev i hele processen arbejdet med at kvalificere en beskrivelse af Kodeks	 for	
god	ledelse, som er et overordnet og retningsgivende kodeks, hvis hensigt bl.a. er, 
at det kan anvendes som feedback-redskab i netværk og til kritisk refleksion over 
egen ledelse. Kodeks for god ledelse anses som et dynamisk dokument, der også ef-
ter projektet forventes at blive revideret kontinuerligt. Kodeks for god ledelse ser på 
nuværende tidspunkt således ud: 
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Ledelsen skal værne om og 
 udvikle de demokratiske værdier 

Ledelsen er anerkendende,  
synlig, nærværende og  
konfronterende og bliver  

derigennem kulturskaber og -bærer  

Ledelsen leder i relationer og er  
bevidst om sin kommunikation  

i forhold til kontekst 

Ledelsen leder på tværs, ud, ind, 
op og ned og ser sig selv  

som en loyal del af en større  
helhed  

Ledelsen sikrer det gode arbejdsliv ved at  
skabe mulighed for læring gennem viden- 
deling, refleksion og kompetenceudvikling  

og herigennem rammer for selvledelse. 

Ledelsen sætter visioner, mål og  
strategier for organisationen  
gennem ledelse og styring 

Ledelsen har viden om og  
forståelse for pædagogisk faglighed 

Lederen er bevidst om eget  
menneskesyn og træder i karakter 

Ledelsen gør sig etiske overvejelser 
og reflekterer over etiske dilemmaer 
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før og nu
Det har flere gange været nævnt i løbet af undersøgelsen af både institutionsledere og 
det pædagogiske personale, at evalueringen jo ikke har haft et før	–	perspektiv, og at 
det derfor ikke giver mening at evaluere, hvorvidt der er sket forandringer i institu-
tionen, som kan sættes i forbindelse med ledernes efteruddannelse. Undersøgelsen 
har gennem brugen af ovenfor nævnte delmål og kodeks for god ledelse, søgt at finde 
svar på, hvorledes lederne udfylder rollen som ledere, og hvordan dette opleves af 
det pædagogiske personale, forældre, børn og forvaltningsfolk; hvilke spor, mønstre 
og tegn kan vi se. Det var antagelsen – inden projektets start – at nogle af sporene 
var tydelige virkninger fra lederudviklingsprojektet og andre mindre tydelige, men 
at vi primært fokuserede på effekter og spor, der alle kunne sættes i relation til de 
definerede delmål og kodeks for god ledelse. 

Figur 1: Kodeks for pæda-
gogisk ledelse i Ringsted 
Kommune
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Der er således i rapporten beskrevet både fokus på de synlige, direkte ekspliciterede 
effekter og de forhold, der ikke direkte kan kobles til lederuddannelsen, men som 
handler om ledelse og pædagogisk praksis, og som kan sættes i relation til delmål og 
kodeks for god ledelse. Og selv om et kompetenceudviklingsforløb for ledere må be-
tragtes som havende fokus på det organisatoriske, må forventningen være at kompe-
tenceudvikling på det organisatoriske niveau afspejles i den konkrete pædagogiske 
praksis; i konkrete pædagogiske aktiviteter og metoder. 

I undersøgelsen har vi gennem både kvalitative og kvantitative undersøgelsesmeto-
der fokuseret på lederens rolle og hvordan denne afspejles i den pædagogiske prak-
sis. Undersøgelsen har været udført på alle niveauer, fra observationer i institutioner 
af børn og deres samspil med hinanden og personalet til interviews med skoleledere, 
UPPR-konsulenter og fuldmægtige fra forvaltningen. 

Figur 2
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Læsevejledning til rapporten

Rapporten indeholder udover et indledende metodeafsnit 4 hovedafsnit: 

1. Et afsnit hvor ledernes perspektiv er i fokus
2. Et afsnit hvor de eksterne samarbejdspartneres perspektiv er i fokus
3. Et afsnit hvor der skitseres en model for måder at tænke pædagogisk arbejde på
4. Et afsnit hvor pædagogernes perspektiv er i fokus, og hvor der samtidig kigges 

nærmere på nogle af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne. 
 
Rapportens metodeafsnit beskriver kort, hvilket videnskabsteoretiske udgangspunkt 
vi har haft i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen. Desuden beskrives 
der i dette afsnit metodetrianguleringen, samt hvad der egentlig er blevet gennem-
ført af interviews, spørgeskemaer og observationer i løbet af undersøgelsen. Det be-
skrives også kort, hvad der er blevet fokuseret på i hhv. interviews, observationer og 
spørgeskemaer. 

Ad. 1. I dette afsnit behandles alle interviews med ledere, observationer af persona-
lemøder og interviews med konsulenter fra forvaltningen indgående. I afsnittet ud-
ledes tre ledelsesbegreber som først behandles teoretisk og efterfølgende illustreres 
gennem citater fra interviewene. Dette suppleres med evaluators analyse og fortolk-
ning set i relation til ledelsesbegreberne og i relation til citaterne fra interviewene. 

Ad. 2. Der er gennemført flere interviews med eksterne samarbejdspartnere, bl.a. 
skoleledere og den tidligere leder af UPPR. Essensen fra disse interviews sammen-
fattes og uddybes i dette afsnit. 

Ad. 3. I afsnit to uddybes og beskrives 3 ledelsesbegreber. I dette afsnit uddybes og 
beskrives 3 begreber, som beskriver det pædagogiske arbejde, som det viser sig i det 
indsamlede empiriske materiale. De tre begreber skitseres i en model og uddybes og 
sammentænkes med læringsteori. 

Ad. 4. I afsnit 5 er der fokus på pædagogernes perspektiv. Her uddybes bl.a. hvad 
hhv. pædagogerne og lederne svarer i spørgeskemaundersøgelserne om fx anerken-
delse og dialogformer. Desuden inddrages også materialet fra deltagerobservatio-
nerne i forbindelse med sprog, kommunikation og interaktion mellem pædagogisk 
personale og børnene.
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Metode

inspiration og design
De anvendte metoder i evalueringen har været trianguleret af hhv. spørgeskemaer, 
individuelle- og grupppeinterviews samt observationer. Hensigten med denne tri-
angulering har været at kunne koble det	tænkte som svaret i spørgeskemaerne med 
det	sagte eller intentionen som udtrykt igennem interviews med det	gjorte, som det 
viste sig ved observationerne. Der har været en stor grad af variation af responden-
ter/informanter, som strækker sig fra børn, pædagogisk personale, ledere, eksterne 
samarbejdspartnere såsom konsulenter fra UPPR, skoleledere, forvaltningsfolk til 
forældre til børn i daginstitutionerne. Som ovenfor nævnt har der således været fo-
kuseret på ledelse på alle niveauer. Et sådant fokus medfører også, at der både impli-
cit og eksplicit kommer fokus på mange andre aspekter af det pædagogiske arbejde 
end blot ledelse og direkte effekter/virkninger af lederudviklingsprojektet; altså der 
hvor sporene ikke længere fører direkte til lederudviklingsprojektet, men som for-
tæller noget om opfattelser af pædagogik, pædagogisk udviklingsarbejde, samarbej-
der med eksterne parter, forældresamarbejde osv. Sådanne perspektiver vil, hvis de 
skønnes relevante også blive præsenteret i rapporten. 

Inspirationen til det metodiske design tager udgangspunkt i den interaktionistiske 
forskningstradition (Järvinen og Mik-Meyer; 2008). En sådan tilgang antager, at 
analyseobjektet – det/de studerede – ikke er stabile størrelser, men i stedet er usta-
bile, flydende og flertydige. Det er således i interaktionen mellem analyseobjektet og 
undersøgeren, at viden skabes (ibid.) Vi antager derfor ikke, at der findes på forhånd 
givne sandheder om undersøgelsesfeltet, men at opfattelser, selvopfattelser og me-
ninger skabes og konstrueres i mødet mellem fx intervieweren og den interviewede. 

Population og svarprocent
I alt har 30 institutioner haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Der er blevet 
uddelt spørgeskema til alle ledere. Af dem har 17 gennemført spørgeskemaet fuldt 
ud, 3 har gennemført skemaet delvist, og 10 har ikke svaret. Det giver en svarprocent 
på 57 %. Ligeledes har der været uddelt spørgeskema til alle pædagoger og pæda-
gogmedhjælpere i kommunens 30 daginstitutioner. Af dem er der 6 institutioner, 
som ikke har svaret. Begrundelserne herfor er: en leder er netop kommet tilbage fra 
barsel, en har ikke deltaget i lederuddannelse og i en institution har der været leder-
skifte. 3 institutioner har ikke begrundet de manglende besvarelser. Svarprocenten 
på institutionsniveau er 79 %. Dvs. skemaerne er blevet uddelt og returneret af le-
deren i 79 % af institutionerne. Svarprocenten i forhold til det samlede antal pæda-
goger og pædagogmedhjælpere har vi på nuværende tidspunkt ikke, men den ligger 
lavere end på institutionsniveau, da ikke alle medarbejdere fra de institutioner, der 
svarede, har deltaget grundet sygdom, kursus, ferie og lignende. 

interviews med ledere
Der er blevet gennemført et fokusgruppeinterview med deltagelse af 6 ledere i juni 
2010. Interviewet foregik åbent og ud fra, hvad de interviewede definerede som væ-
sentlige omdrejningspunkter i forbindelse med lederudviklingsprojektet, men med 
projektets delmål og kodeks for god ledelse som omdrejningspunkt. Der blev bl.a. 
fokuseret en del på ledernes erfaringer med det personlige lederskab, på det tvær-
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institutionelle samarbejde, som lederne er en del af, og samarbejdet med fagforvalt-
ningen. 

interviews med pædagogerne 
Der er gennemført 4 fokusgruppeinterviews med pædagoger og souschefer fra for-
skellige institutioner. Der har deltaget ca. 5 – 6 deltagere ved hvert interview. Nogle 
af deltagerne har kendt hinanden gennem netværk, fx inklusionspædagoger, mens 
andre ikke har kendt nogen. Interviewene er blevet udført som en kobling af semi-
strukturerede gruppeinterviews og fokusgruppeinterviews med deltagelse af en mo-
derator/interviewer og en referent. Hensigten med interviewene var pædagogernes 
oplevelse af: 

• lederens kompetencer relateret til delmål og kodeks for god ledelse
• det samlede udviklingsprojekts virkninger på faglighed og pædagogik. 

Der blev blandt andet spurgt til: 

• ledelse opad- udad i forhold til netværk og forvaltning
• ledelse nedad – på tværs: bl.a. om organisation og ledelse, pædagogisk udvikling, 

kommunikation – dialog 
• kvaliteten i det pædagogiske arbejde: bl.a. om dokumentation og evaluering. 
• ledelse indad: om kritisk refleksion over egen ledelse og håndtering af svære be-

slutninger. 

Karakteristisk for de fleste af interviewene var, at det var svært at sætte ord på for-
andringer i institutionen, som kunne sættes i direkte relation til projektet; der var af 
og til antydninger men de kunne sjældent udtrykkes direkte. Men interviewene gav 
på den anden side god indsigt i, hvordan der fx arbejdes med pædagogisk udvikling, 
hvad man forstår ved god ledelse, hvordan det går med dokumentation og evalu-
ering, og hvad man som pædagog mener om dokumentation og evaluering. 

interviews med eksterne samarbejdspartnere
Der er blevet gennemført 5 interviews med eksterne samarbejdspartnere. To med 
skoleledere, et interview med daværende leder af UPPR, et interview med forvaltnin-
gens konsulent på dagtilbudsområdet samt et interview med skole- og dagtilbuds-
chefen. Alle interviewene har som omdrejningspunkt haft karakteren af samarbejdet 
med daginstitutionslederne, og hvorvidt dette samarbejde har antaget nye former 
indenfor de seneste år. Interviewene med forvaltningens konsulent og skole og dag-
tilbudschefen har dog også haft et tættere fokus på selve lederudviklingsprojektet, 
idet de som arbejdsgivere har været særligt involveret. 

interviews med forældre 
Der er blevet foretaget interviews med forældrene fra 2 forældrebestyrelser. Ifølge 
planen skulle der have været foretaget 4 interviews med forældre fra 4 udvalgte 
institutioner. Det lykkedes ikke at rekruttere forældre til mere end 2 interviews, og 
det blev besluttet at bruge forældrebestyrelserne som forældreinformanter, idet de 
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var nemme at samle i forbindelse med bestyrelsesmøder. I begge bestyrelser sad 
der forældre, der var helt nye i bestyrelsessammenhæng, og som havde haft hæn-
derne fulde med madordninger og høringssvar til kommunen i forbindelse med 
strukturændringer, og der sad forældre med lidt flere år på bagen, som havde op-
levet, at bestyrelsesarbejde kunne handle om andet end mad og distriktsmodeller; 
fx pædagogik. 

Indholdsmæssigt fokuserede interviewene på: 

• hvorvidt forældrene havde indblik i og kendskab til institutionens pædagogiske 
retninger og principper, og om de havde haft indflydelse på institutionens pæda-
gogik 

• hvordan de oplevede informationsstrømme fra ledelse og personale til forældre 
• procedurer og indhold på bestyrelsesmøder
• hvorvidt de havde kendskab til lederens uddannelsesforløb
• og deres oplevelser af lederens faglighed, synlighed og beslutningskompetence. 

Hensigten med interviewene var at få et billede af og måske identificere, om leder-
nes uddannelsesforløb kunne spores til et af de yderste led i virkningskæden. Begge 
interviews bragte spændende perspektiver til evalueringen om pædagogik, kommu-
nikation og om at være forældre til børn i daginstitutioner i en brydningstid med 
mange ændringer og udefrakommende krav. 

Observationer i daginstitutionerne
Der har været foretaget 5 observationer i daginstitutioner. Under et af besøgene/
observationerne blev det desuden muligt at deltage i et koordineringsmøde mellem 
nogle af institutionens medarbejdere, institutionens leder, talepædagog, psykolog 
fra UPPR, et forældrepar og central inklusionspædagog. 

Hensigten med observationerne var at få indblik i dagligdagen i kommunens dag-
institutioner; hvordan tilrettelægges dagen, og hvordan er samspillet og kommuni-
kationen mellem børn og personale. Observationerne har i højere grad været del-
tagerobservationer end rene observationer af hensyn til de observerede, for hvem 
observationerne kan opleves som værende intervenerende/kontrollerende. Netop 
deltagerobservationer opleves ofte som mindre kontrollerende og intervenerende i 
de ansattes hverdag. ”Feltarbejderen” har derfor i dette tilfælde og i et forsøg på at 
minimere oplevelsen af intervention og kontrol deltaget i institutionens aktiviteter, 
interageret med børnene gennem spil, udeleg, rundvisninger af børn osv. og forsøgt 
ikke at forstyrre det pædagogiske personale med spørgsmål undervejs. Observatio-
nerne er blevet anset som en metode på lige fod med interviews og spørgeskemaer; 
altså som et middel til at opnå viden om projektets fingeraftryk i praksis – som en del 
af trianguleringen af materialet. Det skal samtidig nævnes, at med den korte tid i de 
enkelte institutioner har det været særdeles vanskeligt at identificere direkte finger-
aftryk fra lederudviklingsprojektet, men det har været muligt at sammenholde del-
tagerobservationerne med det, der er blevet givet udtryk for i interviews med ledere, 
pædagoger og eksterne samarbejdspartnere, og det har været muligt at forbløffes og 
undres med et udefrakommende blik. Der udarbejdes et mindre opsamlende notat 
til de institutioner, der lagde hus og dagligdag til. 
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Observationer af personalemøder 

I løbet af dataindsamlingsperioden har der været deltagelse ved tre personalemøder 
i tre forskellige daginstitutioner. Ved disse møder er der primært blevet fokuseret på, 
hvorvidt kodeks for god ledelse og delmålene for projektet proaktiv ledelse kunne 
afspejles i de dagsordensatte punkter, der blev drøftet på møderne.

Observationer af lederforummøder
Ud over enkelte besøg med oplæg og andre punkter har der været deltagelse på 2 
lederforummøder, hvor formålet har været observation af de diskussioner og drøf-

telser, der var dagsordensatte på de pågældende møder.

spørgeskemaer til ledere 
Spørgeskemaet til lederne blev udarbejdet og udsendt til alle ledere i slutningen af 
juni 2010 med mulighed for at besvare skemaet hen over sommeren og med deadline 
i slutningen af august. Skemaet blev udsendt elektronisk. Der blev sendt rykkere i 
september. 17 ledere har besvaret skemaet helt, 3 har besvaret skemaet delvist og 10 
har ikke besvaret. Svarprocenten er dermed 57 %. Lederskifte, barsel og manglende 
deltagelse i projektet har været nogle af begrundelserne for manglende svar. 

Hensigten med spørgeskemaerne var at få viden om: 

• ledernes oplevelse af udviklingsforløbet
• hvor mange aktiviteter de deltog i under udviklingsforløbet
• hvorvidt de finder, at der ses effekt i egen ledelsespraksis
• og i så fald hvilken effekt? 

Således har der været fokus på både tilfredshedsgrad med uddannelsesforløbet, akti-
viteterne i lederudviklingsprojektet og effekter af udviklingsforløbet i egen ledelses-
praksis, hvor der bl.a. blev stillet spørgsmål vedrørende: 

• ledelse af medarbejdere
• ledelse af udvikling af kvaliteten i daginstitutionen
• ledelse og organisation
• styrkelse af ledelsesmæssige kompetencer i forhold til delmål og kodeks for god 

ledelse
• det personlige lederskab

Spørgeskemaerne har givet en vigtig viden i forhold til hele evalueringen som sådan, 
men det er vigtigt at understrege, at de ikke kan stå alene. Som ved alle de andre 
anvendte metoder i undersøgelser er det netop trianguleringen, dvs. anvendelsen 
af flere forskellige metoder med samme undersøgelsesobjekt, der skaber helheden i 
materialet. En viden vi ikke har fået igennem spørgeskemaerne, og som vi kun har 
haft ringe adgang til i det hele taget, er om institutioner, hvor lederne ikke har del-
taget i udviklingsforløbet. Det betyder også, at der er en vis skævhed i spørgeskema-
materialet i forhold til spørgsmål af mere generel karakter om pædagogisk udvikling 



En undERsøgElsE Af RingsTEd kOmmunEs lEdERudviklingsPROjEkT 23

osv., idet vi kun har statistisk materiale fra de institutioner, der har deltaget i leder-
udviklingsprojektet. 

spørgeskemaer til pædagogisk personale
Alle pædagoger og pædagogmedhjælpere i kommunens daginstitutioner har haft 
mulighed for at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne er blevet 
uddelt i en papirudgave og efterfølgende indtastet i en elektronisk version. Perso-
nalet havde en meget kort tidsfrist til besvarelse af skemaerne og deres ledere var 
ansvarlige for indsamling og aflevering af skemaerne. Vi har modtaget skemaer fra 
24 institutioner. 6 institutioner har ikke indsendt skemaer med følgende begrun-
delser: leder har været på barsel under udviklingsforløbet, leder er ny og har derfor 
ikke deltaget i udviklingsforløbet og leder har ikke deltaget i udviklingsforløbet. 3 
institutioner har ikke givet nogen begrundelse for manglende svar. Svarprocenten 
på institutionsniveau er derfor 79 %. 

Hensigten med spørgeskemaet var at få viden om: 

• det pædagogiske personales viden om lederudviklingsprojektet
• personalets vurdering af lederudviklingsprojektets betydning i forhold til institu-

tionens hverdag

Der er bl.a. blevet stillet spørgsmål 

• om ledelsen
• om pædagogisk udvikling
• om dialogformer
• om kvalitet
• om dokumentation og evaluering

Spørgsmålene har været både generelle i forhold til den pædagogiske praksis og spe-
cifikke i forhold til, om der kan spores ændringer efter projektforløbet. 

skævhed i undersøgelsen/validitet
Selvom det er lykkedes at få en nogenlunde høj svarprocent i de uddelte spørgeske-
maer til både ledere og i særdeleshed til de pædagogiske medarbejdere, viser der sig 
alligevel en vis skævhed i materialet. Dette skyldes, at det er de samme medarbejdere 
og ledere fra de samme institutioner, der ikke har svaret på spørgeskemaerne. I for-
hold til den mere kvalitative del af undersøgelsen er der blevet spurgt bredt til alle 
institutioner med opfordring om at ’lægge institution til’. På trods af adskillige hen-
vendelser fra både forvaltning og UCC er der institutioner, hvis medarbejdere, ledere 
og forældre ikke har deltaget i interviews eller observationer. Der er efter undersø-
gelsens afslutning gjort yderligere forsøg på at skabe kontakt til disse institutioner, 
hvilket kun til dels lykkedes. Der er således institutioner, som har været fraværende 
i undersøgelsen. Dette kan give en vis skævhed i materialet, da det hovedsageligt er 
de samme institutioner, som er fraværende i alle undersøgelsens dele. Vi har kun 
sparsom viden om, hvad der rører sig i disse institutioner, vi kender ikke oplevelser 
af, holdninger til osv. lederudviklingsprojektet. Vi har derfor kun delvist fået indblik 
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i det, der tidligere i rapporten er blevet benævnt som spor; fx ledelse generelt, det 
pædagogiske arbejde, pædagogisk udviklingsarbejde og samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere på et mere generelt plan, som ikke direkte kan forbindes til le-
derudviklingsprojektet. Dette forhold tænkes med både i analysen af spørgeskema-
erne, men også i analysen af den mere kvalitative del af undersøgelsen. 
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Del 1: Et lederperspektiv

Teoretisk og begrebsmæssig referenceramme
Hvordan kan man så evaluere med afsæt i en bestemt iagttagelse for at finde ud af 
om lederne i Ringsted kommune i deres ledelsespraksis reelt lever op til projektets 
beskrevne mål? Er de i højere grad trådt ind i ledelsesprofessionen, og har de samti-
digt nedtonet deres pædagogisk faglige professionsidentitet?

Givet er det, at alt ikke vil kunne indfanges i en eller flere iagttagelser, man må vælge 
og hermed også fravælge. Vi har således valgt og hermed også fravalgt.

 Valget er truffet ud fra målene for ledelsesudviklingsprojektet og den viden og det 
kendskab, vi har til hvilke lederkompetencer der på det generelle niveau fremhæves 
som nyttige for ledere indenfor det offentlige. Det vil sige vi har forholdt os til litte-
ratur, undersøgelser, bekendtgørelser og studieordninger, der beskriver hvilke ledel-
seskompetencer der i dette hyperkomplekse samfund anses som ikke alene hensigts-
mæssige men i nogen sammenhæng som nødvendige for at kunne håndtere såvel de 
”de bløde som hårde logikker ” på en professionel måde.

Det har ført os frem til 3 ledelsesbegreber, som vi mener indfanger projektets formål 
og mål og samtidigt – i hvert fald indenfor visse områder – indfanger ledernes eget 
formulerede ”kodeks for god ledelse”. 

De 3 ledelsesbegreber er: 

1. management 
2. refleksiv ledelse (anden ordens ledelse) 
3. ledelsesdiskurs.

De 3 begreber, der hver beskriver et perspektiv på ledelse, betragtes alle som ud-
gangspunkt som tomme begreber, hvilket vil sige at de, der vælger at iagttage ledelse 
ud fra de tre perspektiver, får til opgave at indholdsbeskrive de 3 ”tomme begreber”. 
Kun på denne måde skabes der mulighed for at læseren selv kan vurdere og forholde 
sig til, om de finder vores iagttagelse relevant og troværdig.

Det første ledelsesbegreb, der udfoldes, er management begrebet. Baggrunden for 
dette valg er, at begrebet indeholder beskrivelse og krav til den mere ”hårde” kerne 
i lederskabet, den del der også udtrykkes i nedenstående mål for ledelsesudviklings-
projektet:

• at kende og kunne håndtere styringsteknologierne
• at læse og sætte konteksten – i såvel som udenfor institutionen – og i forhold til 

såvel interne som eksterne	aktører
• at udfylde lederrollen på omgangshøjde og i samspil med den udvikling, der er 

foregået på området i Ringsted Kommune i de senere år via pædagogisk udvik-
lingsarbejde og via kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

Det andet begreb er refleksiv	ledelse, idet vi finder at denne forståelse af ledelse 
har betydning for, hvordan man kan vurdere om lederne lever op til nedenstående 
mål:
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• at lede de pædagogiske processer for pædagogerne, så pædagogerne bliver i stand 
til at lede tilsvarende processer for børnene 

• at fokusere den direkte og indirekte ledelse af voksnes såvel som børns lærepro-
cesser 

• at skabe rammer for den organisatoriske læring

Det tredje og sidste begreb vi udfolder er ledelsesdiskurs, idet vi finder at netop den-
ne forståelse af ledelse i høj grad lægger op til en forståelse af den pædagogiske leder, 
der leder i relationen og er bevidst om både sin egen og andres kommunikation. En 
bevidsthed og kompetence, der gør, at lederen er i stand til at skabe koblinger mel-
lem de forskellige diskurser, der er i spil og herigennem øge mulighederne, for at de 
beslutninger, der træffes opleves som meningsfulde af medarbejderne og samtidig 
tilfredsstiller brugernes og politikernes krav og forventninger. En væsentlig kom-
petence at beherske for hele tiden at kunne forholde sig reflekterende til fremtidens 
udfordringer. Forventningerne til denne kompetence finder vi udtrykt i nedenstå-
ende mål: 

 
• at læse og sætte konteksten – i såvel som udenfor institutionen – og i forhold til 

såvel interne som eksterne aktører
• at virke som fagligt kompetente sparringspartnere for institutionens aktører så-

vel i som udenfor institutionen
• at udfylde lederrollen på omgangshøjde og i samspil med den udvikling, der er 

foregået på området i Ringsted Kommune de senere år via pædagogisk udvik-
lingsarbejde og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

I det følgende vil hver enkelt af de tre ledelsesbegreber bliver introduceret og foldet 
ud.

Herefter vil udsagn fra observationer af personalemøder og fokusgruppeinterview 
med flere ledere, enkeltinterview med ledere, enkeltinterview med konsulenten for 
dagtilbud og skole- og dagtilbudschefen blive inddraget og analyseret og relateret til 
begreberne og målene i projektet.

Afslutningsvis vil vi fremkomme med en vurdering af, hvilke mønstre og tendenser, 
vi mener der viser sig, og hvilke muligheder de skaber for den fremtidige udvikling 
af den pædagogiske institutionsledelse i kommunen. Det første ledelsesbegreb vi 
folder ud er management. 

Management
Følgende afsnit er inspireret af Niels Thyge Thygesens artikel ”Hvordan styringstek-
nologi gør ledelse muligt” i Dorthe Pedersen (red) ”Offentlig ledelse i management-
staten” (2004) Forlaget Samfundslitteratur 

I mere end 20 år har den offentlige sektor været under et nærmest konstant politisk 
omstillingspres. Med stærk inspiration fra New public Managements (NPM) er der i 
Danmark gennemført en omfattende modernisering af den offentlige sektor initieret 
gennem stribevis af omstillingsprojekter, økonomiske styringssystemer og manage-
ment værktøjer. De kommunale ledere har igennem årene mærket det politiske krav 
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om at tænke og handle ud fra New Public Management ideologien, blandt andet gen-
nem større krav om økonomisk ansvarlighed, dokumentation og evaluering.

Ledelsesprojektet har i sin målformulering inddraget forventninger til, at lederne får 
styrket deres kompetence til at håndtere de styringsværktøjer og styringssystemer, som 
kommunen enten har fået pålagt eller selv har valgt at anvende. Således fremhæves i 
formålet, at lederen forventes at kunne arbejde bevidst med de hårde logikker, som de 
bliver anvendt i forbindelse med evidensbaseret viden, dokumentation og evaluering.

At realisere New Public Management tænkningen i sin ledelsesmæssige praksis in-
debærer for de pædagogiske ledere, at de skal kunne håndtere udvalgte styrings-
teknologier. Styringsteknologier som f.eks. regelstyring, planstyring, decentral 
økonomistyring, værdistyring, kvalitetsstyring, projektstyring, kontraktstyring, 
bestiller-udfører modeller(BUM), benchmarking, udlicitering o.s.v. 

Thygesen beskriver styringsteknologier som teknologier, der muliggør en bestemt 
rolle, et bestemt udsyn og derfor afsætter bestemte betingelser for det at kunne age-
re styrende. Styringsteknologier kan derfor ikke betragtes som uskyldige, de produ-
cerer nemlig magtens mulighed, magten til at være leder.

Styring indenfor denne tænkning betyder at minimere en forskel, styring er noget 
andet end en kalkule – uden forskelsminimering er der ikke brug for ledelse. Styring 
er den daglige forstyrrelse, hvorimod kalkulen er ledelsesutopien, den trækker nem-
lig på idealet om den gnidningsløse organisation. De pædagogiske ledere forventes 
således at kunne håndtere styringsværktøjer som det tænkemæssige værktøj, der 
lægger op til lineær årsagsrelateret tænkning, så lederen for sig selv og for andre 
kan etablere en sammenhæng og forståelse af kausalitet. Sagt på anden vis, ved at 
anvende styringsteknologi forsøges en tæmning af de vilde problemer, således at de 
fremstår som simple.

Når kompleksiteten er reduceret gennem styringsteknologiske beslutninger, øges 
mulighederne for at iværksætte endnu et udviklingstiltag. Styringsteknologierne er 
således med til at skabe de pædagogiske institutioners fremtid, og det lykkes fordi 
der i styringsteknologierne er indlejret sprogets symbolske form, herved kan der 
på et højt abstraktionsniveau (brede målformuleringer) træffes beslutninger om en 
defineret og kalkuleret fremtidig tilstand.

Udviklingen i målstyring i den kommunale sektor kan opdeles i 3 perioder, benævnt 
som regelteknologi, planlægningsteknologi og selvteknologi. Den moderne sam-
fundsmæssige styring sker overvejende gennem selvteknologier. På det rent prak-
tiske niveau sker det fx ved, at Ringsteds kommunes overordnede vision for børne-
området bliver omsat såvel i forvaltningen, i institutionerne som ”i” medarbejderne. 

Der styres således på beslutningspræmisser og ikke på detaljer. Forventningen er, at 
såvel institution som medarbejder formår, gennem selvstyring, at sætte egne mål og 
evalueringskriterier, altså selvledelse i yderste led.

Samtlige beslutningspræmisser, der sætter rammerne for selvstyringen forventes at 
indeholde et:
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4. Tidsperspektiv, hvilket sætter forventninger til den pædagogiske leder om at 
kunne sætte mål og herved besætte fremtiden og i samme åndedrag kunne af-
skrive fortiden, for vil du ikke ind i fremtiden, men holder fast i fortiden, har du 
modstand mod forandring. Styring bliver her styring på tid, den pædagogiske le-
der får travlt. Ledelse bliver til forandringsledelse, hvor det ene udviklingsprojekt 
efter det andet søsættes 

5. Omverdensperspektivet (markedsperspektivet) det derude – forandringer i 
”markedet” bliver begrundelse for behovet for tilpasning. Den pædagogiske leder 
kan anvende omverdens-perspektivet i et markedsperspektiv i sine samtaler med 
medarbejderne og herved få italesat nødvendigheden af, at medarbejderen tilpas-
ser sine ønsker og forventninger og ikke mindst sin indsats til institutionens, for-
valtningens og politikernes forventninger og krav. Betragtet i et styringsperspek-
tiv handler det om at minimere forskellen mellem os herinde og behovene derude

6. Sig selv, der er her tale om at bevæge sig fra fremmedreference til selvreference. 
Rent semantisk udskiftes lederen med ledelse, personen med medarbejderen, der 
bliver tale om et selvforhold, det ligger simpelthen i kortene, at man skal styre 
og lede sig selv, træffe sine egne beslutninger og af egen kraft og vilje gøre det 
indenfor de udstukne rammer. Teknologiens kausalitets forestilling bliver herved 
cirkulær. 

Den reflekterende og perspektiverende velfærdsleder – 
refleksiv ledelse

Dette afsnit er inspireret af Niels Andersen Åkerstrøm artikel Velfærdsledelse	i Sløk 
og Villadsen (red) Diagnoser	og	udfordringer	i	Velfærdsledelse	i	den	selvstyrende	
velfærdsstat (2008) Hans Reitzels Forlag.

Ledelsesprojektet har i sin målformulering inddraget forventninger om, at de pæda-
gogiske ledere vil blive i stand til at arbejde bevidst med de bløde logikker og opnå 
kompetence til at indgå og lede givende pædagogiske fællesskaber, der kan skabe 
kontinuerlig pædagogisk udvikling. På denne baggrund har det andet ledelsesbe-
greb vi har fokus på: Den leder der er i stand til at forholde sig både perspektive-
rende og reflekterende til nye udfordringer og forskellige værdier og holdninger. 

Den reflekterende offentlige leder, der kan lede sig selv og lede andre til selvledelse, 
er kommet mere og mere på dagsordenen de sidste 20 år. Det øgede fokus på lede-
ren, der i slutningen af 80”erne for alvor kom i spil, tog afsæt i et idealbillede om 
selvstændige offentlige institutioner, der selv tager ansvar for egen økonomi, egne 
resultater og egen udvikling. Begrebet ledelse bliver herigennem et af flere værktøjer 
til at skabe den nye selvstændighed og selvansvarlighed. En pakke af nye begreber 
og værktøjer bliver importeret fra den private sektor. Spørgsmålet er om vi i begej-
stringen over den nye diskurs helt glemte at forholde os til, hvordan den offentlige 
sektors udvikling og samspil med samfundet i øvrigt sætter helt særlige betingelser 
for ledelse. 

Åkerstrøm argumenterer for nødvendigheden af at fremhæve lederen af de pædago-
giske institutioner ikke blot som offentlige ledere, men som ledere af velfærd. Heri-
gennem bliver det muligt at understrege, at udfordringen ikke alene er at lede i en 
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politisk og offentlig retlig kontekst, men at offentlig ledelse også udspilles i den sam-
menhæng, der er mellem produktion af velfærd og udfoldelsen af en mangfoldighed 
af velfærdsværdier som omsorg, trivsel og læring.

Denne forståelse af offentlig ledelse bringer os til spørgsmålet om, hvilke kompeten-
cer lederne af velfærdsinstitutionerne med fordel kan beherske.

Inden dette spørgsmål søges besvaret, skal vi lige rundt om Åkerstrøms beskrivelse af 
samfundet som et uddifferentieret funktionssystem, hvor de enkelte funktioner hver 
har udviklet deres sprog, et symbolsk generaliserende medie med tilhørende kode, 
som de forskellige funktioner kommunikerer i. Når verden iagttages gennem en be-
stemt kode, deles den i to dele, i plus (motivation) og i minus (refleksion) Alt i verden 
kan af det enkelte system begribes med koden, men kun i kodens eget todelte værdisæt.

Konsekvensen af denne tænkning er, at ledelsesmæssige beslutninger i det politiske 
system ikke direkte bestemmer, hvad der skal foregå eller besluttes i det pædagogi-
ske system. Sagt på anden vis, så kan det godt være, at politikerne siger at der skal 
spares, men det er forvaltningen der byder ind med, hvad der skal spares på, og 
når denne beslutning er truffet, så er det institutionerne (lederne), der forventes at 
afgøre, hvordan besparelsen skal realiseres. Undervejs i dette forløb kan der opstå 
mange misforståelser, lidt forsimplet kan man sige, at politikerne taler og tænker i 
magtens kode, forvaltningen i den økonomiske kode og institutionerne i omsorgsko-
den, hvilket gør at mulighederne for misforståelser er utallige. 

Det politiske system, der jo tidligere forventedes at indtage en rolle som styrende, 
har indenfor de senere årtier erkendt, at de ikke præsenterer helheden, hvilket i sam-
me åndedræt har betydet, at de i mere eller mindre grad har ændret deres strategiske 
magtkommunikation og i stedet valgt at kommunikere i flere forskellige kommuni-
kationskoder. Denne diskursændring har medvirket til, at såvel det politiske system 
som forvaltningen i stedet for at styre med en ekspliciteret magt og kontrol anvender 
supervisionen som styringsredskab. Der er således tale om, at politikere og forvalt-
ning besinder sig på egne grænser og herved forsøger ikke at gøre egne forbilleder til 
institutionernes forbillede. Der anvendes rådgivning frem for kontrol.

Denne moderne magtmetode består i modsætning til tvang i at muliggøre, at den 
magtoverlegne kan videregive de komplekse opgaver til institutionerne. Set i lyset 
af denne evaluering kan man således sige, at Ringsted kommunes fagforvaltning – i 
overført betydning – læsser den kompleksitet, der er en konsekvens af de politiske 
beslutninger, over på de pædagogiske institutioner (de magtunderlegne), her repræ-
senteret ved de pædagogiske ledere, som så må bære og håndtere denne kompleksi-
tet i en fortsat fortolkning af den magtoverlegnes (forvaltningens) intentioner. Men 
at have magt til denne forflytning af kompleksitet forudsætter den underlegnes (in-
stitutionens/lederens) frihed. Magt kommer således til at bestå i at styre på andres 
frihed. Helt konkret forventes det at vise sig ved, at forvaltningen alene styrer gen-
nem institutionen, her repræsenteret ved den pædagogiske leders selvledelse. Sty-
ring bliver herved altid og ikke andet end selvstyring.

Således havner vi ved det faktum, at den pædagogiske leder skal påtage sig det selv-
stændige ansvar indenfor de givne politiske og økonomiske rammer og skabe den 
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nødvendige samordning for at realisere den forventede kontinuerlige pædagogiske 
udvikling.

Forvaltningens store udfordring består i at iværksætte omstilling og nedefra få 
skabt samordning. Derfor foregår styringen i dag ved at styre på den enkelte in-
stitutions omstillingsevne og den enkelte institutions evne til at forholde sig til sig 
selv og sin egen omstilling, hvilket foregår gennem ledelse. Den moderne styring 
får dermed supervisionens karakter. Det kommer til at handle om at understøtte 
og vejlede til selvledelse. Grænsen for denne styring er institutionens kapacitet til 
selvstændig ledelse. 

I supervisionsforvaltningen anråbes institutionerne til selvansvarlighed De anråbes 
som selvstændige organisationer, der bør formulere egne målsætninger og strategi-
er, herunder forholde sig strategisk til egen faglighed. De pædagogiske institutioner 
afkræves således i stedet for at overholde helt konkrete mål at skrive og overholde 
en virksomhedsplan. Man kunne sige at forvaltningen herved får andenordensblik-
ket….”Det	handler	om	at	hacke	sig	ind	på	institutionernes	forestillinger	med	tilbud	
om	nye	menings	-og	fremtidshorisonter	for	institutionernes	selvudvikling.	Her	er	
uenigheder	og	konflikter	ikke	nødvendigvis	nogle	der	skal	inddæmmes.	Det	hand-
ler	snarere	om	at	skabe	og	tilbyde	dynamiske	og	produktive	konfliktrum…”	

Dette billede af en kommunal virkelighed skaber nye udfordringer og nye krav til de 
pædagogiske ledere. De skal så at sige kunne gribe de politiske krav og forvaltnin-
gens tilbud om supervision på det rigtige ben. For at formå dette må lederen være i 
stand til både at kunne perspektivere og reflektere nye problemstillinger, krav og ud-
fordringer, uanset fra hvilket hjørne de kommer. Det kræver viden og forståelse for 
betydningen af de opmærksomhedspunkter og koder, der arbejdes i. Åkerstrøm be-
skriver, at hvor de enkelte institutioner tidligere alene var koblet til én kode, hvilket 
i stringent betydning for de pædagogiske institutioner vil sige ”plus/minus omsorg 
eller trivsel”, bliver flere og flere velfærdsinstitutioner heterofone. Dette vil sige, at 
de undlader alene at perspektivere deres forventninger til de politiske beslutninger 
i et pædagogisk perspektiv. I stedet håndterer de at tale ud fra og forstå andre per-
spektiver på de givne problemstillinger, da der i den heterofone organisation kon-
tinuerligt træffes afgørelser om valg af kommunikationsmedie. Det er aldrig givet 
i hvilket medie og med hvilken kode beslutningskommunikationen skal fortsætte. 
Konsekvensen bliver, at der skabes en større palet af muligheder for at kunne finde 
løsningsforslag til en given problemstilling

Valgene er dog afgørende, idet de sætter hver deres sæt af motivationsværdier og 
refleksionsværdier i gang i institutionerne. For hver gang der skiftes kode ændres ly-
set på beslutningen i institutionen og på verden udenfor. Den heterofone institution 
bliver derfor en institution, hvor usammenlignelige værdier støder sammen, ingen 
værdi kan fange og repræsentere helheden af de øvrige. Ethvert forsøg på at instal-
lere en sådan overværdi vil altid blot forøge den heterofone kompleksitet.

Dette bringer den pædagogiske leder frem til en ny udforing, idet ansvaret for kon-
tinuerligt at skabe og genskabe institutionens præmishorisont bliver deres ansvar. 
Lederen skal således både være konstituerende og skabende for den pædagogiske 
velfærdsydelse.
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Det hjælper således ikke længere alene at være fremmedrefererende, (det er også 
de andre, der er skyld i det der sker), lederne må derimod tage ansvaret på sig og 
blive selvrefererende. Men ikke nok med det, øvelsen at blive selvrefererende skal 
fortsætte og også ses i medarbejdergruppen, hvorfor det også bliver lederens ansvar 
at få den enkelte medarbejder til at blive ansvarstagende frem for ansvarshavende; 
altså at blive selvledende. 

Velfærdsledelse bliver ikke længere blot at administrere velfærdsordninger, vel-
færdsledelse bliver derimod at skabe, hvad velfærd er, og velfærdsledelse er derfor 
også at deltage i den konstante kamp om de andres vilkår for skabelse af velfærd.

For at gribe fat i et andet hjørne af forventede ledelseskompetencer, sætter vi i det 

følgende fokus på begrebet diskursledelse.

Diskursledelse 
Følgende afsnit er inspireret af Lars og Birthe Qvortrup: Ledelsens	mirakel , Dafolo 
2004 

Et fokus på ledelsesdiskursen skal hjælpe os til at kunne fokusere, på hvilken måde 
den pædagogiske leder træffer beslutninger, og om disse beslutninger bliver oplevet 
som meningsfulde for medarbejderne i den pædagogiske institution i en sådan grad, 
at de engagerer sig i at forfølge målet. 

Selv om lederne kommunikerer indenfor et fællesskab og indenfor den pædagogi-
ske institutions meningsramme, så tales der indenfor denne meningsramme i flere 
forskellige diskurser, skabt af de forskellige billeder af verden, som lederne tager 
afsæt i.

Den pædagogiske institution kan betragtes som et kommunikationssystem med det 
særlige karaktertræk, at kommunikation handler om beslutninger, og i forlængelse 
heraf kan ledelse også betragtes som kommunikation med det formål at træffe be-
slutninger. Dette indebærer ikke, at den pædagogiske leder behøver eller skal træffe 
alle beslutninger, men det betyder, at hun er ansvarlig for, at de bliver truffet. 

Funktionen af beslutningskommunikation er at reducere kompleksitet. Lederen kan 
aldrig være 100 % sikker på, at den beslutning hun træffer er 100 % rigtig, men træf-
fes skal den så godt som muligt, for derigennem har man valgt en fremgangsmåde 
og valgt andre fra. Kun kompleksitetsreduktion giver mulighed for at agere på en 
hensigtsmæssig og udbytterig måde. Hvis den pædagogiske leder fravælger at træffe 
en beslutning, så træffer beslutningen sig selv, men problemet er at problemer, der 
træffer sig selv, ikke reducerer kompleksitet, fordi der hviler noget uafgjort over 
dem. Ingen har formaliseret dem. 

Når ledelse handler om at træffe beslutninger må sigtet samtidig være, at ledelse 
handler om at ville forandre. Ved at beslutte noget gør man noget, der ellers måtte 
forventes at ville være noget andet. Man gør altså en forskel, skaber en forandring. 
Ledelse bliver forandringsledelse. 



PROfEssiOnAlisERing Af lEdElsE; EffEkTER Og sPOR32

Med dette for øje vil vi i evalueringen rette vores iagttagelse på de måder, hvorpå den 
pædagogiske leder kommunikerer, og om den måde der kommunikeres og besluttes 
skaber tilslutning til en givet ønsket forandring.

I forlængelse heraf vil det også være relevant at iagttage, hvordan den pædagogiske 
leder skaber sammenhæng mellem de forskellige niveauer i sin lederstil, fra den 
daglige første ordens ledelse til begrundelsen for forandringen i fjerde ordens ledel-
sen. Hvilket vil sige, vi reelt jagter den røde tråd mellem det ekspliciterede menings-
perspektiv og de daglige beslutninger.

Ledernes kommunikation foregår som oftest indirekte, idet lederne primært ikke 
opnår resultater ved at beslutte det ene og det andet, pålægge medarbejdere arbejde 
og irettesætte forældre og børn. Nej der opnås primært resultater ved hjælp af indi-
rekte kommunikation, dvs. ved at pålægge kommunikationen præmisser. For kom-
munikationen afgøres først og fremmest af den mentale ramme, indenfor hvilken 
den foregår. Den mentale ramme skaber rammerne for institutionens sprog og be-
greber, hvilket betyder at det er indenfor en bestemt horisont der opereres. Horison-
ten sætter rammerne for, hvad der er muligt og hvad der på forhånd er udelukket.

Tidligere blev der talt om personaleledelse, i dag anvendes ofte begrebet relations-
ledelse. Relationsledelse kan forstås på to forskellige måder. Den ene er, at man le-
der gennem sine mange relationer til medarbejderne. På møder, i samtaler gennem 
vejledning osv. Den anden er, at man som leder former institutionens relationer, 
hvilket vil sige, at man er leder af relationerne. At man som institutionsleder leder 
relationen vil sige, at man skaber rammer for de relationer, institutionen som kom-
munikationssystem består af. Man er ikke kun en første ordens leder i den direkte 
kontakt med medarbejderne, man er anden ordens leder, hvilket vil sige, at man i 
stedet for at tænke og se på relationer som facto, så kan man se dem som diskurser.

Det gælder for den pædagogiske leder at kunne identificere de diskurser, der er i 
spil i institutionen, og understøtte eller modificere dem og ikke mindst sørge for, at 
de forskellige diskursgrupper i institutionen fungerer som ressource for hinanden. 

I de pædagogiske institutioner er følgende diskurser tit i spil: 

Omsorgsdiskursen – her er barnet medie, ikke det enkelte barn, men barnet som 
symbolsk generaliseret begreb. Når der tales om børnene fokuseres der på om de 
trives, har de det godt, fungerer i gruppen. Koden er om barnet trives eller ej. Reflek-
sionsmediet er pædagogik, og den funktionelle ydelse er trivselsoptimering 

Fagdiskursen der har faget som medie, skelner mellem om børnene fagligt set 
klarer sig godt eller dårligt (f.eks. hvordan behersker barnet sproget og den sociale 
kontakt). Pædagogerne i denne diskursgruppe taler overvejende om, hvilke metoder 
der er bedst at anvende for at realisere en optimering af f.eks. børnenes sprog eller 
skabe inkluderende læringsmiljøer. Refleksionsmediet er faglig viden, funktionen er 
kompetenceoptimering.

Udover disse to diskurser kan lønmodtagerdiskursen også forventes at være i 
spil, hvor det symbolsk generaliserede medie er medarbejderen som lønmodtager, 
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koden er større eller mindre løn, bedre/dårligere arbejdsforhold, refleksionsmediet 
er teknikker til interessevaretagelse, funktionen optimering af løn og arbejdsforhold.

Også kollegadiskursen vil forventes at være til stede i de pædagogiske institutio-
ner, mediet er kollegaen (den uformelle medarbejder) koden er plus/ minus magt, 
refleksionsmediet magt og trivselsteknikker og funktion en er organisationsoptime-
ring. 

Udviklingsdiskursen må forventes at komme i spil, både når det handler om pæ-
dagogisk faglig og organisatorisk udvikling. Udviklingdiskursens medie kan ses som 
forandring, hvorfor koden kan være plus/minus projekter eller plus/minus flow, re-
fleksionsmediet kan være læring og refleksion.  

Ringsteds kommunes ledelsesudviklingsprojekt må forventes at have haft indfly-
delse på ledelsesdiskursen. De pædagogiske ledere har igennem udviklingsprojektet 
haft megen fokus på det professionelle lederskab. Ledelsesdiskursens medie er 
beslutninger, som reflekterer over sig selv og institutionens helhed på basis af ledel-
sesteknikker og – teorier, for eksempel sådan som de i Ringsted er blevet formidlet 
gennem diplomuddannelsen i ledelse. 

Diskursen funktion er at optimere den pædagogiske institution som helhed, hvilket 
gør at lederen ikke fokuserer rød eller grøn stue eller den enkelte pædagogs trivsel 
og selvrealisering som sit endelige mål men anskuer alle disse aspekter som delmål 
i forhold til institutionens samlede udvikling. 

Afslutningsvis kan det være på sin plads at nævne, at lønarbejderdiskursen og leder-
diskursen tidligere var to diskurser, der tit var karakteriseret ved deres modsatret-
tethed. Store udfordringer i velfærdssamfundet har til dels vendt denne tendens. 
Der ses således hyppige hensigtsmæssige koblinger mellem lederen og tillidsman-
den både når udvikling og afvikling står for døren. 

Qvortrup (Qvortrup 2006) beskriver den refleksive leder ved at introducere fire hi-
storiske niveauer for ledelse.

Simpel ledelse, der betegner den leder, som kun træffer de beslutninger, der 
umiddelbart ligger i kortene. Det der karakterer dette ledelsesniveau er en leder, der 
sørger for at organisationen handler som den plejer, lederen ”sikrer kontinuiteten”- 
altså den traditionelle leder.

Det andet ledelsesniveau beskrives som kompleks ledelse. Dette niveau be-
tegner beslutningsledelse, hvilket vil sige en leder, der er i stand til at håndtere 
kompleksitet. Forudsætningen for denne type leder er, at man ikke bare gør det 
som umiddelbart ligger i kortene, men at lederne kontinuerligt klargør præ-
misserne for sine ledelsesbeslutninger. Når lederen har klargjort præmisserne, 
reglerne er beskrevet, så er banen kridtet af, og medarbejderen ved så at er si-
tuationen sådan eller sådan, så skal følgende beslutningsmuligheder anvendes 
for at opnå det ønskede resultat. At situationen kan betegnes som kompleks 
indebærer, at det forudsættes at antallet af muligheder er endeligt. Der er her 
tale om regelstyring.
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Det tredje ledelsesniveau beskrives som hyperkompleks ledelse. Her forholder 
lederen sig ikke bare til beslutningerne og deres konsekvenser, men også til præmis-
serne for beslutningerne. Hyperkompleksitet forudsætter ledere, der kan håndtere 
kompleksitet i anden potens. Der er altså tale om ledere, der ikke alene magter at 
tackle komplekse problemstillinger, men de er også i stand til at tackle og agere på 
problemstillinger, der ikke fremstår entydige og eller fastlagte, de er i sig selv kom-
plekse og skal derfor både afklares og fortolkes. Ved hyperkompleks ledelse er der 
tale om ledere, der formår at gå bag om sædvanerne, analysere og gennemskue, hvad 
”plejer” indebærer for institutionen og efterfølgende tage initiativ til at gøre noget 
andet uden dog at ødelægge organisationens strukturelle identitet og selvforståelse. 
Disse ledere er kendetegnet ved at anerkende, hvad „plejer” betyder for den enkelte 
medarbejder i erkendelse af, at det handler om en forhandling om de præmisser, der 
skal ligge til grund for det fortsatte samarbejde og den kommende ændring

Det forudsætter ledere, der bevidst kan arbejde refleksivt, indtage fugleperspektivet 
i forhold til sin organisation og samtidigt kan analysere, vælge perspektiv og retning 
for beslutningen.

Interviews med ledere
Med ovenstående afsnit er begreberne management,	refleksiv	ledelse og diskursle-
delse sat ind i den forståelsesramme, vi efterfølgende vil anvende til at analysere og 
diskutere udvalgte båndoptagede udsagn fra ledere og deres chefer. 

Først anvendes udsagn fra et fokusgruppeinterview med 6 ledere i sommeren 2010. 
Interviewet blev indledt med meget åbne spørgsmål: hvad har I fået ud af lederud-
viklingsprojektet, hvad har I lært, hvilke ledelsesmæssige kompetencer har I fået 
styrket, og ikke mindst, hvordan har det påvirket jeres ledelse i praksis?

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af interviewet
Lederne giver udtryk for en oplevelse af øget bevidsthed og refleksion i og om 
eget lederskab. De er i blevet mere selvrefererende, hvilket har medført at de i 
højere grad tager de politiske og administrative udfordringer på sig. De er ikke 
længere alene ansvarshavende, de oplever også, at de er blevet proaktive ansvars-
tagende, idet de mere bevidst skaber deres eget rum for ledelse, hvorved de øger 
deres muligheder for at sætte dagsorden og træffe ledelsesmæssige beslutninger.

Lederne giver endvidere udtryk for, at de i langt højere grad er blevet bedre til at 
læse og sætte konteksten, de kan ubesværet bevæge sig rundt i flere perspektiver, 
og de behersker flere diskurser. Konsekvensen er, at de I højere grad opleves og 
oplever sig som fagligt kompetente sparringspartnere for institutionens aktører 
såvel i som udenfor institutionen.

Deres viden og bevidsthed om at valg af ledelsesteknologi ikke er ligegyldigt men 
tværtimod væsentlige valg, som viser, hvad der fokuseres i institutionen, gør dem 
i stand til, på et andet niveau end tidligere, at få skabt en sammenhæng mellem 
de formulerede overordnede pædagogiske og personalemæssige mål og de dag-
lige beslutninger.
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Lederne fremhæver, at de er blevet mere opmærksomme på, hvornår og hvordan 
de skal tage deres kampe, hvilket gør, at de oplever de anvender deres energier 
mere fornuftigt.

Teoretiske lederuddannelser mødes af og til med skepsis ud fra devisen ”Et er 
teori noget andet er praksis”. Lederne opfattede, at samspillet mellem teori og 
praksis havde øget deres muligheder for i højere grad at kunne analysere og for-
stå den praksis, de var en del af, med den konsekvens at de følte sig bedre rustet 
til at kunne argumentere for deres synspunkter og ønsker om ændringer. 

Ovenstående illustreres i nedenstående udsagn 

….”	Når	vi	lige	tænker	på	den	strukturdebat	vi	har	i	gang,	der	oplever	jeg,	ja	
vi	har	jo	ikke	noget	helt	konkret,	om	hvad	pokker	vi	gør,	men	vi	forholder	os	
bare	på	en	helt	anden	måde.”.

…”Ja	hvad	gør	vi	egentligt…”

…”Vi	er	blevet	bedre	til	at	pausere,	trække	stikket	ud,	den	skal	blive	her	hos	
os,	vi	bliver	ikke	presset,	vi	har	også	lige	fået	udvidet	mødet.”

…”Jeg	er	blevet	bedre	til	at	resignere,	stoppe	op,	at	erkende	at	dette	måske	
er	et	ledelsesvilkår,	at	overveje	om	det	er	nu,	tingene	skal	siges,	om	det	over-
hovedet	skal	siges,	gider	jeg	egentligt	den	kamp?	Er	mine	ressourcer	bedre	
brugt	i	egen	institutionen”...”De	frustrationer,	vi	kommer	ud	i,	er	vi	blevet	
bedre	til	at	samle	op	sammen,	drøfte	tingene	og	måske	indse,	at	jorden	ikke	
lige	er	gødet	til	det	nu,	vi	må	vente”…

…”Jeg	er	blevet	mere	rodfæstet.	Ingen	management	teknologi	er	neutral,	jeg	
er	blevet	mere	klar	på	min	ledelsesfilosofi	og	tager	bare	ikke	alt	bevidstløst	
ind”…	…”Men	vi	har	også	øget	vores	bevidsthed	om	vores	rolle	og	ansvar	i	
en	politisk	ledet	organisation”…	…”	Vi	er	blevet	meget	mere	bevidst	om	egen	
lederrolle..”

…”Nu	kender	vi	teorien	bagved,	vi	taler	ud	fra	samme	teori,	vi	kan	afkode	
hinanden	…”	Vi	 er	 begyndt	 at	 tale	 samme	 sprog	 som	andre	 ledere,	 tvær-
faglige	kollegaer,	her	tænkes	i	særdeleshed	skolelederne…”	…”Vi	har	fået	en	
forståelse	for	vores	område	blandt	skolelederne,	der	er	sket	noget	med	vores	
status,	de	taler	til	os,	og	de	taler	og	tager	os	med	ind	som	os	og	kommente-
rer,	at	man	kan	mærke,	at	vi	er	blevet	uddannet,	vi	er	blevet	mere	markante,	
træder	tydeligere	frem…”.	

…”Vi	er	mere	reflekteret	på	viden	og	evidens	i	stedet	for	på	mavefornemmel-
se	og	hvad	der	gav	bedst	pote”…	…”Jeg	er	blevet	langt	mere	stærk	til	at	sige	
det,	hvilket	formentligt	skyldes	at	vi	er	blevet	bedre	til	at	kunne	argumentere	
for	vores	handlinger	teoretisk,	vi	kan	udtale	os	evidensbaseret,	hvilket	gør	
at	vi	kan	legitimere	vores	handlinger…”…”Vi	oplever	at	vi	bliver	mere	aner-
kendt,	vi	bliver	respekteret	som	ledere…	”
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Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af interviewet
Lederne udtrykker på forskellig vis, at de har fået styrket deres relationskompe-
tence, hvilket har vist sig som et plus i forhold til den pædagogiske ledelsesopga-
ve. Opgaven tages alvorligt og de oplever, de har fået skærpet deres bevågenhed 
for på anerkendende vis at lade pædagogerne have teten for den pædagogiske 
udvikling. Denne ændring styrker den organisatoriske læring og skærper enga-
gementet hos medarbejderne. Lederen bliver herigennem både kulturskaber og 
kulturbærer for en rummelig og innovativ pædagogiske udvikling.

…”Jeg	er	blevet	bedre	til	at	sige	det	højt	og	begrunde	overfor	medarbejder-
gruppen,	hvorfor	jeg	vælger	nogle	frem	for	andre.	Jeg	værner	også	i	højere	
grad	om	ildsjælene,	passer	på	dem,	hvis	de	glemmer	at	passe	på	sig	selv…”

…”Jeg	har	lært	i	denne	periode,	at	det	ikke	er	mig,	der	skal	være	100	%	forbe-
redt,	hvis	jeg	ønsker	en	diskussion	og	en	forandring,	det	er	de	andre,	der	skal	
være	det.	Det	er	dem,	der	skal	være	inde	i	tingene,	hvis	jeg	skal	have	noget	i	
gang	i	personalegruppen	og	jeg	gerne	vil	have	at	personalet	skal	diskutere	
det,	så	gjorde	jeg	det	før,	at	jeg	forberedte	mig,	jeg	skrev	og	gjorde	alt	muligt,	
så	lige	så	snart	de	havde	et	spørgsmål,	så	havde	jeg	svaret,	og	det	fik	de	jo	
også.	Og	det	var	jo	godt	nok,	det	jeg	sagde,	de	fulgte mig	jo,…”

…”Tidligere	ville	jeg	gerne	have	alt	i	mål	og	i	faste	rammer,	nu	kan	jeg	”holde	
ud”,	at	der	opstår	noget	nyt.	Det	der	opstår	i	institutionen,	lader	jeg	opstå,	
jeg	er	blevet	bedre	til	at	støtte	de	initiativer,	der	kommer	fra	pædagogerne	
og	bakke	op	om	dem.	Jeg	kan	klare,	at	ikke	alle	pædagoger/stuer	laver	det	
samme,	 jeg	støtter	dem	I	at	gøre	det,	de	oplever	meningsfyldt.	Det	er	min	
ledelsesopgave	at	støtte	op	om	de	initiativer,	der	kommer	fra	pædagogerne.	
Men	at	nå	dertil,	ja	det	er	noget	af	det	vores	uddannelse,	den	teori	vi	har	læst,	
der	har	hjulpet	mig	med…”	

…”Men	vi	dokumenterer	da	meget,	vi	anvender	mange	forskellige	dokumen-
tationsmetoder,	men	 vi	 giver	 i	 højere	 grad	pædagogerne	mulighed	 for	 at	
vælge	de	dokumentationsmetoder,	der	giver	mening	for	dem,	det	er	ikke	en	
ordre	fra	mig	som	leder.	Jeg	skaber	rammerne,	men	de	vælger	selv,	nogen	
gange	 introducerer	 jeg	nogle	værktøjer,	men	 jeg	siger	 ikke,	de	 skal	bruge	
dem…”

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af interviewet 
Lederne fremhæver, at arbejdet med kodeks har været givet godt ud både på det 
individuelle ledelsesniveau men bestemt også i relation til det indbyrdes sam-
arbejde i ledergruppen. Der er simpelthen skabt en større forståelse, en større 
rummelighed for forskelligheden i ledergruppen og hermed er der skabt plads til 
en mere accepterende forståelse af, at vi griber opgaverne forskelligt an.

…”.Jeg	vil	gerne	tilbage	til	kodeks…”	”…Arbejdet	med	kodeks	har	været	inte-
ressant,	alle	de	diskussioner	vi	har	haft”…	…”Vi	er	blevet	meget	mere	kom-
petente	 til	 at	give	hinanden	 lov	 til	 at	være	 forskellige	og	 i	 stedet	 fokusere	
vilkårene	for	kerneydelsen,	en	gensidig	respekt…”…”Vi	er	en	meget	forskellig	
gruppe…”	
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Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse 
Lederne udtrykker et hjertesuk, eller man kunne også kalde det en kritisk reflek-
sion over samspillet med fagforvaltningen. Den kritiske forholden sig går ud på, 
at de oplever at de til tider hverken bliver set eller hørt.

Når det sker, oplever de at de nyerhvervede kompetencer ikke bliver bragt i spil, 
de bliver ikke trukket ind til bordet, når de strategiske mål og planen for de pæ-
dagogiske institutioners udvikling tegnes og formuleres.

…”Jeg	 tænker,	det	bliver	virkeligt	 interessant,	om	det	nu	virkeligt	var	det	
forvaltningen	egentlig	ønskede.	Det	har	højnet	kompetencen,	det	har	øget	
lysten	til	at	arbejde	sammen	som	gruppe,	vi	er	blevet	langt	bedre	til	at	ar-
bejde	ud	fra	fælles	strategier,	men	måske	var	forvaltningens	forventning,	at	
vi	blev	uddannet	til	begejstring	med	det	til	følge,	at	vi	bare	elsker	de	foran-
dringer,	der	kommer	væltende”…	

...”De	havde	måske	ikke	regnet	med,	at	de	ledelseskompetencer	vi	fik,	gjorde	
os	i	stand	til	at	arbejde	i	et	metaperspektiv	og	forholde	os	mere	kritisk	til,	om	
de	tiltag,	der	ønskes	iværksat,	reelt	er	til	det	gode	for	brugeren”…	…”Ja	man	
kan	jo	ønske	noget,	som	man	reelt	ikke	har	lyst	til,	når	man	får	det…”

…”	Der	er	dog	fortsat	et	problem	i	at	få	anerkendt	de	kompetencer,	vi	har.	Et	
af	de	bagvedliggende	problemer	er	den	historie,	der	ligger	i	vores	fagprofes-
sion,	hvor	vi	er	ved	at	komme	efter	med	vores	bacheloruddannelse	ect…”	

…”Den	anden	del	er	italesættelsen	af,	at	vi	har	kompetencer,	i	dette	udvik-
lingsprojekt	har	vi	 fået	mange	flere	perspektiver	på	vores	område,	nu	må	
vi	få	dem	[fagforvaltningen]	til	også	at	blive	mere	perspektivrige,	så	de	ikke	
alene	anvender	konsulentperspektivet	men	også	kan	se	det	fra	et	samfunds-
perspektiv,	et	pædagogisk	perspektiv	og	et	organisatorisk	perspektiv…”	

…”Der	ligger	faktisk	en	udfordring	i,	hvordan	vi	italesætter	det	at	være	pro-
fessionsledere	og	professionsmiljøet…”

…”Når	vi	mødes	med	udviklingsafdelingen,	er	der	ikke	en	umiddelbart	for-
ståelse	for,	at	ting	tager	tid	og	at	det	gør,	at	man	ind	i	mellem	må	stoppe	op	
og	lade	ting	forankre	sig.	Måske	er	udviklingsafdelingen	mere	interesseret	i	
at	forandre	ikke	forankre	udviklingen,	handler	det	om,	at	de	altid	er	på	vej	
videre?...”

…”Man	kan	vel	egentligt	spørge,	hvor	innovative	er	vi	egentligt	blevet,	det	
kan	godt	være	vi	skal	være	innovative,	men	vi	skal	være	innovative	på	en	
måde,	så	der	kommer	noget	ud	af	det,	vi	ønsker	 ikke	kun	at	gøre	 ting	 for	
at	profilere/markedsføre	Ringsted,	vi	ønsker	at	ændringerne	skal	kunne	ses	
ude	i	den	enkelte	institution,	hos	det	enkelte	barn…”

Interview med konsulent for skole- og dagtilbud
Det følgende er en analyse og fortolkning af et interview med konsulent for dagtilbud
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Som udgangspunkt er der det samme i spil for konsulenten for dagtilbudsområ-
det, som vi har skrevet til indledning på analysen af interviewet med skole- og 
dagstilbudschefen. Idet konsulenten for dagtilbuds-området må forventes i lige 
så høj grad at have brug for, at de pædagogiske ledere kan lede sig selv.

Med denne forståelse som afsæt forventer vi, at konsulenten for dagtilbudsområ-
det er den gode pædagogiske leder, er en leder, der kan lede sig selv og sit område, 
en leder der er selvledende og som er indstillet på at blive ”styret” gennem super-
vision fra kollegaer og chefer i forvaltningen. 

Interviewer:	hvad	er	god	ledelse	for	dig?

…”At	kunne	sætte	dagsorden	for	den	pædagogiske	praksis	og	være	den,	der	
er	rigtig	god	til	at	se	medarbejderens	kompetencer	og	få	opelsket	dem,	dyr-
ket	dem	måske,	så	det	er	de	pædagogiske	medarbejdere,	der	står	i	spidsen	
for	det	[det	pædagogiske	udviklingsarbejde].	Og	det	er	et	skift	fra	tidligere,	
et	skift	der	gør,	at	lederne	skal	være	mere	strategiske	og	i	stedet	lade	medar-
bejderne	blive	dygtige	til	den	pædagogiske	udvikling”…

…”Tidligere	var	det	deres	pædagogiske	udviklingskompetencer,	der	var	vig-
tige,	nu	er	det	mere	deres	personaleledelseskompetencer,	og	det	favner	vidt	
og	bredt,	deres	strategiske	 formåen	i	 forhold	til	at	 få	alle	de	pædagogiske	
tiltag	sat	i	værk.	Og	personaleledelse	i	høj	grad	til	at	få	styrkerne	frem	hos	
deres	medarbejdere	og	turde	tro	på,	at	deres	medarbejdere	godt	kan	sætte	
dagsorden	for	et	eller	andet	pædagogisk	projekt.	Det	er	noget	nyt”…

Interviewer:	Er	der	en	anden	dagsorden,	når	du	mødes	med	dem	i	forhold	til	tid-
ligere?

…”Ja,	de	vil	gerne	være	tættere	på	forvaltningen,	og	de	vil	gerne	være	tæt-
tere	på	de	beslutninger,	der	angår	dem”...

Interviewer:	Hvordan	giver	det	sig	til	kende?

…”	Der	er	nogle	der	sætter	mere	dagsorden	end	andre,	det	var	derfor	 jeg	
indledte	mødet	med	at	sige,	at	nu	skulle	de	huske,	at	her	var	alles	ord	ok.”…	
…”Det	følte	jeg	nødvendigt	at	skulle	have	sagt,	fordi	jeg	hørte	ved	et	møde,	
hvor	jeg	deltog,	at	rigtig	mange	sagde,	ja	jeg	tør	næsten	ikke	sige	det”…”	Men	
ledergruppen	er	ellers	blevet	langt	mere	harmoniske,	blevet	bedre	til	at	ac-
ceptere	hinandens	kompetencer.

Interviewer:	Hvilken	betydning	tror	du	det	har,	at	jeres	projekt	har	hvilet	på	fri-
hedsprincippet	?3

…”På	den	ene	side	er	det	gode	jo,	at	lederne	er	med,	fordi	de	har	lyst,	på	den	
anden	side,	så	risikerer	man	jo,	at	de	arbejder	ud	fra	hver	deres	position”…	
…”Men	det	er	jo	også	sådan,	at	selv	dem	der	har	været	igennem	det	samme,	

3 De pædagogiske ledere har ikke fået pålagt at deltage på diplomuddannelsen i ledelse, og har de ikke 
deltaget i læringsgrupperne, har der ikke været nogen sanktioner.
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taler	også	ud	fra	forskellige	perspektiver,	de	har	plukket	det,	de	fandt	var	
mest	 interessant	 for	dem,	og	de	er	 jo	også	 ledere	 for	 forskellige	 institutio-
ner”...	...”Vi	har	måske	stadig	nogle	ledere,	der	fortsat	ser	sig	selv	som	bedst	
blandt	ligemænd,	som	dem	der	skal	sætte	en	dagorden	og	tegne	den	pædago-
giske	profil	i	institutionen”…	...”Hvor	imod	nogle	af	de	andre	ledere	profite-
rer	af	at	have	fået	nogle	nye	redskaber,	så	de	i	stedet	skaber	nogle	processer,	
så	personalet	griber	bolden	og	laver	arbejdet	(det	pædagogiske	udviklings-
arbejde)”...	…”Måske	står	der	fortsat	nogle	ledere	på	perronen	og	ser	på,	at	
de	andre	fortsætter	frem	ad,	og	dem	kan	man	jo	godt	blive	bekymret	for,	om	
de	kan	fastholde	deres	dygtige	pædagogiske	medarbejdere,	eller	de	forsvin-
der	hen	til	de	institutioner,	hvor	tingene	sker”…

Interviewer:	Hvad	tror	du	har	været	af	størst	betydning	i	lederudviklingsprojek-
tet?

…”Læringsgrupperne,	for	der	var	de	alle	tilstede,	det	ærgrer	mig	sådan,	at	
det	er	holdt	op”…	…”Vores	ærinde	med	at	sætte	dem	i	læringsgrupper	med	
nogle	de	ikke	plejede	at	være	sammen	med	var,	at	de	skulle	lære	at	reflektere	
sammen,	de	skulle	have	sig	nogle	dialogkompetencer,	vi	ville	træne	dem	i,	
at	de	ikke	hele	tiden	skal	have	svar	på	alt,	hvad	der	sker.	Pædagogerne	har	
altid	haft	en	følelse	af,	at	de	var	lavt	i	hierarkiet,	man	har	derfor	følt	man	
hele	tiden	skal	forklare	sig”...

…”I	dag	er	der	en	del	af	de	pædagogiske	ledere,	der	ringer	til	mig	og	siger,	
jeg	må	lige	tænkte	højt	med	dig,	og	det	har	de	ikke	gjort	før”…

Interviewer:	I	hvor	høj	grad	oplever	du,	at	lederne	efterlever	deres	eget	kodeks	for	
god	ledelse?

…”Der	er	mange	af	dem,	der	arbejder	med	at	leve	op	til	det,	men	på	forskel-
lige	niveauer,	de	er	til	dels	bevidste	om	deres	eget	menneskesyn,	og	de	træder	
også	meget	mere	i	karakter,	men	der	er	ingen	tvivl	om,	at	det	kan	der	godt	
arbejdes	mere	med,	og	jeg	tænker,	at	det	er	et	arbejde,	vi	måske	kan	arbejde	
videre	med	ud	 fra	det,	 der	 formentligt	 drypper	ud	af	 evalueringen”….	…”	
Lederne	er	blevet	langt	bedre	til	også	at	være	konfronterende,	de	er	ikke	så	
usikre	mere,	de	har	fået	mere	med	i	deres	rygsæk,	de	tør,	de	er	stolte	af	at	
være	professionelle	ledere	for	den	pædagogiske	profession.	

Interviewer:	Hvilken	betydning	tror	du	diplomuddannelsen	i	ledelse	har	haft?	

…”Lederne	 er	 blevet	mere	 anerkendende	 og	mere	 synlige,	 det	 tror	 jeg,	 de	
er	blevet,	nej	jeg	kan	også	mærke	de	er	blevet	det,	førhen	var	der	ofte	nogle	
forældre,	der	ringede	mig	op	og	sagde,	at	nu	måtte	jeg	skælde	den	leder	eller	
den	pædagog	ud,	sådan	var	det	nærmest,	det	sker	stort	set	aldrig,	lederne	
tør	være	synlige	og	ærlige	overfor	forældrene,	men	de	er	også	mere	aner-
kendende.”..

…”Jeg	har	tænkt,	at	det	at	være	i	uddannelse,	det	er	at	have	ledelsesudvik-
ling	i	hånden,	det	er	hele	tiden	at	forholde	sig	til	og	udfordres	ved	det,	der	
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sker	under	uddannelsen,	det	gør,	at	man	nærmest	ser	ledelse	alle	vegne,	og	
den	proces	tror	jeg	simpelthen	gør,	at	man	under	uddannelsen	konstant	er	i	
udvikling”….

…Jeg	tænker	også,	om	de	er	blevet	for	”pæne”	ved	den	uddannelse	–	men	så	
tænker	jeg,	det	er	de	måske	nok,	men	på	den	anden	side	har	jeg	også	tænkt,	
at	det	er	en	fordel,	at	de	ikke	mere	bruger	energi	på	at	stille	spørgsmål	ved	
de	givne	vilkår,	 tidligere	brugte	de	 så	meget	 energi	på	at	anfægte	vilkår.	
Vilkår	de	alligevel	ikke	kunne	gøre	noget	ved”…	…”De	skal	selvfølgelig	heller	
ikke	bare	sige	ja	til	alting,	men	det	er	altså	godt,	at	de	ikke	mere	bruger	så	
meget	energi	på	at	spørge	til	f.eks.	hvorfor	skal	styresystemet	se	ud	som	det	
skal,	og	hvorfor	skal	de	administrative	systemer	se	ud,	som	de	gør”…	...”Det	
er	de	holdt	op	med,	 i	 stedet	bruger	de	deres	gode	energier	på	at	 sætte	de	
pædagogiske	processer	i	gang”…”	de	siger	jo	ikke	ja	til	alt,	men	de	er	blevet	
meget	bedre	 til	at	 se	og	vurdere,	hvilke	kampe	de	skal	 tage”…	…”De	siger	
ikke	stiltiende	 ja	 til	 en	strukturændring,	 selv	ved	 formændenes	møde	med	
udvalget	går	de	på	og	tør	sige,	hvordan	de	ser	på	strukturændringer”…”Det	
er	mit	indtryk,	de	er	blevet	rigtige	dygtige	til	at	parkere,	hvor	er	det	hvilke	
ting	kan	løses”

Evaluators analyse og fortolkning af interviewet
Den faglige konsulent finder, ligesom Skole -og dagtilbudschefen, at det er en 
fordel, at lederne af de pædagogiske institutioner har pædagogisk baggrund, ikke 
fordi de alene skal sætte dagsorden for den pædagogiske udvikling, måske snare 
tværtom fordi de skal støtte og superviserer de pædagogiske medarbejdere til at 
være ansvarstagende og hermed skabe sig et pædagogisk frirum, hvor de i fælles-
skab kan sætte kursen for institutionens kontinuerlige pædagogiske udvikling. 

Den faglige konsulent har været dynamoen i at få tilrettelagt lederudviklings-
forløbet og har undervejs i hele forløbet medvirket til, at kursen er blevet holdt, 
hun er for nuværende i tvivl om, hvor hensigtsmæssigt det har været at dele af 
udviklingsforløbet har været frivilligt, idet det kunne se ud som om, at der er 
ved at være skabt et A og et B hold, hvor lederne på A-holdet i høj grad sætter 
dagsordenen for, hvilken vej der skal gås og hvilken diskurs, der skal/kan an-
vendes. 

Et problem både for A- holdet, der måske ind imellem får for lidt modspil, men 
bestemt også for dem der synes at være blevet B- holdet, for de risikerer at stå 
uden et personale, der kan skabe den nødvendige pædagogiske udvikling.4 

Gennemgående oplever konsulenten, at der er sket mange positive ting i den pæ-
dagogiske ledergruppe, efter de har været igennem lederudviklingsforløbet. Kon-
sulenten fremhæver, at mange af lederne er blevet meget mere synlige, træder 
hyppigere i karakter både overfor personale, forældre og tværfaglige kollegaer, 
og lederne lægger gerne op til tillidsfulde åbne, ærlige og anerkendende dialoger. 

Denne synlighed finder konsulenten i høj grad skyldes, at lederne er blevet stær-
kere i deres argumentation, idet de nu har et teoretisk grundlag, de kan argu-

4 For yderligere uddybning af dette se afsnit 4. 
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menterer med, i stedet for alene ud fra egen erfaring og ”synsninger”. Lederne 
har forladt deres tidligere ydmyge og forsvarende rolle for i højere grad at tage 
teten og udtrykke deres mening også om de politiske beslutninger.

Konsulenten fremhæver således også, at lederne i højere grad er blevet bevidst 
om hvilke kampe, der er værd at tage, og herved undgår de at tage dem, der i vir-
keligheden handler om grundvilkår og „skal” opgaver. 

Afslutningsvist finder vi det væsentligt at fremhæve, at konsulenten reelt har an-
den ordens blikket rettet mod lederne. Hun er bevidst om, at lederne fortsat skal 
kunne styre og lede sig gennem den daglige kompleksitet og skabe rammerne for 
udførelsen af det pædagogiske kvalitets arbejde. For at fastholde denne kurs, fin-
der konsulenten, at lederne fortsat har brug for teoretisk forstyrrelser, men også 
frirum til at øve sig i. Her synes KO-gruppen5 og lignende mødevirksomheder at 
være hensigtsmæssige. 

Men konsulenten for dagtilbud ser det også som en god øvelse at fortsætte med at 
anvende hende (forvaltningen) som den man tænker højt med og både lader sig 
forstyrre og supervisere af. 

Interview med skole- og dagtilbudschef
Interviewet med skole- og dagtilbudschefen havde primært to formål:

1. beskrivelse af hans forståelse af, hvad god pædagogisk ledelse er, og 
2. hans refleksive overvejelser over, i hvilken grad han oplever, at lederudviklings-

projektet har styrket de pædagogiske lederes ledelsesmæssige kompetencer.

Med afsæt i den beskrevne teoretiske ramme for vores iagttagelse af ledelse og 
styring vil interviewet med skole- og dagtilbudschefen som repræsentant for 
forvaltningen fokusere på, om der kan ses tegn på, at forvaltningen videregiver 
de komplekse opgaver til institutionerne, hvilket i overført betydning vil sige, at 
lederne(institutionerne) forventes at kunne håndtere den kompleksitet, der er en 
konsekvens af de politiske beslutninger, en håndtering der forventes at indeholde 
en fortsat fortolkning og ikke mindst realisering af den magtoverlegnes (forvalt-
ningens) intentioner med det pædagogiske område. 

At have magt til at gribe kompleksitet forudsætter, at lederen har ledelsesrum og 
magt til at handle, hvilket igen forudsætter, at den pædagogiske leder behersker 
selvledelse. Den styring, forvaltningen realiserer, vil herved altid være styring af 
selvstyring. En sådan form for ledelse benævnes i dag supervisionsledelse.

I supervisionsforvaltningen anråbes lederen (institutionerne) til selvansvar-
lighed, og det forventes at de kan arbejde og forholde sig strategisk til egen 
faglighed. De pædagogiske institutioner afkræves en forholden sig til og en 
overholdelse af helt konkrete mål, der beskrives og doku-menteres i en virk-
somhedsplan.

5 Koordineringsgruppen består af en lederrepræsentant fra hvert af de 4 distrikter samt konsulenten 
for dagtilbud. Opgaverne er bl.a. dagsordener til lederforummøder. 
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Forvaltningens store udfordring består i at iværksætte omstilling og sørge for 
at lederen i institutionerne får skabt den nødvendige samordning, så forandrin-
gerne og indsatsen iværksættes.

For at dette kan blive realiseret må forvaltningen kunne styre på den enkelte 
leders (institutionens) omstillingsevne og evne til at forholde sig til sig selv og sin 
egen omstilling. Herved bliver forvaltningen den, der har anden ordens blikket 
og herigennem kan iagttage lederens iagttagelse af sin egen iagttagelse.

Interviewer: Hvilke	fordele	og	hvilke	ulemper	ser	du	ved,	at	de	pædagogiske	ledere	
er	ledere	af	deres	egen	fagprofession?

…”Filosofien	bagved	det	første	ledelsesforløb	var	at	ledelse	var	ledelse	altså	
et	selvstændigt	fag”…	...”	Efter	min	mening,	så	skal	en	lederuddannelse,	hvis	
den	skal	kunne	bruges	til	noget,	have	afsæt	i	det	fagområde,	man	skal	ind	og	
lede,	det	behøver	ikke	være	meget	snævert,	men	det	skal	være	tilnærmelses-
vis”….	…”Fordi	jeg	tror,	at	du	kommer	for	nemt	til	kort	[hvis	ikke	du	har	den	
faglige	uddannelse	bag	dig].

Interviewer:	Men	tilbage	til	spørgsmålet	hvilke	fordele	og	hvilke	ulemper	kan	der	
være	ved	at	være	bærer	af	samme	profession,	som	dem	man	leder?

…”Nogen	af	dem	[de	pædagogiske	ledere]	kan	have	en	tendens	til	at	dvæle	
for	meget	ved	deres	 faglighed”…	…”	nogen	af	dem	er	 for	meget	 rundet	af	
princippet	”den	bedste	blandt	ligemænd””…	…”Derfor	må	jeg	nogen	gange,	
når	vi	diskuterer	praksis,	og	nogle	af	dem	(de	pædagogiske	ledere)	ryger	i	
forsvarsposition	på	deres	gode	 folks	vegne,	 fortælle	dem,	at	det	 jo	 ikke	er	
ment	som	en	kritik,	men	det	er	vigtigt	at	tage	det	ind	og	diskutere,	om	vi	kan	
omstrukturere,	kan	vi	gøre	det	på	en	anden	måde”...	„	Når	jeg	siger	det,	er	
det	fordi	jeg	gerne	vil	holde	dem	fast	i,	at	vi	altid	skal	kunne	gøre	det	anderle-
des,	uden	det	behøver	at	være	dårligt,	det	vi	har	gjort”…	…”	nogen	gange	kan	
nogen	af	dem	(de	pædagogiske	ledere)	fokusere	på,	nå	nu	skal	vi	spare	igen,	
så	er	det	jeg	siger	til	dem,	jamen	det	kan	vi	lide,	for	ellers	var	vi	her	ikke”…”	
For	som	jeg	plejer	at	sige	til	dem,	er	vi	en	del	af	en	politisk	ledet	organisation,	
og	det	elsker	vi	jo,	ellers	var	vi	jo	et	andet	sted”…	

Herefter	rettede	fokus	sig	mod	den	gode	leder,	og	på	hvilken	måde	lederudviklings-
projektet	havde	medvirket	til	at	styrke	de	pædagogiske	lederes	kompetencer	til	at	
blive	”kompetente	ledere”	

…”Uddannelsesprojektet	har	medvirket	til	at	gøre	dem	mere	rolige	i	rollen,	
mere	sikker	i	rollen,	jamen	det	kan	jeg	jo	godt”…	…”Hvis	du	har	et	lederta-
lent,	så	bliver	de	rigtig	meget	bedre	af	at	gå	på	uddannelse,	hvis	du	har	en	
knold	så	får	du	blot	en	veluddannet	knold”…	…”En	god	leder	udvikler	sig	ved	
at	have	et	trygt	forum,	hvor	hun	kan	kvaje	sig	i”…	

…”Ledelse	for	mig	er	noget,	du	skal	træne	dig	til,	selv	når	du	er	uddannet,	
så	er	du	et	veluddannet	talent,	det	vil	sige,	du	har	stort	potentiale,	men	en	
god	leder	bliver	du	altså	først,	hvis	du	øver	dig”…”Nogle	klarer	sig	udmær-
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ket	uden	uddannelse,	men	de	ville	blive	meget	bedre,	ved	at	tage	en	uddan-
nelse”…	

…”Det	er	væsentligt	at	være	 tryg	 i	 lederrollen,	og	det	synes	 jeg	 faktisk,	at	
mange	af	lederne	har	opnået	gennem	dette	lederudviklingsprojekt”…

…”	Men	noget	af	det	 jeg	synes,	man	altid	skal	bevare	som	 leder,	det	er	af	
tvivlens	nådegave”…

…”Det	er	egentligt	imponerende,	at	vi	ikke	har	haft	mere	uro	[på	grund	af	
alle	de	politiske	beslutninger	om	besparelser,	der	har	præget	området	i	den	
senere	tid].	Men	det	er	også	en	del	af	professionaliseringen,	men	det	gælder	
nok	arbejdsmarkedet	generelt	[at	der	er	mere	ro	på],	men	jeg	har	nu	også	
sagt	det	mange	gange	til	dem,	at	sådan	er	tingene	lige	nu.	Og	så	plejer	jeg	
også	at	sige,	sådan	er	det	også	at	være	leder.	Og	så	gør	du	sådan	og	sådan”…

…”Det	der	er	så	godt	ved	sådan	et	projekt,	det	er	i	virkeligheden,	at	de	får	
et	 teoretisk	grundlag	at	 stå	på,	der	kan	bekræfte	dem	 i,	at	det,	de	gør,	 er	
ok”…	…”Det	har	givet	nogle	af	dem	mere	sikkerhed,	men	det	har	måske	også	
gjort,	at	de	af	dem,	der	fra	start	var	mere	velforsynet,	de	er	blevet	mere	re-
flekterende	og	kan	nu	tænke,	at	det	kan	jo	godt	være,	at	verden	ikke	ser	helt	
ud,	som	jeg	forestiller	mig,	den	gør”…	”Vi	har	nogle	knaldhamrende	dygtige	
ledere,	der	kan	manøvrere	i	dette	komplekse	felt,	som	en	moderne	kommune	
er”...	…”Jeg	synes	gruppen	er	begyndt	at	hænge	godt	sammen,	jeg	har	re-
spekt	for	gruppen,	for	man	kan	flytte	langt	kollektivt,	men	bagsiden	af	sådan	
en	gruppe	kan	være,	at	man	ikke	tillader,	at	nogle	stikker	næsen	ovenud”.

Interviewer:	 Hvis	 du	 skulle	 gentage	 projektet	 eller	 styrke	 lederens	 uddannelse,	
hvad	ville	du	så	lægge	mere	vægt	på?

…”Jeg	ved	godt,	de	har	lært	noget	om	forandringsledelse,	men	de	kunne	godt	
lære	lidt	mere	af	det	fremover,	for	daginstitutionerne	er	allerede	nu	og	bliver	
endnu	mere	fremover	et	vældigt	interessant	område	[for	mange	forskellige	
interessenter]..	”Pædagogerne	er	udfordret	af	de	moderne,	travle	forældre,	
der	fuldstændigt	er	fokuseret	på	deres	egne	børn”...	…”Dagsordenen	de	kom-
mende	år	bliver,	at	institutionerne	bliver	mere	rammesættende	og	skolefice-
rede.	Det	vil	blive	sådan,	at	de	pædagogiske	institutioner,	som	skolerne	har	
været	i	flere	år,	hyppigt	vil	være	til	offentlige	debat	et	eller	andet	sted	fra,	der	
vil	konstant	komme	noget,	der	kan	virke	forstyrrende	for	det	pædagogiske	
område”...

…”At	lede	med	de	grundvilkår	kræver	ledere,	der	kan	være	den	transforma-
tor,	der	ligesom	stiller	sig	ud	og	tager	alt	stærkstrøm	ind	i	sig	og	kun	lader	
det	gå	til	personalet,	man	synes	der	er	vigtigt	for	at	kunne	styre	sin	institu-
tion,	det	er	meget	krævende	og	meget	voldsomt,	men	det	er	det,	man	skal	
kunne	som	leder.”

De [lederne] er blevet meget mere loyale i dag, de er blevet langt mere professionelle, 
de er helt anderledes, der er styr på dem”… 
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Evaluators analyse og fortolkning af interviewet 
Skole- og dagtilbudschefen lægger helt klart op til et ligeværdigt samarbejde 
mellem forvaltning og institutioner, vi skal løfte i fælles flok, der skal være tillid 
mellem os, vi skal kunne dumme os og øve os sammen uden at være bange for 
sanktioner. 

Det ligeværdige samarbejde har dog nogle klare rammer, repræsenteret ved de 
ekspliciterede forventninger til lederne om at kunne styre og lede det pædagogi-
ske område, således at der kommer velfærd og kvalitet ud som resultat. Denne 
styring tager afsæt i de politiske beslutninger, for som Skole og dagtilbudschefen 
siger, så er man leder i kommunen, fordi man kan lide at arbejde i en politisk 
styret organisation med alle de udforinger, det bringer med sig.

Skole-og dagtilbudslederen oplever, at lederudviklingsprojektet overvejende har 
været en succes, den har skabt en mere homogen ledergruppe, der kan flytte sig 
kollektiv, og som gennemgående formår at arbejde med såvel de hårde som de 
bløde logikker, og som er sig bevidst, hvad et ledelsesmæssigt samarbejde med for-
valtningen indebærer. Mange af dem er blevet langt bedre til at træde i karakter og 
kunne indgå i en kvalificeret dialog om det pædagogiske områdes udvikling. Men 
det vil forsat kræve øvelse at fastholde og udvikle det gode pædagogiske lederskab, 
og skole- og forvaltningschefen står gerne til rådighed for sparring og supervision.

Ved forespørgsel om hvad de pædagogiske ledere fortsat kunne blive bedre til, 
nævner Skole-og dagtilbudschefen forandringsledelse, begrundelsen er at det 
pædagogiske område skal ruste sig til krav og forventninger om kontinuerlige 
forandringer fremover, der vil være mange interessenter i spil. For at magte disse 
udfordringer forslår chefen altså mere viden og forståelse for ledelse i en foran-
derlig tid.

En eftertanke og en forsigtig fortolkning kunne være, at årsagen til dette ønske 
er, at forvaltningen er klar over, at kompleksiteten bestemt ikke bliver mindre 
fremover, tværtom, og konsekvensen af dette må forventes at blive, at forvaltnin-
gen i endnu højere grad skal af med den kompleksitet, de politiske beslutninger 
afstedkommer. De eneste, de kan komme af med kompleksiteten til, er deres pæ-
dagogiske ledere, hvorfor det at beherske forandringsledelse på et højt niveau, at 
kunne træffe komplekse og hyperkomplekse beslutninger og gennem supervision 
af medarbejderne få de politiske beslutninger realiseret i det pædagogiske om-
råde, er et must.

Observationer ved personalemøder
Et er, hvad lederne oplever der er sket af ændringer med dem selv og deres ledelse, 
noget andet er, om den ændring kan ses og opleves i praksis. Formålet med obser-
vationerne i praksis var at iagttage tegn, der kunne underbygge, at det, lederen ople-
vede, blev realiseret i praksis.

Denne analyse og fortolkning af udsagn er foretaget ud fra udvalgte dele af 3 lederes 
i alt 5 personalemøder. Alle tre ledere berørte ved møderne de forestående kommu-
nale besparelser
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Dagens punkt: 
Information og drøftelse af de politiske beslutninger, der er truffet relateret til 
det pædagogiske område og deres umiddelbare konsekvenser. Konsekvenser der, 
blandt andet, bevirkede personalemæssige nedskæringer, tvungen sommerferi-
elukning, ændring af aldersgrænser for børnehave og tidligere overflytning til 
SFO, hvor konsekvensen af begge dele var nedsættelse af den pædagogiske time-
normering.

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af personalemøder
Alle tre ledere informerede om de politiske og administrative beslutninger, her-
under økonomiske konsekvenser. Deres måde at informere og åbne op for ind-
dragelse i ledelsesprocessen og ledelsesbeslutningen var forskellig, og de beslut-
ninger, der blev taget relateret til emner, blev som konsekvens også forskellige. 

Der var dog ingen tvivl om, at de alle tre beherskede både den politiske og øko-
nomiske diskurs, samtidigt med at de også udviste kompetence til at forholde sig 
til og anvende flere forskellige styringsværktøjer. Tegn der fortæller, at her ses en 
håndtering og beherskelse af de hårde logikker.

Ledelsesbeslutninger blev truffet uden megen vaklen, de økonomiske styrings-
værktøjer, så som alder og timer, normering og faktortal samt procedure (regler) 
for afskedigelser, blev taget i anvendelse i kommunikationen, som begrundelse 
for handlinger. ”De vilde problemer” blev således ved hjælp af ledelsesteknologi-
erne tæmmet og gjort til ”simple problemer”, hvorved kompleksiteten, der egent-
ligt var meget høj ved disse møder, gennem kommunikation og beslutninger blev 
reduceret betydeligt.

Sidst, men bestemt ikke mindst, er det væsentligt at fremhæve, at alle ledere gav 
personalet tid og rum til at kunne spørge ind til og i fællesskab få drøftet de politi-
ske beslutninger og beslutningernes administrative og pædagogiske konsekvenser. 

En	af	lederne	lagde	ud	med	en	klar	melding	om,	hvilke	beslutninger	der	var	blevet	
truffet	og	hvilke	umiddelbare	konsekvenser	det	havde	

...”Beslutningen	er	truffet	–	besparelserne	skal	gennemføres”…	”De	her	be-
sparelser	kommer	til	at	betyde	afskedigelser,	hensigten	er,	at	det	bliver	på	
medhjælpertimer,	der	spares…	”	”Jeg	kan	ikke	sige	hvor	mange	timer,	det	
handler	om	endnu”…

Den	anden	leder	lagde	ved	sin	indledning	vægt	på	at	få	personalet	gjort	klart,	at	
der	endnu	ikke	var	truffet	beslutning,	om	afskedigelser	i	institutionen	ville	komme	
på	tale	

…”Jeg	har	modtaget	de	nye	faktortal	for	normeringen	til	næste	år	med	ind-
regnede	besparelser,	dem	skal	jeg	så	til	at	regne	på	for	at	finde	ud	af,	hvad	
det	betyder	for	vores	normering	næste	år,	men	jeg	trækker	vejret	dybt	ned	
i	maven,	og	som	I	ved	så	tænker	jeg	ikke	lige	umiddelbart	fyringer.	Jeg	vil	
tænke	alt	ind,	før	jeg	afgør	noget	med	sikkerhed,	så	som	sagt	træk	vejret	dybt	
ned	i	maven,	det	gør	jeg…”	
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Personalet:	…	”Nu	er	Ringsted	kommune	så	den,	hvor	man	er	dårligst	nor-
meret”…	…”	Lederen	går	ikke	ind	i	denne	drøftelse.

Den	tredje	leder	indleder	dagsordens	punktet	om	personalereduktion	med	følgen-
de:.

…”Jamen	jeg	kunne	godt	lige	tænke,	at	vi	runder	besparelserne	på	persona-
lebudgettet	en	gang	til.	Jeg	skal	jo	gå	rundt	og	tænke	på,	hvordan	vi	skal	løse	
problemet”…

En medarbejder spørger om hun må spørge om noget, lederen nikker, og medarbej-
deren spørger om man, hvis der kunne opnås enighed, kunne alle så bare gå 3 timer 
ned i løn. Det mener lederen nu ikke lige er en gangbar løsning. 

En anden medarbejder byder ind og siger, at hun jo har besluttet at gå på efterløn 
til oktober og derfor, hvis nu nogle/ alle ville gå ned i løn i det halve år, så var det jo 
ikke nødvendigt at fyre.

Nogle af de øvrige medarbejdere følger op og siger, de meget gerne vil gå 3 timer 
ned, andre spørger, om det er muligt med frigørelsesattester, ingen ved om det kan 
realiseres, men man er enige om, at det skal undersøges.

Undervejs i drøftelserne kommenterer lederen løbende blandt andet med følgende:

…”Det	er	meget	vigtigt	for	mig,	at	I	forstår,	at	denne	runde	ikke	handler	om	
at	presse	jer	ned	i	tid,	mere	så	I	ikke	tænker,	skal	jeg	nu	også	gå	ned	i	tid.	
Det	vil	til	enhver	tid	være	min	sure	opgave	at	finde	frem	til	en	løsning,	men	
jeg	er	rigtig,	rigtig	glad	for	de	bud	I	er	kommet	med,	i	hvert	fald	tænker	
jeg,	at	jeg	godt	tør	have	den	is	i	maven	at	have	et	underskud	i	den	periode,	
jeg	tror	med	de	nye	bud,	at	det	kan	hænge	sammen,	jeg	regner	i	hvert	fald	
lige	på	det”…

Dagsordenspunkt: Nyt høringssvar vedrørende implementering af 
den nye ledelsesstruktur 
Et andet væsentligt dagsordenspunkt ved disse møder var den forestående orga-
nisationsstrukturs ændring indenfor områder. Den nye ledelsesstruktur var blevet 
vedtaget, og forslag til implementering var formuleret i en skrivelse af forvaltningen, 
herefter er notatet sendt til høring i institutionerne. 

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af personalemøder
Som ved det tidligere dagsordenpunkt viste lederne forskellighed i hvordan og på 
hvilken måde de informerede og inddrog personalet i deres beslutningsproces-
ser, men alle tre udviste professionel relationskompetence ved at give personalet 
rum og rammer til at drøfte distriktmodellen og dens konsekvenser. Igen viste 
lederne, at de kunne takle og veksle mellem de hårde og de bløde logikker, og 
her viste de deres kompetence til at kommunikere den forestående forandring 
i 1) et tidsperpektiv (hvordan bevare vores særpræg, når vi nu samtidigt træder 
ud i noget nyt?) 2) omverdens perspektivet (måske er denne løsning med distrikt 
modellen en nødvendighed for at få produceret flere klare beslutninger og øge 
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effektiviteten i organisationen?) 3) hvordan kan og skal vi forholde os selvreflek-
terende til dette forløb, hvad er vores ansvar?( høringssvaret er et must, vi skal 
udtrykke os, hvis vi overhovedet vil have indflydelse).

Denne kommunikationsform viste sig at være fremmende for at få skabt en dia-
log, der fik medarbejderne til at turde at eksperimentere med forskellige per-
spektiver og deres kon-sekvenser, med det til formål at opnå mening med den 
forestående ændring.

Lederne viste også deres kompetence til at få vendt dialogen og hermed diskur-
sen. Når personalet gik ind på politikernes beslutninger, altså valgte at optræde 
fremmedreferende, ja så vendte lederne ”spejlet”, bragte selvteknologien i an-
vendelse og udfordrede medarbejderne til at blive selvrefererende og hermed 
forholde sig til eget ansvar og handlemuligheder, når nu situationen var som 
den var. 

Det lykkedes således, på flere områder, at få en konstruktiv dialog i gang om 
hvilke muligheder, der lå i den nye distriktsmodel. Et sted viste det sig at være 
yderst vanskeligt. Det var, da talen faldt på nedlæggelse af souschefstillingen, her 
var udfordringen ind imellem for stor til bare at acceptere.

Vi har undladt at medtage udsnit af den dialog, der udspandt sig om emnet, men 
har alligevel valgt at analysere og fortolke den dialog, der udspandt sig.

Årsagen er at den fyldte om ikke digitalt meget tid så mentalt megen tid ved alle 
tre møder. Det blev tydeligt, at souscheferne endnu ikke havde fået bearbejdet, 
at deres funktion skulle nedlægges. For en af lederne gav det nærmest bagslag, 
at hun valgte at tale om den forestående organisationsændring i en forandrings-
diskurs, hvor koden jo er plus/ minus flow, for det at hun, som det forventes (af 
forvaltning og politikere), talte for forandringen, gjorde at hun både indirekte 
og direkte sanktionerede, at souschefstillingen godt kunne forlades. Herved blev 
der skabt en modstandsdialog, og souschefen gik i forsvar for sin stilling. 

En eftertanke kunne være, om sådan en dialog kunne have været taget i et andet 
forum, i hvert fald synes det paradoks, der opstod i rummet, for souschef/imod 
udvikling, imod souschef/for udvikling, at være uundgåeligt i situationen, hvor-
for situationen måske skulle have været forhindret. Men hvordan? 

Alle	tre	ledere	havde	den	nye	ledelsesstruktur	på	dagsordenen,	det	var	forskelligt,	
hvordan	lederen	greb	opgaven	an,	men	alle	tre	tog	afsæt	i,	at	den	politiske	beslut-
ning	om	strukturændringen	var	truffet,	så	det	var	ikke	den	beslutningsproces,	der	
skulle	drøftes.

Ved et af personale-møderne fremlagde personalet deres frustrationer over, hvor-
dan politikerne havde ageret i Byrådssalen og i forlængelse heraf gav de udtryk for 
deres frustration over, at høringssvarene [om de foreslåede strukturændringer ew.] 
ikke syntes at blive taget alvorligt.

Lederen	afrunder	drøftelserne	med	disse	ord:	
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”…Den	følelse	kan	man	godt	have,	vi	har	faktisk	stået	en	prøvelse.	Demo-
kratiet	kan	synes	som	rent	formelt	(underforstået:	og	ikke	reelt),	men	det	
er	den	risiko,	der	er	med	de	her	systemer.	Men	det	skal	ikke	betyde,	at	vi	
aldrig	mere	skal	lave	høringssvar,	vi	må	tænke	på	det	som	vi	nu	har	gjort,	
at	det	var	en	øvelse,	og	vi	nu	er	mere	klar,	når	der	kommer	en	næste	gang…
..”…..”Jeres	 øvrige	 synsninger	må	 I	 lade	 komme	 til	 udtryk	 ved	 det	 kom-
mende	valg….”

Ved	 samme	 personalemøde	 breder	 der	 sig	 hurtigt	 en	 forvirring	 om,	 hvad	 det	
egentligt	er,	personalet	skal	skrive	i	det	høringssvar.	

…”	hvad	er	det	vi	skal?	Kan	vi	ikke	sende	det	gamle,	hvor	der	står	vi	vil	ikke,	
eller	skal	vi	sende	noget	helt	andet?...”	

Lederen	griber	ordet	og	stiller	et	spørgsmål?

…”Tror	I	at	der	i	den	nye	struktur	vil	ske	en	pædagogisk	udvikling,	ved	at	
daglig	leder	skal	være	ude	på	stuerne	som	rollemodel…”

Spørgsmålet blev vendt og drejet også i et humoristisk perspektiv, men udgangsbøn-
nen på medarbejdernes drøftelse var, at det troede de nu ikke.

Lederen	fortsætter	…

”Men	det	vil	også	kræve	noget	med	at	få	styrket	medarbejdernes	selvledel-
seskompetence…”	

Medarbejderne	kommenterer	ikke	denne	ledelsesbemærkning

Efter	endnu	lidt	snak	frem	og	tilbage	afrunder	lederen	med	at	sige,	at	hun	vil	udar-
bejde	udkast	til	høringssvaret	og	sende	det	rundt	til	kommentarer.

I	den	anden	institution	gribes	opgaven	lidt	anderledes	an,	lederen	lægger	for:	

”…	det	er	lidt	vigtigt,	I	forholder	jer	til	den	nye	ledelsesstruktur	som	forelig-
ger	nu,	I	skal	ikke	forholde	jer	til	om	det	bliver,	for	det	er	jo	vedtaget,	men	
derimod	skal	I	givet	jeres	besyv	med,	stille	kritiske	spørgsmål	til,	hvordan	
den	nye	ledelsesstruktur	kan	blive	implementeret..”

Et	personalemedlem	udtrykker 

”…Jamen	bliver	vi	overhoved	hørt,	jeg	synes	jeg	vi	er	lidt	til	grin,	ingen	har	
jo	hørt	og	reageret	på	det	vi	skrev	sidst”.	Efter	få	sekunders	stilhed	svarer	le-
deren”…	jeg	kan	jo	kun	sige,	at	man	er	nødt	til	at	forholde	sig,	ellers	får	man	
jo	slet	ingen	indflydelse..”

Der	tilbagemeldes	fra	personalet	med	et	forståeligt	ja	og	nikken.	

Lederen	fortsætter	derefter	med	at	sige 
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”…	Høringssvaret	skal	foreligge	den	8.	december,	jeg	regner	med,	at	vi	som	
tidligere	nogle	stykker	af	os	kan	sætte	os	ned	og	skrive,	og	så	sender	vi	det	
rundt,	og	I	er	så	forpligtiget	til	at	forholde	jer	og	kommentere…”

Herefter fortsætter lederen med at introducere til, hvad høringssvaret skal fokusere, 
lederen foreslår at der lægges mest vægt på ledelsesdelen og personaledelen med 
særlig opmærksomhed på, at der fortsat i den nye ledelses og institutionsstruktur 
bliver mulighed for at bevare de enkelte institutioners særpræg. Til gengæld for-
ventes bestyrelsesdelen overvejende at være af interesse for forældrene. Lederen 
afslutter med at spørge tillidsmænd og personalet, om det ville være ok, at det er de 
to tillidsmænd og hende, der skriver 1 udkast, hvorefter det sendes rundt til kom-
mentarer. Der er bred opbakning til denne løsning. 

Ved	det	tredje	personalemøde	indleder	lederen	med	at	gøre	opmærksom	på,	hvor-
når	høringssvaret	skal	være	afleveret.

…	”høringssvaret	skal	først	være	klar	8.	december,	så	vi	har	jo	god	tid,	hvor-
når	er	det	vi	har	vores	novembermøde?”...”	Nå	er	det	den	24.	november,	så	er	
det	samme	dag,	der	er	borgermøde.	Vi	kunne	jo	tage	et	kort	personalemøde	
og	fortsætte	på	borgermødet?...”	 „Men!!!!…	kan	I	 ikke	sige	 lidt	om,	hvad	I	
tænker	om	den	nye	distriktsmodel,	hvad	rør	der	sig	hos	jer”	

Personalet	siger:

”det	er	svært	at	skille	tingene	ad,	altså	distriktsmodellen,	fra	alt	det	andet,	
der	sker	lige	i	øjeblikket”….

Lederen	bliver	ved	med	at	være	stille	åbne	spørgsmål,	og	lige	så	langsomt	kommer	
drøftelserne	i	gang,	der	bliver	spurgt	ind	til	selvfølgeligheder	ved	lederbesættelser,	
hvilket	afstedkommer	at	lederen	fortæller,	at	hun	i	den	følgende	uge	skal	til	møde	i	
forvaltningen,	hvor	hun	skal	fortælle,	hvor	hun	ser	sig	selv	i	den	nye	struktur.

…”Det	vil	 ikke	være	 jer,	der	 i	 første	omgang	kommer	 til	at	mærke	de	helt	
store	 forandringer,	det	bliver	os	 ledere,	der	kommer	til	at	mærke	det.	Jeg	
tror	der	kommer	til	at	gå	nogle	år,	før	I	vil	komme	til	at	mærke	det,	først	der	
tror	 jeg	der	vil	blive	arbejdet	med	omorganiseringer	og	hermed	om	I	skal	
vikariere	i	de	andre	institutioner	i	distrikterne”…

Personalet	udtrykker	lidt	frustration	over	at	de	igen	skal	give	et	høringssvar,	for	
som	der	siges

”nå	ja,	det	er	jo	lige	meget,	hvad	vi	tænker	og	gør,	så	gør	de	alligevel	(politi-
kerne	ew.)	hvad	de	selv	vil.”…..

Lederen	fortsætter	dog	med	at	få	dem	motiveret	til	at	gribe	bolden:

…”	Jeg	synes	alligevel,	det	er	vigtig	at	sige	at	distriktsmodellen	er	meldt	ud	
som	en	nulløsning,	det	er	 ikke	 for	at	spare	og	derudover	giver	politikerne	
udtryk	for	at	de	ønsker	at	kvaliteten	på	området	bliver	styrket”…...	
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Derefter	fortsætter	drøftelserne. En	medarbejder	siger	i	slutningen	af	disse	drøf-
telser: ”ja, ja, men vi medarbejder jo, vi modarbejder ikke”. En	anden	medarbejder	
siger	stille,	men	med	et	smil	på læben:” Tal for dig selv” hvorefter	der	breder	sig	en	
sund	latter	i	hele	lokalet.

Senere	føjer	en	medarbejder	til	drøftelserne	følgende	bemærkninger: 

”…Det	er	 ikke	de	 første	 forandringer	 i	 livet	 jeg	har	oplevet	….”–	hvorefter	
latteren	breder	sig	igen.

Lederen afslutter med at give en helt konkret beskrivelse af, hvordan organisations-
strukturen kommer til at se ud, og siger derefter, at distriktsmodellen nok byder på 
nogle udfordringer, men måske kan den være en fordel for beslutningsprocessen, i 
dag sidder der mange pædagogiske institutionsledere og skoleledere, og det kan til 
tider være svært at nå frem til fælles beslutninger. 

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af personalemøder
De tre forskellige ledere satte dagorden for dialogen og afsluttede punktet di-
striktsmodellen på meget forskellige måder. Oplevelsen var, på trods af dette, 
at der på det generelle niveau havde været plads til en åben og ærlig drøftelse af 
konsekvenser for den forestående organisationsændring.

En eftertanke er, at jo bedre lederen er klædt på til at informere, des hurtigere 
kommer en målrettet og konstruktiv dialog i gang, således at formålet at få skre-
vet et høringssvar kommer vel i hus. En anden eftertanke er, at lederen gennem 
sin rammesætning og beslutningsproces har stor indflydelse på den demokrati-
ske proces. Mere konkret synes det at være relevant at spørge til, på hvilken måde 
medarbejderne inddrages også i den skriftlige tilblivelse af høringssvaret.

Endnu et af de dilemmaer lederne står i, for hvad nu hvis medarbejderne ikke har 
lyst til at blive inddraget?

Hvordan få skabt den ansvarstagende medarbejder i stedet for den ansvarsha-
vende medarbejder, et dilemma, der må udfordre til en ledelsesmæssig reflek-
sion. En refleksion, der kunne inddrage elementerne i kodeks for god ledelse, 
som de forstyrrende elementer. 

Det	tredje	dagsordenpunkt,	vi	har	valgt	at	referere	til,	er:	pædagogisk	udviklings-
arbejde.	

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af personalemøder
Ved alle personalemøderne var der afsat tid på dagsordenen til at drøfte institu-
tionens pædagogiske udviklingsarbejde. Igen trådte forskelligheden i den per-
sonlige lederstil frem, visende sig ved en forskellighed i rammesætningen for 
drøftelserne og forskellig tilgang til beslutningsprocessen. 

Det pædagogiske udviklingsarbejde er præget af ”vilde problemer”, for hvordan 
arbejde med børns udvikling i en travl hverdag, der mere og mere bliver udfor-
dret af komplekse pædagogiske problemstillinger. Med dette afsæt var der fak-
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tisk ingen af de beslutninger, der skulle træffes undervejs i drøftelserne om det 
pædagogiske udviklingsarbejde, der umiddelbart kunne siges ”at ligge i kortene”. 

Det, der kendetegnede det pædagogiske udviklingsarbejde ved personalemøder-
ne, var kom-pleksiteten, både relateret til de pædagogiske udfordringer der er i 
mødet med børns udvikling, men måske i lige så høj grad præget af de udfordrin-
ger, der ligger i at skulle udvikle sig sammen, at arbejde med selvteknologiens 
selvrefleksion og oven i købet med den udfordring, at mine kolle-gaer iagttager 
mig og iagttager min iagttagelse.

Med dette afsæt kunne vi iagttage ledelsesbeslutninger, der var præget af kompleks 
ledelse, kendetegnet ved at lederen i sin beslutningstagning vægtlagde en klargø-
ring af præmisserne for beslutningstagningen, herved blev reglerne beskrevet og 
banen kridtet op og hermed blev personalets handlinger rammesat. Der er noget, 
der bliver rigtigt (etisk korrekt) og noget der bliver forkert (ikke etisk korrekt)

Men et er et forsøg på at styre kompleksiteten ved regelsætning, en anden vej er 
at stå i det åbne og gå bag om sædvanerne. Også denne måde at realisere ledelse 
på kunne vi iagttage ved nogle af personalemøderne. Lederne gjorde her brug af 
sine analytiske evner til at gennemskue, hvad ”plejer” indebærer for institutio-
nen, og de turde efterfølgende tage initiativ til at foreslå eller nærmere bestemt 
følge andres forslag til at gøre noget andet, uden dog at ødelægge organisationens 
identitet og selvforståelse. Lederen anerkendte således ”plejers” betydning for 
den enkelte person, samtidigt med at hun medvirkede, gennem sin beslutnings-
tagning, til at skabe individuelle forstyrrelser, der, hvis det lykkedes, må forven-
tes at styrke engagementet og modet i medarbejdergruppen. 

De to forskellige beslutningsveje giver forskellige rammer for medarbejdernes 
frirum og beslutningsrum, jo mere lederen tør udfordre medarbejderne, jo bre-
dere rammer for medarbejderens selvstændige beslutningstagning. 

Ved	et	af	personalemøderne	var	det	pædagogiske	udviklingsarbejde	sat	på	dags-
ordenen	relateret	til	arbejdet	med	virksomhedsplanen.

Lederen	åbnede	dagsorden	punktet	ved	at	fremhæve	sammenhæng	mellem	virk-
somhedsplanen	og	indsatsmålene:	

…”Virksomhedsplanen-	de	pædagogiske	indsatsmål	har	I	alle	fået	tilsendt,	
og	de	er	også	lagt	på	børneintra,	så	forvaltningen	kender	dem.	Det	jeg	havde	
tænkt	var,	at	I	nu	skal	arbejde	i	grupper	for	at	kvalificere	målene,	og	jeg	har	
jo	fordelt	jer	og	sat	jer	på	med	særlige	ansvarsområder	indenfor	forskellige,	
men	relevante	områder”…	…”I	har	også	fået	evalueringerne	med	hjem	og	jeg	
har	også	vedhæftet	en	lille	artikel	om	aktionsforskning”…

…”Udfordringerne	er	at	kvalificere	dem	(indsatsmålene)	yderligere,	så	der	
skal	planlægges	projekter	ect.	men	også	dokumentation	og	evaluering”…

…”Vi	skal	måske	beregne	overflytningssamtaler,	vi	ved	ikke	noget,	men	må-
ske	skal	vi	have	mere	samarbejde	med	skole	og	SFO	–	så	er	det,	vi	ikke	skal	
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blive	stresset	over	at	vi	skal	have	skolesamtaler,	vi	skal	skrive	det	ned	og	så	
skal	det	indpasses,	og	måske	bliver	der	ikke	mere	arbejde	ved	det,	lad	os	tage	
det,	når	det	kommer	og	ikke	lade	os	stresse	af	det”...

Herefter	gik	personalet	i	grupper	og	efter	gruppearbejdet	var	der	fremlæggelse,	
hvor	deltagerne	 i	grupperne	orienterede	deres	 leder	og	kollega	om,	hvordan	de	
forestillede	sig	man	kunne	gribe	projekterne	med	de	 forskellige	 indsatsområder	
an,	der	var	fremlæggelser	relateret	her	til.	Her	skal	alene	fremhæves	dialogen	om-
kring	1)sociale	kompetencer	

Gruppen	ønskede	at	arbejde	ud	fra	ICDP	principperne,	hvilket	ville	indebære	vide-
ooptagelser	af	det	pædagogiske	arbejde.	Begge	medarbejdere	i	denne	gruppe	var	i	
gang	med	et	kursus	i	denne	pædagogiske	metode	og	var	meget	tændt	på	at	få	den	
afprøvet	i	institutionen	Lederen	var	lidt	skeptisk,	ikke	så	meget	på	den	pædagogi-
ske	metode	i	relation	til	positive	effekt	på	det	pædagogiske	arbejde,	men	derimod	
på	den	effekt	en	videooptagelse	af	personalet	og	efterfølgende	refleksion	og	dialog	
ville	volde	af	evt.	problemer	i	personalegruppen.	

Dette	førte	til	følgende	spørgsmål	fra	lederen	til	de	to	pædagoger,	der	havde	frem-
lagt	ideen:	

…”Har	I	videofilmet	jer	selv,	det	vil	sige	har	I	erfaring	i	jeres	egen	selviagt-
tagelse	og	vil	I	vise	os,	hvordan	I	har	iagttaget	jeres	egne	videofilm,	det	er	
jo	en	metode,	hvor	vi	kigger	på	os	selv	og	den	episode	personalet	har	med	et	
givet	barn”…	…	”Jeg	vil	derfor	gerne	vide,	bestemmer	man	selv,	hvad	man	
vil	have,	der	 skal	kigges	på?	Hvad	har	vi	af	garantier	 for,	at	 I	 ikke	 laver	
projektioner”?…

Men	lederen	oplevede	åbenbart	stadigt	ikke	helt	den	nødvendige	tryghed	med	pro-
jektet,	for	hun	fortsatte	

…”Vi	må	da	se	noget	mere	om,	hvordan	I	har	arbejdet	med	det,	førend	vi	bare	
siger	ja”…	…”det	er	noget	med	at	have	et	etisk	kodeks	i	forhold	til,	hvordan	
vi	arbejder	med	hinanden,	så	vi	ikke	behøver	at	være	bange	og	bekymret”...

For	at	være	helt	sikker	på	at	etikken	bliver	overholdt	afslutter	lederen	med: 

…”Det	jeg	tænker,	I	skal	runde	af	med,	det	er	at	I	lover	at	lave	et	oplæg,	der	
indeholder	etik	og	rammer	for	videooptagelserne,	så	vi	har	noget	mere	kon-
kret	at	forholde	os	til,	førend	vi	siger	ja”…

Ved den anden leders personalemøde blev det pædagogiske arbejde grebet således an: 

Efter	at	lederen	havde	indledt	mødet	med	at	orientere	om	politiske	og	forvaltnings-
mæssige	nye	tiltag,	flytter	hele	personalegruppen	ind	i	institutionens	andet	rum,	
her	introducerer	et	personalemedlem	til,	hvad	der	skal	foregå.	Vi	skal	se	nogle	små	
klip	fra	nogle	videooptagelser,	hvor	målet	har	været	at	optagelsen	skal	få	perso-
nalet	til	at	få	øje	på	barnets	ressourcer,	ressourcer,	der	i	hverdagen	kan	glemmes	
eksistere.
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Personalet	anvender	ca.	½	time	på	at	se	på	disse	små	videoklip,	og	efterfølgende	
drøftes	hvilke	kompetencer	hos	barnet,	der	er	på	videooptagelsen,	som	personalet	
får	øje	på.	Der	er	tale	om	en	faglig	drøftelse	med	fagsprog	og	professionelt	fokus,	
der	arbejdes	seriøst	og	mange	byder	 ind,	undervejs	er	der	også	megen	munter-
hed	 i	kommentarerne	 til	hinandens	bud.	Lederen	er	med	på	 lige	 fod	med	andre	
og	lader	personalet	drøfte	sig	frem	til	fælles	forståelser,	afrunder	således	ikke	i	en	
ledelsesbeslutning	men	lader	personalet	nå	til	en	faglig	konsensus	om,	hvad	de	ser	
på	videoen	og	hvad	de	mener	er	væsentlige	ting	at	være	og	blive	opmærksom	på,	
relateret	til	børns	kompetencer.

Efter	en	pause	mødes	personalet	igen	i	det	første	møderum,	her	indleder	lederen	

”…jeg	 tænker	at	vi	blandt	andet	på	den	kommende	pædagogiske	weekend	
skal	arbejde	med	emnet	relationer	til	andre	mennesker,	hvor	vi	kan	øve	os	
i,	under	de	 til	 tider	vanskelige	samtaler,	at	kunne	holde	det	professionelle	
fokus…”

Herefter	uddeler	3	medarbejdere	nogle	skemaer	som	de,	i	forbindelse	med	et	kur-
sus	de	deltager	på,	er	blevet	introduceret	til.	Målet	med	anvendelse	af	skemaerne	
bliver	præsenteret,	det	handler	om	at	fokusere	det	positive	hos	barnet,	og	skema-
ernes	anvendelse	præsenteres.	Præsentationen	afsluttes	med	et	forslag	om	at	per-
sonalet	går	i	grupper	og	arbejder	med	et	barn,	de	selv	ønsker	at	fokusere.	Lederen	
bakker	 forslaget	op	med	kommentarer	om,	at	det	 er	 en	 spændende	udfordring,	
som	hun	synes	det	ville	være	godt,	hvis	alle	havde	lyst	til	at	prøve.

…”Jeg	synes	faktisk	det	kunne	være	en	rigtig	god	idé,	I	gik	ud	og	prøvede	
det”…	…”Vi	har	jo	talt	om	at	det	ville	være	godt	at	sætte	os	nogle	mål,	så	vi	
kunne	blive	glad	for	at	vi	når	dem”…	…”og	vi	kender	jo	godt	alle	sammen	det	
med,	at	det	kan	være	vanskeligt	at	få	dokumenteret,	men	de	her	skemaer,	
dem	kan	vi	udfylde	med	vores	egne	ord,	og	det	kan	hjælpe	os	til	at	få	doku-
menteret	og	nå	vores	mål”…

Alle	medarbejderne	gik	i	grupper,	for	at	forsøge	at	udfylde	skemaet	og	herved	fin-
de	ud	af,	om	de	var	anvendelige	i	det	daglige	arbejde.

Lederen var ikke meget fremtrædende ved den efterfølgende dialog, ikke at hun ikke 
gav sit refleksive besyv med, for det gjorde hun, og hun sørgede for at der var flow i 
drøftelserne, så alle grupperne fik tid indenfor den for punktet fastlagte tidsramme. 
Men det var det pædagogiske personale, der tog teten og gennemførte mange reflek-
sive og konstruktive forslag til, hvordan man kunne arbejde med at finde nogle mere 
positive tilgange til at arbejde med de forskellige børns forsatte udvikling. 

Lederen afslutter med en positiv anerkendelse ved at give bolden tilbage til de tre 
medarbejdere, der introducerede skema og ideen, og beder dem lave en timeout ud 
i fremtiden, hvor man får evalueret på, om der er fulgt op på ideen, om skemaerne 
blev anvendt og om det har givet positive resultater. Der er opbakning til dette hos 
alle, og der er flere medarbejdere, der melder ind og siger, at skemaerne er meget 
anvendelige i hverdagen og med fordel vil kunne anvendes løbende. 
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Også	ved	den	tredje	leder	er	den	pædagogiske	metode	ICDP	i	spil.

Lederen	indleder	med	lige	at	præcisere,	at	metoden	fokuserer	de	gode	situationer,	
hvor	man	har	kontakt	med	barnet.

…”Jeg	kan	mærke	udefra,	at	der	er	kommet	en	anden	ro	efter	omstrukture-
ringen,	og	at	I	er	begyndt	at	arbejde	med	ICDP”...

Personalet	taler	om,	at	ICDP	er	godt	og	spændende,	men	det	tager	tid,	så	det	kræ-
ver	en	konstant	prioritering,	hvem	er	det	vi	skal	fokusere	i	dag.

Lederen	lægger	op	til,	at	der	skal	tages	beslutning	om,	hvordan	man	kommer	vi-
dere	i	arbejdet	med	metoden	nu	da	inklusionskonsulenten	har	forladt	institutionen	
og	ikke	mere	kan	holde	dem	fast	i	arbejdet.

...”Hvordan	skal	dette	ICDP	fortsætte…	og	hvad	med	læringsgrupperne	og	
den	sammenhæng,	der	er	mellem	læringsgrupper	og	ICDP..?

Der	opstår	en	 længere	drøftelse,	 i	personalegruppen,	der	synes	at	være	enighed	
om	at	metoden	er	god	og	at	den	giver	gode	resultater,	men	hvordan	og	hvem	der	
skal	 tage	ansvar	 i	gruppen	 for	planlægning	og	gennemførelse	er	 svær	at	nå	en	
afklaring	på.	

Lederen	erkender,	at	en	endelig	afgørelse	ikke	kan	træffes	nu	og	her,	det	fører	hen-
de	frem	til	et	andet	forslag	til	beslutning	

…”Kan	vi	aftale,	at	vi	på	et	fredagsmøde	kan	aftale,	hvordan	vi	får	fulgt	op	
på	ICDP-	det	næste	skridt	må	blive,	om	vi	skal	gøre	det,	vi	ser	på	videoen,	
altså	videooptage	hinanden	og	sådan...”	

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af de båndede 
personalemøder

Alle tre ledere fandt arbejdet med den pædagogiske udvikling meget væsentligt, 
hvorfor de sørgede for, at der på personalemøderne var rum og plads til faglige 
drøftelser. Der var heller ikke tvivl om, at alle tre ledere holdt fast i, at der skulle 
ses et kontinuerligt flow i det pædagogiske udviklingsarbejde. På den anden side 
var der heller ikke tvivl om, at lederne bevidst rammesatte arbejdet. Den simple ”i 
kortene” beslutningstagning så vi ikke, men klar regelrammesætning med stærk 
markering af, hvad der blev opfattet som rigtigt og forkert, var helt sikkert i spil. 
Der var også klare tegn på, at lederne turde stå i det åbne og træffe beslutninger, 
der kunne skabe forstyrrelser i” vi plejer”. Men samtidigt med udfordringen, vi-
ste lederne i deres adfærd, at de både motiverede og anerkendte den indsats, det 
pædagogiske personale udfører såvel i hverdagen som i udviklingsarbejdet.

Det er i det pædagogiske udviklingsarbejde elementerne i kodeks for god ledelse 
kan få saft og kraft. For det er her lederens kompetence til at skabe et anerken-
dende og lærende miljø, hvor demokratiske værdier og etiske drøftelser om for-
skellige forståelser af det gode familie- og børneliv, skal vise sig. Vi så mange tegn 
undervejs på at lederne skabte disse rammer, men tiden var kort.
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Det kunne være medvirkende årsag til, at vi ikke oplevede drøftelser om, hvad 
man reelt gør i institutionerne, når man står i de daglige faglige og etiske dilem-
maer, hvor der skal træffes valget mellem pest eller kolera, mellem det barn, hvis 
adfærd tydelig kræver opmærksomhed, og de øvrige 19 børn på stuen, eller de 
fravalg, der skal tages, når der skæres i personalenormeringen. Vi ved ikke, om 
lederne i hverdagen får skabt tid og rum til at drøfte dilemmaer og paradokser i 
det pædagogiske arbejde. Det vi kan se er, at der er et væld af ”vilde problemer”, 
der i høj grad lægger op til disse refleksive drøftelser.

Dagsorden:	eventuelt

Ved alle tre møder var der som skrevet ens punkter på dagsordenen, men der var 
også punkter der var forskellig fra hinanden.

Ved et af møderne var personalets usikkerhed omkring, hvad der skulle siges til 
forældrene om en bortvist medarbejder, oppe at vende. Drøftelsen signalerede, 
at alle var orienteret om, hvad der var sket og hvorfor det var sket. Men persona-
let spørger til, så længe tvisten kører, hvad de skal sige til forældrene. Lederen 
orienterer om, hvor tvisten er lige nu, og så drøfter alle hvad man gør, og det 
besluttes enstemmigt efter en fælles drøftelse, at der bliver sagt ikke at medar-
bejderen er på ferie, men har ferie.

Lederen formåede ved denne dialog ubesværet at koble flere diskurser, den etiske 
diskurs var således på banen i forhold til såvel den bortviste medarbejder som for-
ældrene, idet forældrene blev underrettet om fraværet og den bortviste person blev 
søgt beskyttet mod rygtedannelse.

Samtidigt med den etiske diskurs var både lønarbejderdiskursen og ledelsesdiskur-
sen i spil, idet lederen orienterede om, at tvisten endnu ikke var afklaret mellem fag-
forening og kommunen, og ledelsesdiskursen viste sig tydeligt i lederens forholden 
sig til medarbejdernes spørgsmål. Spørgsmål der er komplekse og dilemmafyldte, 
spørgsmål der ikke har standardsvar, men derimod kræver at lederne tør træffe den 
ubesluttelige beslutning, hvilket hun så gjorde.

Ved et af de andre personalemøder, kom en drøftelse om personalets deltagelse 
ved et borgermøde på programmet. Årsagen til dette var at borgermødet blev 
afviklet samme aften som personalemødet, og det kunne måske være relevant at 
alle deltog i borgermødet, så alle var underrettet på første hånd om de politiske 
beslutninger og den debat, der ville udspænde sig mellem borgere og politikere, 
men spørgsmålet om betaling af tilstedeværelse ved borgermødet blev bragt ind 
i drøftelsen af nogle medarbejdere.

Igen et spørgsmål, hvor svaret ikke ligger lige i kortene. Måske kunne lederen have 
valgt at holde sig til nogle gældende regler, men i stedet vælger hun at bruge spørgs-
målet til en mere generel drøftelse. Griber altså lønarbejderdiskursen og perspekti-
verer spørgsmålet: 

…”	nu	skal	vi	jo	også	lige	se	på	det,	jeg	kan	jo	bare	ikke	give	jer	timer	for	at	
sidde	 til	borgermøde,	når	der	 sidder	andre	af	 jeres	kollegaer	 i	 salen,	 som	
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betaler	selv”...	…”Jeg	tænker	også	det	er	meget	væsentligt,	lige	præcis	i	disse	
sparetider,	I	skal	overveje	meget	nøje,	hvad	I	henter	penge	på,	hvis	vi	skal	
sidde	10	til	borgermøde	deroppe,	så	skal	jeg	betale	10	x	3	timer,	det	er	mange	
timer	og	vil	koste	mange	penge,	samtidigt	med	at	vi	siger	vi	har	så	forry-
gende	travlt.	Jeg	synes	i	stedet,	at	så	er	det	bedre	at	sende	nogle	repræsen-
tanter.	…”

Drøftelserne forsætter frem og tilbage, lederen runder af med ….” nu går vi lidt vi-
dere, jeg er lige nødt til at tænke lidt mere over, hvad der er bedst, så vender jeg 
senere tilbage til en beslutning”..

Beslutningen blev således ikke taget ved dette møde, først senere. Til orientering 
kan oplyses, at lederen besluttede, at der ikke blev givet betaling for deltagelse ved 
borgermødet. 

En anden problemstilling, som man vel heller ikke kan kalde en af de gængse, fik 
også plads på dagsordenen, ved et af personalemøderne.

Institutionen havde fået en ny medarbejder i aktivering, og denne medarbejder 
var på flere måder en udfordring for det faste personale, man kan vel sige, at 
han på mange måder ikke passede ind i den institutionelle kultur. Begrundelsen 
for at vi vælger at fremhæve dele af den dialog, der udspandt sig mellem leder 
og medarbejdere er at fokusere på, hvordan lederen greb situationen an og be-
nyttede den til både at udfordre personalets rummelighed, at få perspektiveret 
etiske aspekter, samt ikke mindst at udfordre personalets ansvarlighed nærmere 
bestemt at forsøge at få den ansvarstagende medarbejder til at blive ansvarsta-
gende. 

Drøftelserne	 tog	udgangspunkt	 i	 at	personalet	på	det	generelle	niveau	 synes	at	
medarbejderen	i	aktivering	var	for	passiv,	hvilket	vil	sige	at	han	let	faldt	hen	til	
dagdrømmeri	eller	mobiltelefon	snak.

Her	tog	lederen	så	fat	

…”	jamen	jeg	har	været	ude	og	handlingsanvise,	hvordan	han	skal	luge	ude	
ved	haven,	han	har	simpelthen	behov	for	at	få	vist	alle	tingene,	og	der	skal	
ses	efter	ham,	jeg	har	aftalt	det	med	ham,	at	jeg	kommer	og	tilser,	hvad	han	
laver	”…	…”	jeg	har	også	sagt	til	ham,	at	han	skal	op	i	et	helt	andet	gear,	hvis	
han	skal	blive”...

Personalet	kom	med	den	ene	historie	efter	den	anden	for	at	beskrive,	hvordan	de	
oplevede	situationen,	og	der	kom	fra	flere	af	dem	klare	signaler	om,	at	det	kunne	
godt	være	det	var	synd	for	ham,	men	det	måtte	være	andre,	der	hjalp	ham,	her	tog	
han	bare	tiden	fra	det	pædagogiske	arbejde.

…”Han	gør	det	jeg	beder	ham	om,	det	kan	godt	være	det	tager	tid,	men	han	
gør	det,	han	ved	hvor	han	har	mig”…,	og	…”	han	har	læst	jer,	han	sidder	lige	
overfor	 jer,	medens	I	spiser	frugt	med	børnene,	og	så	tager	han	sin	mobil	
telefon	frem	og	taler	 i	den.	Han	overskrider	helt	klart	 jeres	 intimgrænser,	
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saml	jer	dog	sammen	og	få	sagt,	at	han	ikke	skal	tale	i	telefon	der,	han	kan	
gå	ind	i	personalestuen	og	tale,	eller	også	kan	han	lade	helt	være	med	det	og	
så	gå	ud	og	bestille	noget	igen”…

Lederen	gik	ikke	ind	i	diskursen	”duer	ikke,	væk”,	men	forsøgte	derimod	på	mange	
måder	 og	med	 stort	 engagement	 at	 få	 personalet	 inddraget	 i	 opgaven	 og	 blive	
ansvarstagende	i	forhold	til	at	få	medarbejderen	gjort	interesseret	og	engageret	
i	arbejdet.

Evaluators fortolkning af den teoretiske analyse af personalemøder
De tre situationer, vi har valgt at fremhæve, der lå uden for personalemødernes 
ellers rimelig ens dagsordenspunkter er medtaget for at anskueliggøre den vifte 
af forskellighed og kompleksitet, lederne møder kontinuerlig i deres praksis. En 
vifte som kontinuerligt udfordrer den pædagogiske leder. 

De pædagogiske ledere trådte flere gange i karakter, og vi kunne iagttage, at den 
pædagogiske ledelse ofte blev bragt i spil for at overkomme og overskue de sam-
menhænge og dilemmaer, der opstår, når der sker produktion af velfærd og udfol-
delsen af en mangfoldighed af velfærdsværdier, så som omsorg, trivsel og læring.

I flere tilfælde var der bestemt ikke entydige løsninger, og meget ofte måtte lede-
ren anvende sit lederskab til først at skabe en forenklet beskrivelse af situationen 
for efterfølgende at perspektivere denne forenkling for at skabe kompleksitet, for 
til sidst at vende tilbage til at træffe en ledelsesmæssig beslutning, personalet 
kunne forholde sig til, skabe mening med og ikke mindst handle ud fra. 

Refleksioner over diskurser i spil
Mange forskellige diskurser var i spil ved alle personalemøderne, og de for-
delte sig mellem leder og medarbejdere. Det var ret tydeligt at identificere, hvil-
ken diskurs lederen og hvilke diskurser medarbejderne bragte på banen. Det 
var dog også kendetegnende, at der var en forståelse for, at selvom man tog 
problemstillingen op i én diskurs, i et perspektiv, så var det legalt at forsætte 
dialogen i en anden diskurs, hvis det gav mening. Eksempelvis kunne en af 
medarbejderne rejse en problemstilling i omsorgsdiskursen, hvorefter lederen 
kunne gribe bolden og fortsætte kommunikationen, men koble problemstillin-
gen, der var rejst i omsorgsdiskursen til et økonomisk perspektiv og hermed 
fortsætte i den økonomiske diskurs, plus/minus penge, for derefter at fortsætte 
i ledelsesdiskursen, hvad skal vi så beslutte med det problem, der blev taget op 
i et omsorgsperspektiv, men som ikke kan løses i dette perspektiv, uden at der 
tages hensyn til økonomien.

Koblingerne mellem forskellige diskurser var der utallige af. Det der kendeteg-
nede dem var ofte, at lederne gennemgående synes at være meget bevidste og 
reflekterende, når de skiftede diskurs, og de formåede gennemgående at give 
personalet rum og tid til at følge med ind i den nye diskurs. Dette skabte mange 
læringssituationer, lederen anvendte ofte selvteknologien som styringsværktøj, 
hvilket vil sige at de udfordrede medarbejderne til at skifte perspektiv, og i visse 
sammenhænge lykkedes det uden problemer at få de ansvarshavende medarbej-
dere til at blive proaktive og ansvarstagende.
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Et er at beskrive dialogen som et bevidst eller ubevidst valg af diskurs, noget 
andet er at iagttage stemningen på møderne. Ved alle møderne var stemningen 
gennemgående behagelig og faglig kompetent, der manglede hverken humor, lat-
ter eller selvironi, en detalje, vi finder er væsentlig at fremhæve. I særdeleshed 
fordi alle de møder, vi deltog i, var præget af politiske beslutninger om økono-
miske nedskæringer og en følge af samme. Vi observerede således, at på trods 
af den alvor, der lå i dagsordenen, lykkedes det at bevare en god stemning ved 
møderne, hvilke får os til at fortolke, at der i institutionerne er en gensidig tillid 
og anerkendelse af forskellighed i roller og opgaver.
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Del 2: Eksterne samarbejdspartnere

Der har været gennemført tre interview – to med skoleledere, hvor også souschefen 
deltog i det ene, og et med leder af UPPR. Følgende er en opsummering af de vigtig-
ste pointer fra de gennemførte interviews. 

interview med leder af uPPR
Samarbejdet mellem UPPR og daginstitutionerne har udviklet sig hastigt i den tid 
lederudviklingsforløbet har været i gang. Der er et bredt samarbejde, som spænder 
lige fra samarbejde om enkelte børn til omfattende udviklingsprocesser, der både 
angår daginstitutionerne og UPPR. Samarbejdet angår i bred forstand implemente-
ring af børne- og ungepolitikken, for tiden med særlig vægt på inklusion.

Der opleves en stor forandring af den pædagogiske tilgang. Der er i ledergruppen en 
stor vilje til at samarbejde om at få børne- og ungepolitikken til at blive til virkelig-
hed. Det kan i høj grad tilskrives lederuddannelsen, men UPPR ændrer sig også. Der 
arbejdes meget mere konsultativt, daginstitutionerne skal beholde ejerskabet for de 
problemer, der opstår, UPPR skal ikke overtage. Det er daginstitutionerne i stand til, 
og det har lederuddannelsen klart bidraget til. Men lederne har en udfordring i, at 
personalet ikke nødvendigvis har kunnet følge denne udvikling. Det tager tid – er en 
proces, som lederne arbejder positivt med. 

Kvaliteten er naturligvis forskellig fra sted til sted. Men det er vigtigt at være op-
mærksom på, at udviklingshastigheden ikke kun har noget med lederens dygtighed 
at gøre. Der er også vidt forskellige vilkår i forskellige distrikter. Belastningsgraden 
er meget forskellig fra distrikt til distrikt.

Det at virke konsultativt betyder et skift i opmærksomhed fra det enkelte barn til 
hvad de voksne gør. Det er ikke mere „hvad skal vi gøre ved lille Peter, vi kan ikke få 
ham til at makke ret?” – men nærmere hvordan vi som voksne kan tilrettelægge det 
pædagogiske miljø, så han trives i højere grad. Et skift fra fejlfinding hos barnet til 
hvad de voksne kan gøre bedre. Den udvikling er godt på vej.

Den udvikling kræver ændringer i samarbejdskulturen både i daginstitutionen og 
i UPPR. Den giver usikkerhed, og der har da også været modstand begge steder. 
Psykologer eller inklusions-pædagoger skal ikke betragtes som særligt dygtige 
eksperter, der kommer udefra og kan fortælle, hvordan pædagogerne skal handle. 
Men sommertider har man brug for et blik udefra, som kan se noget, der hvor man 
selv har blinde pletter. Dermed kan vi skabe et refleksionsrum, så vi i fællesskab 
kan komme med bud på, hvordan noget kan forandres. Vi fjerner ekspertrollen og 
finder løsningerne sammen. Vi er ved at lære at samskabe, at finde løsningerne 
sammen.

Der har været meget modstand – og mange kritiske spørgsmål – rigtig megen res-
sourcetænkning. Daginstitutionerne har været vant til, at test og diagnoser har ud-
løst bevillinger. Nu skal vi – sammen – finde ud af at bruge ressourcerne på en anden 
måde. 

Skolen er vant til at få megen opmærksomhed. Daginstitutionerne har stået i skyg-
gen af skolerne – fx i forhold til arbejdet med inklusion. Der skal fokuseres mere på 
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dem, fordi de ikke kan undværes i det langsigtede og forebyggende arbejde. Både når 
vi taler inklusion og sprog er det vigtigt at tænke bredt på børns udvikling. Og her 
kan vi ikke undvære daginstitutionernes indsats. 

De har ikke været etableret lovgivningsmæssigt så længe, men de senere år har de 
fået større opmærksomhed og værdi både lovgivningsmæssigt og i det kommunale 
system. Og de påtager sig helt klart et større ansvar i takt med, at de tillægges 
værdi.

Lederuddannelsen har gjort, at lederne i langt højere grad tænker ud af boksen – 
de bidrager meget mere til den samlede diskussion om børns vilkår i kommunen. 
Men der er stadig nogle, der har større vægt end andre. Nogle holder sig stadig for 
sig selv og har mange forklaringer på, hvorfor de ikke deltager. Der er ledere, der er 
defensive, som tænker meget i, hvordan tingene lige berører min egen institution. 
Her har kommunen – og forvaltningen – et stort ansvar. Forvaltningen må gerne 
stille nogle krav, så det ikke slutter med lederuddannelsen. Der skal tænkes: hvad er 
så det næste trin? Og så være understøttende i forhold til de institutioner, der ikke 
bevæger sig.

Der kan også være en kultur i ledergruppen, hvor nogle holder sig tilbage af angst 
for at blive kritiseret. Der sidder gode kræfter rundt omkring, som ikke kommer til-
strækkeligt til orde. Man behøver ikke at være en dårlig leder, fordi man er usikker i 
ledergruppen. Nogle har masser af spændende erfaringer at bidrage med. Der skal i 
endnu højere grad opbygges en kultur for videndeling.

Lederuddannelsen har været et godt og vigtigt skridt på vejen mod at opfatte institu-
tionsområdet som et stort fællesskab – men der skal arbejdes videre. 

sammenfatning af interview med to skoleledere 
og en souschef 
Samarbejdet mellem daginstitutioner og skole i et skoledistrikt drejer sig først og 
fremmest om „overlevering” af børn fra børnehave til skole. Det er et arbejde, som 
for begge de interviewede skolelederes distrikters vedkommende er lagt i faste ram-
mer, og som stadig udvikles. 

For begge skoler foregår der overleveringssamtaler, som skal støtte børnenes over-
gang, og hvor der drøftes spørgsmål om hvad børnene skal kunne, når de starter i 
skolen, og hvad skolen skal vide om arbejdet i børnehaven. Hvad er det børnehaven 
kan og skal bidrage med?

Der har tidligere været mange fordomme om hinanden. Men det er indtrykket fra 
begge skoler, at man er nået meget langt væk fra fordommene. Der er gensidig re-
spekt for hinandens arbejde. 

Dette understøttes også af lovgivningen – dagtilbudsloven, pædagogiske læreplaner, 
sprogvurderinger mv. giver pædagogerne mere pondus i samarbejdet. Der er ved at 
opstå et naturligt flow i hvad børnene skal lære fra børnehaven op igennem skolen 
og videre i ungdomsuddannelserne.
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Der har tidligere været en tendens til, at skolen gav udtryk for, hvad børnene skulle 
kunne, når de startede i skolen. Men der ses tendenser til, at det bliver vendt om til, 
hvad skal skolen kunne for at videreføre børnehavens pædagogik. 

Fx har børnehavernes arbejde med sprog været et tema på en fælles temadag for 
pædagoger og indskolingslærere. Hvordan arbejder man med børns sprogtilegnelse 
– hvordan kan erfaringer med sprogvurderinger bruges – og hvordan kan der bygges 
videre på dette arbejde i skolen?

Et andet tema har været bevægelse og motorik, hvor en konsulent arbejdede meget 
med børns bevægelse i børnehaven, og børnene kunne langt mere, når de startede i 
skole end tidligere. Derfor har skolen også måttet ændre sig.

På den ene skole foregår samarbejdet efter et årshjul som indeholder

• To årlige brobygningsmøder
• Forældremøde i januar
• Besøg i børnehaverne af børnehaveklasseledere og SFO-pædagoger
• Besøg af de kommende skolebørn på skolen – en aften i maj, når klasserne er 

dannet, hvor børnene er sammen med børnehaveklasselederen, og forældrene 
mødes med skole-ledelsen

• Besøg af børnehavepædagogerne i klassen efter sommerferien, hvor de hilser på 
og ser hvordan det går „deres” børn.

Der gøres et stort arbejde ud af at sammensætte klasserne, så ingen børn er alene 
uden andre fra børnehaven, som de kender. Overleveringen er forberedt af pædago-
gerne, som kommer med et skriftligt oplæg om de børn, der skal i skole. 

Der er således tale om et omfattende samarbejde, som dog ikke altid er problem-
frit. Fx ønskede en børnehave, at det arbejde med „barnets bog”, som har været et 
betydningsfuldt led i det pædagogiske arbejde, blev fulgt op i børnehaveklassen. 
Men det kunne ikke lade sig gøre, fordi der i forvejen er et temmelig fast og stramt 
program. Her manglede pædagogerne måske at forklare nærmere, hvordan „bar-
nets bog” udgør en væsentlig del af arbejdet med at udmønte pædagogisk læreplan, 
og børnehaveklasserne var måske ikke tilstrækkeligt åbne overfor det pædagogiske 
perspektiv.

Men fornemmelsen er, at samarbejdet nu er nået så langt, at man også kan begynde 
at dele pædagogiske perspektiver og ideer.

Der er tale om en udvikling i samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler, som er 
bygget op over tid, og som sandsynligvis er et resultat af både lovgivningen på dag-
tilbudsområdet, kommunens børnepolitiske målsætninger og ledelsesudviklingen. 
Hvad der har størst betydning er svært at sige, sandsynligvis har de forskellige dele 
understøttet hinanden på en positiv måde.

Men daginstitutionslederne markerer sig mere, er blevet frækkere og mere insiste-
rende. De fylder mere på det kommunale plan. De er blevet bedre til leve sig ind i den 
fælles virkelighed, som kommunen udgør. 
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I begge skoledistrikter ses daginstitutionslederne som vigtige samarbejdsparter, og 
der udtrykkes ønske om at samarbejdet kunne blive endnu mere forpligtende. Der 
gives udtryk for det fornuftige i, at der i distriktet udvikles en fælles opfattelse af, 
hvordan børn skal have det fra 0 – 18 år, at man arbejder sammen ud fra en fælles 
forståelse.

Det er oplevelsen, at lederne i stigende grad er samarbejdspartnere ikke bare på det 
pædagogisk faglige men også på det strategiske plan. En skoleleder udtrykker, at han 
oplever børnehaveledere som værende meget skarpe i arbejdet med enkelte børn 
med problemer. Men også at lederne kan være gode sparringspartnere på det stra-
tegiske plan.

Eksterne samarbejdspartnere afrundet
Både skoler og UPPR oplever en stor udvikling i daginstitutionerne som samarbejds-
partnere – fra at de har været lukkede og defensive til at de nu betragtes som – og 
agerer som – ligeværdige samarbejdspartnere, som arbejder med på at realisere 
kommunens børnepolitiske mål. 

Der er tale om en udvikling over tid, som har været understøttet af lovgivningen på 
dagtilbudsområdet og af kommunens børnepolitiske målsætninger. Og lederuddan-
nelsen har uden tvivl understøttet denne udvikling, uden det dog kan udskilles præ-
cist, hvad der er lederudviklingsprojektet, og hvad der er udvikling i øvrigt. 

I det ene skoledistrikt – og ikke mindst i UPPR – er det indtrykket, at der er forskelle 
i dagtilbuddenes kapacitet til at indgå i arbejdet med udviklingen i kommunen. Det 
er ikke nødvendigvis forskelle i ledernes dygtighed og udbytte af uddannelsen – men 
også i institutionernes vilkår. Desuden kan det opleves, at der stadig er en kultur i le-
dergruppen, som hæmmer en fri deling af viden. Derfor anbefales det, at kommunen 
ikke lader det blive ved lederudviklingsprojektet, men at der arbejdes videre bl.a. 
med at understøtte ledere/institutioner, der ikke har magtet at deltage i udviklingen 
i fuldt omfang.
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Del 3: Udvikling, fastholdelse eller 
forsvar

Efter 2 kapitler med fokus på ledelsesstile og ledernes ledelsesmæssige kompetencer 
og ændringen af disse som en mulig følge af lederudviklingsprojektet flyttes fokus i 
det følgende til ”indersiden” af det pædagogiske arbejde. Med andre ord flyttes fokus 
til der, hvor lederne af daginstitutionerne leder de pædagogiske medarbejdere, som 
er dem, der udfolder det pædagogiske arbejde overfor daginstitutionens børn. Som 
vi skal se i det følgende, kan der være forskellige måder at forholde sig til dette på og 
dermed også forskellige måder at udfolde det på. 

I undersøgelsesforløbet har vi som allerede nævnt interviewet personale, ledere og 
forældre og har der igennem mødt forskellige institutioner, forskellige medarbej-
dere, forskellige ledere, forskellige ledelsesstile, og vi har mødt forskellige pædago-
giske retninger og visioner. Nogle institutioner havde en klar defineret pædagogisk 
retning; fx en pædagogik med vægt på værdibaserede regler, en pædagogik baseret 
på struktur osv. Mens andre ikke kunne sætte begreber på den pædagogiske retning, 
enten fordi man var i en omstruktureringsfase, hvor man var i gang med at finde en 
ny hverdag oven på udvidelser og fusioner, eller fordi man endnu var en forholdsvis 
ny institution. Men man diskuterede pædagogik, hvad enten man som institution 
fulgte en bestemt pædagogisk retning eller ej. Måden pædagogikken diskuteres på i 
institutionerne varierer, og der ses også forskelle i indholdet af de pædagogiske dis-
kussioner. Hvad er man optaget af pt., hvad er den pædagogiske udfordring og hvor 
og hvordan taler man om dette? 

I søgen efter dette viste der sig forskellige måder at forholde sig til pædagogik og 
jobbet som pædagog eller leder på. Der har vist sig et billede af særligt 3 forskellige 
typer, som kan illustreres i samme dynamiske model. Modellen skal ikke ses som en 
statisk typologisering/kategorisering af medarbejdere/ledere eller måder at arbejde 
pædagogisk på, men som en kontekstafhængig og bevægelig model, hvor man ikke er 
enten den ene eller den anden eller tredje type. Dette afhænger af konteksten, selve 
relationerne i konteksten, de ydre omstændigheder osv. Måderne at være pædagog 
eller leder på og måder at arbejde pædagogisk på har vi valgt at betegne som hen-
holdsvis innovativ, status quo og regressiv. Man kan som medarbejder eller leder 
befinde sig mellem disse typer, der kan være overlap, der kan være perioder, hvor 
man pga. af vilkår, ydre og indre omstændigheder bevæger sig mellem de forskellige 
måder at praktisere pædagogik på, eller befinder sig i snitfladerne mellem kategori-
erne. Dette ses hvor cirklerne overlapper med hinanden. 

Innovation 

Status quoRegression

Figur 3
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Som vist er modellen en relationsmodel med overlap mellem de forskellige typer 
netop for at illustrere, at det ikke er et spørgsmål om enten – eller, men i højere grad 
et spørgsmål om hvor, hvordan, med hvem og hvorfor; altså om kontekst. Modellen 
kan opfattes normativt, hvor der lægges op til etableringen af et hierarki mellem de 
tre typer, således at der er nogle måder at udøve pædagogik på eller måder at være le-
der/medarbejder på, som er bedre end de andre i modellen. Men modellen er netop 
ikke tænkt som et normativt værktøj med et usynligt hierarki mellem de tre typer, 
men nærmere som en anskuelighedsmodel, der kan bidrage til pædagogiske diskus-
sioner både på institutionsplan og i lederforum i lighed med de diskussioner om 
pædagogiske retninger, som flere medarbejdere fortalte om foregår i institutionerne. 
Vil man fx tilstræbe, at pædagogikken placerer sig i midten, der hvor der er overlap 
mellem alle tre typer, eller vil man gerne placere den pædagogiske tænkning nogle af 
de andre steder i modellen. Som nævnt træder de tre typer tydeligt frem i materialet, 
særligt i spørgeskemaerne men også gennem interviewene, hvor både medarbejdere 
og ledere har fortalt om pædagogisk udviklingsarbejde, samarbejdet med eksterne 
samarbejdspartnere, det konkrete pædagogiske arbejde på gulvet osv. 

I et kapitel om Fejllæring,	 forsvar	og	modstand af Knud Illeris (2004) bliver det 
muligt at komme de tre typer lidt nærmere; særligt regression og status quo. Det 
skal nævnes, at begreberne innovation, status quo og regression ikke er Knud Illeris’ 
begreber, og at de her bruges som hverdagsbegreber, der således ikke refererer til 
nogen specifik teoretisk forståelse. De er valgt fordi de netop i deres hverdagsudgave 
er rammende for, hvad det empiriske materiale viser. I Knud Illeris’ version tales der 
om voksenlæring eller nærmere, hvad der er på færde, når man ikke lærer noget af 
det, man burde have lært i forhold til intentionerne med læringen, når voksne uddan-
ner sig. Der er således ikke tale om, hvad der foregår på en pædagogisk arbejdsplads; 
ikke desto mindre kan de mekanismer, der gøres brug af ved fejllæring, forsvar eller 
modstand, inspirere til andet end et læringsperspektiv, fx et udviklingsperspektiv 
på en pædagogisk arbejdsplads. Illeris’ baggrund for at beskæftige sig med dette er 
bl.a. ud fra en erkendelse af, at vi alle i et moderne og kompliceret samfund hele ti-
den og i høj grad er udsat for informationer og påvirkninger, der ifølge Illeris er ’så 
overvældende at det psykologisk er helt umuligt at tage det hele på sig’. (Ibid., 93)6 
For at kunne sortere, hvilket i følge Illeris er nødvendigt, opbygges der et forsvar, 
som man kan skyde mellem påvirkningerne udefra og vores tilegnelse af dem. Til en 
videreudvikling af dette henter Illeris hjælp hos den tyske socialpsykolog Thomas 
Leithäuser, der håndterer denne forsvarsmekanisme gennem begrebet hverdagsbe-
vidsthed. (Leithäuser 1976 i Illeris 2004) 

’Hverdagsbevidstheden	 virker	 på	 den	måde	 at	 vi	 udvikler	 nogle	 såkaldte	
’tema-horisont-skemaer’,	dvs.	at	vi	inden	for	et	bestemt	subjektivt	defineret	
tema	eller	forståelsesfelt	tillægger	os	en	bestemt	opfattelse	eller	forståelses-
måde	af	hvordan	tingene	fungerer	og	hænger	sammen.	Når	vi	så	møder	en	
påvirkning	som	vi	henregner	 til	det	pågældende	 tema,	kan	vi	 i	princippet	
behandle	den	på	tre	måder:	vi	kan	foretage	en	total	afvisning,	dvs.	undlade	
enhver	form	for	tilegnelse	–	hvilket	så	evt.	kan	have	andre	læringsmæssige	
konsekvenser	 [……].	Vi	 kan	 foretage	 en	 psykisk	 fordrejning	 så	 vi	 opfatter	
påvirkningen	 i	 overensstemmelse	med	 vores	 tema-horisont-skema	 –	 dvs.	

6 Jf. beskrivelser af ”forflytning af kompleksitet” i afsnittet om den reflekterende og perspektiverende 
velfærdsleder. 
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en	’fordrejet	assimilation’.	Eller	vi	kan	’lade	den	gå	rent	ind’	og	dermed	ak-
komodativt	ændre	det	pågældende	skema	i	overensstemmelse	med	den	nye	
påvirkning.’	(Ibid.;	93)	

De tre måder at behandle påvirkninger på: den rene afvisning, tilpasningen til egen 
situation (fordrejet assimilationen) eller akkomodationen, hvor påvirkningen virker 
som tilsigtet, har vi som allerede anskueliggjort i modellen valgt at benævne regres-
sion, status quo og innovation og samtidig ikke blot se på påvirkninger ydre som 
indre, men som måder påvirkninger kommer til at spille sammen med det pædago-
giske arbejde i daginstitutionerne. 

innovation 
Man kan diskutere og udøve pædagogik innovativt, og det bliver gjort med en stor 
grad af både udsyn og indsyn. Det er medarbejdere og ledere, som generelt betrag-
ter sig selv som gode og dygtige pædagoger/ledere, men som gerne vil være endnu 
bedre, og som ikke per definition opfatter alle udefra kommende tiltag som dårlige 
eller onde. Man kan godt forholde sig kritisk til, hvad der kommer, men ikke nødven-
digvis afvisende, og man ser positivt på det generelle politiske fokus på udvikling af 
daginstitutionerne. Medarbejdere og ledere har generelt en konstruktiv tilgang både 
indad og udad, dvs. både til det pædagogiske arbejde internt i institutionen og til det 
eksterne samarbejde fx med skoler, UPPR osv. Man forsøger at arbejde målrettet 
med dokumentation og evaluering, og man forholder sig refleksivt og kritisk til det 
pædagogiske arbejde. Det kan fx være på personalemøder, hvor der er ”oplægspligt” 
fra de pædagoger, der deltager i aktiviteter på tværs af kommunens institutioner; fx 
inklusionspædagoger eller sprogvejledere. Det kan også være drøftelser af ændringer 
af hverdagens rutiner, fx spisesituationen som ikke længere fungerer tilfredsstillen-
de, og som derfor ”nulstilles” og tænkes på ny; hvad er det, der ikke fungerer, hvad 
kan gøres anderledes og hvordan gør vi det? 

Det er også karakteristisk for den innovative tænkning, at man gerne deltager i net-
værk, evalueringer, projekter, uddannelse, igangsættelse af børneintranet osv. Og 
det er ledere, der er kendt i den pædagogiske offentlighed. Med andre ord, medar-
bejdere og ledere med fokus på udvikling internt i institutionen og eksternt i sam-
arbejde med forvaltning og andre aktører. Det er dem, der ændrer det pågældende 
skema med den nye påvirkning eller som selv er ’opfindere/innovatører’ af en ny 
påvirkning. 

status quo 
Her har man også fokus på udvikling af den pædagogiske praksis og på en forbedring 
af kvaliteten. Men modsat den innovative del vil man her helst være i fred for udefra 
kommende krav. Man lukker sig om sig selv og regner ikke det større institutions-
fællesskab som et potentiale indenfor pædagogisk udvikling, hvor man kan lade sig 
inspirere og selv være med til at inspirere. De er typisk optaget af at få dagligdagen 
til at fungere uden alt for megen indblanding udefra. Institutionskulturen bliver så 
at sige vældig lokal og fungerer som et lukket system. Der kan være en stor grad af 
tilfredshed blandt medarbejdere og ledere med denne tilgang, og man står sammen 
om at holde fast i egne værdier. 
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Medarbejderne/lederne deltager måske også i nogen grad i netværk og andet ar-
bejde på tværs af institutioner og sektorer, men ”får normalt ikke noget ud af det”, 
og de deltager ikke i samme grad som de innovative. Der hersker en stor grad af 
selvtilfredshed med hinanden kollegialt og i forhold til det pædagogiske arbejde i 
dagligdagen. Man kan godt arbejde meget med dokumentation, men får typisk ikke 
skriftliggjort evalueringerne. Karakteristisk for disse er at de kan udføre pædagogisk 
arbejde af høj kvalitet, men at de gerne vil være i fred. Med Leithäusers ord er det 
dem der tilpasser påvirkninger til eget tema-horisont-skema. 

Regression 
Denne type har vi kun delvist mødt gennem de kvalitative studier og ligeledes kun 
delvist i den kvantitative undersøgelse. De er af og til blevet nævnt af de øvrige del-
tagere i undersøgelsen, som dem der er hægtet helt af, som dem der aldrig deltager 
i noget, eller dem der ikke svarer på skemaer. Vi forestiller os, at denne gruppe er 
medarbejdere eller ledere, der i endnu højere grad end status quo kategorien holder 
sig for sig selv, at man kun i meget ringe grad deltager i netværksaktiviteter, og at 
man har en negativ holdning til ydre krav og vilkår. Det kan være de medarbejdere/
ledere, der holder fast i, at alting var bedre i gamle dage. Det kan også være de med-
arbejdere, der grundet manglende kompetenceudvikling har svært ved at gennem-
skue nye tiltag på det pædagogiske område, og som derfor ikke kan se nogen værdi 
i dokumentation og evaluering; og dermed er forandring ikke rart. Det er dem, der 
foretager en total afvisning. 

I forbindelse med et kvalitativt feltarbejde i fire daginstitutioner har Bjørg Kjær be-
skrevet, at når man arbejder med forandring af institutionen og organisatorisk læ-
ring, fx i forhold til at etablere en mere anerkendende og inkluderende pædagogik, 
så er det også ”institutionskulturen” man arbejder med (Bjørg Kjær; 2009). Til det 
kan man måske tilføje, at det er medarbejdernes måde at opfatte og forholde sig til 
pædagogik på, man arbejder med, når man arbejder med forandring i institutioner 
og organisatorisk læring. Således fastlåser man ikke den enkelte institutionskultur 
som en homogen og statisk enhed hvor der ikke tages højde for individuelle forskelle. 
Tilgangen til pædagogikken eller det som Bjørg Kjær kalder institutionskulturen in-
deholder et kompleks af flere forskellige forhold. 

Institutionskultur kan her defineres som et samlet kompleks af: 

• de holdninger (dvs. synet på børnene – basisbørn og andre børn)
• arbejdsopgaven, forældrene, pædagogik
• den viden (dvs. uddannelsesmæssige kvalifikationer, teoretisk ballast, intern og 

ekstern efteruddannelse, erfaring, erfaringsopsamling og –deling)
• den organisering (dvs. den konkrete virkeliggørelse/implementering af visioner 

og hensigter)
• den kollegialitet (dvs. normer for hvordan man arbejder sammen med kolleger)
• den faglige identitet (hvordan opfatter man sin professionelle rolle som pædagog)

som personalet møder børnene, forældrene og opgaven med.

(Kjær 2009, s. 11-12)
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Ovenstående kan ses som en samlebetegnelse, der dækker den betydningsbærende 
og betydningsskabende praksis, personalet etablerer med hinanden og som udgør 
institutionens interne rammer og forudsætninger for det pædagogiske arbejde. De 
ydre rammer bør i lige så høj grad inddrages; fx normeringer, strukturændringer, 
kvalifikationer, krav, vilkår osv. og kan i den dynamiske model ikke adskilles fra de 
indre rammer. 

Måden at være pædagogisk medarbejder eller leder på er således et produkt af flere 
forskellige forhold, som igen kan betragtes som værende dynamiske. De kan ændres 
i forhold til hvornår, hvem, hvad og hvordan. Således er disse forhold heller ikke 
upåvirkelige og kan/bør derfor også være forhold, man som leder kan arbejde strate-
gisk med. Sammenholdes disse betragtninger med ovenstående model tydeliggøres 
det dynamiske i måder at tænke og udføre pædagogisk arbejde på. Det bliver derfor, 
som også tidligere nævnt, vigtigt at man i institutionerne tør diskutere dette, at man 
så at sige sætter institutionskulturen på dagsordenen. 

Bente Jensen (Bente Jensen; 2005) beskriver, hvorledes tilgangen til pædagogik kan 
være enten innovativ eller kompenserende i forhold til udsatte børn. Med ovenstå-
ende model har vi vist, at dette ikke blot er gældende i forhold til udsatte børn, men 
at måderne at forholde sig til pædagogik på og måderne at være pædagog på tilsyne-
ladende kan være generelle for den pædagogiske tænkning i det hele taget. 

Afsluttende bemærkninger
Ud over at modellen kan være nyttig i en diskussion af pædagogisk retning, kan der 
måske ses en tendens til, at modellen kan anvendes på medarbejdere og ledere men 
også på institutionsniveau. Faren ved typologiseringen/kategoriseringen på disse 
niveauer er en reificering og homogenisering af institutionskulturen, hvor individu-
elle forskelle udlignes internt i institutionerne, eller hvor man bliver kategoriseret 
og måske ligefrem italesat som og fastholdt i en bestemt medarbejdertype. Således 
kan og skal modellen ikke bruges til at identificere kommunens institutioner, med-
arbejdere eller ledere som værende enten den ene eller den anden type, men kan i 
højere grad anvendes af institutionerne som en analytisk model, der kan igangsætte 
diskussion, og som en inspiration til at diskutere, hvordan man kan arbejde med 
tilgangen til pædagogik. Man kan fx diskutere, hvilke konsekvenser/implikationer 
det kan have, hvis tilgangen til pædagogikken er enten innovativ, status quo eller 
regressiv, hvad er rammesættende for udøvelsen af pædagogikken, og hvad betyder 
det for børnene?

Der er ingen tvivl om, at en stor del af det empiriske materiale handler om, at man 
føler sig overbebyrdet af påvirkninger udefra, og at man som medarbejder eller leder 
anvender forskellige strategier til at tackle disse påvirkninger. Et enkelt spørgsmål 
får lov at stå alene som afslutning på dette afsnit: Er institutionerne (ledere og pæ-
dagogiske medarbejdere) i Ringsted kommune udviklingstrætte, og har man lov til 
at være udviklingstræt? 
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Del 4: Set med pædagogernes øjne – og 
det pædagogiske arbejde

I det følgende går vi lidt nærmere på centrale forhold i relation til ledelse og ledernes 
kompetenceudvikling set med det pædagogiske personales øjne, som det er blevet 
skrevet i spørgeskemaerne, sagt under interviewene og observeret under de gen-
nemførte observationer. Vi går så at sige tættere på det udførte pædagogisk arbejde 
dels ved at kigge på begrebet sikkerhed i relation til forskellige tematikker, dels ved 
at fokusere på anerkendelse og dialogformer som det opleves af både ledere og de 
pædagogiske medarbejdere, tilgangen til pædagogisk udviklingsarbejde samt kva-
liteten i det pædagogiske arbejde. Slutteligt fokuseres på sprogtoner i kommunens 
daginstitutioner. 

sikkerhed
Begrebet sikkerhed har været nævnt flere gange i løbet af undersøgelsen. Det er ble-
vet nævnt af samarbejdspartnere, lederne selv, det pædagogiske personale, foræl-
drene og i kommunens egen afrapportering over forløbet. Følgende vil være en be-
skrivelse af, om og hvor pædagogisk personale oplever en større grad af sikkerhed set 
i en sammenhæng mellem oplevelser af ledelse og lederudviklingsprojektet. 

I kommunens egen afrapportering over forløbet står bl.a. følgende: ”I en rundspørge 
blandt lederne efter gn. 5 – 8 møder i læringsgrupperne (26 ledere har svaret på un-
dersøgelsen) bliver lederne bl.a. spurgt om hvilken betydning deres deltagelse i en 
læringsgruppe har for hverdagen som leder. 13 giver udtryk for, at sparring fra andre 
giver større sikkerhed i jobbet og 16 giver udtryk for, at reflektere mere over arbejdet 
og egen lederpraksis”. (Afsluttende projektrapportskema; s12). Der ses altså hos le-
derne en oplevelse af en større grad af sikkerhed i forbindelse med deres lederjob; en 
sikkerhed som de kan koble direkte til lederudviklingsprojektet. 

Faglig sikkerhed
En pædagog siger: ”Der	er	blevet	betydelig	mere	faglig	sikkerhed	de	sidste	to,	tre	
år”. En anden siger: ”Man	gør	også	flere	ting	nu.	Før	i	tiden	afventede	man	talepæ-
dagogen,	i	kraft	af	uddannelsen	af	sprogpædagoger	samt	supervision	fra	UPPR	–	
det	er	med	til	at	ruste	os	alle	sammen.	Vi	stiller	ikke	spørgsmålstegn	ved	det	mere.	
Vi	gør	det	bare.”	I den sidste kommentar indgår begrebet sikkerhed ikke eksplicit, 
men citatet berører dog alligevel noget der omhandler en større grad af pædagogisk 
sikkerhed, idet der tales om, at man ikke længere venter på ”hjælpen” udefra, men 
at man nu i højere grad føler sig rustet til at tackle sådanne udfordringer selv. Der er 
altså noget, der handler om en pædagogfaglig sikkerhed for pædagogerne, hvor de 
føler sig mere fagligt sikre i forhold, der vedrører børnene, hvor man fx ikke længere 
skal vente på, at talepædagogen kommer, men at man føler sig rustet til at kunne 
håndtere forholdet selv. 

Sikkerhed i forbindelse med mødeledelse
Sikkerhed i forbindelse med mødeledelse er også noget af det, der bliver nævnt af det 
pædagogiske personale. En siger: 

Vi	har	en	anden	mødeform	nu.	Det	er	tydeligt,	at	vores	leder	er	mere	sikker	
i	forhold	til,	hvad	hun	vil,	fx	at	vi	alle	skal	inddrages,	og	at	informationsgiv-
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ningen	er	til	sidst.	Der	er	først	og	fremmest	fokus	på	det	pædagogiske,	hvor	
vi	fx	bliver	sat	til	at	arbejde	i	grupper	om	et	eller	andet	emne.

Dette bekræftes yderligere gennem deltagelse på et koordineringsmøde i en af in-
stitutionerne, hvor der var deltagelse af leder og pædagog fra institutionen, psy-
kolog, talepædagog og inklusionspædagog fra UPPR samt forældre til en dreng i 
institutionen. Både i forhold til indhold og form var der en klar og tydelig mødele-
delse fra lederens side, hvilket både omhandlede introduktion til problemstilling, 
diskussion, opsamling og fremtid. Således blev hvert punkt åbnet, behandlet og 
lukket igen. 

Sikkerhed i forbindelse med tværfagligt arbejde
I afsnittet om eksterne samarbejdspartnere beskrives samarbejdet mellem daginsti-
tutionsledere og eksterne samarbejdspartnere fra et eksternt samarbejdspartnerper-
spektiv. Her beskrives det kort, som det opleves af nogle af medarbejderne. 

I forhold til samarbejdet med eksterne parter ses der fra det pædagogiske personales 
side en ændring i forhold til, hvordan man samarbejder og interagerer med både 
UPPR, skoleledere, medarbejdere fra forvaltningen og politikere.�

Der er hos flere en klar oplevelse af, at deres ledere ikke blot er blevet mere lige-
værdige i forhold til eksterne samarbejdspartnere, men også at de i flere tilfælde 
går ind og sætter dagsordenen. Bl.a. har et distrikt taget initiativ til at afholde en 
konference for distriktets pædagogiske medarbejdere – med en kendt børneforsker. 
Dette afføder en henvendelse fra UPPR om mulighed for deltagelse i konferencen. 
Der er således ikke bare sikkerhed, men også initiativ, som den pågældende dagin-
stitutionsleder giver udtryk for. De to forhold går måske hånd i hånd. Hvis ikke der 
er sikkerhed, er der måske heller ikke det store initiativ jf. modellen om innovation, 
status quo og regression, hvor der ved regressionen ikke ses initiativ og udvikling, 
men heller ikke en faglig opdatering og nysgerrighed. 

mellem ledere og medarbejdere
Som også beskrevet i indledningen har det bl.a. været denne undersøgelses fokus 
at kigge på, hvordan lederne har oplevet lederuddannelsen og hvilke effekter, de 
mener uddannelsen har haft i forhold til ledelse af pædagogiske daginstitutioner 
set i relation til de pædagogiske medarbejderes oplevelser af lederuddannelsens 
effekter. 

I dette perspektiv viser undersøgelsens materiale interessante skisma. På den ene 
side giver stort set alle ledere, der har svaret på spørgeskemaerne udtryk for, at de i 
meget høj grad, i høj grad og i nogen grad har profiteret af uddannelsen både på det 
personlige, organisatoriske og udviklingsmæssige område. Særligt i forhold til det 
personlige lederskab og i forhold til ledelse af medarbejdere kan der spores foran-
dringer. På den anden side kan disse oplevede effekter kun i mindre grad identifice-
res af de pædagogiske medarbejdere. Man kan sige, at lederne oplever en forholdsvis 
høj grad af transfer mellem uddannelse og arbejdssituation, men at denne transfer 
ikke forplanter sig i lige så høj grad til de pædagogiske medarbejdere. Transfer er et 
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begreb, der forholder sig til anvendelsesperspektivet i forbindelse med uddannelse, 
altså ikke om undervisningen på uddannelsen var god eller dårlig, eller hvordan 
den var tilrettelagt, men hvorvidt det lærte kan overføres fra uddannelse til praksis 
(Wahlgren, 2009). ”Transfer defineres – som alle centrale pædagogiske begreber 
– noget forskelligt i forskellige sammenhænge. Der er imidlertid enighed om, at an-
vendelse af det lærte er det centrale.” (ibid. s.5) For at vurdere effekten af et lederud-
dannelsesprojekt bliver det derfor vigtigt at se på forholdet mellem læringen i ud-
dannelsen og anvendelsen af det lærte uden for den uddannelsesmæssige kontekst, 
for eksempel i arbejdssituationen. Så når størstedelen af de ledere, der har deltaget 
i uddannelsesforløbet giver udtryk for, at de dels er tilfredse med forløbet, men også 
at de oplever en ændring i forhold til deres lederkompetencer i den konkrete arbejds-
situation, de befinder sig i, bør man ligeledes forholde sig til, hvorvidt denne transfer 
er synlig for medarbejderne og om det har fået en betydning for tilgangen til det 
pædagogiske arbejde. Som ovenfor skrevet ses der i kommunens projekt en høj grad 
af transfer i sammenhængen fra det, der er blevet lært på uddannelsen og ledernes 
opfattelser af anvendelsen, men hvordan sikres der yderligere sammenhæng ved at 
denne transfer også faktisk sker på arbejdspladsen, således at den også opleves og 
ses af de pædagogiske medarbejdere og forplanter sig i det pædagogiske arbejde? 
Lad os i første omgang kigge på diskrepanserne mellem ledernes og de pædagogiske 
medarbejderes oplevelser af anvendelsen af det lærte på uddannelsen i den arbejds-
mæssige situation. 

Anerkendelse og dialogform
 Når der i spørgeskemaet spørges til, hvorvidt lederen er blevet bedre til at anerken-
de den enkelte medarbejders pædagogiske kompetencer beskriver 94,4 % af lederne, 
at de ”i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad” er blevet bedre til at anerkende 
den enkelte medarbejders pædagogiske kompetencer. Dette understreges af kom-
mentarer afgivet i forbindelse med lederspørgeskemaet. 

”Jeg	er	blevet	bedre	 til	 at	 synliggøre	min	anerkendelse	 i	 forhold	 til	 andre	
kollegaer.”

”Jeg	arbejder	meget	med	dette,	men	der	er	stadig	plads	til	forbedring.	TUS	
[trivsels-	og	udviklingssamtaler]	samtaler	anvendes	helt	klart	til	dette.”	

Sammenholdes disse procenter med de pædagogiske medarbejderes oplevelse af, 
hvorvidt de generelt anerkendes i deres pædagogiske arbejde, svarer 89,2 % at de i 
meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad føler sig anerkendt i deres pædagogiske 
arbejde. Men hvis der spørges til, hvorvidt der har været en ændring i dialogformen 
mellem ledelse og personale efter	lederens	deltagelse	i	projektet bliver billedet mere 
broget. Her svarer 49,9 % i meget høj grad, i høj grad og i nogen grad. 

• 2,8 % svarer i meget høj grad. 
• 21 % svarer i høj grad
• 26, 1 % svarer i nogen grad
• 12,5 % svarer i mindre grad
• 14,8 % svarer slet ikke
• 22,7 % svarer ved ikke/ikke relevant. 
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”Der	er	ingen	ændring.”	”Det	var	i	top	i	forvejen.”	”Har	altid	været	god.”	”Der	har	
altid	været	en	god	dialogform	mellem	ledelse	og	personalet.”	”Oplever	ingen	æn-
dring	fordi	det	altid	har	været	godt.”

Der er således et skisma mellem ledernes udsagn om en styrkelse i anerkendelsen af 
pædagogernes arbejde efter deltagelse i lederudviklingsprojektet, som ikke afspejles 
med samme styrke i de pædagogiske medarbejderes antagelser om en oplevet æn-
dring. Disse procenter og udsagn understøttes af dele af interviewmaterialet, hvor 
det for mange af de interviewede har været vanskeligt at pege på direkte ændringer 
i dialogformen som følge af lederudviklingsprojektet. ”Hos	os	kom	det	ind,	da	vi	fik	
hende	som	leder.	Det	havde	hun	med	sig.	Det	har	været	en	forandring	over	tid.”	
Der er således ikke ren harmoni mellem ledernes oplevede ændringer og det pæ-
dagogiske personales mangel på samme. Hvad skyldes denne diskrepans? Skyldes 
den at lederne agerer nogenlunde, som de altid har gjort, men har en højere grad af 
”indre” sikkerhed i forhold til deres ageren, som de oplever som havende betydning 
for dialogformen? Eller skyldes det, at de ikke i særlig høj grad formår at anvende 
de tilegnede kompetencer i et praksisfelt? Materialet giver desværre ikke et entydigt 
svar på dette, men der er måske noget der tyder på, at det at lederne i højere grad op-
lever en sikkerhed i forhold til fx mødeledelse, en højere grad af faglig sikkerhed osv. 
samtidig giver dem en oplevelse af en forandring i forhold til anerkendelsesformer 
og dialogform. Det mere moderate svar fra pædagogerne kan også skyldes en mere 
generel modvilje mod spørgeskemaer og deres fokus på, hvorledes en ændring kan 
”måles”; jf. bl.a. afsnittet om før og nu perspektiv, som beskriver en udbredt skepsis 
blandt det pædagogiske personale i forhold til evalueringen grundet ”manglende” 
før-undersøgelse. På lige fod med det pædagogiske personales skepsis i forhold til 
det målbare i ”ændringen” befinder vi os uden dog at afvise, at der er forhold ved 
lederudviklingsprojektet, som afspejles i den pædagogiske hverdag i daginstitutio-
nerne. Der er både eksplicitte og implicitte ændringer. Der er tydelige virkninger og 
mere utydelige spor.

Pædagogisk udvikling
Projektets delmål 2 handler om, hvorvidt lederne udfylder lederrollen på omgangs-
højde og i samspil med den udvikling, der er foregået på området i Ringsted Kom-
mune de senere år via pædagogisk udviklingsarbejde og kompetenceudvikling af det 
pædagogiske personale. Det handler altså om, hvorvidt man som leder formår at 
implementere kommunens politikker på området gennem pædagogisk udviklings-
arbejde og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Vi har ikke eksplicit 
i spørgeskemaerne spurgt til samspillet mellem det pædagogiske udviklingsarbejde i 
institutionerne og kommunens forventninger. Men vi har både i interviews og spør-
geskemaer beskæftiget os med pædagogisk udviklingsarbejde; om man fx som med-
arbejder bliver inddraget i beslutningerne om det pædagogiske udviklingsarbejde, 
hvordan der tages initiativer til pædagogisk udviklingsarbejde, hvorvidt lederen står 
i spidsen for/understøtter institutionens pædagogiske udvikling og medarbejdernes 
kompetenceudvikling, om der er mere fokus på og plads til pædagogisk udvikling 
osv. 

Lad os kigge nærmere på, hvordan der er svaret på de forskellige spørgsmål om pæ-
dagogisk udvikling. 
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På spørgsmålet om hvorvidt lederen oplever, at projektet har medvirket til, at han/
hun i højere grad inddrager medarbejderne i beslutninger om det pædagogiske ud-
viklingsarbejde ser svarene således ud: 

• 11,1 % i meget høj grad
• 61,1 % i høj grad
• 16,7 % i nogen grad, 
• 5,6 % procent i mindre grad
• 5,6, % slet ikke

Og det uddybes med følgende kommentarer: 

”jeg	er	blevet	bedre	til	at	være	uforberedt	til	personalemøder,	så	nye	ideer	
kommer	fra	andre	end	mig.	Det	er	ikke	så	udviklende	når	personalet	bare	
sidder	og	samtykker	på	alle	de	forslag	man	disker	op	med.	Når	jeg	møder	
uforberedt	op	kan	vi	sammen	udvikle”

”Inddragelse	af	medarbejderne	har	ikke	ændret	sig	–	men	i	kraft	af	opgaven	
i	medarbejdermodulet	er	jeg	mere	bevidst	over	hvor	og	hvornår	og	hvorfor	
medarbejderne	inddrages.”	

Der ses altså en oplevelse hos lederne af, at der er sket en stor ændring i forhold til at 
inddrage medarbejderne i pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes positivt forholder 
det sig også hos pædagogerne, som dog ikke mener, at fokus på pædagogisk udvikling 
kan føres tilbage til lederudviklingsprojektet. På spørgsmålet om hvorvidt der bliver 
drøftet udvikling af pædagogisk praksis i institutionen ser tallene således ud: 

• I meget høj grad: 30,1
• I høj grad: 42,6
• I nogen grad: 18,8
• I mindre grad: 2,8
• Slet ikke: 1,1
• Ved ikke/ikke relevant: 4,5

Spørgsmålet forholder sig ikke til, hvorvidt pædagogerne har oplevet en ændring i 
forhold til drøftelsen af den pædagogiske praksis efter lederudviklingsprojektet. Det 
gør imidlertid et andet spørgsmål, der handler om, hvorvidt der er mere fokus på og 
plads til pædagogisk udvikling efter lederens deltagelse i projektet. Her svarer de 
pædagogiske medarbejdere således: 

• I meget høj grad: 7,4
• I høj grad: 29,5
• I nogen grad: 24,4
• I mindre grad: 5,1
• Slet ikke: 10,2
• Ved ikke/ikke relevant: 23,3

Med efterfølgende kommentarer: ”Det	har	der	altid	været	rum/plads	til.	Er	blevet	
prioriteret	højt.	Det	samme	som	før”. Osv. Så hvor lederne besvarer, at de efter ud-
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dannelsesforløbet i højere grad inddrager medarbejderne i beslutninger om pæda-
gogisk udviklingsarbejde, svarer pædagogerne ikke i samme overbevisende grad, at 
der er mere fokus på og plads til pædagogisk udvikling. Der er altså godt en tredjedel 
af de pædagogiske medarbejdere, der mener, at der i meget høj grad eller høj grad er 
mere fokus på og plads til pædagogisk udvikling. Tæller vi svarmuligheden ”i nogen 
grad” lander vi på 61 %. Det må siges, at være ganske mange. Det paradoksale er dog, 
at samtlige kommentarer til dette skema handler om, at det har der altid været, så på 
den ene side viser tallene et og kommentarerne noget andet. I de afholdte interviews 
med det pædagogiske personale fortæller nogle, at der er sket ganske meget pæda-
gogisk udvikling i forbindelse med lederens uddannelse; de har fx været prøveklude 
i forbindelse med lederens opgaver gennem uddannelsesforløbet. 

Vi	har	nok	alle	sammen	mere	eller	mindre	haft	ledere	der	har	inddraget	os.	
Jeg	kan	ikke	se,	hvorfor	man	ikke	skulle	gøre	det.	Det	kan	ikke	undgås	–	så	
skulle	det	være	en	leder	der	gemmer	sig	med	sin	opgave.	Men	sådan	er	et	
institutionsliv	ikke.	

Lederen	kan	’give	ejerskab	til	tingene’,	’lad	os	boble	sammen’.	Det	er	én	virk-
ning	af	lederuddannelse:	De	er	blevet	mere	opmærksomme	på	samarbejds-	
og	udviklingsmuligheder,	når	de	dukker	op	i	hverdagen.

På den anden side er der lige så mange, der under interviewene ikke har kunnet re-
latere institutionens pædagogiske udviklingsarbejde til lederens uddannelsesforløb, 
og som ikke eksplicit er blevet inddraget som ”studieobjekter”: 

Vores	 leder	har	været	 oppe	på	beatet	hele	 tiden,	 så	det	 er	 rigtig	 svært	at	
finde	forskelle	fra	før	til	nu.	Jeg	kan	ikke	med	sikkerhed	udpege	tydelige	og	
mærkbare	forandringer.

Vi kan med en vis tøven sige, at lederudviklingsprojektet i nogen grad har ført til 
mere fokus på og plads til pædagogisk udviklingsarbejdet i Ringsteds daginstitu-
tioner, men billedet er altså ikke entydigt. Der er en vis diskrepans mellem tallene i 
spørgeskemaerne, men den er ikke overvældende stor. Sammenholdes dette med de 
kvalitative undersøgelser afsløres både et større fokus på pædagogisk udvikling, men 
også flere medarbejdere der giver udtryk for, at der altid har været et stort fokus på og 
plads til pædagogisk udvikling, og at der ikke kan ses en ændring i dette i forbindelse 
med ledernes efteruddannelse. Der er således både en overensstemmelse mellem 
ledernes opfattelser og personalets oplevelser men også en uoverensstemmelse, der 
ikke går på, at der ikke er fokus på og rum til pædagogisk udvikling, men nærmere 
handler om, at det synes man der altid har været og dette fokus er uændret. Tallene 
fra spørgeskemaerne og udsagnene fra interviewene siger ikke noget om, hvorvidt 
der er en opfattelse af om der er plads til pædagogisk udviklingsarbejde, hvordan 
denne plads i givet fald gives. Men hverken tal eller udsagn fortæller os noget om fag-
lighed eller indhold i det pædagogiske udviklingsarbejde, hvilket først og fremmest 
skyldes, at det ikke har været undersøgelsens primære fokus. Ikke desto mindre er 
det et væsentligt område at få belyst med henblik på en sikring og udvikling i kvalite-
ten af det pædagogiske arbejde. Hvilke opfattelser af pædagogiks udviklingsarbejde 
opererer man med, hvordan gennemføres pædagogiske udviklingsarbejder, hvordan 
dokumenteres, evalueres og eventuelt implementeres de? 
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Hvad med børnene?
I 2006 traf regeringen en beslutning om at forbedre kvaliteten i dagtilbud som en 
del af strategien til bekæmpelse af negativ sociale arv. I den forbindelse udmøntede 
daværende Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender ansøgningspuljen til 
”Bedre kvalitet i dagtilbud”. Det var fra denne pulje Ringsted modtog støtte til leder-
udviklingsprojektet. Det overordnede formål var at ruste gruppen af daginstitutions-
ledere til at udøve proaktiv, tydelig, pædagogisk ledelse. Lederne skulle altså rustes 
til at blive bedre ledere overfor de medarbejdere, der varetager daginstitutionernes 
kerneydelse; børnene. Spørgsmålet er, hvorvidt det kan ses eller spores i undersø-
gelsen, om lederne er blevet bedre rustet til denne opgave. Hvordan er det at være 
barn i en daginstitution, og hvorvidt kan et lederuddannelsesprojekt afspejles i in-
stitutionens børneliv? I spørgsmål som disse er vi et stykke ude i ”virkningskæden”, 
vi er derude hvor sporene bliver meget utydelige, og hvor vi ikke direkte kan lave 
forbindelser til lederudviklingsforløbet. Vi kan dog ikke desto mindre forholde os 
til, hvad materialet giver af viden om børnesyn, og hvordan børnenes hverdag ser ud 
i institutionerne. Først og fremmest giver spørgeskemaerne en viden om, hvorvidt 
kvaliteten er blevet bedre

Kvalitet i det pædagogiske arbejde
På spørgsmålet om hvorvidt lederne oplever at kvaliteten i det pædagogiske arbejde 
er blevet bedre svarer lederne således: 

• I meget høj grad: 5,6 %
• I høj grad: 33,3 %
• I nogen grad: 38,9 %
• I mindre grad: 16,7 %
• Slet ikke: 0 %
• Ved ikke/ikke relevant: 5,6 %

Efterfulgt af følgende kommentarer: 

”Ved	ikke	om	det	kun	er	en	følge	af	min	uddannelse.	Personalet	er	løbende	i	
gang	med	at	udvikle	den	pædagogiske	praksis.	Måske	er	der	mindre	norma-
tivitet	–	en	mere	åben	kultur.”

”Fx	arbejdet	med	babytegn	i	vuggestuen,	mere	fokus	på	dokumentation	og	
evalueringsmetoder,	fx	læringshistorier,	matrix	m.v.”

På trods af en mere moderat oplevelse af forbedringen af kvaliteten af det pædago-
giske arbejde er der dog stadig en stor del af lederne, der befinder sig i den øverste 
halvdel af svarmulighederne. Lederne oplever altså i nogen grad, og man kan vel 
godt sige i overvejende grad, at lederudviklingsprojektet har gjort noget ved kvalite-
ten. På samme spørgsmål svarer pædagogerne: 

• I meget høj grad: 4%
• I høj grad: 25 %
• I nogen grad: 29 %
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• I mindre grad: 12,5
• Slet ikke: 9,7 %
• Ved ikke/ikke relevant: 19.9 %

Igen opleves det forskelligt af henholdsvis ledere og medarbejdere. Et lille uddrag af 
medarbejdernes kommentarer viser ikke helt samme defensive holdning, som hos 
mange af de andre spørgsmålskommentarer: Vi	 gør	 et	 godt	 stykke	arbejde,	men	
man	kan	altid	bliver	bedre.	Har	altid	været	god.	Vi	arbejder	hele	tiden	på	at	blive	
bedre,	 for	det	kan	man	altid.	Vi	 forsøger	hele	tiden	at	udvikle	os	trods	dårligere	
vilkår.	Har	altid	været	højt	niveau.	Bedre,	da	det	nu	er	meget	mere	udfordrende	og	
vigtigt	at	inkludere.	Højner	kvaliteten. I kommentarerne antydes det, at der hos en 
del af medarbejderne opleves en ændring. Spørgsmålet er, om det kommer børnene 
til gode? 

I spørgsmålet om dialogformen er ændret overfor børnene på baggrund af lede-
rens deltagelse i projektet svarer det pædagogiske personale således i spørgeske-
maet: 

• I meget høj grad: 6,8 %
• I høj grad: 18,8 %
• I nogen grad: 29,0 %
• I mindre grad: 13,1 %
• Slet ikke: 13,1 %
• Ved ikke/ikke relevant: 19,3 % 

Og det følges op med kommentarer som: Har	altid	arbejdet	anerkendende	med	bør-
nene!	Vi	har	altid	haft	en	anerkendende	tilgang	til	børnene	og	til	deres	forældre	i	
vores	livssyn.	Vi	har	altid	arbejdet	for	at	have/få	en	god	og	anerkendende	dialog-
form	mellem	børn,	forældre	og	personale. Osv. Der er ikke en eneste kommentar, 
der knytter sig til en oplevet ændring.

Ovenstående besvarelser kan sammenkædes med de udførte deltagerobservationer, 
hvor særligt et fokuspunkt vil blive nævnt her. Fokuspunktet handler om den verti-
kale interaktion og kommunikation i daginstitutionerne; dvs. interaktionen og kom-
munikationen mellem børn og det pædagogiske personale. 

Sprog, kommunikation og interaktion
Der er masser af sprog, kommunikation og interaktion i daginstitutioner, men hvor-
når, hvordan, hvorfor? Med udgangspunkt i de udførte observationer og deltage-
robservationer vil vi forsøge at indkredse lidt nærmere, hvordan og hvilken kom-
munikation og interaktion der udspillede sig i de besøgte institutioner. Det viste sig 
nemlig, at der var forhold vedrørende sprog, kommunikation og interaktion, som gik 
på tværs af de 4 besøgte daginstitutioner. For retfærdighedens skyld skal det næv-
nes, at det empiriske materiale som følgende bygger på, er yderst sparsomt (4 dages 
observationer i 4 forskellige institutioner), hvorfor det på sigt kunne være nærlig-
gende for kommunens institutioner at rette fokus mod dette tema med henblik på en 
afdækning/udredning af sprog, kommunikation og interaktion mellem pædagogiske 
medarbejdere og børnene. 
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Der	er	spisetid,	og	børnene	finder	madpakker	frem.	Der	bliver	skænket	vand	
eller	mælk	i	glassene	og	børn	og	voksne	går	om	bord	i	madpakkerne.	Vi	sid-
der	5	børn	og	to	voksne	om	bordet.	Der	bliver	snakket	lidt	undervejs,	nogle	
skal	 opfordres	mere	 til	 at	 spise	 end	andre,	 hvorfor	 der	 efter	 et	 stykke	 tid	
bliver	lidt	uro,	da	nogle	er	en	del	hurtigere	færdig	end	andre.	Efter	adskillige	
henstillinger	om	at	man	ikke	må	forlade	bordet	før	alle	er	færdige,	at	man	
skal	sidde	stille,	ikke	larme	osv.	henter	pædagogen	en	bog,	som	hun	begyn-
der	at	læse	højt	fra,	mens	de	børn	der	endnu	ikke	er	færdige	med	at	spise	får	
mulighed	for	at	spise	færdig.	Det	forventes,	at	alle	lytter	med	og	er	stille	un-
der	højtlæsningen.	Bogen	handler	om	mad	–	primært	råvarer.	Pædagogen	
læser	og	spørger	undervejs,	om	der	er	nogle	af	børnene,	der	kan	navnene	
på	de	afbillede	fødevarer.	Der	bliver	ligeledes	spurgt	til,	hvorvidt	de	omtalte	
fødevarer	er	sunde	eller	usunde.	Det	kommer	der	også	flere	bud	på.	Hvis	der	
bliver	 svaret	 forkert,	 fortæller	 pædagogen	med	uddybende	 kommentarer,	
hvad	der	er	det	rigtige	svar.	

Frokostens kommunikation mellem pædagog og børn henleder på Charlotte Pal-
ludans sprogtoner (2005), hvor hun beskriver henholdsvis undervisningstonen og 
udvekslingstonen som rammende for de verbale udvekslinger mellem børn og pæ-
dagogisk personale. Det ovennævnte eksempel falder ind under undervisningsto-
nen, som bl.a. ’karakteriserer situationer, hvor den voksne lægger vægt på indføring, 
forklaring, instruering o. lign.’ (Palludan 2005;132) Fx når pædagogen spørger og 
børnehavebarnet svarer, som i ovennævnte eksempel, eller hvis pædagogen fortæller 
og børnehavebarnet lytter og følger anvisninger. Ifølge Palludan bliver børnehave-
barnet objekt for pædagogens undervisning, når der kommunikeres gennem under-
visningstonen. Under de udførte observationer i Ringsted var der adskillige eksem-
pler på netop undervisningstonen, fx i garderobesituationer, ved morgensamlinger/
eftermiddagssamlinger, spisesituationer og helt almindelige ’fri leg’ situationer, hvor 
pædagoger eller pædagogmedhjælpere af den ene eller anden grund afbrød legen. 

Et andet eksempel er fra en samling af de ældste børn. Eksemplet indeholder både et 
forsøg på en udvekslingstone og en undervisningstone. 

Ca	10	børn	og	en	pædagog	sidder	i	en	rundkreds	på	gulvet.	Det	er	legetøjs-
dag,	hvilket	betyder,	at	børnene	må	tage	legetøj	med	hjemmefra.	De	sidder	
alle	med	deres	 legetøj	og	skal	 fortælle	om,	hvorfor	de	har	 taget	netop	det	
stykke	legetøj	med	osv.	Nogle	af	børnene	har	mere	på	hjertet	end	andre,	og	
det	er	svært	for	pædagogen	at	afveje,	hvor	meget	hun	skal	lytte	til	hvert	en-
kelt	barn.	Der	er	flere	eksempler	på,	at	hun	afbryder	et	barn	og	går	videre	
til	det	næste	barn.	Derudover	er	der	et	barn,	som	ikke	har	lyst	til	at	fortælle,	
og	der	er	et	barn,	der	slet	ikke	har	legetøj	med.	Det	er	tydeligt,	at	de	føler	
sig	lidt	utilpasse	ved	situationen.	Pædagogen	har	øje	for	dette	og	lader	dem	
være	i	fred.	Efter	legetøjsrunden	kommer	’skolerunden’	[eget	udtryk],	hvor	
pædagogen	spørger	til,	hvilken	ugedag	det	er,	hvor	mange	børn	der	er	i	dag,	
hvem	der	mangler	osv.	Et	barn	får	lov	at	markere	ugedagen	på	tavlen,	et	
andet	barn	skal	tælle	hvor	mange	børn	de	er,	og	et	tredje	barn	skal	fjerne	
billeder	af	de	børn,	der	ikke	er	til	stede	den	dag.	Det	er	svært	for	de	andre	
børn	at	sidde	og	være	stille	gennem	denne	seance.	Samlingen	bliver	afsluttet	
med	en	sang.	
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Udvekslingstonen beskriver Palludan, som de situationer hvor ’børnehavebørn og 
pædagoger taler sammen. Begge parter spørger og svarer. De udveksler oplevelser, 
fortolkninger, meninger, erfaringer og viden. Både børnehavebørn og pædagoger 
indgår som samtalende subjekter i interaktionen.’ (Ibid.,133) Som ovenfor nævnt 
indeholder eksemplet både udvekslingstone og undervisningstone; eller måske nær-
mere et forsøg på en udvekslingstone. Det er nemlig tydeligt under samlingen, at der 
hvor udvekslingstonen kunne opstå bliver udvekslingen med det enkelte barn ofte 
afbrudt, og pædagogen bevæger sig videre med spørgsmål til næste barn i rækken, 
hvorved hun lukker for udvekslingen med barnet. Man kan næsten sige, at pædago-
gen stjæler samtalen ved at lukke for den grundet tidspres og en kreds med urolige og 
utålmodige børn, som også gerne ville fortælle om netop deres legetøj. Der er således 
lagt op til en slags ’formel’ udvekslingstone med deltagelse af alle børn, men den bli-
ver svær at fastholde måske netop fordi den formaliseres og skal være med deltagelse 
af alle. Udvekslingstonen indeholder altså nuancer, som betyder, at det kunne give 
mening at opdele den i en formel og en uformel udvekslingstone, hvor den formelle 
er karakteriseret ved, at den er planlagt og tidsbegrænset, idet der sidder flere børn i 
kredsen, som også skal have mulighed for at samtale eksklusivt med pædagogen om 
netop deres legetøj. Således kan man sige at samlingen som en struktureret aktivitet 
ikke blot indeholder undervisningselementer, men også undervisning i udveksling, 
hvor børnehavebørnene oplæres i – og oplærer sig i – udvekslingstonen. Læringen 
består i at vente på, at det bliver ens tur, at lytte til de andre og give plads til at lytte, 
finde ud af hvad man gerne vil udveksle om, og hvordan man gerne vil udveksle om 
emnet. (Ibid.)

Den mere uformelle udvekslingstone er den spontane samtale, der opstår mellem 
børnehavebarn og pædagog i alle hverdagens forskellige interaktioner og aktivite-
ter. Fx i det kreative værksted, hvor man sidder og laver perler sammen, fx gennem 
hverdagens small-talk, hvor børnehavebørn og pædagoger mødes og taler sammen 
i kortere eller længere tid, men hvor fokus er på den ligeværdige og anerkendende 
samtale, og hvor pædagogen ikke ’stjæler’ samtalen ved at slå over i undervisningsto-
nen. Den uformelle udvekslingstone var ikke den, der prægede kommunikationsfor-
men i de institutioner, der blev udført observationer i. Når der blev kommunikeret 
mellem børn og pædagoger var det primært undervisningstonen eller en helt tredje 
tone, som man eventuelt kan kalde kommandotonen. Kommandotonen er tonen, 
hvor der gives korte ’ikke-udvekslingsmulige’ beskeder, som for eksempel ’nu	skal	
I	hente	jeres	madpakker,	for	vi	skal	spise’ eller ’I	skal	tage	overtøj	på,	for	vi	skal	
på	legepladsen’ eller ’nu	skal	vi	ind’ eller ’kom,	der	er	samling’ osv. osv. Tonen er 
nødvendig, særligt hvis man vil gennemføre aktiviteter med deltagelse af flere eller 
alle børn, som fx spisesituationen. Man kan tale om, at kommandotonen bliver en 
indholdsløs videregivelse af information fra subjekt til objekt, hvor der typisk ikke 
er mulighed for gensidighed gennem at kunne svare eller samtale tilbage; eller nær-
mere, hvor det ofte ikke bringer noget med sig at svare tilbage, fx at stille et mod-
spørgsmål som hvorfor	det?	

Som allerede beskrevet er kommandotonen en nødvendighed under gennemførelse 
af fx fællesaktiviteter og en tone, der i lighed med de andre toner vil være i spil i 
hverdagens forskellige interaktioner og aktiviteter. Det kan dog være hensigtsmæs-
sigt, at man som pædagogisk medarbejder er særligt opmærksom på, at der netop 
er variation i ens sprogtonebrug, og at man bliver opmærksom på, om man som 
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pædagogisk medarbejder er tilbøjelig til at bruge en slags sprogtone overfor en be-
stemt gruppe børn og en anden slags sprogtone overfor andre grupper af børn. Der 
er i det forholdsvis sparsomme empiriske materiale fra observationerne ikke noget, 
der tyder på, at der sker en differentiering af sprogtoner i forhold til bestemte typer/
grupperinger af børn, men det nævnes alligevel her, idet det kan være en risiko, at 
fx særligt ’udsatte’ børn fx ’udsættes’ mere for undervisningstonen end særligt ’vel-
fungerende’ børn. Eller som Charlotte Palludan beskriver, at etniske minoritetsbørn 
’udsættes’ mere for undervisningstonen end etnisk danske børn. 

Der er ikke under deltagerobservationerne blevet systematisk registreret, hvornår 
kommunikationen mellem børnehavebørn og pædagoger/pædagogmedhjælpere var 
henholdsvis undervisningstone, udvekslingstone eller kommandotone, men besø-
gene efterlader dog alligevel et indtryk af, at kommandotonen var den dominerende 
form for kommunikation eller videregivelse af information. Der er bl.a. flere eksem-
pler på, at pædagogisk personale har placeret sig på kontorstole strategiske steder i 
forhold til at kunne have så stort et overblik over børnenes leg som muligt, og hvor 
der kun blev kommunikeret, når børnene skulle noget (fx spise), eller når der opstod 
konflikter mellem børnene. Der er således ikke mange eksempler i materialet på in-
teraktioner om aktiviteter mellem børnene og det pædagogiske personale – altså 
der hvor det pædagogiske personale direkte interagerer med børnene. Der hvor fo-
kus netop er på samspillet og opmærksomheden på børnene fremfor den panoptiske 
overvågning eller det pædagogiske personales opmærksomhed mod hinanden, fx på 
legepladsen hvor der i materialet er mange eksempler på, at det pædagogiske perso-
nale står sammen i klynger og snakker og kun interagerer med børnene, når det lyk-
kedes insisterende børn at få opmærksomheden fra personalet, eller når der opstår 
konflikter børnene imellem. 

Det skal understreges igen, at materialet som ovenstående bygger på, ikke siger noget 
generelt om de enkelte institutioner eller om daginstitutioner i det hele taget, men 
skal ses som et opmærksomhedspunkt, der viste sig under de gennemførte deltage-
robservationer. Med opmærksomhedspunkt menes der netop ikke en generaliseret 
tendens eller et typisk mønster, men nærmere en dør på klem, hvor det kunne være 
interessant og måske ligefrem hensigtsmæssigt at åbne døren helt for at få afdækket 
om og i så tilfælde i hvor stort omfang, der eksisterer en uligevægt i forhold til inter-
aktionen og kommunikationen mellem pædagogisk personale og børn. Der er flere 
måder at blive ’sprog- og interaktionsopmærksomme’ på. En afdækning af netop 
dette forhold kunne foregå gennem observationer og registreringer af sprogtonerne 
og måder at kommunikere og interagere på og kunne samtidig være fokusområde i 
fx virksomhedsplanen. På baggrund af en eventuel afdækning vil det være muligt på 
et informeret grundlag at arbejde videre, som man altid har gjort, at fortsætte op-
mærksomheden på området eller at gennemføre handlinger eller direkte ændringer. 
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…”Man	kan	vel	egentligt	spørge,	hvor	innovative	er	vi	egentligt	blevet,	det	
kan	godt	være	vi	skal	være	innovative,	men	vi	skal	være	innovative	på	en	
måde,	så	der	kommer	noget	ud	af	det,	vi	ønsker	ikke	kun	at	gøre	ting	for	at	
profilere/markedsføre	Ringsted,	vi	ønsker	at	ændringerne	skal	kunne	ses	
ude	i	den	enkelte	institution,	hos	det	enkelte	barn…”

Ringsted kommunes daginstitutionsområde har været igennem en proces med 
implementering af nye politikker, uddannelse af ledere og senest debatter om 
strukturændringer og madordninger. De har med andre ord været igennem, og 
vil sikkert fortsat være det, videregivelse af komplekse opgaver fra forvaltning 
og lovgivning. De pædagogiske ledere er dem der først og fremmest må bære og 
håndtere denne kompleksitet i en fortsat fortolkning af den magtoverlegnes (for-
valtningens eller lovgivningens) intentioner. De pædagogiske ledere står således 
med et ansvar, der handler om hvordan man indenfor de givne rammer kan skabe 
den nødvendige samordning for at realisere den forventede kontinuerlige pæda-
gogiske udvikling (jf. afsnit om ”den reflekterende og perspektiverende velfærds-
leder”). 

Hvordan skal man agere som leder i denne kompleksitet, kan det læres ved at tage 
en diplomuddannelse i ledelse og hvilken virkning kan en sådan uddannelse have 
på, hvordan pædagogikken bliver til og udføres i daginstitutionerne? Vi har i nær-
værende rapport forsøgt at kredse om nogle af disse spørgsmål. Svarene er ikke 
entydige, og der viser sig næsten i alle sammenhænge et ”men på den anden side”. 

lederne kommer til orde gennem spøgeskemaer 
og interview 
Spørgeskemaundersøgelsen blandt lederne taler et forholdsvist klart sprog, når 
det handler om, hvorvidt lederne har fået noget anvendelsesorienteret ud af ud-
dannelsen. Eller sagt med andre ord, om der har været transfer fra uddannelse 
til job. En meget stor del af lederne oplever at uddannelsen har styrket deres le-
delsesmæssige kompetencer i forhold til projektets mål. En lidt mindre del, men 
stadig ca 70 % oplever at uddannelsen har styrket deres ledelsesmæssige kompe-
tencer i forhold til kodeks for god ledelse. Også når det handler om det personlige 
lederskab, ledelse af medarbejdere, ledelse af pædagogisk udvikling, af kvaliteten 
i daginstitutionen og i forhold til samarbejdet med eksterne parter oplever le-
derne en styrkelse (selvfølgelig på forskellige niveauer) efter deltagelse i lederud-
viklingsprojektet.

Fokusgruppeinterviewet understøttede den samme tendens som der ses i svarene 
i spørgeskemaundersøgelsen, lederne oplever sig langt bedre rustet i rollen som 
såvel professionel som pædagogisk leder. Interviewet tydeliggjorde at oplevelsen 
af at have profiteret på uddannelsen kunne høres i ledernes refleksive svar og 
deres håndtering og beherskelse af de forskellige logikkers og perspektivers dis-
kurser.

Interviewet tydeliggjorde, at udviklingsforløbet havde medvirket til at øge leder-
nes forventning til, i højere grad end for nuværende, at deltage i de forvaltnings-
mæssige strategiske drøftelser og beslutninger indenfor det pædagogiske område.

Afrunding
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Pædagogerne kommer til orde gennem 
spørgeskemaer og interview
Et af de karakteristiske opmærksomhedspunkter, der kan læses ud af pædagogernes 
svar på spørgeskemaerne er, at de ikke umiddelbart synes at det entydigt er ledernes 
udviklingsforløb, der har medvirket til at de oplever et anerkende arbejdsmiljø og et 
progressivt pædagogisk udviklingsmiljø. Begrundelsen for dette kan denne under-
søgelse ikke svare på, men lidt forsigtigt kan der argumenteres for at en af begrun-
delserne måske er, at Ringsted kommune igennem mange år har fokuseret på det 
pædagogiske udviklingsarbejde, pædagogerne har således i flere år uddannet sig til 
at kunne varetage det pædagogiske udviklingsarbejde. En af begrundelserne for at 
iværksætte lederudviklingsforløbet var faktisk, at lederne skulle blive dygtigere til 
at skabe rum og rammer så pædagogerne selv kunne tage teten i det pædagogiske 
udviklingsarbejde. 

Der må på en eller anden måde være skabt de rammer og det rum, for pædagogernes 
svar i såvel spørgeskemaundersøgelsen som ved interviewene udtrykker, at de ople-
ver inddrages i det pædagogiske udviklingsarbejde. De har opnået en større	faglig	
sikkerhed	og selvstændighed. De tør tage initiativ og være proaktive, kendetegn der i 
en organisations -og ledelsesdiskurs vil være klare tegn på faglig selvledelse. 

Det at agere som faglig selvledende medvirker til at kompleksiteten i pædagogens 
hverdag øges, dette kommer til udtryk når pædagogerne i interviewene siger, at de 
oplever at deres hverdag fremtræder mere kompleks og dilemmafyldt.

Kompleksiteten bevæger sig altså stødt og roligt ned gennem systemet, og medfører 
en forvent-ning om, at den enkelte pædagogiske medarbejder er og agerer fagligt 
selvledende og selv er i stand til at kunne vurdere, hvornår hun har brug for lederens 
eller UPPRs faglig supervision.

Chefer, konsulenter og tværfaglige kollegaer 
kommer til orde gennem interview
Der lyder nærmest en samstemmende positiv evaluering af lederudviklingsforløbet 
fra UPPR, skolelederne, skole-og dagtilbudschefen og den faglige konsulent. 

Den positive evaluering italesættes med ord som ”langt tydeligere ledelse”, ”proak-
tive”, ”medvirker til at sætte både den pædagogiske og ledelsesmæssig dagsorden i 
kommunen”, ”udviser initiativ og medvirker i højere grad til at få realiseret de poli-
tiske målsætninger”.

Særlig Skole-og dagtilbudschefen og den faglige konsulent i forvaltningen samt kon-
sulenten fra UPPR fremhæver den positive ændring, der viser sig ved at flertallet af 
lederne viser kompetence og lyst til at tage lederskabet på sig, agere fagligt selvle-
dende og påtage sig kompleksiteten og de medfølgende paradokser, der opstår og 
opleves, når politiske målsætninger skal gennemføres i en krisetid. De pædagogiske 
ledere har således opnået den ønskede empowerment og lever hermed op til ”super-
visonsforvaltningens” forventninger og krav. 
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Bagsiden af ledernes udvikling synes at være en vis polarisering, der gives således 
udtryk for, at institutionerne er meget forskellige i, hvor meget de fylder i samarbej-
det i forhold til at få givet liv og mening til de nationale og kommunale politikker på 
børneområdet. Der synes således i visse sammenhænge at være ved at opstå en form 
for et A – og B- hold. De talende og dagsorden sættende pædagogiske ledere og de 
mere stille, tilbagetrukne og måske lyttende. Om dette åben-bart mere eller mindre 
synlige tegn på en form for polarisering hænger sammen med de tendenser, vi har 
udtrykt i analysemodellen innovation, status qua, regression, kan vi ikke afgøre med 
de data vi har indhentet. Men vi kan opfordre til, at ledergruppen tager bolden op 
og får belyst, hvad der er på færde, og hvordan man gennem et bevidst og målrettet 
arbejde måske kan få minimeret forskellene, så alle ikke alene udfordres men også 
har modet og viljen til at tage udfordringen op. 

Observation af lederne, observatøren kommer orde
Observationerne af lederne i deres ledelsesmæssige praksis, er kun gennemført med 
få nedslag, der er tale om observationer hos 3 ledere og ved i alt 5 ledermøder. 

Lederne viste her, at de beherskede både den politiske og økonomiske diskurs, sam-
tidigt med at de også udviste kompetence til at forholde sig til og anvende flere for-
skellige styringsværktøjer. Ledelsesbeslutninger bliver truffet uden megen tøven. 
”De vilde problemer” blev gjort til ”tamme” problemer ved hjælp af forskellige ledel-
sesteknologier. Herved kom der styr på kompleksiteten og de ”nødvendige” beslut-
ninger kunne træffes.

Lederne gav personalet rum og rammer til at drøfte de politiske beslutninger og de-
res administrative og pædagogiske konsekvenser. De vekslede ubesværet mellem de 
hårde og de bløde logikker, og beherskede til fulde den forandrings-kommunikation, 
der er forudsætningen for at fastholde kommunens politiske udviklingsstrategi. Le-
derne håndterer diskursskift bevidst reflekterende og formåede gennemgående at 
give personalet rum og tid til at følge med ind i den nye diskurs. 

Lederne skabte tid og rum for drøftelser af det pædagogiske udviklingsarbejde og 
det var særligt i denne dialog (diskurs), at indholdet i ”kodeks for god ledelse” kom i 
spil, for det var her ledernes kompetence til at skabe et demokratisk, anerkendende 
og lærende miljø kom på prøve og i overvejende grad var der tale om beståelse med 
høj karakter. 

Afslutningsvis skal det fremhæves at lederne ved personalemøderne i forskellige 
sammenhænge arbejdede bevist med at understøtte medarbejderne til en proaktiv, 
ansvarstagende faglig selv-ledelse. I mange tilfælde lykkes det fint, men det skal også 
fremhæves at netop denne ledelsesmæssige opgave, kan være en stor udfordring for 
lederne, for hvordan skabe empowerment hos medarbejdere, der ønsker power fra 
lederne? Også her kan analysemodellen om innovation, status qua og regression 
måske med fordel inddrages for at skabe en drøftelse i ledergruppen, således at det 
fortsatte arbejde med at skabe selvledende og ansvarstagende medarbejdere i de 
pædagogiske institutioner bliver en fælles opgave og ikke kun en individuel ledel-
sesopgave.
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Sidst men ikke mindst kommer der et lige råb om vagt i gevær fra observatøren. År-
sagen til opråbet er en eftertanke efter analysen af den proces, der udspandt sig på 
personalemøderne. Ledernes kompetence til at håndtere diskurs og perspektivskift 
medførte en meget effektiv mødeledelse. Effektiviteten medførte mange positive til-
tag og beslutninger, men eftertanken der dukkede op var, om den strategi der blev 
anvendt for at omgås paradokserne, var en bevidst ledelseshandling og hvis den var, 
hvor	og	hvornår	åbner	lederne	så	drøftelserne	om	de	dilemmaer	og	paradokser,	
der	uvægerligt	opstår,	når	institutionerne	og	hermed	pædagogerne	skal	fortsætte	
med	at	udvikle	kvaliteten	af	det	pædagogiske	arbejde,	samtidigt	med	at	ressour-
cerne	mindskes	og	effektiviteten	og	dokumentationspligten	 stiger? Nærmere be-
stemt, hvor bevidst arbejder de pædagogiske leder med at skabe refleksionsrum, 
hvor paradokserne kan åbnes, forskydes, forhandles og handles på. Et spørgsmål 
der hermed videregives til ledergruppen med håb om at det må findes tilstrækkeligt 
interessant til at blive drøftet.

Observation i de pædagogiske institutioner, 
observatøren kommer til orde.
Mange medarbejdere giver udtryk for, at de altid har haft en anerkendende tilgang 
til børnene, og at der ikke har været en styrkelse af dette under eller efter lederud-
viklingsprojektet.

Dette rejser spørgsmålet om, hvilke opfattelser af anerkendelse man opererer med, 
og hvorvidt det lader sig ”praktisere”, uden det bliver en form for automatisering af 
talemåder eller sprogtoner? På trods af observationernes ydmyge omfang pegede de 
dog på et væsentligt opmærksomhedspunkt, som netop omhandlede tilgangen til 
børnene eller måden man som pædagogisk medarbejder interagerer med børnene 
på. Observationerne viste, at der måske er behov for at arbejdet med ”indersiden” 
eller det konkrete pædagogiske arbejde med børnene, og visionerne for dette kan 
være fokusområde de kommende år, hvor fx sprogtonerne kan undersøges og regi-
streres, og hvor man ikke blot diskuterer hvilken form for pædagogisk tilgang, der er 
ønskelig, men også følger den til dørs i forhold til, hvordan og hvorvidt den ønskede 
tilgang udøves eller praktiseres. 

Dagtilbuddene er lovgivningsmæssigt og i praksis blevet en integreret del af vel-
færdssamfundet og af den kommunale forvaltning af børns liv fra 0 – 18 år. (Smidt 
og Malmgren, 2006). Lederudviklingsprojektet har været en vigtig del af at komme 
fra lovgivning til handling. Det er en vigtig bevægelse – tidligere har fokus i høj grad 
været på skolen (politisk og økonomisk), men der er en stigende erkendelse af, at 
børnenes selvopfattelse og lyst til at lære i samspil med andre og med omverdenen 
grundlægges tidligt i livet. Børnene møder ikke forudsætningsløse i skolen, mange af 
de forhold, der bevirker om børnene senere i livet kommer i den gruppe, der får ud-
dannelse og arbejde, eller i den gruppe (ca. 25%) der ikke får uddannelse, kan være 
i spil allerede i dagtilbuddet.
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Bilag 1

Undersøgelsen i tal

Der er blevet gennemført 2 omfattende spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med 
nærværende evaluering. Følgende er en grafi sk visning af et udpluk af besvarelserne.

Spørgeskemaundersøgelse til ledere

Fortsætter du med at gøre uddannelsen færdig i 2010?

Har du intentioner om at gøre uddannelsen færdig?

I hvilken grad oplever du at uddannelsen har styrket dine ledelsesmæssige kompe-
tencer i forhold til projektets ovenfor nævnte mål?

I hvilken grad oplever du at uddannelsen har styrket dine ledelsesmæssige kompe-
tencer i forhold til kodeks for god ledelse?
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Det personlige lederskab – I hvilken grad gør du dig etiske overvejelser og refl ekterer 
over etiske dilemmaer?

Det personlige lederskab – I hvilken grad er du blevet styrket i at kunne arbejde be-
vidst med det private, det personlige og det professionelle lederskab?

Det personlige lederskab – I hvilken grad har projektet medvirket til, at du er blevet 
kritisk refl ekterende i forhold til eget lederskab?
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Ledelse af medarbejdere – I hvilken grad oplever du, at du er blevet bedre til at træde 
i karakter i forhold til medarbejdergruppen, når vanskelige beslutninger skal træffes?

Ledelse af medarbejdere – I hvilken grad oplever du, at projektet har medvirket til, 
at du i højere grad inddrager medarbejderne i beslutninger om det pædagogiske ud-
viklingsarbejde?

I hvilken grad oplever du, at du er blevet bedre til at skabe mulighed for refl eksion 
og læring?

I hvilken grad er du blevet bedre til at anerkende den enkelte medarbejders pæda-
gogiske kompetencer?
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Ledelse af udvikling af kvaliteten i daginstitutionen – I hvilken grad oplever du at 
kvaliteten i det pædagogiske arbejde er blevet bedre?

Ledelse af udvikling af kvaliteten i daginstitutionen – I hvilken grad oplever du, at I 
er blevet bedre til at evaluere og dokumentere jeres arbejde?

Ledelse af udvikling af kvaliteten i daginstitutionen – I hvilken grad oplever du, at 
evaluering og dokumentation forbedrer kvaliteten af det pædagogiske arbejde?

Ledelse af udvikling af kvaliteten i daginstitutionen – I hvilken grad oplever du, at 
dine kompetencer i forhold til implementering og forankring af udviklingsprojekter 
i institutionen er blevet styrket?
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Ledelse og organisation – I hvilken grad har projektet medvirket til at styrke det 

tværfaglige samarbejde?

Ledelse og organisation – I hvilken grad har projektet medvirket til at styrke det 

tværsektorielle samarbejde?

Ledelse og organisation – I hvilken grad har projektet medvirket til at styrke dialo

gen med fagforvaltningen?

Ledelse og organisation – I hvilken grad har projektet medvirket til at styrke dialo-
gen på lederforummøder?
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Ledelse og organisation – I hvilken grad har projektet medvirket til at styrke dialo-
gen på distriktsmøder?

Ledelse og organisation – I hvilken grad har projektet medvirket til, at du i højere 
grad tager aktivt del i og ansvar for, at institutionen kommer på den politiske dags-
orden?

I hvilken grad oplever du at dine nyerhvervede kompetencer bliver bragt i anven

delse i samarbejdet med: – Børne- og Kulturforvaltningens konsulenter i UPPR

I hvilken grad oplever du at dine nyerhvervede kompetencer bliver bragt i anven-
delse i samarbejdet med: – Dine nærmeste ledere i Børne- og Kulturforvaltningen
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I hvilken grad oplever du at dine nyerhvervede kompetencer bliver bragt i anven-
delse i samarbejdet med: – Andre forvaltninger
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Bilag 2

Spørgeskemaundersøgelse til medarbejdere

4. Har du været orienteret om/haft kendskab til projekt ’proaktive ledelsesmiljøer i 
pædagogiske kontekster’

5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du en forandring hos ledelsen/styrkelse af 
ledelsen efter lederens deltagelse i projektet

5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at din ledelse er blevet bedre til kritisk 
refl eksion over egen ledelse

5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at din ledelse er blevet bedre til at træffe 
svære beslutninger?
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5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at lederne understøtter personalets del-
tagelse i netværk på tværs af institutioner?

5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at din leder har lydhørhed i forvaltningen 
(både selve forvaltningen, men også UPPR, børne- og ungerådgivningen osv.)?

5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at din leder har lydhørhed i forhold til 
politiske beslutninger?

5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at din leder anerkender dit pædagogiske 
arbejde? 
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5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at din leder står i spidsen for/understøt-
ter institutionens pædagogiske udvikling?

5. Om ledelsen – I hvilken grad oplever du, at din leder understøtter medarbejdernes 
kompetenceudvikling? (altså medarbejderne på den enkelte institution)

6. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever du mere fokus på og plads til 
pædagogisk udvikling efter lederens deltagelse i projektet?

6. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever du større rum til pædagogisk 
udfoldelse efter lederens deltagelse i projektet? 
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6. Om pædagogisk udvikling – I hvilken høj grad oplever du større kritisk refl eksion 
blandt det pædagogiske personale efter lederens deltagelse i projektet?

6. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad bliver der drøftet igangsættelse af nye 
initiativer?

6. Om pædagogisk udvikling – Er der opbakning fra ledelsen til nye initiativer?

6. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad bliver der i din institution drøftet ud-
vikling af pædagogisk praksis?
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7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever du en ændring i dialogformen 
mellem ledelse og personale? 

7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever du en ændring i dialogformen 
personalet i mellem

7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever du en ændring i dialogformen 
overfor børnene?

7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever du en ændring i dialogformen 
overfor forældrene?
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7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad har projektet styrket institutionens 
arbejde med børn med særlige behov?

7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever du, at kvaliteten i det pædago-
giske arbejde er blevet bedre? 

7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad er I blevet bedre til at evaluere og do-
kumentere jeres arbejde?

7. Om pædagogisk udvikling – I hvilken grad oplever I, at evaluering og dokumenta-
tion forbedrer kvaliteten af det pædagogiske arbejde? 
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