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FORORD

Denne afhandling har været længe undervejs. Den har levet i årevis i fredelig 
og frustrerende sameksistens med arbejdslivets øvrige opgaver. Selv om den 
slags konkurrence om opmærksomheden har flest ulemper, så er der også 
fordele; afhandlingen er transformeret – modnet, om man vil – undervejs og 
forhåbentlig vil en læser kunne se et gennemslag af  denne proces i resultatet. 
Ikke som en afhandling der er radrenset for insisterende forestillinger om 
forsimplede sammenhænge, men måske som en afhandling der i sin helhed 
både iagttager en empiri og samtidig bidrager med betydningen af  at iagttage 
på denne måde.

Der er givet at jeg ikke havde nået dette foreløbige resultat uden støtte fra mine 
omgivelser. 
Jeg vil sige tak til mine vejledere: 
Jeg vil gerne takke Mads Hermansen for den forskningsfaglige inspiration, for 
vejledningens mix af  venlige spark og omsorg og for den tillidsfulde langmo-
dighed som han har støttet projektet med. 
Og jeg vil takke Søren Langager for problemfeltets tidligste inspiration, for 
udfordringen til den store tegning da det virkelig gjaldt og for opbakningen i 
skriveprocessen.

Endvidere tak til Hanne Jepsen for den store inspiration til den valgte 
fremgangsmåde.

Afhandlingens projekt lægger sig i forlængelse af  et organisationsudviklingspro-
jekt – et skoleudviklingsprojekt hvor jeg deltog som konsulent. Mit forsknings-
projekt lukrerer på denne måde på [Skolens] organisationsudviklingsprojekt. 
En organisation der er vært for et forskningsfokus gør sig åben: Tak til [Skolen] 
fordi den risikerede denne åbenhed. I særlig grad tak til Torben Antonsen 
for at stille sig så velvilligt til rådighed gennem hele projektet og for at læse 
på tværs af  opgavens billeder. Også tak til Hanne Joensen for at læse med på 
mine billeder.

Jeg vil takke min arbejdsplads, nu VIA University College, for stor forståelse 
hen over alle fusioner – og Lise Kold for udstrakt biblioteksbistand.

Mine nære kollegiale relationer undervejs har været ganske afgørende for 
projektets gang – som opbakning og som inspirerende sparring til teori og 
begreber. Derfor må jeg takke Jesper Juel Pedersen, Per Schaarup, Marianne 
Nykjær Madsen og Birgit Ryberg for deres forståelse, for deres udfordrende 
mangel på forståelse når min argumentation er tyndest – og i øvrigt for de mange 
givtige, faglige drøftelser der er støbt med i afhandlingens fundament.
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Og endelig vil jeg takke Agnete Brandt Lassen for den opbakning uden hvilken 
intet lader sig gøre.

For mangler og anden løsagtighed har jeg imidlertid kun mig selv at takke.

Århus, februar 2008

Frode Boye Andersen
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2. INDLEDNING
...”An observer, since he distinguishes 
the space he occupies, is also a mark.”

Spencer-Brown (1994:76)

Som konsulent og i forskningslignende sammenhænge har jeg været involveret i 
flere forsøg på at bringe organisationer, hyppigst skoler, i bevægelse. Bevægelsen 
har haft forskellige benævnelser: forandring, udvikling, læring, – men benævnel-
sen har ikke i sig selv nogen større betydning. Til gengæld har det i alle tilfælde 
været karakteristisk at det åbenlyst var vanskeligt i organisationerne at lede 
denne bevægelse. Arbejdet i feltet har således forstærket min opmærksomhed 
på ledelsesaspektet i sådanne organisationsbevægelser. Der er noget paradoksalt 
ved disse organisationsbevægelser, der ofte snarere er mangel på bevægelse, 
bevægelse i tilsyneladende tilfældighed eller bevægelse i diffuse retninger; på 
nogle punkter kan det se ud som om det erklærede eller intenderede ikke 
realiseres netop på trods af  alle gode odds. 
Med skolen som eksempel: Vi er i slutningen af  1990’erne. Evaluering som 
uafvendeligt fænomen kan efterhånden læses af  alle som skriften på væggen. 
Uanset om man måtte være for eller imod. Tolv skoler i et landsdækkende, 
treårigt udviklingsprojekt får kommunal opbakning og konsulentbistand til at 
udvikle evalueringspraksis lokalt på skolerne. Alligevel bliver den største del af  
skolernes projekttid ikke anvendt på evaluering, men på at håndtere forbehold 
i organisationen og på at vinde deltagerne for formålet undervejs.1
Endnu et skoleeksempel: Vi er i begyndelsen af  1990’erne. Danmarks 
Lærerforening sætter sammen med Danmarks Lærerhøjskole fokus på sko-
leudvikling. Tolv skoler i et landsdækkende, treårigt udviklingsprojekt, hvor 
skolerne har skullet ansøge om at komme med blandt de udvalgte. Skolerne 
får konsulentbistand til udviklingsforløb som de selv formulerer på baggrund 
af  skolens aktuelle behov. Det skulle ikke kunne gå galt. Alligevel kommer 
størsteparten af  projekterfaringerne til at handle om at håndtere forbehold, 
om at manøvrere i konflikter og om forskellige opfattelser af  hvilket projekt 
man er taget til. Og der eksisterer ikke megen energifyldt beskrivelse af  god 
bevægelse på skolerne.2
Man kan efter temperament forklare eksemplerne med inkompetence hos 
ledere og konsulenter, med mangel på tilstrækkelige ressourcer i forløbet, med 
topstyret konspiration mod en demokratisk skoleudvikling, med fravær af  
forandringsparathed i skolekulturen, med utydelighed i projektforventningerne, 
med usamtidighed mellem drift og udvikling – og med ganske meget andet. 
1 ’Projekt Skoleevaluering’ hvor jeg var konsulent; disse nøgterne forhold fremgår ikke direkte af  

den publicerede rapportering, men dog indirekte gennem de temaer som projektets forskning giver 
anbefalinger på. Se Harrit 1999b.

2 SKUP-projektet; de mest uddybende beskrivelser er skrevet af  konsulenter og handler om konsulentens 
genvordigheder som ekstern under skoleudviklingens betingelser, Hermansen 1997; 2001 og Moos & 
Thomassen 1997.
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Formodentligt vil man da være dækket ind og kunne få ret i det meste. Det er 
bare ikke tilstrækkeligt til at give indsigt i det umiddelbare spørgsmål, som også 
bliver min drivkraft videre frem: Hvordan man kan lede en ønsket bevægelse 
i en organisation som skolen?3

I min tilgang til udfoldelsen af  dette undersøgelsesspørgsmål trækker jeg særligt 
på to inspirationer:
-  gennemgribende på teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer – med 

organisation som et særligt socialt system,4
-  og desuden på forestillinger om projekter som en ukonventionel organisatorisk 

form der modsvarer særlige behov i moderne organisationer.5 

Teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer giver mulighed for at iagttage 
organisationen ’skolen’ som et forhold af  adskilte, operativt lukkede systemer der 
gensidigt kun optræder som omverden for hinanden. Organisationen er henvist 
til kommunikation; ret beset er organisationen intet andet end kommunikation 
og dette grundvilkår sætter også ledelse som kommunikation – kommunikation 
der leder.
Med dette afsæt tilføjer jeg en ambition om ikke blot at belyse mit empiriske 
undersøgelsesspørgsmål, men om også at kunne rekonstruere begreber og 
måder at iagttage på gennem et systemteoretisk perspektiv.
Systemteorien bidrager desuden – nok så væsentligt – med det teoretiske 
grundlag for de centrale begreber distinktion, iagttagelse og erkendelse. Dette 
epistemologiske udgangspunkt for teorien om autopoietisk selvreferentielle 
systemer bliver også udgangspunkt for denne afhandlings bestemmelse af  
hvorledes man kan skelne og iagttage i verden – og dermed grundlag for den 
anvendte analysestrategi.

På et mere ligefremt niveau trækker afhandlingen på forestillinger om pro-
jektledelse som en dynamisk ledelsesoptik for uforudsigelige processer i både 
organisationer, projektgrupper og andre løskoblinger. Anvendelsen af  projekter 
og projekttænkning som metafor for organiseringen af  bevægelse og selvledelse 
– og især den ledelse der knytter sig til denne organisering – får betydning for 
afhandlingen i det følgende.

Begge de nævnte inspirationer er aktive i dette indledende afsnit, fordi jeg 
allerede altid iagttager feltet med ledelse, organisation og mulig bevægelse i 
organisationen ud fra disse ledetråde. Tilsvarende er mine ledeforskelle allerede 
serielt i aktion som iagttagelsespunkter eller markeringer. 
3 Jeg bruger bevægelse inspireret af  Wandel hos Luhmann (2000a:330f.); Wandel iagttages som ændringer 

i præmisstrukturen. I modsætning til Luhmann knytter jeg både operation og dynamik til bevægelse 
– som dermed ikke er forbeholdt et strukturelt niveau (jf. ’change’). Bevægelse bliver dermed en art 
sekventiel Wandel.

4 Luhmann 2000a; 1993b; 2000b.
5 Christensen og Kreiner 1991, Langager 1994.
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Disse bemærkninger forudskikker et afsnit om vidensskabelse – om hvordan 
viden ikke alene skabes gennem iagttagelse, men netop gennem iagttagelse 
der kløver verden på en særlig måde. Jeg vender altså tilbage til denne vigtige 
præmis for analytisk iagttagelse, men foreløbig trækker jeg de to inspirationer 
med i den videre udfoldelse af  problemstillingen: Hvordan kan man lede en 
ønsket bevægelse i en organisation som skolen? Hvordan bliver man klogere 
på dette forhold? 

Afhandlingen bliver en analytisk udfoldelse af  et case studie med fokus på 
ledelse. Case studiet foregår i en organisation der i en periode erklæret arbejder 
med sin egen bevægelse – en skole med et udviklingsprojekt. Organisation 
gennemfører et udviklingsforløb med et udviklingsfokus der knytter sig til 
organisationens kerneydelse: læring. Dette forløb involverer en konsulent der 
gennem aktionsforskning skal støtte udviklingen og formidle forskningsmæssigt 
fra organisationens arbejde med sit udviklingsfokus.6 

Case studiet omhandler ikke organisationens udviklingsprojekt men derimod 
’ledelse’ i projektet i organisationen. Case studiet (ph.d.-projektet) er således 
ikke identisk med skolens projekt eller med det nævnte fokus i aktionsforsk-
ningsprojektet – men der er naturligvis åbenlyse berøringsflader. 
Case studiet handler på denne måde ikke om hvad der kommer ud af  projektet; 
case studiet fokuserer i stedet på ledelse af  den bevægelse som projektet inde-
bærer: Hvordan ’sættes’ ledelse af  projektet, hvordan lader ledelse sig iagttage 
i et projekt i en organisation som skolen, hvordan iagttages ud fra ledelse? 
Udviklingsprojektet (vilkår, forløb, ledelse mv.) er fastholdt gennem en række af  
iagttagelser. Beskrivelsen af  hvorledes organisationen bakser med sin bevægelse 
er en fremstilling af  sådanne iagttagelser. Det er en fortælling om udvikling 
der både lykkes og ikke-lykkes, om kulturelle doublebinds, om blinde pletter, 
om procesforståelse og om ledelse der finder nye ansatser. Denne iagttagelsens 
iagttagelse fremkalder case studiet i seks billeder (Billede I-VI) der tilsammen 
fremstiller afhandlingens case. 

Jeg har valgt at neutralisere empirien i beskrivelsen.7 Dels for at fjerne konkrete 
navnes distraherende element. Dels for at støtte opmærksomheden på at de 
analytiske konklusioner ikke alene skulle kunne lade sig føre tilbage til casens 
skole, men må argumenteres som relevante for skolen som organisation. Og 
måske faktisk for en stor variation af  både offentlige og private organisationer, 

6 Organisationens eget projekt er et konkret udviklingsforløb på en skole i Århus. Det er mig selv der 
er konsulent og aktionsforsker på skolens projekt, og mine egne iagttagelser indgår således også i de 
iagttagelser jeg iagttager. Jeg bliver på denne måde en del af  mit eget felt, hvilket angiver et grundvilkår 
for denne forskningsmulighed.

 En fremstilling af  aktionsforskningsprojektets udviklingsforløb findes i Andersen 2003a. 
7 Gøre neutral, fordi anonymisering ikke lader sig realisere med de anvendte referencer, men i øvrigt 

heller ikke er begrundet i casens karakter.
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der har kontekstuelle træk for ledelse af  bevægelse fælles med fx skoler.8
Den konkrete skole i casen kaldes derfor [Skolen],9 og denne skole beskriver 
selv i sin ’skoleplan’ sit udviklingsforløb som et af  flere indsatsområder:

BILLEDE I: KONTURER AF [SKOLE] MED INDSATSOMRåDE
[Skolen] er i andet år af  et udviklingsforløb hvis midler og særlige bevågenhed 
slutter med dette år 2. Forud er gået et år 1 hvor [Skolen] på samme måde som 
år 2 har haft udviklingsforløbet integreret i sin årsrytme. Og i året før da har 
skolen gennem et forprojekt i udviklingsforløbets år 0 prøvet sig frem til en 
modus for et samlet udviklingsforløb på [Skolen]. Der er altså reelt tale om et 
egentligt udviklingsforløb over tre år. Det er lang tid i en skoles perspektiv.

[Skolen] er fra 1970 og beliggende i (...) et forstadsmiljø overvejende med parcelhuse, men 
også med socialt boligbyggeri. (...) Skolens indre struktur og opbygning kan karakteriseres 
som 5 små skoler i den store skole. Hvert hus eller skole, som rummer 6-8 klasser med en 
lodret elevfordeling (0. – 9. klasse)  samt 10 – 14 lærere, fungerer stort set autonomt. Man 
har egen økonomi til undervisningsmidler, lejrskoler, ekskursioner m.v. og sin egen huskultur 
på mange områder (arrangementer, adfærdsnormer m.v.).10

[Skolen] er vokset op som nybygget sammen med boligområdet, og beskrivelsen 
af  skolens lærere kunne også være beskrivelsen af  pædagogiske nybyggere 
der har ladet sig udfordre af  mulighederne for at skabe en skole med en stolt 
identitet – Skolen kan i øvrigt karakteriseres ved at have et udviklingsorienteret og 
dynamisk skolemiljø, hvor man har en kritisk debat, et levende engagement og et udstrakt 
samarbejde, samt tradition for at deltage i udviklingsarbejder.11 Nybyggernes pædagogiske 
landvindinger giver også et billede af  en tilhørende pædagogisk liberalisme for 
de enkelte enheder på [Skolen]:
*  Der er på skolen stor erfaring i forsøgs- og udviklingsarbejde, men ikke tradition for fælles 

udviklingsprojekter.
*  Der er på skolen ikke tradition for eller nogen stor erfaring i at arbejde med målsætninger 

og handleplaner, ligesom der ikke er tradition for stor skriftlighed på disse områder.12

Nye tiders systematik kommer til [Skolen] sidst i 90’erne; der kommer en ny 
skoleleder og det lokale skolevæsen formulerer sig i en mere indgribende dis-
kurs som skolelederen rekapitulerer for lærerne: Baggrunden var klar nok: Århus 
Skolevæsen ville være ”en lærende organisation”, hvor sammenhængende skoleudvikling skulle 
være kendetegnet, og hvor implementering af  den nye folkeskolelov skulle slå igennem senest 
i år 2000. Skolelederne skulle efter to år på skolebænken være dynamoerne og resultaterne 
skulle afrapporteres gennem skoleplanerne. Værs’go’!
8 Se fx p.116.
9 Således også redigeret i gengivelsen af  dokumenter mv. der refererer til [Skolen].
10 Fra Skolebeskrivelse p.4 i skoleplanerne 1998-99, 1999-00, 2000-01.
11 Fra Cranil, Holst, Johansen & Østergård (1993), her citeret af  [Skolen] selv i Skolebeskrivelse p. 4 i 

skoleplanerne 1998-99, 1999-00, 2000-01. 
12 Fra Status under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, p.7 i skoleplanen 1998-99.
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(...) Vi tog det som en udfordring. Vi ville godt være med på vognen, når toget kørte, og var 
der mulighed for udviklingsmidler, var det ikke tosset at få del i dem også. Efter et pæd.
rådsmøde i maj 1998 skrev vi ansøgningen og fik både forsknings- og udviklingsprojekt 
som én af  tre skoler i Århus.
”Det ændrede læringsbegreb – den ændrede lærerrolle” – det er jo det, alle lærere på Danmarks 
folkeskoler skal forholde sig til, og hvorfor så ikke give vore lærere al den hjælp, de kan få 
til det?13  Skolelederen griber chancen da skolevæsnet og den lokale afdeling af  
Danmarks Lærerhøjskole (DLH) samarbejder om udlodning af  forsknings- og 
udviklingsmidler til 3-4 skoler som vil arbejde med læring i organisationen. 
Sammen med konsulenter fra DLH og skolens pædagogiske udvalg formulerer 
skolelederen udviklingsforløbets afsæt. Udgangspunkt for projektet er at skabe 
udvikling og læring i skolen. Vi forestiller os en fælles bevægelse på vores skole, der er klart 
udviklingsorienteret, men som i kraft af  sin husstruktur har haft en høj grad af  autonomi, 
hvor der ikke har været tradition for fælles skoleudviklingsprojekter. Vi vil ikke sætte 
autonomien over styr, da der er store kvaliteter i den, men det nye for medarbejderne på skolen 
vil være at arbejde systematisk med læreprocesserne som en integreret del af  lærerarbejdet. Det 
gøres ved at tage udgangspunkt i den pædagogiske praksis, der udfolder sig på skolen og gøre 
den til genstand for refleksion gennem samtalen/dialog lærere imellem, lærere-ledelse, i teams 
samt i pæd. råd.14 Denne formulering af  udviklingsforløbet kan betragtes som 
et credo for [Skolens] projekt; en fælles bevægelse uden tab på autonomien og 
et arbejde med læreprocesser i allerede forekommende praksis – gennem løft 
til et refleksivt niveau. På denne måde skærmes autonomien både i proces og 
indhold. Spørgsmål om tilslutning får derfor også stor betydning: Henvendelsen 
har været præsenteret for det samlede lærerkollegium, der har sagt ja til at deltage i projektet, 
men foreslår, at der i 1998/99 laves et forprojekt for så i de to efterfølgende år at indgå i et 
egentligt forskningsprojekt.15 På samme vis med den tilslutning der ligger i deltagernes 
identifikation med projektet. I forbindelse med [Skolens] udviklingsprojekt er det af  
essentiel betydning at lærerne/den enkelte lærer kan se sig selv som en del deraf.16

Organiseringen af  udviklingsforløbets tre år følger det lagte spor. Projektet har 
alle tre år en art styregruppe, pædagogisk udvalg – senere koordinationsudval-
get, med skolelederen og fem lærerrepræsentanter og med konsulenten som 
bisidder. Koordinationsudvalget er en central figur i den decentrale struktur. 
Koordinationsudvalget på [Skolen] er sammensat af  en repræsentant fra hvert hus, fordi 
husenes kultur er forskellig, og fordi det rent praktisk gør formidlingen lettere.17 Projektårene 
er i store træk organiseret ens. Lærerne har for hvert år valgt et udviklingsfokus inden for 
projektets tematiske rammesætning af  lærerrolle og læringsbegreb. Lærerne har i udviklings-
projektet organiseret sig i skiftende grupperinger, nogle i team knyttet til klasser eller årgange, 
13 Skoleleder i ’sandhedsbillede’ 21.03.00, afslutning år 1. Sandhedsbillede beskrives som brevmetoden hos 

Berg 2003:287ff.
14 Fra redegørelse til skoledirektøren, brev af  18.05.98, forud for forprojekt i 1998-99.
15 Om henvendelse fra DLH om at blive forskningsskole. Fra redegørelse til skoledirektøren, brev af  

18.05.98, forud for forprojekt i 1998-99.
16 Skolederudsagn – i referat fra møde i pædagogisk udvalg 16.04.98, forud for forprojekt.
17 Medlemmer af  koordinationsudvalget, i Andersen 2003a p.174.
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andre med samlet fokus i ’huset’, nogle efter interesser på tværs af  sædvanlige samarbejdsgange 
som fx specifikt faglige, sociale, personlige eller værktøjsmæssige afprøvninger.18

Også strukturelt er projektårene organiseret efter samme læst. Fælles ar-
bejdsstart for alle lærere på en fredag-lørdag, i år 1 og år 2 som internat,19 et 
midtvejsarrangement og et slutarrangement for alle til opsamling af  erfaringer. 
Det afsluttende (lørdags-)arrangement har markeret slutningen på årets formelle 
projektperiode.20 Enkelte grupper fortsætter med deres projekter i praksis hen 
over foråret, men det samlede projektfokus bliver afløst af  årets mange andre 
fokuseringer i en skoles liv.

Hver lærer er i et projektår tildelt ca. 30 arbejdstimer til aktiviteter under 
udviklingsprojektet – fordelt med cirka 20 til fællesarrangementer og 10 til 
anvendelse i projektgrupperne på det ekstra arbejde som udviklingsdimensionen 
påfører den sædvanlige praksistid. Projektet har i de tre år anvendt broderparten 
af  skolens udviklingsmidler ligesom der er brugt ½ million af  skolevæsnets penge, 
således som skolelederen gør status på afsluttende møde i år 2.21 [Skolen] har 
altså prioriteret ved at bruge de mulige midler på udviklingsforløbet.

Der etableres projektgrupper omkring delemner under det fælles tema,22 hedder det i år 0, 
mens der i år 1 og 2 er tale om fokuspunkter under det fælles tema.23 Det fælles tema 
skal ikke dækkes ind af  de samlede delemner, men de 11-13 projektgrupper 
kan etablere deres (selvejer-)fokus inden for projektets ramme og arbejde i en 
kadence der er hensigtsmæssig for gruppens fokus. Der er tale om en forskel-
lighed mellem grupperne som de fx selv illustrerer i en præsentationsrunde 
for de andre hvor grupperne er blevet bedt om at beskrive deres projekter 
metaforisk som en bil: – en ældre Mercedes; en langsom bil med soltag; en racerbil rundt 
om en blomst; flere forskellige racerbiler; en miljøvenlig familiebil, der har været til service 
og nu er på vej til sneklædte alper; en trabant; en Volvo Amazon der holder; en stor godt 
læsset truck.24 
Projektet giver plads til denne forskellighed. Den overordnede binding på 
projektgruppernes fokus er fæstnet til forventningerne om at
* Udviklingsprojektet 1999-2001 medfører, at lærerne løbende uddrager en læring af  deres 

pædagogiske praksis, og at der samtidig arbejdes systematisk med læreprocesserne: ”Hvordan 
lærer børn at lære – og hvordan lærer lærerne at lære?”

* Der udvikles kompetence i at gøre både elevernes og lærernes læreprocesser til genstand 
for refleksion for derigennem at kvalificere lærernes undervisningspraksis.25

18 Andersen 2003a p.161f.
19 August 1999 og september 2000.
20 Marts 2000 og januar 2001.
21 27.01.01.
22 fra Handlingsplan under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, p.8 i skoleplanen 1998-99.
23 fra Handlingsplan under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling p.8, i skoleplanerne 1999-00 og 2000-01.
24 08.11.99; efter noter.
25 fra Kvalitetskriterier under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, i skoleplanen 1999-00 p.7 og 2000-01 

p.8.
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Uddrage læring af  praksis, arbejde systematisk med elevers og læreres læreproces-
ser og udvikle refleksiv kompetence – det er de grundlæggende betingelser for 
arbejdet med det valgte fokus. Men projektgrupperne skal også handle konkret i 
praksis. Udviklingsprojektet er et aktionsprojekt, hvor der tages udgangspunkt i den hverdag 
læreren står midt i.26 Projektets bevægelse skal altså tage afsæt i hverdagspraksis, 
løftes til et meta-niveau og landes som aktion i praksis igen.

Der er i formuleringen af  udviklingsforløbet stor opmærksomhed på at projektet 
ikke må kræve at lærerne skaber nyt eller må belaste lærerne med fokuseringer 
der rækker ud over dem de allerede har i det daglige arbejde. Omdrejningspunktet 
i hele udviklingsprojektet (som tilstedeværende PU-medlemmer varmt støtter) er: at vi på 
[Skolen] ikke skal ud og opfinde ”store forkromede undervisningsforløb”, men får mulighed 
for at raffinere det vi allerede/alligevel ”går og gør”.27 
Lærerne selv bliver i begyndelsen af  år 0 spurgt om hvad der gør et projekt til 
et godt udviklingsprojekt, og de svarer med en række synspunkter på tilvæksten 
eller bevægelsen for praksis:
At få vurderet og sorteret sin praksis.
Gemme hvad der er godt, udvikle nyt og acceptere, at man forsøger sig med gode og dårlige 
ting.
At det flytter noget hos os.
Det passer sig for lærere med begge ben på jorden at blive klar over, hvorfor man gør som man 
gør – man kan ikke slippe eller ændre på noget, man ikke er bevidst om. Andre svar går 
på projekters kollegiale gevinster: At arbejde sammen med andre; og endnu andre 
går på forhold som deltagerbehov (en nødvendighed) for at give udviklingsprojekter 
succes og i samme genre: Det skal være ens eget projekt.28

Det gode projekt bliver altså i lærernes optik godt ved at indeholde et reviderende 
eftersyn af  den praksis man varetager sammen med kollegerne – ved bevidste, 
forsøgsvise ’flyt’. Men på dette tidspunkt, efter projektets erklærede begyndelse, 
er der også markeringer der knytter det gode projekt til deltagermotivation eller 
måske ligefrem til ejerskab.

Udviklingskernen i arbejdet opleves dog tilsyneladende overvejende positivt 
af  lærerne; i to spørgeskemaundersøgelser tilkendegiver lærerne deres enighed 
på en række udsagn.29 I år 1 er 53% lidt eller meget enige i at Udviklingsprojektet 
har betydet en forskel til det bedre for mig som lærer i min praksis,30 mens enigheden på 
det samme udsagn i år 2 er øget til 80%. Nogenlunde tilsvarende er enigheden 

26 fra Handlingsplan under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, p.8 i skoleplanerne 1998-99, 1999-00 
og 2000-01.

27 fra referat (kursiveret i referatet) af  møde i pædagogisk udvalg 16.04.98, forud for forprojekt.
28 fra drøftelse af  Hvad gør et projekt til et godt udviklingsprojekt?
 - i form af  skriftlige synspunkter sendt fra gruppe til gruppe, på lærermøde ved projektstart år 0, 

19.09.98.
29 Undersøgelse I ultimo år 1 – og undersøgelse II ultimo år 2, procenttal angivet af  samlede besvarelser; 

undersøgelsesstruktur jf. Moos & Thomassen 1994.
30 Udsagn16a
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om at mit arbejde under udviklingsprojektet (...) har givet eleverne nye muligheder,31 at 
udviklingsarbejdet har øget mit samarbejde med kollegerne,32 at udviklingsprojektet 
har givet mig ekstra anledning til at overveje min praksis33 og givet mig anledning til at 
reflektere lærerrollen mere systematisk end i det daglige.34 Næsten to tredjedele af  
lærerne siger sig lidt eller meget enige i at det har været uvant for mig at formulere 
et udviklingsfokus for mit lærerarbejde,35 og flere i at man i højere grad (bør) formulere 
udviklingsfokus i sit lærerarbejde.36 Der er eksempelvis også en markant stigning i 
tilslutningen til at på [Skolen] bør vi opprioritere skriftligheden i forbindelse med udvikling 
af  undervisningen.37 
Et tydeligt flertal af  lærerne tilkendegiver således at de oplever at der er tale 
om bevægelse og også at der er forhold som fx formulering af  udviklingsfokus 
man bør bære videre fra udviklingsforløbet. Lige så tydeligt er dog et flertal 
der tilkendegiver at de har oplevet udviklingsprojektet som en byrde oven i alle de andre 
læreropgaver38 og som for de flestes vedkommende markerer at [Skolen] bør i højere 
grad se udviklingsprojekter som en ekstra byrde for lærerne.39 Denne byrde kan være en 
’belastning’ og kan også repræsentere den fokusering i udviklingsforløbet som 
rækker ud over hvad lærerne kunne have ønsket at udvikle på hver især – hvis 
der nu ikke havde været et fælles projekt.

I projektets afsluttende år 2 er der for en stor del af  lærerne endnu megen energi 
i overvejelserne af  hvordan [Skolens] samlede udviklingsprojekt kommer til at 
blokere for de foretrukne lærerinitierede udviklingsprojekter. Ved et afsluttende 
møde kommer lærergrupper med anbefalinger. Den store forkærlighed for 
autonome udviklingsprojekter bliver gentaget i anbefalingerne til det videre liv på 
skolen – nu hvor projektet er forbi som projekt. Med tilhørende argumentation 
følger denne tegning (fig. 2.1) med anbefalingen:
”Det gælder om at få alle fuglene i luf-
ten!” Fuglene er åbenlyst metafor 
for de mange forskelligartede fo-
kus som trives på en skole blandt 
engagerede medarbejdere, og den 
underforståede pointe er at andre, 
mere afgrænsede og mere praksis-
væsentlige interesser må vige, mens 
hele organisationens projekt er i fo-
kus. Eksemplet og tegningen indgår 
31 Udsagn 34a; år 1 74%, år 2 80% lidt eller meget enig.
32 Udsagn 21a; år 1 68%, år 2 72% lidt eller meget enig.
33 Udsagn 40a; år 1 66%, år 2 76% lidt eller meget enig.
34 Udsagn 15a; år 1 79%, år 2 72% lidt eller meget enig.
35 Udsagn 33a; år 1 63%, år 2 64% lidt eller meget enig.
36 Udsagn 33c; år 1 71%, år 2 80% lidt eller meget enig.
37 Udsagn 45c; år 1 37%, år 2 52% lidt eller meget enig.
38 Udsagn 12a; år 1 71%, år 2 72% lidt eller meget enig.
39 Udsagn 12c; år 1 61%, år 2 60% lidt eller meget enig, heraf  er andelen af  meget enig vokset fra år 1 

29% til år 2 52%.
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i opsamlingen fra [Skolens] eget forskningsfokus – som billede på udfordringen 
i at præstere en samlet skoleudvikling: Kunsten at få en struds til at lette. 
På [Skolen] er der meget, der tyder på, at strudsen er lettet. I den banale betydning er der 
uden tvivl lettelse at finde, fordi projektet som projekt er overstået, hvilket frigør mentale og 
tidsmæssige ressourcer til andre udfordringer. Men især i den egentlige, afgørende betydning er 
der tegn på, at det er lykkedes at blive flyvende.40 Endnu i dette år 2 er der forbehold 
mod projektet som samlet udviklingsprojekt på [Skolen] – samtidig med at eva-
lueringen med billedet af  det flyvende viser hen til de flyt og frugtbare aktioner, 
der er registreret af  deltagere, koordinationsudvalg, skoleleder og forsker. 

HvAD ER UDFORDRINGERNE FOR LEDELSE AF EN øN-
SKET BEvÆGELSE I [SKOLEN]?

Hvordan får man en struds til at lette? 
Billede I viser hen til en organisation der over tre år har brugt sine udviklings-
midler og bidrag fra centralt hold til at realisere et samlet udviklingsforløb for 
organisationen. Ud over de fælles samlinger i organisationen har hver medar-
bejder ca. 10 projekttimer til sit praksisrelaterede udviklingsfokus. Er det lidt 
eller meget? I [Skolens] liv kan det være meget – næsten et årsværk om året i 
tre år og i øvrigt en forhindring for tildeling af  midler til andre udviklings- og 
efteruddannelsesinitiativer. Men det kan også iagttages som ’lidt’ hvis det skal 
afspejle en større satsning på medarbejdernes opmærksomhed på et udvik-
lingsfokus. Dette kan være iagttagelsespunkt for medarbejderes iagttagelse af  
udviklingsforløbet som en tilføjelse til det arbejde man laver i forvejen – eller 
en ekstra dimension der af  medarbejderne kan iagttages som en regulær ekstra 
byrde. Hermed bliver hovedparten af  aktionen i udviklingen også placeret i 
den tid der knytter sig til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af  
undervisning; det er kutyme i skolen at lærerne selv disponerer over denne 
tid – der således også unddrager sig styring i traditionel forstand.
Gennem Billede I iagttages [Skolen] i egen og andres beskrivelse som ud-
viklingsorienteret. Dette i modsætning til eksemplets SKUP-skoler ovenfor 
som blev antaget til SKUP-projektet på netop deres beskedne erfaringer med 
udviklingsarbejde. Hvad som sker med [Skolen] i casen må altså iagttages ud fra 
forestillinger om en udviklingserfaren skole hvor man ikke vil forvente at møde 
udviklingsforskrækkelse i nævneværdigt omfang. [Skolens] udviklingserfaringer 
kan dog ikke alene iagttages som etablerede erfaringer med udvikling, men 
må også iagttages ud fra de erfaringer der ikke er gjort, altså ud fra mangel 
på erfaringer med konkret systematik i udviklingsprocesserne og mangel på 
erfaringer med systematisk gang med et fælles udviklingsfokus i organisationen. 
Og således også ud fra mangel på erfaringer med processer der er styrede på 
et organisationsniveau.
[Skolens] fokus må iagttages som et reelt udviklingsfokus; der er ikke tale om 
40 Konsulentens konklusion i Andersen 2003a p.198.
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fx et koncept der kan begribes inden for en implementeringsdiskurs. Skolens 
overordnede fokus er distribueret fraktalt til projektgrupperne; projektgrupperne 
formulerer på dette grundlag deres eget specifikke udviklingsfokus. Det vil sige 
at organisationens bevægelse forudsætter eller afspejler projektgruppernes bevæ-
gelse. Når projektgrupperne således bliver krumtap i organisationsudviklingen 
kan der derfor ikke alene iagttages ud fra [Skolens] tradition for autonomi eller 
ud fra en idealistisk hang til deltagerindflydelse. Projektgruppernes position 
må også iagttages ud fra udviklingens substans, i [Skolens] tilfælde lærernes og 
elevernes læreprocesser: Der er tale om et undersøgelsesarbejde der må foregå 
situeret; i relationer med elever, i kollegiale relationer mv. og i vekselvirkning 
mellem et operationelt og et refleksivt niveau. Og som ikke lader sig gøre uden 
om, men kun i kraft af  deltagernes selvorganisering i projektsystemet.
Med adskillelse af  ledelsessystem og projektsystem får man mulighed for at 
iagttage et tilsyneladende basalt dilemma for ledelse i sådanne sammenhænge 
– et dilemma som genfindes i mange forklædninger, som i første omgang lader 
sig beskrive som organisationsledelse          selvorganisering.41 Dilemmaet viser 
ikke et enten-eller, men et både-og; der er på én og samme tid efterspørgsel 
på organisationsledelse og selvorganisering. Dette giver anledning til at løfte 
blikket for en skærpelse af  mit undersøgelsesspørgsmål. Med Billede I og 
med det argumenterede dilemma (organisationsledelse          selvorganisering) 
kommer jeg også tættere på egentlige, operationsduelige ledetråde: Den relative 
mulighed for styring og den relative deltagerafhængighed. For [Skolen] kan det 
ud fra Billede I udtrykkes i en kombination, der lader sig iagttage empirisk i 
organisationer: Lav styrbarhed og høj deltagerafhængighed.

Figur 2.2 illustrerer [Skolen] med sit 
udviklingsforløb afbilledet i feltet 
mellem disse to parametre.42 Det er 
min antagelse at [Skolens] ekstreme 
position i figuren ikke er ekstrem i 
afvigende forstand i forhold til or-
ganisationstendenser generelt for 
moderne organisationer. Men min 
egentlige pointe i denne omgang 
er en sandsynliggørelse af  at feltets 
forskellige positioner sætter ledelse 
tilsvarende forskelligt. Det vil derfor ikke nødvendigvis være muligt at applikere 
ledelsesmanøvrer fra feltets andre positioner på [Skolens] position.

41 Om dilemmatænkning mv. se p.126f.
42 Deltagerafhængighed – som et udtryk for på hvilken måde en intenderet bevægelse er betinget af  

deltagernes involvering. 
 Styrbarhed – som et udtryk for iagttagelse af  den (intenderet) influerende effekt af  beslutninger i et 

ledelsessystem. I afhandlingen anvender jeg i øvrigt – hvor intet andet er nævnt – begrebet styring 
forstået som kybernetisk styring af  systemer; der er i netop denne betydning ikke det traditionelle 
modsætningsforhold mellem ledelse og styring.



St
yr
ba
rh
ed

Deltagerafhængighed

høj

højlav

lav

[Skolen]



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

21

Den skitserede lave styrbarhed og høje deltagerafhængighed er forbundet som 
et ledelsesdilemma der ikke uden videre lader sig overkomme: Hvis ledelsen 
mindsker deltagerafhængigheden for at øge styrbarheden vil det overvejende 
sandsynligt også øge den kontekstuelle usikkerhed; hvis man øger deltageraf-
hængigheden – og dermed mindsker styrbarheden – vil især den operationelle, 
men også den kontekstuelle usikkerhed for organisationen være i åbent spil.43

Jeg antager derfor at ledelse og organisation for at håndtere det skitserede 
dilemma må præstere en kommunikation der balancerer organisationens fordring 
på medarbejderne af  med medarbejdernes mulighed for at komme til rette med 
opgaverne i organisationens udvikling. En ledende kommunikation må således 
sætte retning og niveau på en måde som skaber tilkobling i organisationens 
videre kommunikation.
Med disse mellemregninger kan afhandlingens problemstilling derfor skærpes 
til at spørge ud fra case studiet [Skolen]:

Hvordan kan man lede en ønsket bevægelse i en organisation som [Skolen] 
– hvor organisationens processer er kendetegnet af  lav styrbarhed og høj 
deltagerafhængighed?

Eller formuleret mere teorispecifikt:

Hvorledes kan man iagttage ledelse og ledelsessystemets muligheder for at 
bidrage til en ledende kommunikation i en organisation som [Skolen] – kende-
tegnet af  operativ lukning og autopoietisk selvreference?

43  Operationel og kontekstuel usikkerhed jf. Christensen og Kreiner (1991); se nedenfor p.80.
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3. AFHANDLINGEN
”The form is the simultaneity of  sequentiality.”

Luhmann (1999b:19)

ANALYTISK UDFOLDELSE

Figur 3.1 illustrerer afhandlingens opbygning i analytiske lag og fremgangsmå-
den som analytiske faser. Symbolet  viser hen til ledeforskelle for iagttagelse 
af  empirien og til de distinktioner som analytisk frembringes gennem anden 
ordens iagttagelse af  [Skolens] projekt gennem Billede I-VI.

Fig. 3.1

Fase A er beskrevet ovenfor som indledning. Allerede forud for Billede I er 
feltet iagttaget, verden er kløvet med teoretiske og empiriske distinktioner, og 
efterfølgende giver læsningen af  Billede I anledning til at skærpe det markerede 
som ’lav styrbarhed’ og ’høj deltagerafhængighed’.
Fase B og C følger i afhandlingens afsnit 4. I fase B og C etableres den analyse-
strategiske tilgang som siden gennem Billede I frembringer egentlige ledeforskelle 
af  de foreløbige markeringer. Disse ledeforskelle leder iagttagelsen af  [Skolens] 
Billede II-VI i et anden ordens blik (fase D). Analysen skrives således tæt op 
ad billederne for at blødgøre empirien med iagttagelse af  anden orden og for 
efterfølgende at tydeliggøre de empiriske iagttagelser i den teoretiske drøftelse 
og – sine steder – udvikle relevante begreber. De enkelte billeder og deres 
analytiske udfoldelser må derfor læses i snæver sammenhæng.
På denne måde fremkaldes empiriens virksomme distinktioner gennem hvert 
billede (fase E) for efterfølgende at blive drøftet teoretisk (fase F). I princippet 
udgør disse faser en selvstændig analyse for hvert billede, men reelt abon-
nerer disse analyser både på de overgribende ledeforskelle og rekursivt på den 
analytiske udfoldelse af  de øvrige billeder i [Skolens] projekt. Fase D, E og F 
findes i afhandlingens afsnit 5-9. Endelig angiver fase G det sammenfattende 
afsnit 10.
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LÆSEvEJLEDENDE 

a. Symbolet  er en form-notation der bruges til at angive distinktioner – som 
fx skelnen af  system over for omverden, det aktualiserede over for det mulige 
eller begreb i forhold til modbegreb. I en iagttagelse udgør formens inderside 
eller venstreside ’det betegnede’ – og det punkt hvorfra der iagttages findes 
som blind plet i notationens grænsesætning.44 I afhandlingens løbende tekst er 
notationen af  praktiske grunde erstattet af  symbolet ” | ” – som eksempelvis i 
ovennævnte skelnen af  organisationsledelse|selvorganisering. Symbolet læses i 
en skelnen som: organisationsledelse ”til forskel fra”, ”over for” eller ”i forhold 
til” selvorganisering, og i en iagttagelse udgør venstresiden igen det betegnede; 
der kan fx være tale om en iagttagelse der således markerer eller aktualiserer 
organisationsledelse over for selvorganisering.

b. Et centralt begreb i afhandlingens analysestrategiske fremgangsmåde er 
forskydning af  den form hvormed der iagttages;45 forskydning operationaliseres 
i afhandlingen på tre vekslende måder: Ved (fig. 3.2) at ’folde ind’ (C) gennem 
re-entry eller ved at gøre det markerede til nyt iagttagelsespunkt – eller ved at 
’folde ud’ (B) som anden ordens iagttagelse og derved gøre iagttagelsen til det nye 
iagttagne. Ved (fig. 3.3) at søge iagttagelsespunktet fastholdt og i stedet forskyde 
det markerede til nye distinktioner. Og ved (fig. 3.4) at fastholde distinktionen 
i en forskydning til nye iagttagelsespunkter – som fx når den samme skelnen 
operationaliseres oppefra og nedefra i en organisation.

Fig. 3.2  Fig. 3.3  Fig. 3.4

c. Den systemteoretiske skrivemåde må med rette tåle beskyldninger om ten-
dens til det manierede, redundante og – med vejlederord – liturgisk messende. 
Sådan må det være: Når det eksempelvis bliver iagttagelser der iagttager og 
kommunikation der kommunikerer, så slår det ud i fremstillingsformen som 
fraktale forgreninger. I denne betydning vil også min afhandling kunne være 
krævende læsning. Derfor vil jeg foreslå at læsere med eventuelle forbehold 

44 Form-notationen hentes hos Spencer-Brown (1994:4); en ’form’ består således af  en markeret side, 
en umarkeret side og grænsen mellem dem. Den ’blinde plet’ er inspiration fra von Foerster (fx 
1984:288f.).

45 Forskydning for afparadoksering, se p.125.
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for det luhmannske stiller idiosynkrasierne i våbenhuset; efter læsningen vil 
det derimod være rimeligt at gribe tilbage til sine forbehold og gøre dem til 
egentlig kritik.
En særlig slags krævende læsning angår den analysestrategiske begyndelse af  
hvert b.-afsnit; det er her man vil skulle læse lødigheden hvormed jeg iagt-
tager empiriens iagttagelser – og forskyder mine iagttagelser. Dette kig over 
skulderen på den analysestrategiske ’vernetzung’ lægger op til langsom læsning 
i labyrinten.46

DE ENKELTE AFSNIT – OPSUMMERET

Med denne oversigt introducerer jeg kort de enkelte afsnit og deres analytiske 
pointer; opsamling i øvrigt i afhandlingen foregår integreret (rekursivt) undervejs 
og ikke som særskilte delkonklusioner.

Indledende etablerer jeg i afsnit 4. afhandlingens systemteoretiske afsæt og 
epistemologiske grundforståelse af  erkendelse som konstruktion. Vidensskabelse 
bliver koblet til iagttagelse af  iagttagelse, og gennem denne begyndelse får jeg 
dels fremstillet betingelserne for en systemteoretisk undersøgelse, dels indledt 
den egentlige analyse gennem frembringelse af  undersøgelsens ledeforskelle. 
Med grundigheden i dette afsnit forsøger jeg sikre tilgængelighed for læsere 
der ikke har indgående erfaringer med en systemteoretiske tilgang – men først 
og fremmest tydeliggør jeg systemteoriens betydning, både for den måde 
casen kommer til syne på og for relationen mellem mig og casestudiet. Der 
er altså ikke kun tale om en erklæring af  et teoretisk ståsted, men især om en 
pragmatisk omsætning af  dele af  et voluminøst teorikompleks til et produktivt 
forskningsblik – analysestrategiske iagttagelser af  anden orden.

Derefter følger fem afsnit som sætter hver deres billede under analytisk drøftelse; 
femte afsnit undersøger ud fra deltagerafhængighed hvordan der iagttages gen-
nem organisationens kultur. Ud fra [Skolens] Billede II iagttages organisationens 
forståelse af  autonomi: I [Skolen] er verden allerede indledningsvist i udvik-
lingsforløbet kløvet i autonomi|ikke autonomi, og derfra må kulturen iagttages 
som et markant udtryk for deltagerafhængighed. Det lader sig ikke gøre at lede 
bevægelse i organisationen uden om deltagernes kulturelle tilkobling, og netop 
i organisationer som [Skolen] beskrives kulturen ofte som en art udviklingens 
nåleøje. Hvilke muligheder er der for ledelse i en organisation der iagttager sig 
selv gennem autonomi? 
Afsnittet hævder at ’iagttagelse’ som alternativ til den konventionelle organisati-
onsteoris deterministisk prægede ’antagelser’ vil øge muligheden for at inddrage 
kulturniveauet i den ledende kommunikation.

46 Labyrint jf. p. 192.
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Med det kontingente som klangbund anvender jeg i det sjette afsnit ’projekt’ 
som metafor for udviklingsprocesser der er karakteriseret ved lav styrbarhed 
og høj deltagerafhængighed. De afgørende forskelle i sådanne processers ana-
tomi begynder med forandringer i måden at sætte retning på i organisationers 
udvikling. Billede III viser [Skolens] formulering af  retning som både diffus og 
konkret – en art vision – og derfor undersøger jeg muligheden for at se vision 
som medium for tilkobling, retning og styrbarhed i organisationen. 
Afsnittet lægger vægt på visionens funktion i organisationens proces; for at skabe 
tilkobling må der være noget man kan tilkoble sig, og for at kunne orientere en 
organisationens bevægelse må der være en retning. Analysen peger på hvordan 
ledelsesarbejdet må øges i projektets indledende faser. 

Ledelse by proxy; sådan lyder den korte udgave af  afsnit 7. Billede IV viser 
hvorledes [Skolen] har organiseret sig med megen stedfortrædende ledelse i form 
af  koordinationsudvalg, forstyrrelser, konsulent mv. og at ledelse generelt bliver 
indirekte i sin karakter. Når en af  analysens pointer bliver at der faktisk er behov 
for mere ledelse, er det således ikke i modsætning til [Skolens] organisering og 
udmøntning af  ledelsesfunktionen, men en argumentation for at der er behov 
for mere ledelse, mere ledelse af  indirekte karakter. Et behov der ikke lader sig 
indløse alene by proxy. 
Svaret på den lave styrbarhed bliver således hverken mere frihed til begejstret 
løsdrift eller mere konventionel styring, men mere ledelse i betydningen: ledelse 
af  anden orden – og i den forstand: mere ledende kommunikation ud fra den 
væsentlige skelnen af  beslutningspræmis|beslutning.

Anden ordens ledelse og ledelse af  læring i organisationen bliver tæt forbundne 
perspektiver. Billede V viser hen til hvordan ledelse i [Skolens] udviklingsfor-
løb væsentligst kommer til at handle om at lægge til rette for læreprocesser 
i organisationen. [Skolens] ledelse må på baggrund af  analyse lægge til rette 
på en indgribende måde der, på en og samme tid, kalibrerer styrbarheden og 
imødekommer deltagerafhængigheden. 
Afsnit 8. iagttager læring som organisationers generelle funktionsmåde un-
der kontingens – og argumenterer for at ledelse af  organisationens læring 
er afhængig af  at der tænkes didaktisk på organisationens vegne, således at 
tænkningen rækker fra bestemmelse af  organisationens retning til den enkelte 
medarbejders deltagelse i læreprocessen. Jeg foreslår derfor en (re-)konstruktion 
af  organisationsdidaktik som en både enkel og omfattende beskrivelse af  den 
moderne ledelsesopgave.47

Afsnittet løsner på denne måde det didaktiske fra at være reserveret til ud-
dannelsesinstitutioners arbejde med deres kerneydelse og indsætter i stedet 
’organisationsdidaktik’ som generelt program for ledelse – til afløsning for 
eksempelvis den konventionelle organisationsteoris ’strategiske ledelse’.

47  ’Organisationsdidaktik’ jf. Dale (1989, 1993, 1998, 2003), Lehnhoff  1998 og Geißler 2000.
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Billede VI iagttages ud fra forestillingen om ledelse af  anden orden i en or-
ganisationsdidaktisk ramme på [Skolen]. Fokus må være på mere end blot en 
anden ordens tilbagetrækning – og derfor i stedet på muligheden for en anden 
ordens intervention. Med afsæt i [Skolens] Billede VI undersøger jeg i afsnit 
9. hvordan organisationsdidaktikken i denne sammenhæng orienterer sig mod 
kommunikation der leder.
Jeg foreslår på denne baggrund et begreb for ledelseskommunikation af  anden 
orden: ’processerende kriterier’; de processerende kriterier bliver ledelses-
systemets trojanske kæphest. Begrebet om processerende kriterier er et bidrag 
til praktisk indløsning af  nogle af  udfordringerne for anden ordens ledelse. 
De processerende kriterier trækker på inspirationer fra projektledelse, fra den 
didaktiske horisont og på distinktionen af  præmisbeslutning|beslutning – 
og er et bud på kommunikation der kan lede syntesen af  lav styrbarhed og 
høj deltagerafhængighed. Tænkningen om processerende kriterier vil ikke 
være ukontroversiel i organisationstyper som [Skolen] fordi den indrømmer 
ledelsesopgaven et mere forførerisk repertoire, der vil kunne tolkes som både 
udemokratisk og manipulatorisk. 

Afsnit 10. sammenfatter den analysestrategiske proces som et hele: Hvordan 
lader de anvendte ledeforskelle en ledende kommunikation emergere i en 
organisation som [Skolen]?
Derefter følger – i snæver forbindelse til afsnit 4. om vidensskabelse – afsnit 
11. om den forskningsmetode der ligger til grund for afhandlingen.

Og endeligt følger det engelske resumé, den anvendte litteratur og nogle få 
bilag.
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4. vIDENSSKABELSE  
– IAGTTAGELSER IAGTTAGET

”The second-order observer, mind you, is a first-order 
observer as well, for he must distinguish and 
designate the observer he intends to observe.”

Luhmann (1999b:20)

Dette afsnit rummer to ambitioner; dels om at redegøre for hvilken forståelse 
af  vidensskabelse afhandlingen bygger på; og dels om at sætte denne episte-
mologiske strategi i værk som styrende for afhandlingens analytiske optik. 
Afsnittet vil præsentere centrale systemteoretiske begreber – uden at ville være en 
generel indføring i det Luhmannske teorikompleks som et sådant. Men afsnittet 
følger tæt den erkendelsesteoretiske tilgang som Luhmann argumenterer for 
og accepterer også – som konsekvens – den uskarpe grænsesætning mellem 
erkendelsesteori og metode.48 Præsentationen af  begreberne er derfor mere end 
et høfligt kniks ved den systemteoretiske indgang; det er allerede en indføring 
i afhandlingens analytiske arbejde.
Den analytiske begyndelse skal derfor også gerne sandsynliggøre konsistens 
mellem afhandlingens grundforståelse og dens operationelle fremgangsmåde; 
det begynder med en skelnen.

EPISTEMOLOGISK SKELNEN

Det ligger sprogligt lige for at vidensskabelse må grunde sig epistemologisk, men 
det er tilsyneladende ikke nogen videnskabsteoretisk selvfølgelighed at drage 
denne konsekvens. 
For systemteorien er der ikke blot tale om en epistemologisk bekendelse, men 
om at epistemologien bliver motor i både fremstillingen af  teorien selv og for 
teoriens funktionelle arbejdsmåde.49 Dette fører til beskrivelse af  viden som 
proces og beskrivelse af  skift fra klassiske, ontologiske bindinger til episte-
mologisk refleksion over hvordan verden erkendes (Gleerup 2004:108). Mere 
præcis er konstateringen af  at en epistemologisk orienteret videnskabsteori 
de-ontologiserer sin genstand (Andersen 1999a:13f.) – ikke en gang for 
alle, men netop i en fortløbende proces af  systemintern konstruktion og 
rekonstruktion, en radikal konstruktivisme (Andersen 2001). Luhmann ironiserer 
selv over tendensen til forstærkning af  begreberne (Luhmann 1998) og ender 
også med at undvige en radikal konstruktivisme der får problemer med at skelne 

48 Jf. Luhmann 2000b:97
49 Systemteori og systemteoretisk refererer i afhandlingen til det systemteoretiske kompleks der er 

formuleret af  og på baggrund af  Niklas Luhmann.
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mellem selvreference og fremmedreference.50 Der er dog god mening i – og 
også belæg hos Luhmann selv – for at tale om systemteoretisk epistemologi 
som både radikaliseret og konstruktivistisk. Men radikaliteten går snarere på det 
erkendelsesvilkår der skabes af  systemteoriens grundlæggende skelnen mellem 
system|omverden og systemets operative lukning i forhold til omverden som 
forudsætning for erkendelse (Luhmann 1998). Et system vil lykkes med denne 
lukning fordi det opererer autopoietisk og i konsekvens heraf  også selv produ-
cerer sin erkendelse gennem egne operationer. Epistemologisk er det derfor 
dækkende at tale om en operativ konstruktivisme fordi systemet med sine 
forskelssættende operationer fremkalder erkendelse (Rasmussen 1999:76). 
Erkendelse er en skelbaseret konstruktion og selve erkendelsesoperationen 
er således en skelnen (Luhmann 1998:177) der som erkendelse betragtet 
indgår i systemets videre autopoietiske erkendelsesproces. 
Iagttagelse er den særlige operation hvori denne skelnen processeres; iagt-
tagelse sker gennem skelnen og betegnelse: ”Eine Beobachtung liegt immer dann 
vor, wenn eine Unterschied gemacht wird, um die eine (aber nicht die andere) Seite der 
Unterscheidung zu bezeichnen”51. Erkendelse sker gennem iagttagelse og fæst-
nelse af  iagttagelse – således også vidensskabelse: Videnskabelig behandling 
som iagttagelse beror på isolering af  objekter; enhver iagttagelse begynder 
med en skelnen og den videnskabelige udfordring er at søge hensigtsmæssig 
skelnen (Luhmann 2000a:30). Dette er ikke nogen simpel udfordring over 
for en verden af  polykontekstuel karakter og hvor derfor ...”jede Operation, die 
beobachtet und beschreibt, durch andere Operationen im Modus der Beobachtung zweiter 
Ordnung beobachtet und beschrieben werden kann.”(ibid.:43) Nedenfor søger jeg 
at illustrere skridt af  en sådan uophørlig proces som – næppe overraskende 
– heller ikke synes at have nogen begyndelse.

IAGTTAGET REALITET

Den operative konstruktivisme opererer i forhold til en realitet; der er en verden 
at skelne i – ellers ville skelnen ikke være mulig. Denne skelnen processeres som 
iagttagelser og dermed betegnes noget i verden. ”Die ”Realität” ist immer nur als 
bezeichnete Realität, also nur dank referenzieller Beobachtungen gegeben, aber sie ist nicht nur 
Referenz.”(Luhmann 2000a:464). Verden kommer til stede for iagttageren gennem 
en iagttagelses betegnen – i relation til en realitet. Realiteten som systemers 
omverden er ikke spækket med skelnen der venter på arkæologisk afdækning; 
iagttagelsesoperationen påfører eller projicerer skelnen på sin genstand og alt 
iagttageligt er i denne forstand iagttagerens egen præstation.52 
En konventionel tilbøjelighed til at privilegere iagttageren for iagttagelsen er 
forståelig, men ikke dækkende for det som er på færde i iagttagelsesoperationen. 

50 Luhmann (2000a:464), se også Rasmussen (1999:76f.).
51 Luhmann 2000a:126; Luhmanns distinktionsbårne iagttagelsesbegreb er inspireret af  Spencer Brown 

(1994).
52 Luhmann 1998:168.
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Iagttagelsen skelner verden i markeret|umarkeret og – som en art dobbelt kløv-
ning – flækker samtidig verden i iagttager og iagttaget; iagttagelsesoperationen 
sætter ved sin operation både iagttager og genstand (Andersen 2001:7). Der er 
således ikke iagttager før iagttagelsen.
Tilsvarende må vidensskabelse som erkendelse overveje forholdet mellem 
iagttagelse og genstand; Luhmann pointerer at videnskaben ikke kan nøjes 
med at skyde sig ind under iagttagelsers selvreferentialitet i afgrænsning og 
dermed bestemmelse af  den iagttagede genstand.53 En iagttager med interesse 
for realiteten må gå efter det iagttagedes operative bestemmelsesmuligheder, 
fx hvordan systemer differentierer sig, iagttager, beslutter mv. At iagttage er at 
udføre en distinktion; denne operation er ikke i sig selv en analyse eller rettet 
mod erkendelse og sociale (og psykiske) systemer evner på denne måde at 
iagttage sig selv. Som forsker må man derfor prøve at kalibrere sit iagttagelses-
skema til systemets – altså iagttage hvordan systemet praktiserer distinktion – og 
dermed søge en erkendelsens realitetsreference (Luhmann 2000b:221). Erkendelsens 
realitetsreference – forholdet mellem erkendelse og genstand – er den primære 
opgave for erkendelsesteorien i dens funktion som videnskabssystemets reflek-
sionsteori (ibid.:544). 
Videnskabssystemet er et selvreferentielt system der behandler selvreferentielle 
genstande. Denne dobbelte selvreference gør videnskabssystemets objektforhold 
til et forhold af  dobbelt kontingens der lader nye realitetsområder emergere. 
”Selvreferentielle systemers realitet er altså en emergent realitet, som ikke kan føres tilbage 
til kendetegn der allerede foreligger i objektet eller i subjektet (...)” (ibid.:551). Men som 
en art natural epistemologi knyttes realiteten til måden genstanden emergerer 
på. Dette afføder en metodisk konsekvens: at iagttagelsens tyngde ligger på 
(beskrivelser af) hvordan fx organisationen [Skole] emergerer og autopoietisk 
reproduceres gennem kommunikation.54

Videnskabsteoretisk er der tale om en karakteristisk refleksiv teoriposition der 
i den foreløbige fremstilling er forbundet med konstruktion af  konstruktion 
som konstruktioner, skelnen af  skelnen som skelnen og iagttagelse af  iagttagelse 
som iagttagelse. Og en nærliggende fortsættelse kunne lyde: selvreference 
til selvreference som selvreference. Trods konstateringen af  en realitet der 
emergerer for det iagttagende system gennem erkendelsesledende operationer 
er der stadig udeståender i forståelsen af  hvordan videnskab og teori griber 
om realiteten.
Hvad ved vi da om organisationen [Skole] ud fra beskrivelser af  en beskaffenhed 
som Billede I? Ingen verdens ting og bare konstruktion af  konstruktion som 
konstruktion?
Videnskabens teorier og begreber er ikke blot hensigtsmæssig spejling af  det 
konkrete, men (især) abstraktioner på basis af  konkret hændelsesmæssig realitet 

53 Luhmann 2000b:68; heldigvis indrømmer Luhmann netop forskningsobjekter en undtagelse fra denne 
afgrænsningspræmis: de kan godt (alene) være analytisk bestemte. 

54 jf. Andersen 2001:24.
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og videnskabsteoriens opgave er at komme med de nødvendige udkast til 
abstraktioner i den forbindelse.55 Spørgsmålet til videnskaben går da snarere på 
hvorledes det er muligt at forme abstraktioner med reference til hændelsesmæs-
sig realitet? Luhmann (2000a:137) understreger at det aldrig vil kunne lade sig 
gøre at udforske den wirklichen Wirklichkeit i systemer; realiteten vil aldrig blive 
konventionel eller ontologisk virkelighed: ”Als realität zählt nur der Widerstand 
von Beobachtungen gegen beobachtungen”. Videnskaben og alle andre kommer altså 
aldrig tættere på realiteten end en iagttagelses afstand og enhver realitetsprøvning 
eller sandsynliggørelse af  videnskabelige iagttagelser er forskrevet til samme 
betingelse. Realitet emergerer for iagttageren – operativt konstrueret – gennem 
de iagttagelsesforskelle der anvendes, og videnskabssystemet er afhængigt af  
egne og andres iagttagelser i en art triangulerende validering.56 En kvantitativ 
bekræftelse (mange forhold med lignende resultat) kan være mulig, men især 
vil stor heterognitet i analysespekteret (forskellighed i ledeforskelle, organisa-
tionstyper mv. som leder til påvisning af  sammenhænge) kunne indikere hvad 
Luhmann let misvisende kalder sandhed. Han løsner dog det absolutte greb 
om sandheden ved den umiddelbare tilføjelse: ...”også hvis sammenhængene kun kan 
indses af  iagttageren” (2000b:97). I forlængelse af  denne gyldighedsproblematik 
minder Luhmann om at de videnskabelige resultater ikke ’svarer til’ realiteten, 
men at de ’griber’ realiteten som pålidelig ordningsform.
Videnskabssystemet er på denne vis selvforsikrende gennem iagttagelsesope-
rationer der altid selv må stå til iagttagelse og derfor også metodisk må kunne 
konstitueres som iagttagelser. ”Det, som bliver konstrueret som realitet, er i sidste instans 
altså kun garanteret på grund af  iagttagbarheden af  iagttagelser.”57 

IAGTTAGELSE FORSKUDT

”Jede Theorie ist die konstruktion eines Beobachters, auch die Theorie autopoietischer 
Systeme.”58 Alle iagttagelser – og dermed alle beskrivelser og alle videnskabelige 
teorier – er i Luhmanns terminologi hængt op på et paradoks. Det paradoksale 
knytter sig til muligheden af  at se det skelnede som en enhed og i videre for-
stand til at iagttagelsen betegner en side i det skelnede, men aldrig positionen 
hvorfra der iagttages: iagttageren. ”Das Paradox aber ist der Beobachter selbst, der 
sich selbst im Beobachten nicht beobachten kann.” (2000a:10). Det paradoksale er 
et armvrid på iagttageren der således ikke kan se hvad han ikke kan se. For 
at komme fri af  dette paradoksale greb må man afparadoksere eller udfolde 

55 Luhmann 2000b:342.
56 Luhmann 2000b:97, Thyssen 2003b:24f., Qvortrup 2006b:35; skønt poly- vil være mere dækkende 

end tri-.
57 Kneer & Nassehi 1997:152.
58 Luhmann 2000a:77. Luhmann applikerer autopoiesis fra den biologiske kontekst hos Maturana over 

på sociale systemer (1997b). ”Luhmann havde altid sin egen perception, når han tog disse begreber op.” (Baecker 
i Volkmer & Borch 2000:123). Sådanne åbne lån og metaforiske læsninger i andre teorier kan påkalde 
sig kritik – eller prøves på deres frugtbare rekonstruktion inden for nye rammer....
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paradokserne.59 Selv om der er teoretisk relevans i Luhmanns begreb om 
paradoks, så forekommer det ikke operativt at være rigtig frugtbart.60 Det 
paradoksale fremstår eksempelvis netop ikke paradoksalt for den iagttager 
der måtte være afparadokseringens hovedaktionær. Hvad er da det alternative 
forslag? ”Udfoldelsen af  et paradoks er intet andet end henlæggelse af  iagttagerens blinde 
plet til et andet, mindre forstyrrende sted.”61 Ved at konkretisere denne henlæggelse 
som en operativ forskydning af  iagttagelsespunkt – forskningsmæssigt hyppigt 
en forskydning fra første til anden orden – fremstår en pragmatisk udvej til 
omgåelse af  paradoksien gennem seriel iagttagelse.62 Paradoksets greb løsnes 
forbigående af  en ny iagttagelsesoperation, forskudt fra den forrige. Frem for at 
fokusere på afparadokseringen af  paradokset som et sådant retter forskydning 
fokus mod de fortsatte operationer. Heller ikke forskydninger kan dog dispensere 
fra iagttagelsens jernlov: at ingen iagttagelser eller iagttagere kan komme bag 
om sig selv. I analysen er det imidlertid nødvendigt at fiksere iagttagelser og 
dermed afblænde det paradoksale for at gøre det skelnede operationsdueligt. 
Metodologisk har dette samme konsekvens som det epistemologiske afsæt 
ovenfor; man må give afkald på iagttager-neutraliseret beskrivelse af  organisa-
tionens væsen og dermed gå fra Was-fragen til Wie-fragen.63 Med et begrebslån fra 
Fink (1991) kan man sige at organisationen går fra en adjektivisk fremtrædelse 
til alene at lade sig beskrive adverbielt: Altså, på hvilken måde kommer [Skolen] 
til syne gennem selvbeskrivelser og andre iagttagelser? På hvilken måde kommer 
[Skolen] eksempelvis til syne gennem det fremstillede Billede I?

TEKST

”Organisationen haben keinen Körper, aber sie haben einen Text.”64

Hvad er det så man kan iagttage som ’organisation’? Organisationer er so-
ciale systemer der producerer og reproducerer sig autopoietisk gennem kom-
munikation; organisationer består af  kommunikation og kommunikationens 
tilregning som handling.65 Kommunikation lader sig kun iagttage indirekte så 
det bliver en forudsætning for iagttagelse at systemet lader sig reducere til en 
sammenhæng af  handlinger66 og lader sig repræsentere af  tekst – hvad enten 
teksten er selvbeskrivelse som kan bære organisationens identifikation eller i 
bredere forstand er tekstlighed som medium for organisationens hukommelse. 
59 Andersen 2001; Luhmann 2000a:129f.
60 Jeg går i denne forbindelse ikke ind i kritikken af  brugen af  det paradoksale som upræcist (Knudsen 

2003:139f.) eller som ’tilbøjelighed’ hos Luhmann til at lukke eller udfolde efter behov (Thyssen 
2003a:270), men deler i øvrigt kritikkens pointer. 

61 Luhmann 2003:41; ...”replaced by a distinction which is for the time being convincing.”(Luhmann i Thyssen 
1995:26).

62 Jf. Knudsen 2003; 2004 og også jf. forskydningens funktion hos Bramming & Frandsen 2003.
63 Luhmann 2000a:43ff.
64 ibid.:422.
65 Luhmann 2000b:217.
66 ibid.:223; for videnskabelig iagttagelse ligger udfordringen i at skulle kunne slutte tilbage fra handling 

til kommunikation.
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Selvbeskrivelsestekst er en forenklet tilkoblingshorisont for organisationen; 
tekstens andenside – den ikke-tilkoblings-duelige – er utilgængelig eller ikke-
viden for organisationen og kan iagttages som sådan af  en iagttager (Luhmann 
2000a:417f.). Billederne I-VI i denne afhandling er tekster af  tekster; nogle 
af  de underliggende tekster har selvbeskrivelsesværdi for [Skolen], andre er 
af  mere ubesat karakter, men i genfremstillingen i form af  ’billeder’ bliver 
teksterne først løsrevet fra og siden tilregnet [Skolen] igen. Der kan altså ikke i 
strikt forstand være tale om selvbeskrivelser, men om tekster der lader [Skolen] 
emergere for en iagttagers blik. Ikke desto mindre vil dette være et funktionelt 
greb om [Skolen] som organisation, og analytisk vil billederne momentvis 
skulle undgælde som både selvbeskrivelse og fremmedbeskrivelse!67 Teksterne 
processerer den (de mange) skelnen som de selv og organisationerne består 
af  – og vil kunne vise hen til hvordan der kobles, – men autopoiese sikrer 
ikke i sig selv stringens i systemets skelnen eller logisk processeren.68 Som 
indblik i organisationerne må man da tage til takke med teksterne, men ikke 
nødvendigvis tage dem for gode varer. Eksempelvis er selvbeskrivelserne 
ofte – ligesom Billede I-VI primært – af  ovenfra-oprindelse, og dermed føjes 
strukturelle usikkerheder til de førnævnte logiske. Luhmann lægger pragmatisk 
op til accept af  denne omkostning i relationen til organisationerne (og deres 
selvbeskrivelser), men privilegerer i forlængelse deraf  videnskabens muligheder 
for produktive beskrivelser: Gennem teorien er der tilbud om beskrivelser af  
meget højere kontingens og kompleksitet ... ”in denen ”die Praxis” sich nicht ohne 
weiteres wiedererkennen kann.” Denne ’teoriledede distance’ vil både være anderledes 
i forhold til konventionel organisationsteori og en forudsætning for at bringe 
praksis ud over praksis selv (2000a:428). Denne pointe virker befriende for en 
praksisforskning som dermed løslades fra et umiddelbart pres på leverancen af  
anvisninger og problemløsning. Pointen reserverer videnskab og teori til deres 
særlige styrke over for praksis: distance, – og pointen gør samtidig videnskaben 
sårbar over for kritiske spørgsmål om forskning som teoretisk distancering vil 
kunne være til noget i praksis – i praksis? 
Inden for systemteorien vil svaret i første omgang henvise til at videnskaben 
er sit eget system; videnskabssystemet vil kun eventuelt kunne ’være til noget’ 
for ’praksis’ i kraft af  sin autopoietiske lukning. Kritikken vil da kunne hævde 
at have fået et tautologisk svar. 
Jeg vender tilbage til videnskaben som system nedenfor; foreløbigt kunne man 
dog anføre at hverken lukning eller distance behøver at betyde at der mangler 
tilkoblingsmuligheder.

67 Luhmann (2000a:433) åbner for at eksterne konsulenter – og forskere må man formode – opholder 
sig i en undtagelseszone hvorfra der muligvis kan produceres både selv- og fremmedbeskrivelse.

68 ibid.:8f.; eller temporært: teksterne vil ofte have efterslæb i forhold til et hændelsesmæssigt nu og vil i 
denne forstand uundgåeligt få en fiktional dimension (ibid.:432).
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HvAD LADER SIG IAGTTAGE?

Eller rettere: hvad lader sig iagttage i det som iagttages af  (den eksterne) iagttager? 
Kan også ’latente strukturer’ emergere som realitet? Dette er spørgsmål om hvad 
der er tilgængeligt for en iagttager – og om en iagttager kan se sammenhænge 
der ikke er tilgængelige for det iagttagede system selv. Luhmann (2000b:345) 
foreslår forsigtigt at der kan blive tale om ’instrumentering’ af  iagttagelser for 
at kunne give henvisninger til sammenhænge form. Men han advarer mod 
forestilling om at en ’rearrangering’ af  systemets meningshenvisninger kalder 
strukturer frem af  en egentlig latens. 
Dette er dog ikke i modsætning til at en funktionel analyse kan virke som 
afklaring af  latens – også i de tilfælde hvor latensen ikke kan gøres synlig for 
organisationen selv på grund af  latensens funktion i organisationen. På samme 
måde som analysen formodentligt vil ommøblere etablerede perspektiver i 
organisationsteksten uden hensyn til organisationens egen kapacitet til at få 
øje på en sådan reorganisering og den medfølgende kontingens. Analysen 
rekonstruerer en kontingens som var midlertidigt lukket, og både i forhold 
til latens og kontingens ’overbebyrder’ analysen således organisationen: ”Den 
underforstår frihedsgrader i sit objekt, som ikke står til dets egen rådighed.”(ibid.:96). Den 
funktionelle analyse må kompensere for denne ’realitetsovervurdering’ ved 
løbende at reflektere differencen mellem objektets selvreference og analysens 
selvreference.
På den ene side kan man sige at den funktionelle analyse gennem systemteorien 
immuniserer sig – grænsende til arrogance – over for eventuelle indvendinger 
mod de udkast til skelnen som analysen påfører sit objekt. I den forstand vil 
en epistemologisk tilgang ikke opleves mere venligtsindet af  objektet end en 
konventionel ontologisk; organisationen vil stadig kunne holdes i et førergreb 
af  objektiverende analytisk fremmedbestemmelse. Denne immunisering er en 
operationel styrke, men en svaghed på et meta-teoretisk niveau fordi teori og 
analyse på eget grundlag vil kunne være uanfægtet af  kritik og konkurrerende 
analytiske blikke.
På den anden side kan man anføre at den funktionelle analyse er en af  de få 
muligheder for at tage metodologisk konsekvens af  en epistemologisk tilgang.69 
Og at der gennem iagttagelsesoperationens grundfigur af  betegnelse og skelnen 
inden for en forskel tilbydes en klarlæggende udfoldelse af  objektsystemerne – 
som de kan objekte imod. Karakteristisk vil man netop på denne måde kunne 
tematisere forhold der ellers kun vanskeligt lader sig tematisere i organisationen. 
Det vil dog være afgørende at organisationen selv bliver i stand til at deltage i 
kommunikation om iagttagelser og at analysens iagttagelsesledende forskelle 
holdes eksplicitte for organisationen. Spørgsmål om iagttagelsers sidstehen-
visning bliver derfor ikke bare meta-teoretisk interessant, men også analytisk 
meget relevant – og konkret.
69 Der er dog andre: diskursanalyse (fx Andersen 1999a og Jørgensen & Phillips 1999), narration (fx 

Hermansen 2001) mv.
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Spørgsmålet om hvad der lader sig iagttage er nu snarere omformet til spørgsmål 
om hvorledes noget lader sig fremstille som en iagttagelse – der selv kan gøres 
til genstand for iagttagelse. Systemteorien bryder på afgørende punkter med 
konventionel fremstilling af  handlinger i genstandsfeltet; tydeligst illustreret 
gennem nedskrivningen i subjektbegrebets betydning. Systemteorien erstatter 
subjektbegrebet med begrebet om selvreferentielle systemer.70 På denne måde 
tilskrives mange af  de handlinger – som vi hverdagssprogligt henregner til 
subjektet – til systemet, og individet er som et sådant henvist til andre teoretiske 
felter, fx psykologien. Man kunne tale om en metodisk anti-humanisme.71  Dette 
kræver en vis disciplinær afvænning; man fristes eksempelvis tilbagevendende 
af  genstandsfeltets eget sprog hvor ’mennesker handler’ eller til at adressere 
beslutninger, det vil sige tilregne dem til nogen. Systemteorien har derfor selv 
brug for at gøre ’beslutningstager’ – eller mere generelt: ’person’ – til et seman-
tisk trick der fanger funktionen i stedet for personen som menneske.72 Dette 
semantiske trick er det mest spektakulære af  systemteoriens ... ”kunstgreb, som 
iagttagere anvender for at tyde noget, som ikke er muligt at iagttage, og som de overfører til 
det emergente niveau, der består af  kontakter mellem systemer.” (Luhmann 2000b:152). 
Disse semantiske kunstgreb kommer i den henseende også til at konstituere 
kategorier for de iagttagedes iagttagelse af  sig selv; ’person’, ’ledelse’ og ’med-
arbejder’ er typiske, men også mere abstrakt ikke-iagttagelige fænomener som 
fx ’læring’.73

At erstatte subjekt med selvreferentielle systemer betyder ikke blot at 
’systemet’ nu er pladsholder hvor subjektet før var i sætningen; som begrebs-
mæssig og sproglig konsekvens vil eksempelvis kommunikation kommunikere, 
iagttagelse kunne iagttage og beslutninger beslutte.  På denne baggrund under-
går [Skolens] tekster gennem Billede I-VI en transformation over  i  en system-
teoretisk sproglighed, ligesom billederne i  den  fremstillede  form  vil  kunne
skelne mv.74

ANALYSESTRATEGI I:  
IAGTTAGELSESMASKINENS LEDEFORSKELLE

Billede I ovenfor fortæller om [Skolen] som en organisation hvor ledelse og 
selvbestemmelse er spændt op i et særligt forhold til hinanden. Eller rettere: hvor 
70 Luhmann 2000b:65.
71 Rasmussen 1996:137 og Habermas jf. Willke (1992:28); for kritikerne en slags Sündenfall der 

Systemtheorie.
72 Semantisk trick jf. Andersen 2001:21; individer som iagttagelsesformer, som semantiske artefakter jf. Teubner 

& Hutter 2003:251f.; person som struktur i det sociale system – et tegn for dets egen-adfærd jf. Thyssen 
2003a:274.

73 Et ’kunstgreb’ vil fungere som en særlig form for strukturel kobling (Andersen 2001:19f.) og også 
have funktionelle ligheder med diskursteorifeltets ’flydende betegner’ (Andersen 1999a:93; Jørgensen 
& Phillips 1999:39).

74 Dermed som forsikring over for læsere af  dansk-faglig oprindelse: dette nok fejlagtigt, men ingen fejl. 
Til disciplinerede systemteoretikere derimod: Jeg sniger et subjektiverende ’man’ ind en gang imellem; 
for læselighedens skyld.
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det kan iagttages således. [Skolens] beskrivelse markerer en skelnen mellem en 
kommende fælles udvikling og en eksisterende selvbestemmelse, en autonomi. 
Samtidig bliver denne autonomi markeret i en skelnen til en noget diffus ikke-
medarbejder-bestemt udvikling. Umiddelbart kan dette dukke op for en iagttager 
som to konkurrerende iagttagelser: ledelse|autonomi og autonomi|ledelse. 
Den første aktualiserer ledelse over for en historisk funderet selvforståelse af  
en autonom organisering af  [Skolens] udvikling. Den anden iagttagelse aktua-
liserer autonomi som en art privilegium – over for ledelse som repræsentation 
for en overgribende bestemmelse af  udviklingsforhold i organisationen. De 
to iagttagelser kan trives frugtbart i en kombination, men ikke være samtidige 
operationer (Andersen 2003b:320). Denne nødvendige vekslen knytter sig i sig 
selv til iagttagelsens enhed, men yderligere kommer det konkurrerende i spil 
som en prøvning af  hvilken skelnen der åbner for hvilken indsigt i feltet.
At lade disse iagttagelser ’dukke op’ for en iagttager er sproglig påmindelse om 
at iagttagelsers vej er kontingent – og er anledning til at fastholde kontingens 
som forskellig fra vilkårlighed. Det er karakteristisk at den samme realitet kan 
forme mange iagttagelser. Hvis iagttageren er medarbejder, repræsentant for 
industriens arbejdsgivere eller skolepolitiker vil den markerede skelnen givetvis 
falde anderledes ud. Afhandlingen er skrevet med den eksternes blik – som er 
kontingent, men ikke vilkårligt: forskerens iagttagelse af  de iagttagelser der gøres 
i beskrivelsen af  organisationen i Billede I bliver indlemmet i et altid allerede 
eksisterende net af  iagttagelse. Der er tale om iagttagelser af  den realitet der 
kommer til syne og der er tale om iagttagelse af  disse iagttagelser og igen om 
iagttagelse af  disse iagttagelsesiagttagende iagttagelser. Men selv med realite-
ten som fikspunkt er ingen iagttagelser uhildede; realiteten vil foreslå sig på 
forskellige måder til forskellige iagttagere.75 Desuden vil allerede fremstillingen 
af  realitet og iagttagelser som eksempelvis Billede I være en konsekvens af  
forskerens iagttagelser. Forskerblikket på ledelse|autonomi og autonomi|ledelse 
er således ikke nogen begyndelse i absolut betydning og derfor blot en yderligere 
Vernetzung. Men det er en markeret begyndelse, gennem en skelnen i det som 
træder frem af  Billede I.
Fra denne skelnende begyndelse bliver de følgende forskelsbærende iagttagel-
ser ikke alene at forstå som forsøg på at fremkalde empirien, men samtidigt 
også at forstå som de forskelle der skal præcisere og dermed styre forskerens 
arbejde. Ved at anvende forskellene ledelse|autonomi og autonomi|ledelse 
på sig selv i forhold til Billede I kan man frembringe et nyt sæt af  ledefor-
skelle, nemlig ledelse|selvbevægelse og funktionel læring|symbolsk udvikling: 
Ledelse|selvbevægelse aktualiserer overhovedet ’ledelse’ som et fænomen 
der angår udvikling i organisationen – til forskel fra ’selvbevægelse’ hvor den 
forekommende bevægelse alene er genereret af  de deltagendes egne priorite-
ringer. Funktionel læring|symbolsk udvikling bliver en indikation af  bevægelse 
forstået som læring af  en bestemt beskaffenhed; én der orienterer sig funktionelt 

75 jf. Batesons propositionelle aspekt (2005:397).
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eller med Zweck76 i forhold til lærernes eksisterende arbejde med [Skolens] 
kerneydelse. Og dette i forskel til udvikling af  overvejende symbolsk værdi 
som fx signalbetydning, tilfredsstillelse af  et forvaltningsniveau eller deltagelse 
i konsulentbårne modekoncepter.
Differentieringen af  forskellene til denne grad kalder forbigående på et par 
forskelsgørende mellemregninger fra et meta-niveau; den ene skelnen handler 
om ledelsesaktualitet over for en ledelsespotentialisering, en ledelseshorisont. 
Den anden skelnen aktualiserer betydningen af  deltagernes involvering over 
for en bevægelsespotentialisering.
Ved hjælp af  dette indskud bliver kombinationen af  ledeforskellene ovenfor 
differentieret til en kombination af  tre:
1: Ledelse|selvbevægelse forskydes via den nævnte ledelseshorisont til en 
skelnen mellem lav styrbarhed|foregribelse. Her er ikke tale om styrbarhed i 
konventionel, direktiv forstand, men snarere om lav forstyrbarhed som udtryk for 
begrænsede ledelsesmuligheder for at påvirke læreprocesserne i organisationen.77 
Den lave styrbarhed er markeret over for foregribelse. Foregribelse betyder i 
denne sammenhæng at ledelse eller andre ville være i stand til at foruddiskontere 
bevægelse med en overvejende grad af  sikkerhed; at det kunne være muligt 
forud at bestemme hvor den gode bevægelse i organisationen fører os hen, at 
afgøre hvornår bevægelsen er fuldført, og hvad der vil være bevægelsesrelevant 
adfærd. 
2: Aktualisering af  betydningen af  deltagernes involvering eller – med indlednin-
gens formulering – af  høj deltagerafhængighed kombineret med markeringen af  
læringens eller bevægelsens funktionalitet åbner for en differentiering i to for-
skelle. Den ene er en tilsyneladende enkel skelnen mellem tilkobling|dekobling; 
den anden skelnen er situerethed|foreskrivelse. 
2a: Tilkobling aktualiserer den høje deltagerafhængighed gennem et neutralt 
begreb; markeringen af  en høj deltagerafhængighed en markering af  betydningen 
af  tilkobling fra de deltagere som bevægelsen er afhængig af. Tilkoblingen skelnes 
fra dens skarptskårne modstykke dekobling – selv om man kunne argumentere 
for at ikke-kobling havde været tilstrækkeligt i denne sammenhæng.78 
2b: ’Situerethed’ aktualiserer at bevægelsen må foregå i direkte anknytning til 
medarbejdernes selvledede opgaver – og at bevægelsen angår opgaverne og 
ofte også medarbejderne selv.79 Bevægelsens kontekst og genstand er situeret 
lokalt. Denne situerethed aktualiseres over for mulighederne for ’foreskrivelse’; 

76 jf. Luhmann 2000a:162f.
77 Forstyrbarhed som afledt til begrebet om forstyrrelse (Andersen 1996:34f.), jf. Irritierbarkeit (Luhmann 

2000a:217).
78 Jeg bruger i afhandlingen ’tilkobling’ for ’Anschluss’; ’kobling’ modsvarer ’at knytte an til’ eller 

’veknüpfung’. Tilkobling bliver således en positiv kobling (jf. tilslutning hos Knudsen 2004:35) og 
dekobling en negativ kobling til en given skelnen – men begge dele er at forstå som verknüpfung. 
Med ’tilkobling’ undgår jeg en misvisende medbetydning af  ’tilslutning’ som ’accept’. Dette forskel-
ligt fra Rasmussen (2004:382note141) der anvender ’tilslutning’ til at betegne en art enighed mellem 
kommunikationsbidrag.

79 Situerethed som afledt begreb af  det situerede hos Lave & Wenger (1991).
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foreskrivelse er en parallel til foregribelse ovenfor, hvor det foregribende angår 
forudsigbarheden. Foreskrivelse angår den processuelle forudbestembarhed, 
altså mulighederne for at ledelse eller andre forud for bevægelse ville kunne 
anvise en optimal fremgangsmåde for bevægelsens involverede med bevægelsens 
opgaver.
De ledende forskelle er på dette sted således differentieret eller kondenseret 
til 
 1 lav styrbarhed|foregribelse
 2a tilkobling|dekobling
 2b situerethed|foreskrivelse

Disse forskelle vil lede i det videre analytiske arbejde med Billede II-VI.

vIDENSSKABELSE SOM IAGTTAGELSE AF ANDEN ORDEN

En organisation kan begribes som iagttager af  første orden; den forholder 
sig primært til sig selv som objekt (Luhmann 2000a:470f.) – og trods selvre-
ferentialitet og kontingens er der på denne måde ikke tale om anden ordens 
iagttagelser i strikt betydning. Det autopoietiske systems operative lukning 
medfører i sig selv ingen kognitiv lukning af  organisationen som iagttagelses-
system. Hverken i hverdagskommunikationen eller forstået som systeminternt 
kan man dog påregne at organisationen kan have kapacitet til at mediagttage 
sig selv som iagttager i iagttagelsen.80 Disse iagttagelser kan i stedet blive 
genstand for andre iagttagelser idet ...”an observer has to focus on the self-determined 
and selfdetermining distinctions a system uses to frame its own observations.” (Luhmann 
2002a:99). Billederne I-VI er som nævnt tekster, men i en hybrid form der består 
af  åbenlys førsteordens selvbeskrivelse, af  iagttagelser der kantvis kan iagttages 
som værende af  anden orden (hvor organisationen formidler formidlingen af  
sig selv) – og af  iagttagerproducerede, forbindende tekstpassager. På denne 
baggrund tilskrives teksterne bæredygtighed over for [Skolens] egen operative 
skelnen. Som erkendelsesteoretisk konsekvens kan disse iagttagelsesenheder 
ikke iagttages udefra – de må udledes. Som iagttagende må man holde sig til en 
’guide’, et differenceskema, der ekspliciteret muliggør tilbageslutninger til det der 
i iagttagelsen skelnes som fungerende enhed frem for noget andet.81 Det er ikke 
muligt for et iagttagende system – som fx forskning – at dekonstruere sit objekt 
i en art objektiv sidstehenvisning for erkendelsen. Det iagttagende system er selv 

80 Temaet for dette forbehold hos Luhmann kan genfindes i andres drøftelser af  organisationers mu-
ligheder for at komme produktivt på afstand af  sig selv; fx som en skelnen af  refleksion-i-handling 
og refleksion-over-handling hos Schön 2001; som skelnen af  single-loop og double-loop i læring 
hos Argyris 2000 og Argyris og Schön 1996; som bud på at omsætte Batesons læringsniveauer til 
organisationspraksis (Hermansen 2001, Ryberg 2006, Qvortrup 2001) – inklusive kritiske drøftelser 
af  hvornår det refleksive reelt kan siges at have løsrevet sig fra sig selv, på et niveau af  anden orden, 
fx Bramming & Frandsen 2003.

81 Luhmann 2000b:73; En ekstern iagttager kan iagttage hvordan organisationen iagttager sig selv og 
’slutte sig til’ selvbeskrivelser ud fra implicitte og eksplicitte tekster (Luhmann 2000a:470).
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henvist til et difference- eller iagttagelsesskema ...”som kan konstituere differencens 
enhed i det iagttagende og ikke i det iagttagede system.”82 I denne forstand er det ikke 
væsentligt hvilken orden det iagttagede system iagttager på; det iagttagende 
system vil under alle omstændigheder i iagttagelsen af  iagttagelse fungere som 
anden ordens iagttager. Iagttagelse af  anden orden er iagttagelse af  iagttagende 
systemers iagttagelser – eller kort: iagttagelse af  iagttagelse (Luhmann 2002a). 
Andersen (2001, 2003) fremhæver dette som systemteoriens kerne:83 at iagttage 
iagttagelser som iagttagelse – og at belyse iagttagelsernes blinde pletter. Dette 
angår ikke bare iagttagelsens genstand, men også iagttageren der ved at iagttage 
sig selv som iagttager bliver selvrefererende.84  
Anden ordens iagttagelser er som iagttagelser selv første ordens iagttagelser der 
skelner og betegner inden for rammen af  denne forskel, bundet til den blinde 
plet som forskelssættelsen i sig selv udgør. På denne måde dækker metaforen 
om den blinde plet både en forhindring og en forudsætning for iagttagelse. En 
anden ordens iagttager kan ligesom en første ordens iagttager heller ikke se 
hvad han (den) ikke kan se, men: ”Iagttageren af  anden orden kan i det mindste se, at 
han ikke kan se, hvad han ikke kan se.” (Kneer & Nassehi 1997:105). Iagttagelser 
af  anden orden sker polykontekstuelt, det vil sige med en mulighed for flerhed 
af  forskelle knyttet til forskellige konteksturer; enhver iagttagelse hævdet af  en 
iagttager vil som særligt kontingent iagttagelse kunne udfordres af  en anden. På 
den baggrund er det måske ikke så mærkeligt at anden ordens iagttagelser for 
en iagttager af  første orden ofte forekommer at ske efter forgodtbefindende 
(ibid.:107). Men iagttagelser af  iagttagelser som iagttagelser er ikke vilkårlige; 
anden ordens iagttagelser er kontingente i forhold til det blik der vælges og i 
en vidensskabelses metodologi fordrer det valgte blik en redegørelse der viser 
blikkets konditioner.85 Ovenfor søger jeg at optrævle Billede I for iagttagelser 
der kan føre mig produktivt videre i forhold til spørgsmålet om hvordan man 
kan lede en ønsket bevægelse i en organisation som [Skolen]. Jeg hævder nogle 
iagttagelser hos organisationen ved at iagttage dem emergere som iagttagelser 
gennem mine egne iagttagelser – som således bliver af  anden orden. Jeg dif-
ferentierer eller genindfører mine iagttagelser i sig selv og bestemmer på denne 
måde skelnen som jeg giver (foreløbig) status som ledeforskel. Ledeforskelle er 
de forskelle der leder anden ordens iagttagelsers blik og dermed både bestem-
mer hvad der kan iagttages – og hvad der ikke kan iagttages.86 Ledeforskellene 
er ud fra Billede I noteret som en form der viser den aktualiserede side, den 
ikke-aktualiserede og grænsen mellem dem. Begrebet ’form’ betegner således 
enheden af  en skelnen, enheden af  en forskel. ”På niveauet for andenordensiagttagelse 

82 ibid.
83 Denne udlægning (og den forstærkede inspiration fra Spencer-Brown) træder eksemplarisk frem i titlen 

Theories of  Distinction (Luhmann 2002b). 
84 I systemteorien er iagttagelse og iagttagelse af  anden orden særlige operationer, men parallelle 

’mekanismer’ til intentionel omgang med verden findes (jo) også i andre teoribygninger; sml. fx den 
psykologiske rettethed og rettethed mod egen rettethed (Hermansen 2003:125).

85 Andersen 1999a:152.
86 Andersen 2003b:312.
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ser man førsteordensiagttagelsens distinktion som form.” (Luhmann 2003:40) At kunne 
se formen er et udtryk for at anden ordens iagttagelse præsterer den nødvendige 
distance til at tematisere differencens enhed:87 Iagttagelser af  anden orden kan 
se hvad iagttagelser af  første orden ikke kan se. Bundtede iagttagelser af  anden 
orden er således ikke bare viden; de er notorisk besserwissen.

ANALYSTESTRATEGI II:  
EN ANALYSESTRATEGISK MASKINE

Metaforen i den analysestrategiske maskine (Andersen 2003b) er misvisende 
hvis man med maskine forestiller sig en mekanistisk proces mellem input og 
output. Snarere er der tale om systemteoriens analysestrategiske regime hvor 
hårdt arbejde på kontingente vilkår fremkalder de ledeforskelle som analysen selv 
iagttager med. En ledeforskel er en midlertidigt privilegeret skelnen der styrer 
mulighederne for informationsbearbejdning (Luhmann 2000b:39) og dermed 
også præger analysens videre kobling af  iagttagelser. En ledeforskel er ledeforskel 
ind til den fortrænges af  en anden ledeforskel; den kan ikke autoriseres eller 
begrundes privilegeret – den privilegerer så at sige sig selv. Og som man vil se 
undervejs i afhandlingen med de erklærede ledeforskelle: forskyder sig.
”Aller Anfang ist paradox.”88 Enhver anden ordens iagttagelse må begynde med 
valg af  ledeforskel – ikke videre – blot begynde. Og det er paradoksalt: for 
at sætte en forskel må man have valgt en allerede. Andersen beskriver meto-
detilgangen til anden ordens niveau som analysestrategi; det er en strategi for 
hvordan man epistemologisk ...”vil konstruere andres (organisationers eller systemers) 
iagttagelser som objekt for egne iagttagelser”... for at beskrive hvorfra de iagttagede 
selv beskriver.89 Der er altså tale om en åbenlys strategi for at vælge eller forme 
det bestemte blik der kan få omverdenen til at træde frem som bestående af  
andres iagttagelser. På denne måde er analysestrategien et udkomme af  en 
løbende analysestrategisk proces.90 
Ledeforskelle og det analytiske maskinarbejde – som eventuelt leverer ændrede 
ledeforskelle – styrer det analytiske blik bagom eller snarere ovenom: på et anden 
ordens niveau. De iagttagede distinktioner ses som form med inderside|yderside 
eller designationsværdi|refleksionsværdi. Teoretisk er det frugtbart at bestemme 
begge sider (Luhmann 1993b:308), ja, iagttagelsesskemaet kan trods paradoksi 
kun aktualiseres som enhed, men er dog kun anschlussfähig som difference.91 Med 
denne skelsættende (!) betydning bliver både den åbnende leg med ledeforskelle 
og den disciplinære præcisering afgørende for hvordan ledeforskellene fungerer 
som anden ordens (Andersen 2001, 2003b, 2006b).
Forskelligt funderede ledeforskelle – funderet i hvad som markeres over for 

87 jf. Luhmann 1999b:20; 2000b:504.
88 Luhmann 2000a:460.
89 1999a:14; dekonstruktiv systemteoretisk iagttagelse 2006b:22.
90 jf. iagttagelsesstrategi og iagttagelsesstrategisk proces hos Bramming & Frandsen (2003:144)
91 Luhmann 2000a:180; 461 – med indersiden som connective value (Luhmann 2002a:101).



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

40

hvad – kaster forskellige analytikker af  sig.92 I denne afhandling orienterer lede-
forskelle og analyse af  empiriens Billede I-VI sig mod en grundlæggende form-
analytik der iagttager organisation som en særegen form for kommunikation.93 
Ledeforskellenes ledeforskel er af  kategorien enhed|forskel og formanalysens 
genstand er da enheden af  en iagttagelsesoperations forskelsdannelse. Man kan på denne 
måde sige at ledeforskelle fungerer tesegørende for analysen. 
Undersøgelsesspørgsmålene vil dreje sig om forskellen som operativ skelnen 
– hvordan skelnes der? – og om enheden som enhed: hvilken enhed holder 
formen sammen? Andersen (2003b:313) peger endvidere på formens sider – 
hvilken spænding kan iagttages mellem dem?; på iagttageren – hvilken iagttager 
kommer til syne ved at operere gennem forskellen?; på tilknytningsmuligheder 
– hvordan kan kommunikationen fortsætte eller ikke-fortsætte gennem forskel-
lens flækkeoperation? Og hvordan sættes der form for kommunikation som 
organisationen kan skabe og udfolde sig igennem? Det handler på denne vis 
om organisationskommunikationens operationsmåde. 
Det er denne formanalytiske tilgang i afhandlingen der er slået i gang med Billede 
I ovenfor: hvordan kommunikeres eller hvordan iagttages forholdet mellem 
ledelse og bevægelse i organisationen [Skolen]? Hvad sker der ved genindførelse 
af  disse forskelle i sig selv? Hvad sker der ved forskydninger af  iagttagelser? 
Og siden hen: Kan denne funktionelle analyse gennem iagttagelser af  anden 
orden føres tilbage til organisationen som systemniveau – med udkast til 
anschlussfähig organisationskommunikation?

ET vIDENSKABSSYSTEM

Det ligger implicit i udfoldelsen af  iagttagelsesbegrebet ovenfor: Videnskaben 
er selv et iagttagende system. Forskeren eller derfor rettere forskningssystemet 
kan være subsystem til videnskabssystemet, men videnskabssystemet kan 
også iagttages som omverden for forskningssystemet – som fx når der skrives 
om vidensskabelse i en afhandling som denne. Organisation og videnskab er 
...”kun særlige slags autopoietiske systemer, der konditionerer sig selv: Hvad de iagttager og 
beskriver, forbliver deres egen præstation, og de ophæver ikke alle iagttagelsers og beskrivelsers 
systemrelativitet, som grunder sig på, at al autopoiesis er systemafhængig.” (Luhmann 
2000b:550). Andre videnskabsteoretiske tilgange kan søge samme renhed, 
men systemteorien vedgår præmisserne uden forlegenhed; den videnskabelige 
iagttagelse af  en organisations iagttagelse af  sig selv er selv blot et system på 
systemvilkår.94 Videnskabssystemet selv er også kun forvalter af  en rekursiv 
vernetzung af  blinde pletter ud fra hvilke den iagttager sin genstand. Dette 
forlener videnskabssystemet med en vis ydmyghed.95

92 Se Andersen 2003b:313ff.
93 ibid.:313f. og Andersen 1999a:129f.
94 Hermed er man ude over en klassisk subjekt-objekt epistemologi, jf. Luhmann 2000b:45; det vil dog være 

diskutabelt om man derved lander i et subjekt-subjekt forhold som Thyssen (2003b:25) foreslår.
95 Når videnskaben alligevel tildeles en autoritativ position – også uden for eksakte, naturvidenskabelige 

felter – så kan det fx tilskrives massemediernes kommunikation om videnskaben som privilegeret 



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

41

Videnskabssystemet konditionerer sig selv, det vil sige afgrænser selv mu-
lighedsrummet og de betingelser der gælder for systemets iagttagelser. Man 
kunne eksempelvis i denne afhandling spørge: Hvilken betydning får det for 
ledelsesproblematikken at den overvejende undersøges ud fra et ledelsesper-
spektiv? (Alvesson 2002:125ff.) Alle videnskabelige iagttagelser rummer tavs 
og uklar konditionering som er i risiko for at løbe bag om ryggen på iagttage-
ren – konditionering er selv en skelneoperation hvis blinde plet man ikke kan 
undvige. Men igen ændrer dette vilkår ikke på at...”kun gennem konditionering kan 
man afgrænse et område af  muligheder over for noget andet.” (Luhmann 2000b.:174) 
Det afgrænsende er ikke blot en reduktion, men også en forudsætning for 
hvad videnskabssystemet har at iagttage med; konditioneringen betinger hvad 
der kan ses og hvad der fungerer som forskelsgørende irritation: ”Al opbygning 
af  systemkompleksitet er en følge af  konditionering, dvs. af  fastlæggelse af  betingelser, 
hvorunder sammenhænge mellem elementer fremstilles eller ikke fremstilles (for videnskabelig 
analyse fx spørgsmålet om, hvad der kan iagttages, hvad der begrundet kan forventes, eller 
hvad der ”gælder”).” (ibid.:455) Teori yder her i sagens natur en vis hjælpsomhed 
som iagttagelser af  eller program for hvordan man kan konditionere sit blik 
så organisationskommunikationen kommer til at stå frem som iagttagelige 
iagttagelser (Andersen 2001:26).96 

Afhandlingens indledning og bestemmelsen af  ledeforskellene ud fra Billede 
I er konditionerende for det videre analytiske blik; det er en metodologisk 
implikation. 

IAGTTAGELSENS KONTINGENS

En anden væsentlig implikation af  videnskabssystemet som system ligger i det 
prunkløse forhold at det ligesom det iagttagede system er henvist til iagttagelse 
– under kontingens.
Det kontingente refererer hos Luhmann (2000b:146ff.) til det mulige; at noget 
er uden at være nødvendigt eller umuligt – og også derfor kunne være muligt på 
en anden måde inden for rammerne af  verdens realitet. Det har ovenfor været 
en præmis at moderne organisationer eksisterer på kontingente betingelser 
og at deres iagttagelser bliver til på kontingente vilkår. Iagttagelser af  anden 
orden er notorisk kontingente fordi de medløbende reflekterer muligheden af  
alternativ skelnen. Ovenfor reduceres videnskabssystemet til at være system på 
lige fod med det iagttagede. Gennem sin funktion – gennem sin skelnen – asym-
metriserer videnskabssystemet sig ganske vist som iagttagende, men blænder 
dermed af  for det iagttagede som også iagttagende.97 Dette forhold af  systemers 

viden man kan belægge sine artikler med; eller bevidsthedssystemers historisk begrundede, positivistisk 
inficerede skemata, jf. fx Kjørups pointe om den positivistiske fristelse Kjørup (1985:106). 

96 Luhmann (2000a:47) omtaler ligefrem organisationsteori som iagttagelse af  tredje orden – uden dog 
at uddybe hvorledes den skulle adskille sig fra anden ordens iagttagelse af  iagttagelse.

97 Eksempelvis som med en forskers tilstedeværelse iagttaget som lettere parasitær.
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gensidige iagttagelse afspejler det underliggende vilkår af  dobbelt kontingens; 
den dobbelte kontingens har i systemteorien især anskuelighedsværdi i forhold 
til interaktion, til hvordan realitetens ’menneske’ indgår i interaktionen, og 
således til hvordan det sociale system dannes som emergent orden (ibid.). Det 
dobbeltkontingente har som nævnt umiddelbart illustrativ appel i forbindelse 
med fx ’personers’ interaktion, men det dobbeltkontingente – den gensidige 
relation af  black-box – er en almen, grundlæggende problematik for systemer og 
for forskningens forsøg på vidensskabelse. Med Billede I-VI er organisationen 
[Skolen] midlertidigt fikseret i en form der understøtter asymmetrien mellem 
iagttager og genstand. Dette fikserede ’nu’ dækker bedragerisk over alt det der 
er gået forud og over det som stadig pulserer i interaktionens selvreferentielle 
rekonstruktioner af  såvel det fikserede som ’forskeren’. Videnskabssystemet 
...”som selvreferentielt system beskæftiger sig med selvreferentielle objekter. Videnskabens 
objektforhold er da et dobbelt kontingensforhold. Objektet kan kun udforskes ved, at man 
sætter dets selvreference i bevægelse. Al transparens der kan opnås, er da transparens af  
interaktion med objektet og de dertil nødvendige fortolkninger.”(ibid.:551) Luhmann 
noterer at objektets selvreference særligt gøres interessant som objektets selv-
referentielle konstitution – altså som objektets iagttagelse af  sig selv.

Samtidig med selvreferencens og dobbeltkontingensens bidrag til usandsynlig-
hed vil systemerne aktualiseres for hinanden gennem skelnen og strukturelle 
koblinger. Denne fremmedrefererences medløbende selvreference anfægter ikke 
det dobbeltkontingente, men medfører som i fremstillingen af  Billede I-VI at 
både genstand og iagttager masseres på en måde der – uden undertoner – kan 
kaldes intim. Som interaktionssystem skaber den selvreferentielle lukning en 
systemintim, struktureret kompleksitet – i en kombination af  høj indifference 
og specifik sensibilitet (jf. ibid.:553). Uden for systemteoriens sprogbrug ville 
man kunne tale om en symbiotisk alliance.

Billede I-VI influerer i denne forstand både på hvordan [Skolen] emergerer som 
organisation og hvordan iagttageren emergerer som iagttager, men videnskabs-
systemet vil dog som iagttagende af  anden orden altid repræsentere et forspring 
– et forspring af  samme karakter som skildpaddens over for Achilleus. Enhver 
iagttagelses- og udforskningsoperation forandrer samtidig sin genstand – det 
iagttagede system. Forskningsoperationen er operation i begge systemer på en 
og samme gang og gør sig selv til del af  sin genstand (ibid.:277). Luhmann taler 
ikke om forspring, men om et ’inkongruent perspektiv’. Videnskabssystemet 
spejler ikke bare eller overtager den iagttagen det støder på. ”Snarere bliver det 
iagttagede system påført en procedure vedrørende reproduktionen og kompleksitetsstigningen, 
som det ikke er mulig for det selv. Videnskaben benytter begrebslige abstraktioner i sin analyse, 
som ikke giver det iagttagede systems konkrete viden om sit miljø og løbende selverfaring ret. 
På grundlag af  sådanne reduktioner – og det retfærdiggør dem – bliver mere kompleksitet 
gjort synlig end den der er tilgængelig for det iagttagede system selv. I denne forstand stiller 
den for store krav til sin genstands selvreferentielle orden. Den undergraver sin genstands 
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intuitive evidenser.” (ibid.:95) Iagttagelse har en iboende risiko for at overbebyrde 
det iagttagede.
Igen bliver genstandens mulighed for at værge for sig – og vidensskabssystemets 
skridsikkerhed – til et spørgsmål om sidstehenvisning.

SIDSTEHENvISNING

Der er altså tale om at videnskabssystemet selvreferentielt og rekursivt kloner 
en forskelsmarkering på en realitet som forskeren selv har arrangeret – for på 
denne måde både at analysere udfordringen og give bud på mulige forståelses-
veje. Hvis dette er grundlaget for skabelse af  viden så .... er det fordi det giver 
match til en epistemologisk grundantagelse der – som Luhmann siger det – ikke 
udelukker at systemer kan tælle motorcykler på Isle of  Man, men hvor mødet 
med realiteten begynder med en skelnende distinktion og alt hvad der kommer 
efterfølgende er vernetzungen.98 Også viden.
”Spørgsmålet om sidstebegrundelse kan kun besvares inden for selvreferentielle systemers 
selvferentielle teorier.” (Luhmann 2000b:550) Den funktionelle analyse vil i særlig 
grad skabe sin genstands problematik gennem selve analysen og på denne måde 
begrunde både iagttagelse og sidstebegrundelse selvreferentielt (ibid.:96f.). 
Konventionelt ville man her kunne høre efterspørgsel på ’rationalitet’ men 
systemteoriens rationalitetsbegreb er – i teoriens natur – også selvreferentielt; 
rationalitet er når den anvendte skelnen anvendes refleksivt, det vil sige når 
systemet reflekterer over differencens enhed. Henvisningen er da selv en 
selvreferentiel proces fordi ...”systemet må kontrollere sine virkninger på omverdenen 
gennem tilbagevirkningerne på sig selv, hvis det vil forholde sig rationelt.”(ibid.:539)
Man kommer på denne måde hele tiden tilbage til definitionen af  et selvrefe-
rentielt system og til den første skelnen. Det selvreferentielle system der selv 
konstituerer de elementer det består af  og løbende reproducerer selvkonstitutio-
nen gennem rekursiv henvisning til den.99 Og den skelnen hvormed iagttagelse 
altid bare begynder som en selvprivilegerende difference i en (re-)vernetzung 
af  iagttagelser.100 
Systemteoriens net er fintmasket. Muligheden for at lade realiteten gøre mod-
stand er ikke noget generøst anliggende, men dog en mulighed for at demontere 
et tautologisk eller selvreferentielt selvsving.101 Det er vanskeligt  at  anholde  en 
selvreferentielt begrundet sidstehenvisning på dens eget grundlag. Systemteo- 
riensanalytiske –  og dermed denne afhandlings –  sidstehenvisning kan derimod 
ta’s på den erklærede kontingente skelnen i et anden ordens blik.

98  Luhmann 2000b:551.
99  ibid.:72.
100  ibid.:253.
101 jf. Thyssen 2006.
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GRÆNSER FOR IAGTTAGELSE
Egentlig turde vel spørgsmålet om sidstehenvisning være tilstrækkeligt til at 
afgrænse iagttagelsesoperationers funktionelle duelighed i en analytisk strategi; 
to perspektiver er alligevel af  særskilt betydning i denne praktiske analytik og i 
omgangen med empirien i Billede I-VI: iagttager og genstand. Begge perspektiver 
har været behandlet ovenfor, og denne afrunding er derfor blot en afrunding 
af  de vidensbetingende pointer.

Iagttager er grænse for iagttagelsen; systemgrænsen – eller grænsen mellem 
det aktualiserede og det mulige – er udsigtspunkt for iagttager. Fra dette iagt-
tagelsespunkt iagttages perspektivisk. Det er centralt for et forskerblik at iagt-
tageren ikke kan erkende sig selv; iagttageren kan kun skelne. Eller endnu mere 
basalt: iagttageren må med sin første-skelnen skelne sig, og ved at udskille sig på 
denne vis bliver hele den følgende skelnen afhængig af  denne første-skelnen 
(Luhmann 2000a:128f.). Som i spørgsmålet om sidstehenvisning vil dette vilkår 
sidenhen være gældende for en hvilken som helst vikarierende ’første-skelnen’; 
en ledeforskel er sådan en analysestrategisk første-skelnen. Dens mening (Sinn) 
ligger ikke i form af  ’rigtighed’, men i form af  anknytningsduelighed for andre 
iagttagelser. 
Enhver iagttager er sin egen blinde plet og i den forstand er den blinde plet 
iagttagelsens sidstehenvisning – man ser at hunden aldrig vil kunne fange sin 
hale. Metodologisk er forskeren som iagttager af  anden orden dog bundet op 
på at forsøge sig som hunden; de blinde pletter i afhandlingens ledeforskelle er 
ledeforskellenes (for-iagttager-selv-ikke-iagttagelige) ledeforskelle. Den forsk-
ningsmæssige lakmusprøve vil bestå i en begrebspræcision der kan modvirke 
at iagttager falder i et med den iagttagelse man iagttager.102

Denne afhandlings tematiske genstand er organisation; Luhmann under-
streger at organisationer som sociale systemer består af  kommunikationer 
(Kommunikationen) og kun af  kommunikationer.103 Man kan også som Baecker 
(2003:29f.) fastslå at organisationer er ikke, men at organisationen er kommu-
nikativt på spil i hvert øjeblik – gennem den kommunikation der realiserer alt 
hvad organisationen er. Organisation opstår af  kommunikation. Grænsen for 
iagttagelse består således også af  grænsen for iagttagelse af  kommunikation. 
Den korte udvej er at kommunikation er iagttagelse af  det kommunikationen 
handler om – kommunikationen iagttager sit ’noget’104. Den mere omstænde-
lige vej – som blev slået an ovenfor – skyldes at kommunikationen ikke kan 
iagttages direkte; man må i stedet slutte sig til den (Luhmann 2000b:206f.). 
For at gøre sig iagttagelig må kommunikationen derfor ’flage med’ at være et 
handlingssystem – handlingsoperationer som fx tilkoblingshandlinger kan iagt-
tages. Men iagttagelsens grænse er fortfarende epistemologisk sat: Iagttagelse 

102 Andersen 2001:25.
103 2000a:62f.
104 Kneer & Naseeh 1997:100f.
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er en tilregnelsesmaskine hvor kommunikation tilregnes som handling (til en 
handlende) (jf. ibid.:419).

Iagttagelsens grænse er vidensbetingende: med fokus på sidstehenvisningens 
blinde plet og kommunikationens utilgængelighed synes en ladeport åben for 
vilkårlighed og relativisme. Principielt. Men Luhmann argumenterer netop for 
omstilling fra princip til paradoks:105 Den epistemologisk funderede første-
skelnen. Og hvad deraf  følger.
Jeg forsøger mig med at folde afhandlingen videre ud – herfra.

105 1993b:308ff.
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5. 

5A. BILLEDE II: ”LEDELSENS OPBAKNING Må 
IKKE vIRKE STYRENDE”

Set i bakspejlet er det egentlig en gåde, at vi overhovedet turde gå i kast med opgaven. Jeg 
mener, – der var jo ingen tradition for fælles udviklingsprojekter på skolen. Ikke, at man 
på skolen har været bange for at prøve noget nyt, – tværtimod, det findes der masser af  
eksempler på, men ”autonomien” – sådan forstået ud fra 70’ernes autonomibegreb – har jo 
været et af  skolens kendetegn, hvor selvbestemmelse og metodefrihed er en af  grundpillerne 
i lærergerningen, og hvor udvikling og fornyelse kommer indefra, – så at sige udspringer af  
undervisningen af  eleverne og i samarbejdet med kollegerne.106 Skolelederen beskriver 
midtvejs i projektet hvilke tvivlsomme odds et fælles udviklingsprojekt kunne 
siges at have på [Skolen] – i udgangspunktet. Et samlet skoleudviklingsfokus 
er både i modstrid med den måde som lærerne forvalter deres opgave på og 
i modstrid med en hovedstrøm der trækker historie tilbage til [Skolens] etab-
lering. Man må forstå [Skolen] gennem denne tilblivelsesproces: Der var talrige 
forsøgsarbejder (...). Men som det også var karakteristisk for tiden satte ingen af  dem varige 
spor hos andre end de involverede. Skolen forholdt sig ikke (...) samlet og forpligtende til 
de enkeltstående initiativer.107  I udviklingshistorien har også ledelsesreplikken sin 
særlige åbenhed, ligesom lærernes råderum: Rammerne for hvad man kunne prøve 
var vide. Et af  kodeordene i ”ånden” var at handle pr. konduite. Det var ofte det svar 
man fik, når man spurgte ledelsen om råd.108 Et samlet, ledet udviklingsforløb for 
[Skolen] giver derfor ny betydning til ledelse på [Skolen] og bliver en udfordring 
for det aspekt af  skolens kultur som kan fanges af  begrebet om autonomi. 
Forestillingen om autonomi har betydning på [Skolen]: Lærernes selvforståelse og 
skolens kultur er i høj grad kædet sammen med dette udtryk, og det er derfor i sig selv en 
stor ledelsesopgave at ændre indhold og forståelse heraf. (...) vi føler det vigtigt at udskifte den 
gamle form for autonomi med en ny.109 
Autonomien kommer på denne måde til udtryk gennem skolelederens refleksion 
af  den aktuelle udviklingsproces. Mønstrene af  autonomi sætter sig igennem 
som overvejelser af  fx barrierer i forløbet. Der var i processen masser af  barrierer, 
som kunne blokere både for dialogen og for processen. Kravet om skriftlighed – selv i meget 
begrænset omfang – var en anden barriere, som for mange tilsyneladende var næsten uoversti-
gelig.110  Mønstrene af  autonomi sætter også aftryk af  usikkerhed som når man 
fx ikke ved om lærerne vil involvere sig i tilstrækkelig grad: Spændende var det, da 

106 Skoleleder i ’sandhedsbillede’ 21.03.00, afslutning år 1.
107 Tidligere lærer, i festskrift i anledning af  skolens 25års jubilæum p.19, 19.09.01.
108 Tidligere lærer, i festskrift i anledning af  skolens 25års jubilæum p.18, 19.09.01.
109 Skoleleder i oplæg på netværksmøde 03.11.00, udkast 12.10.00.
110 Skoleleder i ’sandhedsbillede’ 21.03.00, afslutning år 1.
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projektgrupperne? skulle dannes i starten af  skoleåret: Ville det lykkes at udfordre lærer- 
ne og få dem til at engagere sig? 111 Og endelig er mønstrene af  autonomi med til at   
få nogen til at forlene andres handlinger med et skær af  konspiration; som 
når et koordinationsudvalg er skudt ind som repræsentativt, projektledende  
organ i rojektet. Nogle deltagere har svært ved at finde sig selv til rette; de har jo ikke 
været en del af  fx refleksionen siden sidst, og det bliver – af  dem der ikke har været med  
– opfattet som intention om en skjult plan.112 
Skolelederen bruger tidligt i udviklingsforløbet autonomibegrebet til at synlig-
gøre noget af  den udvikling som [Skolen] står for at skulle skabe med projektet; 
han refererer til en artikel skrevet af  en tidligere lærer på skolen og taler om 
udvikling fra privat autonomi til professionel autonomi.113 På denne vis indeholder 
[Skolens] forløb også ændringer i [Skolens] mønstre af  autonomi – fra privat 
til professionel er det nye.

Lærerne formulerer sig mere indirekte om autonomien ved at formulere hvor-
dan de opfatter fx udvikling og det fælles projekt; mest omfattende gennem 
to spørgeskemaundersøgelser hvor man udtrykker sin graduerede enighed i 
forhold til en række udsagn. Udsagnene omhandler læreren selv, lærerens forestil-
linger om kollegerne og en værdisætning på skolens vegne.114 Undersøgelserne 
fungerer evaluerende i forhold til erfaringerne i projektet.115 Formålet med 
undersøgelserne er at give [Skolen] anledning til refleksion, og derfor foregår 
tolkningen af  besvarelserne i lærergrupper på fællesmøder. Også udviklings-
projektets eksterne – konsulent og forsker – konstruerer en kulturel mosaik 
af  den første undersøgelse, og han spejler sin tolkning tilbage til skolen i en 
taknemmelig genre:116 
”Hvis nu det var Alt for Damerne..., hvordan ville frk. [Skole] så kunne se sin 
profil beskrevet?
Frk. [Skole] er tilfreds med, at der er et overordnet emne, og synes, det er spændende i det hele 
taget at have et udviklingsprojekt, men når det kommer til stykket, er hun ikke så engageret 
i arbejdet som hun mener man burde være. Frk. [Skole] virker lidt såret, fordi hun ikke helt 
finder, at hun har haft den indflydelse på projektet, som hun mener sig berettiget til. Men når 
det nu skal være, så har hun faktisk oplevet gode muligheder for at præge udviklingsprojektet, 
hun trives i den decentrale struktur og identificerer sig meget med at skulle undersøge ’noget’ 
om elevers læring.
Frk. [Skole] tror sig selv lidt mere undersøgende, reflekterende og interesseret i de øvrige 
udviklingsprojekter på skolen – end hun tror, de andre er. Altså, måske lidt selvtilfreds, 
men sikkert ikke nær så meget som andre ville have været i hendes sted!
Når det handler om samarbejde, så vil hun gerne have mere end hun har i dag, og også gerne 
bruge tiden til det. Gerne så det kan udvikle undervisningen – og ikke bare handler om 
111 Skoleleder i ’sandhedsbillede’ 21.03.00, afslutning år 1.
112 Skoleleder i interview 12.10.99.
113 25.01.99, evalueringsmøde for lærerne efter forprojekt i år 0.
114 Jf. Moos & Thomassen 1994, Andersen 2006a.
115 Jf. Evaluering under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling p.8, i skoleplanen 2000-01.
116 Mundtligt oplæg på baggrund af  Undersøgelse I, 15.09.00.
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gennemførelse af  forløb. Udviklingsprojektet har allerede skubbet lidt på samarbejdet, synes 
frk. [Skole], som også får meget ud af  diskussionerne, der går på tværs i lærerkollegiet.
Det med at formulere egentlige udviklingsfokus er lidt uvant for frk. [Skole], men hun er 
ikke i tvivl om sin hensigt med fokus; det skal udvikle elevernes læring og give dem nye 
muligheder. Også uden for projektet er det frk. [Skole]s praksis at lægge undervisningen til 
rette efter elevernes behov, og det er i øvrigt hendes opfattelse at hun hele tiden udvikler sin 
undervisning. (...)
Frk. [Skole] er en smule jomfrunalsk snerpet – hun vil ikke ta’s til eller på noget. Hun er 
forbeholden overfor at skulle holdes til ilden af  et udviklingsprojekt; hun vil gerne skabe 
udvikling, fremhæver en række fordele ved udviklingsprojekter, men er alligevel ikke så meget 
til egentlige udviklingsprojekter... eller måske bare ikke dette projekt?
Frk. [Skole] har hang til harmoni og synes bedst om, at tingene lykkes (...). Hun er mest 
til det kropsnære fokus tæt på praksis, og når det kommer til udvikling er hun villig, når 
bare det er på hendes eget initiativ. Frk. [Skole] har en smule tendens til dårlig samvittighed 
over for det, hun selv synes man bør gøre, men ikke kollegialt. Hun er solidarisk og forsigtig 
i omgangen med de andre, som hun er kommet til at sætte mere pris på gennem udviklings-
projektet. Når frk. [Skole] derfor er lidt reserveret, nærmest privat med sig selv, så er det 
ikke i kollegial forstand, men i forhold til organisationen som sådan.” 117 
En kort opsamling i et plenum efter lærernes eget tolkningsarbejde og efter 
profileringen af  frk. [Skole] viser at mange har fundet interessante områder i 
besvarelsen fra undersøgelsen. Mest markante er dog nogle kritiske kommentarer 
om fx at det er spørgsmålene der producerer svarene. Hvis lærerne i stedet havde stillet 
spørgsmålene, så... (underforstået: så havde undersøgelsesbilledet set helt anderledes 
retvisende ud) og at spørgsmålene afspejler bestemte fordomme hos konsulenten.118 
Beskrivelsen af  frk. [Skole] illustrerer pointer fra besvarelserne: Der er markant 
positiv enighed fra lærerne på udsagn om det nære udviklingsaspekt omkring 
undervisningens praksis. Både når det handler om den løbende udvikling af  
undervisningen og om det spændende i at kombinere udviklingsprojekt med 
undervisningspraksis.119 Der er også overvejende enighed om at man løbende 
bør have udviklingsprojekter knyttet til praksis.120 
Når det gælder opgaven med udvikling af  undervisning er det tilsyneladende 
ikke ligesom frk. [Skole] tilstrækkeligt at feje for egen dør; et flertal markerer 
uenighed i at udvikling af  undervisningen er et privat anliggende121 og der angives 
således kun begrænset opbakning til at lade det være op til den enkelte at udvikle 
sin undervisning.  
Med andre ord: der kan både indadtil og udadtil for lærerne på [Skolen] findes 
forpligtende forestillinger om udvikling af  undervisningen. I en vis udstrækning 
ser denne ambition ud til at finde form i løbet af  udviklingsprojektet; 64% siger 

117 Andersen 2003a:186f.
118 Konsulentlogbog, 15.09.00.
119 Om det spændende i at kombinere udviklingsprojekt med undervisningspraksis: Udsagn 2a; år 1 90%, 

år 2 92% lidt eller meget enig, heraf  er andelen af  meget enige vokset fra år 1 53% til år 2 68%.
120 Udsagn 2c; år 1 79%, år 2 84% lidt eller meget enig.
121 Udsagn 36a; år 2 76% lidt eller meget uenig.
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sig enige i at have fået mere ud af  andet projektår end af  første122, og andelen 
er større som giver deres enighed til i højere grad at have fler-årige udviklingsprojekter 
på [Skolen] for at udnytte progressionen.123 Denne positive enighed falder sam-
men med en opblødning af  tilkendegivelser om at foretrække udvikling uden 
egentlige udviklingsprojekter;124 [Skolen] er tilsyneladende blevet fænomenet 
udviklingsprojekt en smule mere venligt stemt, men stadig markerer halvdelen at 
de er tilbøjelige til at ville klare udviklingen uden projekter.
En lignende halvdeling får enkelte steder karakter af  regulær spredning, fx når 
det kommer til udbyttet af  forskellige af  projektets organiserede elementer: 
den efterbehandlende evaluering, de skriftlige refleksionsspørgsmål, det gode 
i at evaluere skriftligt.125 [Skolen] reagerer på mange undersøgelsesudsagn med 
en flerstemmighed der bliver udtalt når det angår formalisering af  udvikling 
som udviklingsprojekt. 
Forbeholdene dukker op på flere måder – indirekte: I starten af  skoleåret synes jeg, 
at det i sig selv var en forstyrrelse, at det skulle hedde et udviklingsprojekt. [Min kollega] og 
jeg havde bare besluttet at gå i gang, og det havde vi lyst til.126 Og mere direkte:
”Det er ikke vores, men [skolelederens] projekt, jeg gider ikke påduttes sådan noget”
”Jeg har undervist i x antal år og gider ikke høre på [konsulenternes] pædagogiske toner”
”Jeg har så travlt i forvejen, at jeg knap kan få min undervisning til at hænge sammen, så 
jeg har slet ikke tid eller energi til det her”
”[Skolen] har ikke en topstyret kultur”.127 
Udviklingsprojektet opleves angiveligt af  nogle som et topstyret brud med en 
etableret sædvane
Deltagernes oplevelse eller adskillelse af  [Skolens] udviklingsprojekt og deres 
eget udviklingsarbejde kan genfindes i hvad man skelner som godt og dårligt. 
Når undersøgelsen i år 1 samler tre gode og tre dårlige ting for dig ved udviklingspro-
jektet på [Skolen] bliver resultatet et tydeligt overskud af  gode forhold knyttet 
til det kollegiale samarbejde og til lærernes egen læring, mens der er et markant 
overskud af  dårlige ting vedrørende udviklingsprojektet som projekt.128 En del 
lærere ville gerne have kunnet sige nej til at deltage, men de fleste siger sig dog 
uenige i det ønske.129 Men indflydelsen på deltagelsen er et betydende tema: 96 

122 Udsagn 41a; år 2 64% lidt eller meget enig.
123 Udsagn 41c; år 2 72% lidt eller meget enig.
124 Udsagn 42a; Jeg skaber hellere udvikling uden et egentligt udviklingsprojekt; år 1 61%, år 2 48% lidt eller meget 

enig. Udsagn 42c; På skolen bør man prioritere udvikling uden udviklingsprojekter; år 1 68%, år 2 52% lidt eller 
meget enig.

125 Udsagn 38a; Jeg har haft stort udbytte af  den ’efterbehandling’, fx evaluering, som har været knyttet til mit arbejde i 
udviklingsprojektet; år 2 28% meget enig, 24% lidt enig, 24% lidt uenig 20% meget uenig. Udsagn 46c; 
På [Skolen] bør man gøre mere ud af  at stille skriftlige refleksionsspørgsmål i forbindelse med udvikling i skolen; år 
2 20/28/24/24%. Udsagn 47a; Det har været en god proces for mig at evaluere skriftligt; år 2 24/32/20/20.

126 Lærer i ’sandhedsbillede’ 25.03.00, afslutning år 1.
127 Udsagn som provokation til dialog – fra alternativt sandhedsbillede: ”Hørt på gangen og i sofaen i det 

sidste års tid....”, udarbejdet af  lærer, marts 2000.
128 Spørgsmål 50 & 51; år 1 Vedr. koll. samarbejde og lærernes egen læring 72/20 tilkendegivelser af  godt/

dårligt. Vedr. udviklingsprojektet som projekt, herunder organisering mv. er tallene 8/50. 
129 Udsagn 6a; år 2 40% lidt eller meget enig, 60% lidt eller meget uenig (52% meget uenig)
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% tilkendegiver enighed overfor et udsagn om at det er vigtigt at udviklingsarbejdet 
opfattes som [Skolen]s eget og selvbestemte udviklingsarbejde;130 samtidig er det knap 
halvdelen der er enige i at opfatte det således.131 Et lignende billede viser sig 
når 94% tilkendegiver enighed i at man bør have indflydelse på beslutningen om 
udviklingsarbejder på skolen, mens under halvdelen vedgår enighed i at de har haft 
denne indflydelse.132 Indflydelse behøver ikke at være formel og kan realiseres 
på flere måder; som koordinationsudvalget bemærker: Man kan til enhver tid sige 
at det har jeg aldrig hørt.133 
Bør man så som lærer på [Skolen] have mulighed for at sige nej til at deltage i skolens fælles 
udviklingsprojekter?134 Spørgsmålet deler besvarelserne næsten ligeligt med en lille 
vægt til den uenige side, og muligheden for at kunne sige fra er gennemgående 
i spil i [Skolens] tænkning; det er indlysende hvad man skylder undervisningen, 
men ikke nødvendigvis hvad man skylder organisationen: 
Hvad gør et projekt til et godt udviklingsprojekt?
Orange gruppe svarer:

(...) 3.(...) b) ledelsesopbakning
Kommentar fra en anden gruppe: 

Ad. 3b: ”Ledelsens opbakning” må ikke virke styrende.135

5B. ORGANISATIONSKULTUR  
MELLEM OPTISK BEDRAG OG OPTIK

”Med springet fra første til anden orden blødgøres verden.”
Thyssen (2006:53)

Enhver centralt initieret bevægelse i en organisation som [Skolen] synes at 
støde an mod organisationens kultur. Indledningsvis har jeg argumenteret 
for en høj deltagerafhængighed i organisationens bevægelse; deltagerafhæn-
gigheden lod sig gennem Billede I iagttage i form af  to skel: en skelnen af  
tilkobling|dekobling – og en skelnen af  situerethed|foreskrivelse. Ledeforskellen 
situerethed|foreskrivelse udfoldes (senere) sagsligt,136 mens ledeforskellen 
tilkobling|dekobling i første omgang netop lader sig udfolde socialt i sam-
menhæng med begrebet organisationskultur.
130 Udsagn 5c; år 2 12% lidt, 84% meget enig.
131 Udsagn 5a; år 2 48% lidt eller meget enig.
132 Udsagn 6c; år 1 94% lidt eller meget enig, Udsagn 6a; år 1 42% lidt eller meget enig.
133 Koordinationsudvalg i interview 04.04.01.
134 Udsagn 6a; år 2 44% lidt eller meget enig, 56% lidt eller meget uenig.
135 Fra drøftelse via skriftlige synspunkter sendt fra gruppe til gruppe, på lærermøde ved projektstart år 

0, 19.09.98.
136 - og tidsligt, jf. de tre dimensioner af  afparadoksering: tidslig, saglig og social (Luhmann 2000b:115); 

jeg bruger dog i det følgende sagslig for saglig for ikke at skabe forveksling til den mest almindelige 
betydning af  saglig(hed).



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

51

IAGTTAGET AUTONOMI

I Billede II iagttager ledelseskommunikationen eksplicit begrebet autonomi som 
det betegnede i flere former for skelnen. I medarbejderkommunikationen synes 
autonomien derimod i første omgang at være selve iagttagelsespunktet – den 
blinde plet der udgør den selvfølgelige grænse i en skelnen. En gennemgående 
skelnen ’nedefra’ synes at være det kollegiale|organisationen: kommunika-
tionen er udpræget forbeholden over for organisationens initiativer.137 Der er 
opbakning til udvikling på det kollegiale niveau, men forbehold for projekter 
med organisationen som afsender. Den slags fælles udviklingsprojekter ses som 
fremmede for [Skolens] kultur, og i den forstand er det fremmede også uvelkom-
ment. Den samme skelnen skærpes på denne måde til en mere grundlæggende: 
frihed|overgreb; denne hårdtoptrukne aktualisering af  frihed må følgelig iagt-
tage forsøg på indskrænkninger som forsøg på overgreb. Forbeholdet – med 
elementer af  direkte afvisning – kunne typisk have en alternativ skelnen som 
anledning fx (indholds)frihed|ufornuftigt indhold, men dette er tilsyneladende 
ikke tilfældet. Altså, afvisningen kan ikke iagttages som en skelnen der aktualise-
rer det dårlige|det gode i en sagslig dimension – eller som en egentlig afvisning 
af  bevægelse eller af  dens moral purpose.138 Medarbejderkommunikationen 
aktualiserer ganske enkelt det selvbestemte|det fremmedbestemte; det frem-
medbestemte indbefatter projekt, organisation, ledelse, konsulenter og de 
’kollegiale forstyrrere’ som kun få får erfaring med. Forbeholdets blinde plet 
er således ikke sagslig, men – som nævnt – autonomi der dukker op gennem 
iagttagelse af  anden orden.
Måske kan en mindre forskydning af  iagttagelse vise forbeholdets styrke mere 
illustrativt: Man kan iagttage nedefra-kommunikationen som en samlet skelnen 
af  autonomi|fremmedbestemthed og iagttager dermed en iagttagelse af  auto-
nomi aktualiseret i en næsten retlig symbolik. Denne iagttagelse skelner fra et 
punkt som jeg metaforisk bestemmer som ’veto’ – eller sagt på en anden 
måde: udfoldelsen af  det paradoksale i denne skelnen bliver udfoldelsen 
af  veto som forskellige varianter af  ’ret’. Eksempelvis retten til selv at 
bestemme udviklingens retning, retten til at betvivle projektet og – som en 
af  de kuriøse – retten til at holde sig uinformeret. Dette sidste fænomen er 
iagttageligt generelt i organisationskommunikation, også uden for [Skolen]: Det 
er muligt for en ganske lille kommunikativ indsats at holde sig uvidende om 
det meste; kommunikationen disciplinerer sig ikke i forhold til eller skrømter 
med de foreslåede strukturelle koblinger.139 Med kommunikation bestemt ved 
de kommunikative tilkoblingshandlinger er der således langt fra bare tale om 
en kuriositet, men om en effektiv dekoblingsmekanisme. Man kan kalde det 
137 Jeg bruger undervejs begreberne ’oppefra’ og ’nedefra’ (jf. fx Luhmann 2000a:429) som orien-

teringer af  iagttagelse og dermed kommunikation; andre steder skelner jeg mere regelret fx 
ledelsessystem|projektsystem.

138 Jf. 6b. p.128.
139 Jf. interesse i ikke-viden (Luhmann 2000a:187); indøvet uopmærksomhed (Argyris 1990:33) og 

forsvarsrutiner (ibid. Kap.3).
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spekulation i ikke-viden eller tale om subtile teknikker for overlagt uopmærk-
somhed (Luhmann 1993b:301); fx uopmærksomhed på beslutningers præcedens 
og dermed på hvad man ’er taget til’. I umiddelbar forlængelse deraf  kommer 
da gennem Billede II rimeligheden i muligheden for at kunne sige fra, eller 
formuleret som veto: retten til at sige nej til deltagelse. 
Ovenfra-kommunikationen i Billede II aktualiserer autonomi gennem tre sæt af  
skelnen. Eller fire, hvis man indregner den grundlæggende skelnen og betegnen 
af  autonomi overhovedet som det aktualiserende begreb. Autonomi tilregnes 
på denne måde en høj grad af  symbolic effectiveness.140 Autonomi aktualiseres 
underliggende (jf. Billede I) gennem en skelnen af  autonomi|ingen autonomi 
som rekursivt præciseres til en skelnen af  ny form|gammel form for autonomi. 
Ledelseskommunikationen forsikrer autonomien mod tab af  sig selv – gennem 
etablering af  en autonomidiskurs som anerkender en autonomi – der ikke skal 
afskaffes, men blot erstattes af  en ny. Diskursen bliver også en introduktion af  
selve autonomibegrebet. Man kan via Billede II forestille sig mulighederne af  at 
diskursen både styrker og svækker autonomiens funktion i [Skolen]; autonomiens 
indførelse i kommunikationen vil både italesættende befæste autonomien og 
samtidig lancere en konkurrerende diskurs om autonomi – men næppe lade 
autonomien upåvirket. Den konkurrerende diskurs bliver tydelig i tredje skelnen 
– gennem den anvendte skelnen af  professionel autonomi|privat autonomi. 
Denne skelnen er en iagttagelse af  en ønsket bevægelse som betegner den nye 
professionelle autonomi til forskel fra den kendte private autonomi. Og her 
sker der en afgørende forskydning; de to førstnævnte iagttagelser gøres ud fra et 
iagttagelsespunkt der forlener autonomi med positiv værdi. Den tredje iagttagelse 
iagttager altså reelt ikke autonomi; den blinde plet hvorfra der iagttages med 
skelnen af  professionel autonomi|privat autonomi er snarere ’forpligtethed’. 
På denne måde angår denne iagttagelse netop den organisationalisering og 
forpligtende formalisering som viste sig central i nedefra-kommunikationen i 
Billede II. Iagttagelsen af  professionel autonomi|privat autonomi og indførelsen 
af  denne skelnen i [Skolens] kommunikation fungerer da kulturelt besværgende 
med signalværdien autonomi, mens der reelt med brugen af  ’professionel’ 
aktualiseres en ny art kontraktlighed.141 En noget for noget – men som et offer 
you can’t refuse.

Beretningen om frk. [Skole] samler inde i Billede II en række iagttagelser på 
baggrund af  et spørgeskemamateriale, og som iagttagelse af  anden orden viser 
beretningen hen til at frk. [Skoles] iagttagelser i flere tilfælde er indbyrdes i spæn-
ding. Det er ikke udelukket at man kan erklære sig for udvikling og projekter og 
samtidig udtrykke modvillighed over for [Skolens] udviklingsprojekt – men det 
åbner for iagttagelse af  ambivalens. Som hos frk. [Skole] må der kommunikeres 
i en slags dobbelt bogholderi hvor der skelnes mellem udvikling af  undervisning 

140 ...”condensing and expressing a rich content of  meaning”... (Alvesson 2002:174).
141 Denne kontraktlighed udfordrer skolers klassiske ’usynlige kontrakt’ (Berg 1990:83f.) hvor ledelse 

overlades til skoleledere under forudsætning af  at de ikke blander sig i undervisningsanliggender.
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og udvikling af  projektet eller organisationen. Inden for en kontekst af  autonomi 
bekræfter det March’ generelt iagttagede ambivalens: ”Participants fight for the right 
to participate, then don’t exercise it.”(1994:177). Og der er tilsyneladende i dette også 
noget på færde der rækker ud over participation i et snævert politisk perspektiv. 
Selvbeskrivelsens ’udviklingsorienteret’ kan iagttages som kommunikationens 
skelnen af  udviklingsorienteret|almindelig; iagttagelsespunktet kan da iagt-
tages som ’identitet’. Hvis man iagttager ’udviklingsorienteret’ som den blinde 
plet i kommunikationens iagttagelse dukker denne skelnen atter op i skærpet 
form som skelnen mellem innovativ|bagstræbende. Ambivalensen kan således 
siges at være mere end blot en ambivalens; der er gennem kombinationen af  
iagttagelser tale om en gedigen double-bind som systemet påfører sig selv. 
Udviklingskommunikationen er dobbelt-bundet i sin egen eller mellem sine to 
parallelle diskurser og bringer på denne måde sig selv i transkontekstuel vildrede 
(Bateson 2005:279ff.): Hvilken kontekst for udvikling eller hvilket gensidigt 
formudrende iagttagelsesperspektiv skal den koble sig til? Når man eksempelvis 
gerne vil den udvikling som projektet adresserer, men ikke vil den på projektets 
initiativ? Det ser ud til at doublebinden overkommes pragmatisk på forskellig vis; 
fx ved at bryde med organisationsperspektivet og isolere sig om den kollegiale, 
praksisnære udvikling. Double-binden viser at der ikke alene er udviklingsrisiko, 
men også selvforståelse på spil. Det vil være en kraftanstrengelse at handle 
projekt-rationelt på de betingelser og ...”fordi der er omkostninger forbundet med at 
handle rationelt, er det rationelt ikke at gøre det.”(March 1995:23) 

METAFORISK IAGTTAGET

Med den anvendte ledeforskel af  tilkobling|dekobling udfoldet gennem [Skolens] 
kommunikation af  autonomi må jeg tage ansvar for en del forkortninger 
undervejs; der er tale om [Skolens] kultur som den kan iagttages gennem et 
konkret, tidsligt fæstet og særligt udviklingsprojekt. Der er desuden tale om 
at organisationskommunikationen blot differentieres i ’nedefra’ og ’oppefra’ 
og derudover fremstilles homogeniseret; der er tale om en homogenisering 
der ikke i alle tilfælde yder retfærdighed til realitetens subkulturer eller til den 
markante mangfoldighed af  iagttagelser blandt projektets involverede (ledelse, 
medarbejdere, konsulent). Her kan man umiddelbart vise tilbage til den system-
teoretiske analyses epistemologiske afsæt og til en analysestrategi af  kontingente 
iagttagelser af  anden orden – og hævde relevant konsistens. Man kan også for 
afvekslingens skyld spejle overvejelserne uden for det systemteoretiske i en 
analytisk tilgang der heller ikke har iagtagelsesoperationen og distinktionen 
som grundfigur: Brugen af  metaforer142 som sammenfattende gestalt eller som 
middel i en undersøgelse af  organisationer og deres kultur (Alvesson 2002; 
Morgan 1998). Metaforer ...”work as data-reducing devices.”(Alvesson 2002:21). 
Metaforer er komplekse, flertydige iagttagelsesmåder der arrangerer realiteten 
142 Kækt sagt virker en metafor som en billedgørende betegnen inden for en stum forskel; men teoretisk 

præcist er metaforen netop ikke en distinktion, men snarere en enhed – et iagttagelsespunkt.
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i en kontingent, men fikseret metaforisk optik. De analysemetodiske overve-
jelser handler da ikke om poetisk indsigt frem for klassisk videnskabelighed, 
men om at finde de mest frugtbare metaforer og – grundlæggende – om at 
anvende metaforer eller blive offer for dem (ibid.:20). Og spejlingen? Man 
griber realiteten metaforisk eller flækker verden med en iagttagelses skelnen 
fordi man må begynde et sted, og fordi enhver metafor og iagttagelse reducerer 
en kompleksitet – i fortløbende net af  metaforer og iagttagelser. Som man kan 
blive offer for sin second-order metaphor kan man blive offer for sin blinde plet i 
sine anden ordens iagttagelser. Denne metaforiske spejling for at understrege at 
de analytiske forkortninger må være et grundlæggende (epistemologisk) vilkår 
der ikke bliver værre – blot mere synligt – når analysens genstand er noget så 
diffust som organisationskultur.
Det centrale er på denne baggrund at det lader sig gøre at forbinde flere sæt 
af  iagttagelser af  autonomi – på en måde der konstruerer autonomien som 
en kulturel præmis for det som foregår i [Skolens] udviklingsprojekt. Dermed 
støttes argumentet om deltagerafhængighed. Og det bliver relevant at fortsætte 
i spørgsmålet om hvordan systemteorien teoretisk (og praktisk) vil håndtere 
organisationskultur?

AUTONOMI SOM ORGANISATIONSKULTUR I SKOLER

Det er ikke noget originalt kunststykke at præstere empiriske iagttagelser af  
forbindelsen mellem autonomi og kultur i [Skolen]. Megen forskning i skoler 
som organisationer peger netop denne vej:143...”schools operate far more loosely than 
is commonly assumed, certainly more loosely than organizational charts depict and often 
more loosely than most are willing to admit. Loose connectedness and de-facto autonomy are 
well-documented characteristics of  schools”...(Sergiovanni 1999:84). Skolers løskobling 
angår dog kun mangement themes, mens de er ...”tightly coupled around cultural themes”...
(ibid.:83). Sergiovanni tilføjer at denne kombination er årsag til at transactional 
leadership (en direktiv ledelse) ikke virker på skoler.144 Mintzberg (1994:405) 
generaliserer dette vilkår til at gælde for professionelle organisationer i det 
hele taget; disse er notorisk løst koblede i deres operating cores. Begge dele 
understøtter pointen om høj deltagerafhængighed. Sergiovanni peger på direkte 
forbindelse mellem den stærke kultur, den store autonomi og skolers succes 
(Segiovanni 1999:15). Sergiovanni anbefaler ligefrem kulturens community norms 
som substitut for direktiv ledelse – ud fra argumentet om at des mere vægt på 
professionalisme, des mindre behov for ledelse på organisationsniveau.145

Professionalitet som privilegium og imperativ spiller på denne måde en central 
rolle i beskrivelsen af  skolers organisationskultur. Begrebet om en professionel 
143 Fx Hargreaves 2000, Møller 1996; 2003, Fullan 2001a; 2001b, Fullan & Hargreaves 2003, Gleerup 

2003, Rasmussen 2004 – mere indirekte også Dale 1989; 1993; 1998.
144 Det direktive kræver den modsatte kombination af  løs og fast kobling; i stedet peger Sergiovanni på 

transformational leadership (1999:84) – se afsnit 7b.
145 Sergiovanni 1999:102ff. Sergiovannis kontekst for at foreslå professionel kultur for ledelse er amerikansk; 

at gøre skolen til organisation ses derfor som den direkte vej til control driven ledelse.
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autonomi bliver flere steder anvendt til at kondensere udfordringerne til kulturen 
ved hjælp af  kulturens egne forskelsmarkeringer; en professionel autonomi stiller 
en kultur i udsigt der leverer varen mod at kunne undvige fremmedstyring.146 
Som man så i Billede II er aktualiseringen af  professionel autonomi ikke nogen 
entydig størrelse uden om sammenhængen med markeringens andenside og den 
blinde plet. Hargreaves (2000:270) bruger eksempelvis metaforen balkanisering 
om den rigide autonomisering der kan iagttages i skoleorganisationer – og 
Fullan (2001b:67) taler tilsvarende om de stærke samarbejdskulturer der netop 
kan agere powerfully wrong. Eller med Harrits næsten aforistiske pointe: ”Skolen 
flytter sig ikke for gode argumenter.”(1999b:151).
Hvor autonomi i sig selv kan fremstilles som en relativt entydig størrelse147 rum-
mer præfiksen professionel til gengæld mange uklare normative forestillinger; 
disse forestillinger tjener til at præge kulturens kommunikation til at iagttage 
sig selv i en forpligtende retning. Professionel autonomi fungerer således – jf. 
Billede II – som en tilkoblingsmekanisme i organisationen.

ORGANISATIONSKULTUR

Kulturen er dukket op i organisationsteorien som et forsøg på at benævne og 
påvirke nogle afgørende forhold der traditionelt ellers ikke lod sig eksplicitere 
eller underkaste styring. Eller: som et ordningsforsøg i forhold til en uorden 
(Luhmann 2000a:240). Siden hen har organisationskultur via en antropologisk 
præget tilgang fået en mere selvstændig og central placering i organisations-
teori, og organisationskulturbegrebet befinder sig konventionelt mellem disse 
yderpoler: Mellem kultur som funktionel variabel og kultur som (rod-)metafor; 
mellem kultur som noget man har og – på den anden side – kultur som noget 
man er eller tolkes som (Alvesson 2002:24f.). 
Den mest udbredte forståelse af  organisationskultur er vokset frem af  organi-
sationspsykologien og især af  den psykoanalytiske inspiration som kendetegner 
forståelsen af  organisationskultur hos Schein (1994). Hos Schein gør det 
funktionalistiske perspektiv kulturen til motor i intern integration og ekstern 
tilpasning; og selve kulturen er at forstå ud fra en tredeling der række fra synlige 
artefakter over værdier til de utilgængelige grundlæggende antagelser under isbjergets 
vandlinie. Dette er en tydeligt ontologiserende tilgang til kulturfænomenet; trods 
det at der tilkendes – især Scheins egen branche af  organisationskonsulenter 
– muligheder for at bringe grundlæggende antagelser frem i bevidste registre 
til justering, så er man vel tæt på kultur som en art organisationens DNA der 
aflejres som en stabil identitets kerne.148 Til forskel fra funktionalismen – men 
146 Fullan 2001b:66, Møller 1999:200, Harrit 1999a:126, Thrane 1998:24, Dale 2003:86.
147 Fx Rennison (2004:103): Autonomi som strategisk selviagttagelse; en høj grad af  selvreference som grundlag 

for en given enheds udøvelse af  kompetence – forstået som både kapacitet og ansvar. Endvidere 
mulighedsbetingelserne for at arrangere sig selv som enhed gennem produktion af  egne præmisser.

148 Man kan ikke frakende Scheins kulturbegreb bred appel; ontologisering betyder også tilbud om sikkerhed 
og troværdighed. Ligesom jeg har erfaringer med fx ledere der får store oplevelser af  overhovedet at 
komme på afstand af  egen organisations kultur gennem Scheins kategorier.
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med afsæt hos Schein – er symbolismen en tilgang til organisationskultur der 
har blik for kulturens symbolske tolkning af  fænomener i organisationen. Med 
symboler, myter, sagaer og andre narrationer trækkes der vod i organisationskul-
turen på en mindre stereotyp måde end i funktionalismen, og der lægges vægt 
på betydningen af  organisationens eget bidrag i den tolkende proces (Schultz 
1990, Hatch 1997). Trods det væsentlige semantiske tolkningsbidrag kommer 
denne symbolisme dog ikke rigtig fri af  sit funktionalistiske forlæg i hverken 
teoretisk forståelse eller praktiske anvendelse. Andre tager mere afgørende 
konsekvens af  at se organisationskultur som ...”a system of  common symbols 
and meaning.”(Alvesson 2002:3) Der er hos Alvesson ikke tale om et system i 
egentlig systemteoretisk forstand, men om et skift i forståelsesramme til kultur 
som en social konstruktion – eller i hvert fald som konstruktion af  mening sat 
på symbolsk formel. Alvesson foreslår – jf. ovenfor – at anvende metaforer 
til at gribe om kulturen. Endnu med disse åbnende (’iagttagende’) metaforer 
der lader kulturen emergere på forskellig vis i forhold til valg af  metaforik er 
der dog tale om tilstedeværelsen af  kulturel realitet. ”Culture is best understood 
as referring to deep-level, partly non-conscious sets of  meanings, ideas and symbolism that 
may be contradictionary and run across different social groupings.”(ibid.:14). Der er 
forskel på funktionelle og symbolske mønstre, der mønster i ental og mønstre 
i flertal. Der er forskel på det ontologiserede og det socialt emergerende, der er 
forskelle på tilgængelighedens veje. Der er stor forskel på funktionel tilpasning 
og et erklæret kritisk perspektiv (Alvesson 2002). Men der er en konventionel 
organisationskulturel position der har antagelser om organisationskultur som 
en kerne i organisationen – eller i hvert fald som en repræsentation af  et 
dybereliggende meningslag.

CULTURAL CHANGE

I en konventionel forståelse af  organisationskultur vil autonomien i Billede II 
altså være en dybereliggende fæstnelse i [Skolens] kultur. Et eventuelt ønske 
om bevægelse der ikke kobler sig til deltagerafhængigheden – eller bevægelse 
som blot ikke vil føje autonomien – vil derfor være bundet op på at skulle 
ændre i sådanne dybgående forholdemåder. Hvis man iagttager således bli-
ver det oplagt at målet for megen organisationsudvikling kan beskrives som 
kulturforandring;149 det er i den forstand næsten vanskeligt at forestille sig nogle 
organisationsændringer af  betydning der ikke også må forandre kulturen. Det 
er derimod ikke nødvendigvis lige så oplagt at midlet til organisationsudvikling 
eller kulturforandring er kulturforandring. En sådan mål-middel-forskydning 
er parallel til reaktionen på mange samfundsspørgsmål: ”Der må en holdnings-
ændring til...”
Traditionens skoleudvikling – set som organisationsudvikling jf. afsnit 6b. og der-
med som kulturudvikling – er en reformpædagogisk skoleudvikling. Traditionens 

149 Fx Berg 1999, Fullan 2001b, Alvesson 2002.
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skoleudvikling går forud for udvikling af  skolen som organisation og er som 
sådan både partiel og en modbevægelse til det etablerede (institutionen), men 
i overensstemmelse med den kultur der etablerer bevægelsen. Den aktuelle 
fordring til organisationsudvikling af  skoler er da en ironi fordi kravet om orga-
nisationalisering indhenter og koloniserer hvad der måtte være af  egenbevægelse 
i skoleudviklingen og sætter autonomien under pres. I dette perspektiv bliver 
professionel autonomi i [Skolen] ikke alene en tilkoblingsmekanisme, men med 
Andersen (2004) en anråbelsesteknologi. I Billede II må ’professionel autonomi’ 
iagttages som kommunikation der anråber de ’private’ med en organisationa-
liseringsdiskurs. Det er anråbelse om en forpligtethed på organisationen, og 
det bryder afgørende med skole-organisationers gør-det-selv-medlemsskaber. 
I et medarbejderperspektiv må kommunikationen om professionel autonomi 
derfor ikke iagttages som et tilbud om en ny autonomi, men som et tilbud om 
tab af  autonomi.150 En sådan anråbelse er – folkeligt sagt – en mavepumper 
midt i deltagerafhængigheden; trods alle gode hensigter vil dette næppe være 
anledning til den ønskede bevægelse i organisationens kultur.
Spørgsmål om cultural change synes altså at være uomgængeligt og afsættet i 
en metafor om en organisationens psyke (som man kunne underkaste terapi) 
forekommer ikke praktisk indløseligt – heller ikke med en konventionel forståelse 
af  organisationskultur. De mulige veje er knyttet til den organisationsteoretiske 
forståelse af kulturen; er kulturen noget der kan afdækkes eller emergerer den 
gennem symbolsk ladede udkast? De ovennævnte få teoretiske tilgange til 
organisationskultur har stor forskellighed i forestillingerne om hvordan man 
kan gribe den organisationskulturelle realitet, om hvem der kan gøre det, og om 
hvad der lader sig ændre og på hvilken måde. På tværs af  forskellene går dog 
et tolkende element der er klassisk hermeneutisk eller i socialkonstruktionistisk 
tilsnit; inden for denne forståelsesramme vil det i særdeleshed inden for en 
symbolistisk tilgang være muligt at arbejde direkte med organisationskulturen 
som middel – som fortælling og fortolkning.151

I forhold til denne afhandlings problemstilling vil det være et væsentligt bidrag 
– i et konventionelt perspektiv – at fastholde blikket på organisationskulturen 
som socialt konstrueret. Kulturforandring er nok knyttet til ledelse, men ikke 
med ledelse hævet over organisationskulturen; ledelse er selv både kontekst for 
og en del af  samme konstrukt som kulturen. Denne betoning af  ledelse som 
kulturelt fænomen betyder at ...”cultural change rather means the cultural re-definition 
of  leadership.”(Alvesson 2002:116). Det er ikke i så høj grad ledelse der skaber 
kultur – som det faktisk er omvendt. Den kulturelle kontekst guider eller skaber 
positioner for ledelse. Dette har kraftige konsekvenser for den leder som tror 
sig kultureksternt i færd med at skabe kulturforandringer ved at ændre direkte 
på kulturen i sin organisation.

150 Parallelt hertil den aktuelle udvikling af  decentrale organiseringsformer med betegnelsen ’selvstyrende’; 
i en skolekontekst er sådanne ’selvstyrende team’ paradoksalt og ironisk netop markant mindre 
selvstyrende end den praksis de skal afløse. Jf. også Billede V p.136.

151 Eksemplificeret i Schultz (1990) og for skoleorganisationer i Hermansen (2001).
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Trods de antydede muligheder kan det konventionelle blik på kulturforandringer 
nok give anledning til en anelse mistrøstighed for ledelse. Kulturelt betinget 
afvisning – eller forbehold jf. Billede II – understøtter ikke blot iagttagelsen af  
høj deltagerafhængighed i enhver bevægelse, men er også en påmindelse om i 
hvilken udstrækning kulturelle forhold er uden for ledelses direkte operationelle 
rækkevidde. Uddannelsesinstitutioner synes – med den løskoblede organisation 
og den tætkoblede kultur – at være eksempler på en særlig type af  organisationer 
hvor der er afgørende forskel på simpel sagslig modstand mod bevægelse og 
en kulturelt funderet modstand: ”Many a strong dean who otherwise did not respect 
resistance has been unceremoniously run out of  town.”(Fullan 2001b:42). Fullan fortsæt-
ter i samme modstandsdiskurs med at betegne re-culturing som en contact sport 
(ibid.:44). Dette er givetvis en duelig spejling af  mange lederes halsknækkende 
forehavender med at forandre deres organisations kultur.
Uden at underkende at omgangen med kulturel afvisning opleves således – eller 
at behovet for kulturforandring er reelt – vil jeg alligevel hævde at den sammen-
bidte anstrengelse for at ændre i organisationskulturen gennem kulturen ikke er 
den mest hensigtsmæssige vej. Og i særlig grad hævde at modstandsdiskursen 
skaber ufrugtbare metaforer der antyder at cultural change rimeligvis turde 
begynde med cultural crashing.
Jeg vil i stedet foreslå en forskydning af  organisationskulturen til en system-
teoretisk optik.

SYSTEMTEORETISK ORGANISATIONSKULTUR?

Lad det være sagt med det samme: ’organisationskultur’ er ikke en blomst der er 
vokset i Luhmanns have; han holder den først ud i to fingres anførselstegn og 
kalder den et modetema (2000a:240f.), men anvender derpå organisationskultur 
som et begreb med en vigtig funktion i den systemteoretiske beskrivelse af  
organisationer. Luhmann peger på at begrebet organisationskultur gør op-
mærksom på grænserne for generaliserbarheden af  organisationsvidenskabelige 
udsagn (ibid.:248); der er kontingente, systemspecifikke, implicitte, systeminternt 
varierende mv. forhold der vanskeligt lader sig forklare på anden vis end ved 
hjælp af  billedet på en organisations kultur. Dermed lægger han sig for så vidt 
på linie med den konventionelle organisationsteori der ligeledes har brug for 
organisationskultur som pladsholder for noget der ikke ellers er til at få (be-)
greb om.
Systemteorien forholder sig – også uden om organisationskulturbegrebet – til 
temaer som konventionelt forbindes med det organisationskulturelle felt. 
Eksempelvis ved at pege på at integration – som udtryk for den vekselsidige 
indskrænkning af  systemets frihedsgrader – netop er mulighedsbetingende, 
men at for stærk integration (tight coupling) kan forhindre bevægelse som 
læring (ibid.:99ff.); eller i betoningen af  hukommelsens funktion i systemer 
og af  hvordan hukommelsen ...”laufend durch Folgeentscheidungen re-imprägniert 
wird.”(ibid.:114) Og dermed kan siges at få kulturfunktion.
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Jeg fortsætter – fra afsnit 4 – på denne måde med at kante mig lidt sidelæns 
ind på den systemteoretiske organisationsteori, således som den udfoldes af  
Luhmann selv og af  andre. Thyssen siger lidt spidst, at Luhmanns bidrag til 
organisationsteorien ikke er konkrete analyser, men snarere forslag til en se-
mantik om organisationer (2003a:266). Man må til en vis grad medgive Thyssen 
denne pointe, men i et afsnit om organisationskultur kan en semantisk tilgang 
ikke siges at komme ubelejligt.  
I den konventionelle anvendelse af  organisationskulturbegrebet ovenfor gik 
man fra forestillinger om organisationskultur som mønster, over en flerhed 
af  mønstre og til en slags emergerende mønstrethed. I denne sidste forståelse 
kommer Alvesson (2002:166) frem til bounded ambiguity152 som et felt af  betyd-
ningstilskrivelser (meanings) der virker som klangbund for organisationens ageren 
under flertydighedens vilkår; bounded ambiguity ...”offers ’meta-meanings’ – clues 
for how to deal with tricky meanings.” De organisationskulturelle meta-meanings 
bliver en henvisningshorisont for organisationens håndtering af  det der ellers 
ikke lige lader sig selvfølgeligt håndtere.
Organisationskulturen virker i sit sociale system som et funktionelt reservoir 
af  redundans – det fond af  skelnen og handlemåder der altid allerede er til 
stede i organisationens vernetzung af  iagttagelsesoperationer, og som derfor 
gør at organisationen aldrig starter forfra.153 Dette er i systemet i form af  
operativt reduceret kompleksitet og dermed også forudsætning for systemets 
muligheder for videre reduktion af  kompleksitet – eller centralt: absorption 
af  usikkerhed. Organisationskultur bliver for organisationen at forstå som 
forventningsstrukturer der udgør ...”mulighedsbetingelser for tilslutningsduelig hand-
len og for så vidt mulighedsbetingelse for elementernes selvreproduktion gennem deres eget 
arrangement.”(Luhmann 2000b:339). Hermed er organisationskulturen blevet 
kædet til systemers grundlæggende autopoietiske funktionsmåde. 
Jeg fortsætter på denne facon med at tage mig frihed til at botanisere i den 
generelle systemteori for en indkredsning af  organisationers kultur; Luhmann 
(ibid.:497) taler om kultur som en overgribende semantik der i samfundet kan 
regulere interaktionssystemerne eller den selektion der knytter sig til interak-
tionssystemers virkemåde. På niveauet for sociale systemer er denne selektion 
selvkonditionerende og henter sin (selektions-)kraft i mønstre af  orden; ikke 
determinerende orden, men mønstret, kontingent orden med mulighed for 
afvigelser. Og som trods det mønstredes kontingens alligevel fungerer med 
sandsynlighed under bestemte betingelser. Man kan hermed gå ud fra at or-
ganisationskulturen virker selektionskonditionerende i organisationen.154 Man 
må samtidig gå ud fra at organisationskultur i organisationer i almindelighed 
i altovervejende grad fungerer som basal selvreference (ibid.:507f.); autopoi-
etisk fremstiller systemet sig selv og bruger rekursivt det allerede fremstillede. 
Konsekvensen af  dette forhold må være at organisationskultur domineres af  

152 Det inspirerede møde mellem bounded rationality og ambiguity, se afsnit 6.b p.94.
153 jf. Luhmann 2000b:216.
154 Qvortrup 2001:203 lader ’organisationskultur’ være organisationens samlede konditionering.
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iagttagelser af  første orden. Organisationer iagttager og udfærdiger dermed 
deres egne konstruktioner af  en ukendt verden: Usikkerhedsabsorption gør 
den ukendte verden til en kendt verden.155 Over tid vil usikkerhedsabsorptionen 
– gennem mønstret selvreference – validere sig selv som en velkendt verden. 
Organisationen får på denne måde rekursivt ’vedligeholdt’ afblændingen af  
den blinde plet der konstituerer enhver iagttagelse, i dette tilfælde de særligt 
usikkerhedsabsorberende. Det har således en nyttig usikkkerhedsabsorberende 
funktion at organisationskulturen hæger om sine blinde pletter; man kunne der-
for i tilfældet organisationskultur tviste det mønstrede fra at være en venetzung 
af  iagttagelsesoperationer til at være et rammende billede af  en vernetzung af  
blinde pletter. 
Allerede ovenfor i fremstillingen af  konventionel organisationsteoretisk tilgang 
til organisationskultur blev det problematisk at opfatte organisationskultur som 
en essens i organisationen. Med en generel systemteoretisk vinkling kan jeg nu 
fortsætte med at slå fast at det ikke vil være problematisk, men at organisati-
onskultur i den forstand vil være et optisk bedrag. Dette noteret lidenskabsløst 
og uden ladning; billige points på et epistemologisk grundlag vil nogen kunne 
hævde med rette: Hvad kunne det være andet? Med ’bedrag’ får man endeligt 
aflyst organisationskultur som noget der ’er’ i organisationen – og kan i stedet 
holde fast ved at organisationskultur kun er i kraft af  emergens og konstruk-
tion. Der ville naturligvis kun være tale om bedrag hvis man havde sat sin lid 
til ontologisk dækning. Med ’optisk’ får jeg gentaget at både det emergerende 
og konstruktionerne er distinktions-drevne eller iagttagelsesbårne; det er sy-
stemets egen skelnen der skaber organisationskulturen, og man er henvist til 
at iagttage organisationens iagttagelser af  sig selv og sine egne iagttagelser af  
anden orden.
Med et afsluttende tvist kan man sige at forestillingen om grundlæggende 
antagelser afskaffes til fordel for iagttagelsers (til) grund liggende iagttagelser.

ORGANISATIONSKULTUR SOM IAGTTAGELSE

Det er ikke videre præcist – som i afsnittets overskrift – at bestemme or-
ganisationskultur ved metaforen ’optik’, men dog gavnligt til at fastholde 
opmærksomheden på at organisationskulturen er et udtryk for organisationens 
selviagttagelse. Og i forlængelse deraf  at organisationskultur bliver en optik 
gennem hvilken man organisationsteoretisk kan iagttage organisationen. I Billede 
II bliver denne optik bragt i anvendelse; en skrap udvælgelse i både fremstilling 
og analyse gør variationer over autonomi til dominerende iagttagelsespunkt. 
De valgte ledeforskelle bestemmer hvordan deltagerafhængigheden kommer 
til at træde frem. Dermed er det også oplagt at der kun er iagttaget et meget 
begrænset udsnit af  [Skolens] mulige organisationskulturelle iagttagelser – et 
mønstret lag af  et mønster – hvor andre udsnit eksempelvis kunne være meget 
mere usikkerhedsabsorberende.
155 Luhmann 1993b:302.
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Systemgrænser i sociale systemer er grænser for kommunikation. I organisationer 
vil organisationskultur bidrage til grænsesætning; grænsesætningen knytter 
sig til de mulige temaer for kommunikationen og til måden hvorpå der kan 
kommunikeres om disse temaer. ”Grænsesætning bliver således i sidste ende til et åbent 
spørgsmål om (stiltiende anticiperet, skjult eller åben) forhandling; den foregår ved, at systemet 
simplificerer sig ved at tåle eller ikke tåle kommunikativ handlen.”(Luhmann 2000b:240). 
I Billede II er anknytning til autonomi tålelig kommunikativ handlen, mens 
anknytninger til udviklingsprojektets mere fremmedbestemte og forpligtende 
sider vil – i flere betydninger – være utålelig. Når systemet simplificerer sig til en 
skelnen af  accept|ikke-accept så er der åbenlyst tale om en iagttagelse af  første 
orden. Dette udelukker ikke at systemet også vil være i stand til at præstere sin 
accept|ikke-accept på et refleksivt niveau – på baggrund af  iagttagelse af  anden 
orden. Men det må formodes at være undtagelsen i den uafladelige strøm af  
anledninger til at præstere accept|ikke-accept i organisationen. Alene på et logisk 
niveau må man afvise denne mulighed; organisationen ville brænde sammen af  
informationsforstoppelse. Derfor bliver der uklarhed i kulturbegreberne når 
man som Qvortrup vil gøre kultur til anden ordens selviagttagelse, iagttagelse af  
egeniagttagelser (2001:42) – en måde at iscenesætte sine vaner på; og samtidig 
se kultur som en særlig tredje-ordens optik til håndtering af  kompleksitet 
(ibid.:117); og lade kultur være resultatform af  en såkaldt fjerde ordens viden 
(ibid.:107) der refererer til Batesons fjerde læringsniveau.156 Og også knytte det 
generelle kulturbegreb til organisationskultur som begreb, som organisationens 
samlede konditionering (ibid.:203). Uden at gå nærmere ind på Qvortrups anvendelse 
af  Batesons læringsniveauer kan man formode at kultur som resultatform af  
denne fjerde ordens viden vil indgå i hvad man kunne kalde for systemers 
habituelle registre – hvilket vil være at forstå som iagttagelser af  første orden. 
Sådanne skelneformer vil ligge til grund for andre skelneformer; dynamisk 
konditionerende og ikke statisk, men samtidig – i perspektiv af  Batesons Læring 
IV – vil der være tale om så træge eller stabile skelneformer at man som ledelse 
i en organisation ikke kan have nogen optimisme bundet til at skabe bevægelse. 
Man ville til gengæld kunne forklare – med Batesons kobling af  Læring IV med 
kombinationen af  fylogenese og ontogenese – hvorfor der nødvendigvis må 
opleves uoverstigelig modstand på omkalfatringer på et sådant kulturelt niveau. 
Men mindre kan gøre det: organisationskultur i denne afhandling ville i så fald 
også være resultatform for de øvrige læringsniveauer. Først og fremmest viser 
Qvortrups brug af  kulturbegrebet at man må sondre mellem organisationskultur 
som udtryk for organisationens måde at iagttage på – og organisationskultur 
som optik for iagttagelse af  organisationers iagttagelser af  sig selv. I det første 
tilfælde vil man som i Billede II kunne iagttage hvordan [Skolen] iagttager sig, 
men kun sporadisk på måder som også kan siges at være iagttagelse af  anden 
orden. I det andet tilfælde er organisationskultur den organisationsteoretiske 

156 Der ligger i det hele taget en interessant – men i denne sammenhæng ikke relevant – drøftelse af  i 
hvor høj grad Qvortrup bøjer Batesons læringsniveauer for at kunne få sine vidensformers skematik 
til at gå restløst op, jf. Bateson 2005:294.
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optik gennem hvilken vidensskabssystemet iagttager organisationens iagttagelser 
af  sig selv – og iagttager dem som ’organisationskultur’. Denne kategoriale 
forskel forplumrer Qvortrups ellers frugtbare udnævnelse af  kultur til meta-optik 
(2001:229) – hvis den altså skal samtrives med organisationskultur-begrebet. 
Foreløbig kan man med en version af  Qvortrups (ibid.:86) kulturbegreb gå 
videre med kultur som et sæt af  iagttagelsesoptikker, et midlertidigt eller kontingent 
sæt af  skelnemåder. Bramming & Frandsen (2003:221) beskriver praksis som 
en forsamling af  iagttagelser i tid – som iagttager på en særlig måde over tid. 
Organisationskultur kan da opfattes som særligt stabile udtryk for praksis eller 
som en forsamling af  iagttagelser og dermed iagttagelsesoptikker der er særligt 
stabile over tid i organisationen.
Organisationskultur holder sig usynlig i den interne kommunikation, og Luhmann 
(2000a:246) er optaget af  at det både vil være uhensigtsmæssigt og vække 
mistanke hvis man forsøgte sig med at formulere kulturen – andet end for at 
skelne sig fra andre. Især peger Luhmann på at ledelse som søger at formulere 
kulturen som en del af  en managementstrategi får et troværdighedsproblem. 
Hvis man ser lederpersonen i billedet af  en amerikansk vækkelsesprædikant kan 
man forstå Luhmanns forskrækkelse for at tematisere organisationskulturen i 
den interne kommunikation; men det er som om risikoen for tomme manage-
mentbesværgelser forhindrer Luhmann i at se mulighederne for at skrue op 
for en hensigtsmæssig organisationskulturel kommunikation. Hvis man – som 
Luhmann selv – bemærker at organisationskulturen påvirkes når den eksponeres 
analytisk, ja, så er det vel netop hensigtsmæssigt at søge at udnytte denne indsigt? 
Så meget desto mere som Luhmann netop pointerer at organisationssystemet 
allerede selv opererer på niveauet for iagttagelse af  anden orden og løbende 
diagnosticerer sine egne iagttagelser – og at organisationsteori derfor må føjes til 
som iagttagelse af  tredje orden (ibid.:47). Det er altså ikke fordi organisations-
systemet ikke kan iagttage sine egne iagttagelser at den organisationskulturelle 
tyngde ligger på iagttagelser af  første orden; systemet kan bare ikke ’regne sig 
selv ud’ (ibid.:249).

ORGANISATIONSKULTUR  
SOM PRÆMISGøRENDE IAGTTAGELSER

Den elementære hændelse eller operation i organisationen er hos Luhmann 
beslutning. Systemets usikkerhedsabsorberende autopoiese forbinder beslut-
ninger med beslutninger i en selektiv anknytning. Forklaringen på at denne 
selektion lykkes præsterer Luhmann (2000a.:192ff.) med et smart træk – 
indførelsen at systemets hukommelse: ”Das Gedächtnis wirkt, wie der Gott der 
Theologen, überall und nirgends in spezifischer Weise an allen Operationen des Systems 
mit.”(ibid.:193).157 Hukommelsen holder i store træk fast i det som bliver gjort 

157 ’Hukommelse’ er ikke bare et smart træk, men (endnu) et semantisk trick som lader sig iagttage for sin 
funktion. Sådanne træk stiller skellet af  frugtbarhed|forlegenhed til prøvning; med begrebet ’hukom-
melse’ får man mulighed for at forklare noget som ikke lader sig forstå uden et tilsvarende begreb.
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til beslutningspræmisser for den videre verknüpfung af  beslutninger; og på 
den anden side virker følgebeslutningerne tilbage på hvad der reproduceres 
som hukommelse. Her nærmer jeg mig så organisationkulturbegrebets kerne 
hos Luhmann: At meget af  det som forsvinder fra beslutningshukommelsen 
bevares som ’organisationskultur’ og afgrænser som sådan både hukommelsens 
funktionsmåde og hvad der fremtidigt kan kommunikeres. Man kan derfor i 
det videre forstå organisationskultur som et hukommelsesregister – der på en 
særlig måde får beslutningspræmisfunktion i organisationen. 
[Skolen] i Billede II har til grund liggende iagttagelser der aktualiserer autonomi. 
Disse iagttagelser reimprægneres som præmisgørende både gennem de anknyt-
tende følgebeslutninger og især som præmisgørende organisationskultur: ved 
at konditionere hvordan der kan huskes og hvad der har tilkoblingsværdi.
Organisationens beslutningspræmisser er selv dannet autopoietisk som beslut-
ninger, og man kunne derfor risikere at organisationens beslutningskommunika-
tion lammende lod sig trevle baglæns op som et gammelt strikketøj – hvis ikke 
det blev forhindret gennem strukturel selvorganisering i systemet. Luhmann 
(ibid.:145) bruger dette vilkår til at slutte sig til at der i alle organisationer opstår 
sådanne strukturer som ikke lader sig føre tilbage til systembeslutninger – selv 
om de nødvendigvis må være opstået og reproduceret autopoietisk gennem 
beslutninger i det samme system. En kontingent struktur der ikke i systemet selv 
behandles som kontingent: ”Wir werden solche nichtentschiedenen Entscheidungsprämissen 
Organisationskultur nennen.” Der bliver altså tale om organisationskultur som 
organisationsspecifikke, ubesluttelige beslutningspræmisser – hvor det ubeslut-
telige opstår som af  sig selv, systeminternt, foranlediget af  beslutninger, men 
uden påviselig tilbagekobling.158 Organisationkulturs sidstekomponent måtte i 
givet fald i stedet findes som reduktion i form af  – uundgåeligt inkonsistente 
– værdier (ibid.:242ff.).159 

Organisationskulturen fungerer som beslutningspræmisser i registre i organi-
sationshukommelsen. Hukommelsen konstruerer skemata ...”die eine selektive 
Wiederverwendung des unwiederbringlich Vergangenen ermöchlichen.”(ibid.:154). Gemt 
i Luhmanns lyrik er en traditionel forståelse af  hukommelse som en genken-
delsefunktion der sikrer at systemet ikke må begynde forfra i hver operation, 
men netop kan knytte an til andre operationer. På denne måde bliver det 
hukommelsens funktion at gestalte hvad der er en iagttagelse; hukommelsen 
præsterer et skemata af  iagttagelsesmuligheder for den autopoietiske operati-
onsmåde. Koordinationen af  sådanne hukommelsesydelser i organisationen 
sker gennem tekst – typisk selvbeskrivelser i både mundtligt traderet og skriftlig 
fikseret form – og organisationens hukommelse kommer derfor til at være 
Texte (ibid.:418f.). Hukommelse bliver dermed af  samme beskaffenhed som 

158  Luhmann (2000a) anvender både betegnelsen unentscheidbaren (p.240) og nichtentschiedenen (p.145); men 
et ubesluttelige må også logisk være ubesluttet.

159 Sml. Eigen-value hos Von Foerster 1984:280 (egen-værdi hos fx Kneer & Nassehi 1997:156; endvidere 
Qvortrup 2001:19 og Thyssen 2000:132).
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sit medium – tekst – og selvbeskrivelser udmærker sig som særlige tekster ved 
at angå eller indregne systemet som en enhed af  alle operationer.

Jeg har nu – langs ad – fået etableret en systemteoretisk variant af  begrebet 
organisationskultur: en forbindelse af  særligt præmisgørende iagttagelser; 
iagttagelser der overvejende fungerer på et første ordens niveau; kontingente 
iagttagelser der behandles som stabile tekster i organisationshukommelsen. 
Tematisk er det en udlægning af  organisationskultur der har tydelige fællestræk 
med organisationskultur i konventionel organisationsteori: et fænomen af  
vanskelig tilgængelighed der influerer bestemmende på organisationens måde 
at handle på. På dette sted kunne man spørge kritisk til systemteoriens adoption 
af  organisationskulturbegrebet; bliver der reelt for Luhmann blot tale om en 
omsyning af  det konventionelle organisationskulturbegreb – således at det nu 
fremstår som tilpasset systemteoriens begreber? Luhmann lægger ikke selv skjul 
på at organisationskultur fungerer som en art begrebsmæssig pladsholder for 
noget i organisationen som ellers i dobbelt forstand er vanskeligt iagttageligt. 
I den forstand kan der være næring til Thyssens (2006) påpegning af  mulige 
greb til forlegenhedsløsninger – også hos Luhmann. Luhmann (2000a:245ff.) 
iagttager en række forhold der har at gøre med kultur i organisationer: at for 
meget hensyn til organisationskulturen og for lidt agt på omverdenen kan 
føre til organisationens undergang; at organisationskulturen er den vigtigste 
hindring for planlagt innovation i organisationen – hvor netop tilpasningen til 
organisationskulturen skaber sin egen selvopfyldende profeti; at organisations-
kulturbegrebet må føre til betragtelig modificering af  de rationalitetsforestillinger 
der måtte knytte sig til organisationens beslutten; at organisationskulturen kolo-
niserer kommunikationen i organisationen og fejlovervurderer enkeltpersoners 
betydning; at organisationskulturen virker individualiserende, særlig-gørende, 
på systemet. Alle disse iagttagelser er rammende – de illustrerer hvorfor et 
begreb for organisationskultur er organisationsteoretisk uomgængeligt. De 
passer også på [Skolen] som den træder frem gennem Billede I-VI, og de er 
alment genkendelige og kunne uden ophævelser have været at finde i den mest 
udbredte litteratur om organisationskultur. Det er langt fra banale iagttagelser 
eller iagttagelser uden bidrag, men de er – om man så må sige – ikke særligt 
systemteoretiske. Så – ud over det nyttige formål i sig selv at få organisations-
kulturen gjort systemteoretisk kompatibel – hvad har man da vundet ud af  
denne omstændelighed? Ja, grundlæggende at få organisationskulturbegrebet 
ankret op i en konsistent teoribygning med en epistemologisk fundering. Som 
følge af  dette kan man fremhæve yderligere to centrale gevinster; for det første 
det afgørende skifte fra ’antagelse’ til iagttagelse – fra det statiske was til det 
dynamiserende wie. For det andet – og sideløbende – skiftet fra ’underbevidsthed’ 
til hukommelse. Trods sin systemteoretiske kontekst af  autopoiese og operativ 
lukning er organisationskulturen dermed blevet mere – netop – operationel.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

65

ORGANISATIONSKULTUR I FUNKTION

Organisationskulturens kulturmetafor er en produktiv blindgyde; organisationen 
kan ikke komme bag sin egen skelnen som skelnen, og organisationskultur 
er som beslutningspræmis også iagttagelsesramme for sine egne iagttagelser. 
Organisationen må derfor tage sit afsæt i at det forholder sig således og give 
afkald på at kunne se sig selv som helhed. I stedet får organisationen mulighed 
for at forskyde sine iagttagelsespunkter. Dette vender jeg tilbage til nedenfor.
På et mere fundamentalt niveau end det operationelle er organisationskulturens 
funktion usikkerhedsabsorption. Usikkerhedsabsorption i betydningen reduktion 
af  kompleksitet og håndtering af  kontingens. ”Udgangspunktet for al kontingens-
beherskelse ligger i den indsigt, at den altid allerede finder sted.”(Luhmann 2000b:400) 
Autopoietisk reproduktion håndterer i sig selv kontingens og dermed den risiko 
der opstår af  at systemet er mindre komplekst end sin omverden; systemet 
vil til alle tider mangle requisite variety i forhold sin omverdens kompleksitet.160 
Kompleksitet udløser selektionsnødvendighed, og et system må derfor ud-
ligne sin kompleksitetsunderlegenhed gennem selektionsstrategier (ibid.:62ff.). 
Organisationskultur må da siges at være en stum strategi. Og den vigtige hævdelse 
af  at kun kompleksitet kan reducere kompleksitet må modificeres i forhold til 
organisationskulturen; der skal kompleksitet til at reducere kompleksitet på 
den gunstige måde som ikke bare reducerer kompleksitet, men reducerer den 
ydre kompleksitet, opskriver den indre og er i stand til at håndtere den øgede 
indre kompleksitet. Billede II viser på den anden side hvorledes simplificerede 
organisationskulturelle iagttagelser på glimrende vis – ligesom i øvrigt enfold 
og fordomme – er i stand til som ’ikke-kompleksitet’ at reducere effektfuldt 
i omverdenskompleksiteten.161 [Skolen] er ikke ene om denne tilbøjelighed; 
tværtimod synes det at være et generelt træk at (også) organisationer foretræk-
ker besnærende kausalsammenhænge og letgenkendelige fortællinger for deres 
usikkerhedsabsorberende duelighed – frem for en tilforladelig Rekonstruktion 
von Wahrscheinlichkeiten (Luhmann 2000a:213). Organisationskultur matcher på 
denne måde at organisationen tilsyneladende er til fals for trivialkonstruktioner 
og selvovervurderende fiktioner (ibid.:189) – iagttagelser der ikke skal granskes 
på deres omgang med realiteten, men på deres potentiale for autopoietisk 
reproduktion af  de præmisgørende iagttagelser: organisationskulturen. 
Organisationskulturen vil ofte fungere ækvivalent med det som Luhmann 
(2000b:393) kalder strukturfunktionel latens; latensens funktion er da at beskytte 
strukturer – eksempelvis ...”hvor bevidsthed eller kommunikation ville kunne ødelægge 
strukturer eller udløse betydelige omstruktureringer, og at udsigten hertil opretholder latens, 
altså blokerer for bevidsthed eller kommunikation.” Med en slidt metafor kan man 
160 Jf. Luhmann (2000b:62 i reference til W. Ross Ashby) om systemers mangel på the requisite variety i 

forhold til at korrespondere til omverdenen.
161 Jf. Piagets assimilative processer som behandling eller rekonstruktion af  omverdenen som et tilfælde af  

noget kendt (Rasmussen 2004:242) og den politisk indignerede iagttagelse af  betydningen af  ’fordrejet 
assimilation’ (Illeris 1999:83f.) I denne betydning kan der betydeligt lettere reduceres betydelig mere 
kompleksitet på en bodega end på et fakultet.
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pege på det organisationskulturelle gulvtæppe; bulerne af  indfejet latens hidrører 
fra det som aktuelt ikke lader sig aktualisere, hvor kompleksiteten er forenklet 
reduceret eller kontingensen er tvangsfikseret. Håndteringen af  en sådan latens 
er snævert forbundet med tid – med timing.162 En strukturfunktionel latens 
vil tilbyde en forsinkelse der midlertidigt skåner systemet for en (for) kraftig 
irritation. Organisationskommunikationen geråder derfor i et dilemma; skal det 
komplekse forblive uudtalt eller skal kontingensen slippes løs?
Kontingensen er i sig selv kontingent; udfaldsrummet eller det sandsynlige 
handlingsrum bestemmes af  den artikulerede kontingens.163 Den artikule-
rede kontingens klassificerer konteksten for organisationens kommunikation. 
Gennem artikulationen ’punktsvejses’ kontingensen i en form der kan behandles 
i organisationen. Artikulationen – også et resultat af  en kontingent selektion 
– af  kontingensen indrammer et felt for organisationskulturelle iagttagelser. I 
[Skolen] artikuleres kontingensen især som fremmedreference: den anmassende 
udvikling, ændringer i læringsbegrebet og lignende forventninger til [Skolen]. 
Med organisationskulturens præmisgørende iagttagelser om autonomi som 
afsæt og selvreference fører det til iagttagelser hvis blinde plet ser ud til at 
være ’konspiration’. Der må være fejet noget ind under gulvtæppet. En kraftigt 
virkende organisationskultur vil som i dette eksempel kunne have mange 
rekursivt etablerede variationer over kun en (eller meget få) særligt privilegeret 
iagttagelse. Dermed gøres organisationshukommelsen også tilnærmelsesvist 
selvimprægnerende.

ORGANISATIONSKULTUR, USIKKERHED OG AUTOPOIESE

Det er indiskutabelt at organisationskulturens vigtigste funktion er at sikre fortsat, 
anknytningsduelig kommunikation – altså i den forstand sikre organisationens 
opretholdelse. Men når organisationskulturen dukker op i organisationsteorien 
er det især for at forklare træghedseffekter i forbindelse med ændringer i orga-
nisationen.164 Således også anledningen i Billede II: Når kommunikationen om 
bevægelsen kommunikerer i [Skolen] iagttages kommunikationen om en ønsket 
bevægelse tydeligvis ud fra en anden skelnen i nedefra-kommunikationen – som 
konkurrerende præmisgørende iagttagelser. Hermed bliver det også konkret at 
organisationskultur ikke er nogen enhedskultur – ligesom der heller ikke ville 
kunne være tale om nogen enhedskommunikation. Man kan blot referere til kom-
munikationer om kultur. Kommunikation af  kultur handler ikke om personers 
opbakning eller om det enkelte individ har givet sit besyv med, men om ...”dass in 
der Kommunikation so verfahren wird, als ob dies der Fall wäre.”(Luhmann 2000a:244). 
Organisation-i-ental som iagttager i organisationskulturel betydning vil derfor 

162 Tid får stor opmærksomhed hos Luhmann; det er en opmærksomhed som er nedtonet stærkt i denne 
afhandling. Om Luhmanns tidsbegreb se fx Luhmann 2000a: kap. 5; 2000b: kap. 8.

163 Jf. Luhmann 2000b:483.
164 Mintzberg 1990, Schein 1994, Luhmann 2000a:247 – jf. ovenfor: cultural change.
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også skulle begribes som et semantisk trick;165 eller som allerede gjort: tricks – i 
sondringen mellem kommunikationen nedefra og oppefra. Det semantiske 
trick bliver derved også et funktionelt trick: kommunikationen adresseres til 
eksempelvis ledelse og medarbejdere, og kommunikationen asymmetriserer sig 
på denne vis funktionelt over for en videreførsel af  kommunikation.

Organisationskultur dannes autopoietisk, selvreferentielt og nutidsorienteret. 
Selv om kulturen i gængs sprogbrug og med konventionelle briller synes at 
være faktuelt fastlagt og stabil over tid – så må organisationskulturen uophørligt 
danne sig selv på en måde der perspektiverer organisationskulturers mimose-
agtige karakter. Organisationskulturen fastlægger sig selv gennem iagttagelser 
der transformerer fra usikkerhed til en sikkerhed som organisationen selv har 
konstrueret. Og samtidig garanterer disse usikkerhedsabsorberende iagttagelser 
forsat regenerering af  usikkerhed; enhver iagttagelse svarer på et beslutnings 
behov, men sætter dermed tiden på ny og lukker op for nye beslutninger.166 
[Skolen] kan heller ikke organisationskulturelt hvile på at være kommunikeret 
som udviklingsorienteret, men må hele tiden genindløse sine præmisgørende 
iagttagelser i en oscilleren mellem imprægnering og kontingensåbning. Selv den 
bedst imprægnerede må sætte sig selv autopoietisk på spil. Denne uundgåelige 
usikkerhed bliver fordoblet når omverden ikke kan iagttages som status quo, 
men må iagttages interfererende som fx et reformprojekt som [Skolens]. Her 
viser det sig igen at organisationskultur ikke er nogen enhedskultur. ”Während 
der status quo gewissermaßen als Pazifikationsformel der unterschiedlichsten Interessen 
gelten kann – er ist als Ergebnis der Geschichte das, was er ist – , lösen Reformprojekte 
diesen interessenpluralen Frieden wieder auf  und revitalisieren die Differenzen.”(Luhmann 
2000a:335) Reformer virker destabiliserende på de eksisterende iagttagelses-
strukturer; reformer i organisationen der indeholder egentlig bevægelse vil 
også definitorisk anfægte de nærværende og dermed aktive præmisgørende 
iagttagelser. Organisationskommunikationen vil i reformsammenhænge opskrive 
selvreferencen og binde megen kapacitet til en sådan hukommelsespleje. En 
ønsket bevægelse vil således træde frem som forstyrrelser af  erfaring og rutine, 
som et øget selektionstryk. I reformgunstige tilfælde vil systemet da udvikle en 
tilstrækkelig omverdenssensibilitet og producere de forskelsgørende irritationer 
(ibid.:161f.). Autonomien i Billede II er et eksempel på at hukommelse hos 
’personer’ og organisationer er så filtret ind i hinanden at den formulerede 
bevægelse ikke kan udskille den asymmetri der kan være den nødvendige 
udløsermekanisme (ibid.:280). Autonomien ikke bare imprægneres, men nær-
mest galvaniseres gennem en hukommelsessløjfe. Selv om Luhmann trøstende 
minder om hvor usandsynlig innovation i sig selv er – så har analysen alene 
ikke mindsket det operationelle pres.

165 jf. Andersen & Born 2003:201.
166 jf. Luhmann 2000a:216.
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WIE SO?!

Det systemteoretiske organisationskulturbegreb lader sig operationalisere ved 
at blive taget bogstaveligt: som præmisgørende iagttagelser. Anvendt på sig 
selv som begreb forklarer det hvorfor ’modstandsperspektivet’ – som hævdet 
ovenfor – ikke er nogen frugtbar vej rundt om organisationskulturel deltager-
afhængighed; enten vil modstand være iagttagelsens blinde plet; eller også vil 
aktualiseringen af  modstand aktualisere lige netop modstand. Både generelt 
begrebsligt og specifikt operationelt må der forskydning til.
Kommunikationen ’ovenfra’ i Billede II introducerer en sådan mulig forskydning 
gennem eksplicitering af  professionel autonomi|privat autonomi, men den 
videre kommunikation – og dermed medarbejderne – kobler sig ikke til denne 
iagttagelse. Analysen viser at forskydningen ikke bliver en tilpas forstyrrelse 
i kommunikationen.167 Man ser i Billede II at ’autonomi’ først aktualiseres i 
nedefra-kommunikationen via et en anden ordens blik; ind til da sætter auto-
nomien sig igennem som blind plet. Mellem den blinde plet ’forpligtethed’ 
og den blinde plet ’autonomi’ er der en spektakulær difference som virker 
dekoblende snarere end tilkoblende – eller netop fungerer som en tilkoblingens 
ødelæggende double-bind.168

De præmisgørende iagttagelser bliver både begreb og operationel metode. 
Med en omskrivelse af  kompleksitets nødvendighed for (gunstig) reduktion 
af  kompleksitet kan man slå fast at: Kun iagttagelser kan omgøre iagttagelser. 
En nok så hierarkisk kommunikation kan ikke aflyse andre, konkurrerende 
iagttagelser – der emergerer rekursivt i præmisgørende vernetzung. En kommu-
nikation der ønsker at være ledende er da henvist til at gøre sig tilkoblingsduelig 
for en sådan løbende vernetzung. Man får brug for endnu en fastlæggelse: Et 
tilkoblingsrepertoire er et iagttagelsesrepertoire. Et repertoire er et udtryk for 
tilkoblingskapacitet. Operationelt skabes tilkoblingsrepertoiret ikke gennem 
flere iagttagelser, men gennem forskydning af  iagttagelser på et andet ordens 
niveau. Den nødvendige åbning og forskydning af  iagttagelser præsteres selv 
gennem iagttagelse og må således foregå som undersøgende iagttagelser af  
anden orden. Præstationsevnen i denne iagttagelsesoperationelle tilgang er 
betinget af  evnen til iagttagelser af  anden orden.169 
Kommunikationen skal ikke tematisere organisationskulturen i [Skolen], men skal 
gøre iagttagelse til tema: Hvordan iagttager vi når vi iagttager dette fænomen? 
167 Tilpas forstyrrelse forstået som tilpas usædvanlig forstyrrelse hos Andersen (1996), med inspiration 

fra Batesons (2005:314) centrale forskel som gør en forskel. Forstyrrelse – eller det mere autopoietisk 
rene ’irritation’ hos Luhmann (2000a:220) – skal forstås epistemologisk inden for den konstruktivistiske 
ramme. Hvis ’forstyrrelse’ i dette register uden videre overføres til det praktiske sprogspils registre vil 
forstyrrelse kunne mistolkes som en art beskydning eller hit’n run-strategi (se fx Gleerup 2006;18). Men 
den epistemologiske forstyrrelse er ikke i sig selv i modsætning til konventionelle kommunikationsudtryk 
som fx støtte, omsorg eller dialog. 

168 jf. Luhmann 2000a:115f.
169 Jf. Bramming & Frandsen (2003:222) – forfatternes begreb om en iagttagelsens praksis er eksempel på 

en sådan iagttagelsesoperationel metode til anvendelse i organisationer; Bramming & Frandsen har 
dog generel praksis og kompetenceudvikling som anledning – og ikke kultur.
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Hvad vil der ske hvis vi iagttager denne iagttagelse et andet sted fra? At gøre 
iagttagelse til tema betyder at indføre en modus der indeholder systematiserede 
forsøg på anden ordens iagttagelse af  iagttagelser af  første orden. Og følgelige 
iagttagelser af  sine anden ordens iagttagelser som kontingente. En sådan direkte 
operationaliseret anvendelse af  iagttagelsesbegrebet i kommunikationen vil være 
en markant udfordring for de fleste organisationer og vil også være en skærpelse 
af  forventningerne til organisationskommunikationen i [Skolen].170 Det kan 
være både livgivende og afklarende for organisationen at kommunikere sine 
iagttagelser indirekte gennem ægte narrativer, men den direkte kommunikation 
af  iagttagelser af  iagttagelser som iagttagelser vil på et organisationsniveau 
kunne eksponere hvorledes iagttagelser fungerer præmisgørende. It takes one 
to get one.
Enhver der har tilbudt sig med anfægtelse af  andres – i dette tilfælde organisa-
tioners – præmisgørende iagttagelser ved at dette er et vanskeligt forehavende. 
Men tilkobling går gennem iagttagelse.

TILKOBLINGSDUELIGHED

En ambivalens som frk. [Skoles] beskrives hos Luhmann (2000a:116) som en 
oscilleren mellem de lovende mål og mistroen til leverandøren af  dem. Man kan 
forlænge dette til at deltagerafhængigheden og dermed tilkoblingen først og frem-
mest bliver et funktionelt anliggende. Uden tilkobling holder kommunikationen 
op med at fungere eller rettere: Kommunikationen vil kun rent undtagelsesvist 
gå til grunde; i de allerfleste tilfælde vil kommunikationen jo netop fortsætte ad 
de koblingsmulige veje. Hvad man derimod kan iagttage – i forhold til intenderet 
kommunikation om eksempelvis en ønsket bevægelse – er at funktionalitet bliver 
betinget af  tilkoblingsduelighed. Ingen kommunikationsbidrag kan påregne 
nogen form for sikkerhed i deres indgreb. På dobbeltkontingent vilkår er den 
fortsatte kommunikation betinget af  at systemet kan iagttage forstyrrelser 
som differenceerfaring og at det på denne måde autopoietisk kan frembringe 
en tilkoblingsvirkning i sig selv.171 Dette kan man udfolde videre som psykiske 
systemers betydning for opretholdelse af  kommunikation i sociale systemer, 
men på dette sted rækker argumentationen til at fastholde deltagerafhængighed 
som et grundlæggende funktionelt begreb. 
Deltagerafhængighed er altså her organisationens afhængighed af  (deltagernes) 
170 Man må med Wollnik (1994:140) lade die verfahrensbegründenden Prämissen in die autopoietische Struktur eingehen. 

Samme anden ordens ambition træder frem mange steder, i og uden om organisationer: I overordnet 
og derfor uskarp form genfinder man et lignende forsøg i anvendelsen af  forskellige organisations-
teoretiske perspektiver (fx Dalin 1994, Møller 1999); æstetisk, abduktivt og bevidst uskarpt kan man 
genfinde tilgangen i anvendelsen af  metaforer (fx Morgan 1998, Alvesson 2002); processuelt og socialt 
konstruerende i anvendelsen af  forskellige former for fortælling (fx Hermansen 2001, Haslebo 2004); 
samfunds- og organisationsanalytisk i anvendelsen af  skelne-baserede analysestrategier (fx Højlund 
& Knudsen 2003, Andersen 2004); i den sproganalytiske anvendelse af  diskurser (fx Andersen 1999a, 
Jørgensen & Phillips 1999 og Rieper, Launsøe & Rieper 2005); kognitivt metagående som refleksion 
eller double loop (Ryberg 2006, Argyris 2000, Schön 2001).

171 Jf. Luhmann 2000b:80.
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tilkobling i kommunikationen. Dette perspektiv står mere uklart i andre af  
organisationsteoriens betoninger af  participation hvor det ikke lader sig gøre at 
komme fri af  idealistisk normative perspektiver på deltagerafhængighed. Stærkest 
står det normative i et politisk perspektiv med de faglige organisationer som 
talerør. Man kan desuden i (skole)organisationslitteraturen finde forestillinger 
om fx demokratisk ledelse172 – ligesom det foreslåede iagttagelsespunkt ’veto’ i 
Billede II vil finde sig hjemme her. Man kan derfor i dette perspektiv rimeligvis 
tale om participation forstået som rettighed. Participation som demokrati 
eller rettighed tager sig dog anderledes ud når den føres fra en konventionel 
idealistisk position over i en systemteoretisk funktionel autopoiese; uanset om 
tematiseringen af  participationen i kommunikationen er konventionel vil det i 
systemet alene fungere som korrelat til den øvrige kommunikation – eksempelvis 
til ledelseskommunikationens moralske kapacitet. Et korrelat vil i sig selv have 
en givtig funktion; som vist ovenfor er der i den forbindelse betydelig risiko 
for at præmisgørende iagttagelser af  fx autonomi ikke bare imprægnerer, men 
snarere galvaniserer bestemte måder at skelne på.
Participation i funktionelt snit fremføres i organisationsteorien også ud fra en 
psykologisk orientering – inden for et spekter gående fra rationaliseret huma-
nisme til idealistisk humanisme. Betegnelserne kan være så forskellige som moti-
vation, commitment, ejerskab, identifikation, kærlighed mv. Den rationaliserede 
humanisme optræder i den usminkede form som Human Ressource Management 
(HRM)173, mens den idealistiske humanisme på sin side besværger menneskers 
evne og vilje til at realisere mulighederne når de er der.174 Begge humanismer og 
deres mellemformer får fornyet deres iagttagelsespositioner med beskrivelser af  
de nye udfordringer til relationen mellem individ og organisation.175 Moderne 
organisationers sjæls-taylorisering af  medarbejderen – udtrykt mere lyrisk ved at 
medarbejderne kodificeres i kærlighedens kode – gør participation til en regulær 
doublebind. Det vil i den forstand være afgørende hvilken ’humanisme’ der 
vælges som klangbund for iagttagelsen af  at ...” effectiveness depends on developing 
internal commitment in which the ideas and intrinsic motivation of  the vast majority of  
organizational members become activated.”(Fullan 2001b:46)
Nøgternt, afsides det idealistiske, og som funktionel identifikation konstaterer 
Luhmann at motivation ...”betyder, at individer lader sig engagere og binde af  deres egen 
adfærd.”(2003:50). Denne autopoietiske lukning og organisationskommunika-
tionens kontingente kår kan føre til forsøg på at skrue op for organisations-
identiteten gennem ideologisering af  organisationsformålene, men i [Skolen] i 
Billede II slår det mere funktionelt afdæmpet ud. Den funktionelle tilkobling 
efterspørges ikke som en (ideologisk) konsensus, men som en opgavetilkob-
ling – jf. begrebet om den professionelle autonomi. Dermed også antydet at 
172 fx Friedman 2004, Møller 2003.
173 Se fx Graversen & Holt Larsen (2004).
174 Wheatley (1999:68) taler om ownership som den personlige forbindelse til organisationen, Sergiovanni 

2001, Møller (2003); Fullan (2001b:8) skelner med Argyris mellem external og internal commitment, hvor 
det sidste er en indre drift knyttet til en jobbets iboende belønning.

175 Andersen & Born (2001); Andersen (2004).
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den funktionelle tilkobling i moderne organisationer bliver et centralt tema i 
organisationskommunikationen – eller med en aktuel metafor: genstand for 
forhandling.176 I [Skolen] synes autonomikulturen at disponere for en fastholdelse 
af  et klassisk forhandlingsbegreb, men allerede forskydningerne af  iagttagelserne 
i Billede II kan opfattes som åbninger for en mere diskursiv forhandlingsmodus. 
Denne diskursive forhandlingspraksis kan da få et udtryk for participation der 
ligner begrebet om legitim perifer deltagelse.177 En tilkoblende forhandling er 
altså en forhandling eller prøvning på iagttagelser. Og tilkoblingen sker som 
en kommunikativ tilslutning til de kontingente iagttagelser. Tilkobling viser sig 
retrospektivt i beslutningers følgehandling.
En ønsket bevægelse i organisationen kan ikke hæve sig over den tilkoblings-
duelighed der stilles til rådighed af  kommunikationen.

176 ’Forhandling’ som i forhandlet ledelse (Pedersen 2004a), i forhandlet modernisering (Hjort 2001), 
i forhandlet myndighed (Qvortrup 2001), re-negotiation of  meaning (Alvesson 2000:180) mv. – altså 
forhandlingsbegrebet brugt diskursivt og ikke klassisk politisk.

177 Lave & Wenger 1991.
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6. 
6A. BILLEDE III: AT SE FOR SIG SOM [SKOLE]  

– DEN øNSKEDE TILSTAND
Hvad gør et projekt til et godt udviklingsprojekt?
(...) Lysegrøn [gruppe]:
1. At man kan se formålet tydeligt
2. At opnå ny viden og personlige erfaringer
3. Udgangspunktet i virkeligheden – i et reelt problem. Problemer man har stået i på 
lærerværelset, i klassen eller skolen som institution
4. Engagementet skal komme indefra
5. Det skal være overskueligt
Kommentarer fra andre grupper til Lysegrøn gruppe: 
A. Skal vi tage udgangspunkt i et problem[?]
Det behøver ikke være en overskuelig proces
B. Hvad er et problem? 178

Det gode udviklingsprojekt hos Lysegrøn gruppe skabes af  det udbytte man 
opnår som viden og erfaringer, af  at afsættet tages i den oplevede virkelighed, 
af  at meningen med projektet tegner sig tydeligt, af  at man selv har den lyst 
der skal drive værket, af  at der er overskuelighed og af  at der foreligger et reelt 
problem. De andre grupper som kommenterer Lysegrøn gruppes punkter 
problematiserer problemet og det overskuelige som betingelse.
Lysegrøn gruppe nævner formål og udgangspunkt, men berører ikke direkte 
målet for det gode projekt. Det gør enkelte af  de andre grupper i deres drøf-
telser af  hvad der gør et projekt til et godt udviklingsprojekt, eksempelvis Grå 
gruppe:
(...) 3. At have et klart mål – som man brænder for med engagement
Kommentar fra en af  de andre grupper til Grå gruppe: 
Ad. 3: Hvis man fra starten har et klart mål, risikerer man at udelukke gode 
udviklingsmuligheder.179

Grå gruppe foretrækker et klart mål og denne klarhed tolker kommentargruppen 
åbenbart som unødigt afgrænsende præcision; blikket rettet for stift fremad mod 
et specifikt mål kan være risikabelt for en udvikling. Pointen i kommentaren 
bliver bekræftet senere i projektet hvor [Skolen] skaber sit foreløbigt mest 
håndgribelige udkomme af  udviklingen, som en sidegevinst uden for egentlig 
målsætning; organiseringen af  udviklingsprojektet gør at man får øje på nogle 
fordele i selve organiseringen: Idéen om flex-ugerne opstod på et evalueringsmøde vedr. 

178 fra drøftelse via skriftlige synspunkter sendt fra gruppe til gruppe, på lærermøde ved projektstart år 
0, 19.09.98.

179 Fra drøftelse via skriftlige synspunkter sendt fra gruppe til gruppe, på lærermøde ved projektstart år 
0, 19.09.98.
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udviklingsprojektet, hvor mange i projektperioden havde oplevet en større sammenhæng og 
fordybelse i undervisningen, end man har mulighed for til daglig.
Pædagogisk udvalg fik derfor til opgave at stå for organisationen af  4 flex-uger i november 
måned i skoleåret 2000-2001 stedet for de traditionelle temauger.180 Tilsyneladende en lille 
strukturel manøvre, men i praksis et radikalt brud med bestemmende rutiner.

Brudstykkerne i udvekslingen ovenfor viser hen til at der ved udviklingsforløbets 
begyndelse på [Skolen] er forskellige opfattelser blandt lærerne af  karakteren af  
det gode sigtepunkt – skal det være klart og veldefineret i et (er)kendt problem 
i nutiden eller giver det bedre udviklingsmuligheder hvis sigtepunktet er mere 
diffust? Som i eksemplerne er der dog ikke så stor bekymring hos lærerne om 
målet som der er bekymring om udgangspunktet; vil projektet være vedkom-
mende, vil det kunne involvere, og – underforstået – er vi taget til noget som 
ikke er os til umiddelbar nytte?

På organisationsniveau står sigtepunktet mere ligefremt. Der er på skolen stor 
erfaring med forsøgs- og udviklingsarbejde, men der har ikke været tradition for fælles 
udviklingsprojekter. Det er derfor på flere måder et pilotprojekt, som kan være med til at 
udvikle skolekulturen på [Skolen] med særligt henblik på helhedstænkning, og som sammen 
med forskningsprojektet uden tvivl vil få betydning for, hvordan skolen kvalitativt vil udvikle 
sig som samlet organisation i de kommende år.181 På organisationsniveau ser man for 
sig hvordan skolekulturen kombineres med helhedstænkning i en udviklings-
ambition om hvordan [Skolen] vil udvikle sig som samlet organisation. Altså, 
man ser for sig hvordan [Skolen] udvikler sig i en samlet bevægelse (...) således 
at vi udvikler os sammen og skaber læring sammen – ikke kun som individer, men som 
skole således at kulturen ændres fra at være et individuelt ”læreranliggende” til at blive et 
fælles ”skoleanliggende” – det er visionen!182 Denne vision på organisationens vegne 
om en samlet læringsbevægelse er formuleret af  [Skolens] leder og angår ikke 
alene kulturperspektivet, men udviklingsperspektivet i organisationen: Vi havde 
derfor i skolens ledelse et ønske om en sammenhængende skoleudvikling, hvor udviklingen 
blev ændret fra at være et ’læreranliggende’ til at blive et ’skoleanliggende’.183 

Fra organisationsniveau til projektniveau; hvad er det for en tilstand som man 
ønsker at projektet skal frembringe? I afsættet tangerer projektniveauet også 
organisationsniveauet: Udgangspunkt for projektet er at skabe udvikling og læring i skolen. 
Vi forestiller os en fælles bevægelse på vores skole (...).184 Men projektniveauet foldes 
mere konkret ud i forhold til den forskel projektet skal gøre og til rækkevidden; 
projektet skal kunne ses helt ud til eleverne. Dette sker når udviklingsprojektet ... 
får konsekvenser for den pædagogiske praksis på skolen i overensstemmelse med det ændrede 

180 I beslutningspapir fra skolens pædagogiske udvalg 02.08.00, forud for år 2.
181 Skoleleder 01.12.98 i forord til skoleplan 1998-99.
182 Skoleleder i ’sandhedsbillede’ 21.03.00, afslutning år 1.
183 Skoleleder i Andersen 2003a:169.
184 Fra redegørelse til skoledirektøren, brev af  18.05.98, forud for forprojekt i 1998-99.
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læringssyn i den nye folkeskolelov, således at eleverne gøres til aktive deltagere i alle læringsar-
bejdets faser, og således at både den enkelte elev og den enkelte lærer får større mulighed for at 
udnytte alle sine kompetencer i forbindelse med læreprocesserne i skolen.185 Man ser for sig et 
praksisgennemslag i overensstemmelse med et ændret læringsbegreb og betoner 
at både elever og lærere skal få større muligheder i denne ændrede praksis. For 
lærernes arbejde er der endvidere ambition om at udviklingsprojektet tilfører 
et meta-niveau til praksis ved at udviklingsprojektet ... medfører, at lærerne løbende 
uddrager en læring af  deres pædagogiske praksis, og at der samtidig arbejdes systematisk 
med læreprocesserne: ”Hvordan lærer børn at lære – og hvordan lærer lærerne at lære?” ... 
(Og at der) ... udvikles kompetence i at gøre både elevernes og lærernes læreprocesser til 
genstand for refleksion for derigennem at kvalificere lærernes undervisningspraksis.186  Det 
handler således om ... at skabe læring på flere niveauer ved at fokusere på både elevernes 
og lærernes læreprocesser og gøre disse til genstand for refleksion (...).187 [Skolens] ønskede 
tilstand indebærer altså at lærerne håndterer skolens læreprocesser på et reflek-
sivt niveau og at refleksionerne omsættes til muligheder i praksis for elever og 
lærere. [Skolens] leder står som afsender på disse formuleringer af  hvor [Skolen] 
gerne vil bringes hen af  projektet, men både sigtepunktet inden for projektet 
og det at sigtepunktet overordnet er fælles har opbakning blandt lærerne. Det 
overordnede emne er givet ”Det ændrede læringsbegreb – den ændrede lærerrolle”. Så det er 
altså den store ramme. Dette kunne også formuleres således: ”Hvordan lærer børn at lære 
og hvordan lærer læreren sig at lære”188 Selve formuleringen af  dette operationelle 
undersøgelsesspørgsmål ligger på denne måde i det koordinerende udvalg forud 
for de mere officielle formuleringer ovenfor. Der er nikket rundt om bordet til 
denne første udlægning. Efterfølgende kommer der også en bredere tilslutning 
til det overordnede når et stort flertal siger sig lidt eller meget enige i at være 
glade ... for at vi har været fælles om et overordnet emne.189 Og andelen af  meget enige 
fordobler sig gennem projektet.190 Det store flertal udtrykker endvidere at det 
... er godt for [Skolen] at have et fælles, overordnet emne191 og virker dermed som om 
de anerkender ’den store ramme’ og dens funktion.

Projektets fremgangsmåde er indeholdt i den tilstand man ser for sig; projektet 
er på denne vis øvebane for det som [Skolen] søger at realisere og derfor lyder 
det tidligt: Hensigten er at skabe et læringsmiljø tæt på praksis.192 Hensigten er at 
læringsmiljøet kan støtte at [Skolen] får etableret sig med praksisprøvninger af  
den tilstand som man ønsker udviklet gennem projektet:
185 Fra Mål under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, i skoleplanerne 1999-00 og 2000-01 p.8.
186 Fra Kvalitetskriterier under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, i skoleplanerne 1999-00 p.7 og 

2000-01 p.8.
187 Skoleleder i beskrivelse af  Skoleudviklings- og Forskningsprojekt i skolebladet oktober 1999 – med 

reference til ”Folkeskolen år 2000”.
188 Fra referat af  møde i pædagogisk udvalg 12.08.98, forud for forprojekt.
189 Udsagn 1a; år 1 87%, år 2 92% lidt eller meget enig.
190 Udsagn 1a; år 1 34%, år 2 76% meget enig.
191 Udsagn 1c; år 1 90%, år 2 96% lidt eller meget enig, heraf  meget enig år 1 48%, år 2 68%.
192 Opsamling af  de eksterne konsulenters udspil til udviklingsprojekt for hele skolen; fra referat af  møde 

i pædagogisk udvalg 16.04.98, forud for forprojekt.
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* Der skabes en udvikling og erfaring i lærergruppen med læringsprocesser.
* Der udvikles kompetence i at udnytte læringsredskaber til didaktisk refleksion.
* Der opnås erfaring i at arbejde målrettet og systematisk med udgangspunkt i SMTTE-
modellen.193

Valget af  smtte-modellen194 betyder at projektgrupperne kommer til at ar-
bejde med at formulere ’tegn’ for deres egne projekter; gennem modellen må 
projektgrupperne forlods prøve at se for sig hvad der kunne være tegn på at 
deres projekt sandsynligvis bevæger sig i den ønskede retning. Den retning eller 
tilstand som de også må kunne se for sig.
Ledelsen ser den ønskede fremtidige organisation for sig. [Skolen] ser dét som 
kommer ud af  projektet for sig. Lærerne eller projektgrupperne ser dét for sig, 
som de gerne vil have til at ske med deres praksis, og de skal kunne formulere 
tegn som de ser for sig – som tegn på bevægelse. Det er visualisering på alle 
niveauer.
Dette fokuserende arbejde med at se det ønskede for sig slår igennem som 
mærkbart hos lærerne: 68% siger sig lidt eller meget enige i at i ... min gruppe 
har arbejdet i udviklingsprojektet været præget af  mere ’forvægt’ end i det daglige, altså mere 
målsætning, ’tegn’, fokus mv.195 Og et flertal af  lærerne giver udtryk for at de ... bør 
satse noget mere på ’forvægten’ i arbejdsprocesserne.196 

Det foregribende arbejde på [Skolen] er ikke præget af nogen endelighed; for 
udviklingsforløbets begyndelse tilsyneladende tværtimod: Vi har ikke vidst hvor 
vi endte; fra de reflekterende logbøger til nu har vi flyttet os hver gang – uden at vide hvor 
vi ender.197 Udviklingsforløbet finder form som projekt undervejs gennem en 
kalibrerende afklaring. Det første år med pilotprojektet var lærerigt. Det pædagogiske 
udvalg fik navneforandring fordi udviklingsprojektet snart fyldte det hele – der var ikke 
tid til andet på de mange møder, hvor der blev debatteret ivrigt, og hvor der var langt flere 
spørgsmål end svar... Her fik begrebet ”at navigere i kaos” kød og blod, men netop gennem 
drøftelserne – og ikke mindst logbøgerne – blev vi afklarede og fandt den retning, vi ønskede 
selve udviklingsprojektet skulle tage: Der skulle være plads og råderum for lærerne, og 
projektet skulle tage udgangspunkt i det som lærerne var optaget af under den fælles 
referenceramme.198 Den fælles referenceramme er [Skolens] formulering af hvad 
udviklingsprojektet skal frembringe af refleksive kompetencer og kvalificerede 
læreprocesser på alle niveauer. Men dette indhold er for [Skolen] snævert 
forbundet med at der er plads og råderum for lærerne.

193 Fra Kvalitetskriterier under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, p.7 i skoleplanen 1998-99. 
194 For en beskrivelse af  modellen se Andersen 2000b.
195 Spørgeskemaundersøgelse II, år 2, udsagn 14a.
196 Spørgeskemaundersøgelse II, år 2, udsagn 14c: Vi bør satse noget mere på ’forvægten’ i arbejdsprocesserne. 

76% lidt eller meget enige.
197 Skoleleder i interview 12.10.99, logbøgerne i citatet anvendes i 1997-98.
198 Skoleleder i ’sandhedsbillede’ 21.03.00, afslutning år 1.
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6B. vISION SOM MEDIUM FOR TILKOBLING 
OG STYRBARHED I ORGANISATIONEN

...”if  you’re lost any old map will do.”
Weick (1990:4)

I afsnit 5b. blev deltagerafhængigheden belyst gennem en overvejende social 
udfoldelse af  den ledeforskel der aktualiserer tilkobling|dekobling. Analysen 
argumenterede for at kommunikationen gennem iagttagelser af  anden orden må 
tilkoble sig de altid allerede eksisterende præmisgørende iagttagelser – for at få 
de præmisgørende iagttagelser selv til at forskyde sig tilkoblende. I dette afsnit 
suppleres udfoldelsen i sag og tid, ligesom den suppleres af  deltagerafhængig-
hedens anden ledeforskel: situerethed|foreskrivelse. Tilsammen optræder disse 
to ledeforskelle i afsnittets overskrift som ’tilkobling’. Endvidere bringes den 
tredje ledeforskel i anvendelse på Billede III: lav styrbarhed|foregribelse. Og 
hermed er jeg blot fortsat i afdækningen af  hvordan [Skolen] som organisation 
kan kommunikere den ønskede bevægelse på en måde der øger tilkoblingen, 
prioriterer den funktionelle situerethed og (alligevel) – på den lave styrbarheds 
præmisser – sætter retning og niveau.

BEvÆGELSE IAGTTAGET I: TILKOBLING

Det – konventionelt formuleret – organisationskulturelle forbehold i Billede 
II kunne ikke iagttages som en skelnen der aktualiserede det dårlige|det gode 
i en sagslig dimension – eller som en egentlig afvisning af  bevægelse. Iagttaget 
ud fra ledeforskellen tilkobling|dekobling dukker forbeholdet i sag og tid til 
gengæld op som en bekymring i Billede III; bekymringen i nedefra-kommuni-
kationen kan iagttages som skelnen i forhold til bevægelsens sigtepunkt: Skal 
den gode bevægelse rette sig mod noget veldefineret|noget diffust eller mod 
det uprøvede|det kendte, og hvilken gavn vil bevægelsen gøre over tid – ud 
fra en skelnen af  nyttigt|luftigt? En anden ordens iagttagelse byder på at der 
er to tilsyneladende forskellige mulige iagttagelsespunkter i spil: ’sikkerhed’ 
og ’tro’. Disse to behøver nu ikke at være så forskellige endda. Sikkerhed kan 
iagttages som aktualiseringen af  det sikre|det usikre og tro som aktualisering af  
tro over for tvivl (tro|tvivl). I andre sprogdragter kunne dette handle om den 
indvendige side af  commitment eller måske ligefrem om hengivelse. I den mere 
lidenskabsløse systemteori handler det blandt andet om hvordan man kan få 
noget fremtidigt til at materialisere sig i et nærværende nu – i et processerende 
nu.199 Altså, hvordan bliver det muligt at tilkoble sig; ikke bare tilkoble sig det 
fælles overordnede emne som tema, men som sagsligt indhold og som gyldigt 
over tid? Forsøgsvis forskyder jeg de iagttagelser der aktualiserer sikkerhed og 

199 Om tidsforholdet se Luhmann 2000a:456; det processerende nu jf. Hermansen 2003.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

77

tro, men fastholder iagttagelsespunktet ’tilkobling’. Ved en beskeden forskydning 
i forhold til sag og tid kan man undersøge efterfølgende hvad der skelnes ud 
fra og dermed hvad der emergerer som en iagttagelsens aktualiserede genstand: 
Kommunikationen knytter sikkerhed og usikkerhed, tro og tvivl, nytte og luf-
tighed til det som iagttages som bevægelse – til det som kommer til syne som 
bevægelsens gestalt.200 I første omgang kunne man fristes til at sige at nedefra-
kommunikationen aktualiserer et fravær af  gestalt; men selv en betydnings-bleget 
gestalt er dog en gestalt. Nedefra-kommunikationen kan siges at iagttage med 
en skelnen der aktualiserer gestalt over for noget som er alt andet end gestalt, 
eksempelvis fragment. Anden ordens iagttagelsen frembringer således en første 
ordens iagttagelse med skelnen af  gestalt|fragment; det er mindre kryptisk 
end det måtte lyde: med aktualisering af  gestalt betegnes forestillingen om det 
bevægelsen repræsenterer. At gestalte vil i denne forbindelse sige at forlene det 
fremtidige med udtryk for bevægelsens indhold. At gestalte er at tilskrive krop og 
fylde til det bevægelsen ventes at frembringe. Gestalt er en semantisk konstruk-
tion af  den fremtidige sammenhæng man ser for sig; gestalt er i den forstand 
ikke udtryk for en ontologisk helhed, men en epistemologisk. Gestalt betegnes 
derfor i en skelnen fra fragment; fragment udtrykker som det fragmentariske 
at der måske nok er et kludetæppe af  iagttagelser, men at det fragmenterede 
i modsætning til det gestaltede ikke emergerer for iagttageren som rekursivt 
vernetzt. Distinktionen mellem gestalt og fragment er illustrativ for ’mening’ 
som det systemteoretiske begreb for enheden af  en difference.201 

Hvis man kunne gradbøje tilkobling – det kan man ikke, men man kan tale 
om forskellige måder på at iagttage tilkoblende – men hvis – så ville styrken 
i tilkoblingen være umiddelbart sammenhængende med styrken af  den kon-
struerede gestalt. Eller sagt på en anden måde: sammenhængende med det 
gestaltedes kapacitet til usikkerhedsabsorption, herunder også absorption af  
tvivl. Organisationsfortællinger, selvbeskrivelser mv. er i dette perspektiv at 
forstå som systemets bestræbelser på defragmentering. Og man kan forstå 
bekymring om nytte, praksisnærhed og øvrig relevans som en defragmente-
rende søgning eller – mere tydeligt – som et forsøg på at iagttage gestalt der er 
tilkobling værd. Gestaltningen af  bevægelsen bliver en bundtning af  nutidige 
iagttagelser der tilskrives fremtidsværdi og fungerer både som iagttagelse af  den 
ønskede gjorte bevægelse og som (beslutnings-)præmisser for bevægelsen som 
proces. I hverdagssprog er det gestaltede at forstå som det man ser for sig som 
den fremtidige, ønskede situation. Med ’gestalt’ som trædesten kan jeg derfor 
i stedet indføre ’vision’ som begreb for det som bevægelsen stræber mod og 

200 Gestalt er i denne afhandling ikke psykologiens gestalt, men jf. sin etymologi blot et udtryk for en 
konstruktionshelhed – som når Lehnhoff  (1998:278) taler om Organisationsgestaltung. Endvidere: I 
afhandlingen anvendes begrebet gestalt alene positivt, dvs. til at gestalte noget attråværdigt. Det er 
naturligvis fuldt ud muligt at iagttage, dvs. gestalte negativt: Fanden (på væggen) er også en gestalt – som 
hyppigt kan antræffes i organisationsbeskrivelser.

201 Luhmann 2000b:104f.
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dermed også som begreb for bevægelsens præmis.202 Hermed kan jeg også vove 
at skærpe iagttagelsen af  iagttagelsen i nedefra-kommunikationen: I en anden 
ordens iagttagelse kan ’tilkobling’ iagttages som blind plet i en iagttagelse der  
aktualiserer vision over for noget man kunne bestemme som ’indifference’. 
Denne skelnen af  vision|indifference aktualiserer vision i den netop fremførte 
betydning; indifference er som andenside ikke et udtryk for ligegladhed, men 
viser hen til det ikke-forskelsgørende, det ikke-frem-trædende, det konturløse 
– som fravær af  skelnen. Dette turde få hærdede systemteoretikere til at skælve; 
indifference er ikke en option for systemer, men systemers endeligt. Sat på 
spidsen som i førnævnte iagttagelse går det næppe helt så galt, men viser i stedet 
hen til at tilkobling til bevægelsen sker gennem iagttagelser der iagttager i form 
af  vision. Tilkobling sker gennem iagttagelse af  hvorledes bevægelse kommer 
til syne til forskel fra ikke-bevægelse.

BEvÆGELSE IAGTTAGET II: RETNING OG NIvEAU 

Organisationskommunikationen i [Skolen] i Billede III anvender eksplicit ’vision’ 
som tema hvortil der knyttes en skelnen der markerer et fælles skoleanliggende|et 
individuelt læreranliggende. Denne skelnen aktualiserer en organisationalisering 
af  udviklingen på [Skolen] og tematiseres som læring. Her er der tydelige 
paralleller til den ovenfor iagttagede skelnen af  professionel autonomi|privat 
autonomi.203 Begge iagttagelser kan gennem iagttagelse af  anden orden knyttes 
til en blind plet der hævder [Skolen] som organisation. Ved at tematisere vision 
som vision og ved at gestalte visionens indhold gennem serielle visualiseringer 
aktualiserer organisationskommunikationen visionen. Eller rettere: Man kan 
iagttage organisationen iagttage sin bevægelse på en måde der i anden ordens 
iagttagelsens blik bliver en aktualisering af  visionen over for det som ikke 
kommer til syne; en skelnen af  visionen|det tomme blik. Denne skelnen er 
parallel med den skelnen af  vision|indifference som ovenfor hørte tilkoblingen 
til; men iagttagelsens blinde plet kan i denne sammenhæng iagttages anderledes. 
Iagttagelsespunktet dukker her op som pladsholder for bevægelsens kvalitet – 
udtrykt som retning og niveau. Denne skelnen aktualiserer dermed visionen – det 
’noget’ man ser for sig – i skelnen til ’det tomme blik’ som metaforisk udtryk 
for mangel på vision eller dekobling til vision. 
Ved iagttagelse af  anden orden dukker yderligere iagttagelser frem af  visio-
nens bundt i Billede III. Ud over det stærkt markerede fælles|individuel eller 
skoleanliggende|læreranliggende er der andre markeringer af  måder hvorpå 
den ønskede bevægelse gestaltes: der er opmærksomhed på at nå et refleksivt 
niveau, på refleksionens gennemslag i praksis og på at sætte noget i fokus. Disse 

202 Jeg anvender ikke ’vision’ i dens overførte betydning som fx ’politisk visionær’ eller ’vision’ som 
halvdelen af  konventionel organisationsteoris begrebspar ’vision og mission’. Jeg anvender ’vision’ 
bogstaveligt om det som kommer til syne, det som lader sig se; i dette tilfælde: det som i forhold til 
bevægelse gestalter sig fremtidigt for en nutidig iagttager. Se også Christensen & Kreiner 1991:56f.

203 Afsnit 5 p.52.
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opmærksomheder kan iagttages som aktualiseringer inden for beslægtede iagt-
tagelser; et anden ordens blik byder på hvilken skelnen der aktualiseres inden 
for. Bevægelsen er som [Skolens] projekt i sig selv en fokusering, men også alle 
de projekter der opstår fraktalt som lærergrupperingers arbejde i forhold til sig 
selv og deres elever er at forstå som fokuseringer. Dette kan derfor iagttages 
som aktualisering af  ’fokus’ over for en mere diffus uopmærksomhed; den 
diffuse uopmærksomhed kan knyttes til en driftsmæssig trummerum, men 
kan også have en toning af  sløvet skarphed. Dette sidste lader sig forskyde til 
iagttagelse ud fra en skelnen af  fokus|uopmærksomhed – med ’professionel 
autonomi’ som iagttagelsespunkt.
Opmærksomheden på at nå et refleksivt niveau kunne iagttages som markering 
i forhold til noget ikke refleksivt, men synes snarere at være en skelnen over 
for tilfældig refleksion. Opmærksomheden på refleksionens praksisgennemslag 
kan iagttages som en markering over for det symbolske eller over for det der 
alene måtte finde sted som udvendighed under den fælles projektbevågenhed. 
Under iagttagelse af  anden orden kan både refleksivt niveau|tilfældig refleksion 
og refleksion-i-praksisgennemslag|refleksion-som-udvendighed iagttages som 
skelnen i iagttagelser hvor iagttagelsespunktet er systematik eller systematisk 
organisatorisk læring.
Med iagttagelse af  disse iagttagelser som ledende iagttagelser i visionens bundt-
ning kan man også iagttage det situeredes nødvendighed – igen ud fra ledeforskel-
len situerethed|foreskrivelse. Nok indgår disse iagttagelser i gestaltningen af  
retning og niveau, men de er i sagslig generalisering af  en sådan karakter at de 
kun kan udmøntes situeret i arbejdet med hvert enkelt af  det samlede projekts 
mange fokus. Det er med andre ord ikke logisk muligt at realisere disse aktuali-
seringer operationelt uden for den konkrete situation – de konkrete handlinger 
unddrager sig foreskrivelse – og bevægelsen gør sig med visionen udpræget 
deltagerafhængig. Tilkoblingsoperationerne må foregå situeret rekursivt med 
visionen som præmishorisont.

Ledeforskellen lav styrbarhed|foregribelse fremkalder i Billede III endnu nogle 
forskelsmarkeringer der knytter sig til styringssikkerhed og som samles op af  
replikken om ikke at have vidst hvor man endte. I generaliseret form kan dette i 
et anden ordens blik iagttages som skelnen i en kommunikation der tematiserer 
graden af  foregribelse. Eksempelvis i en skelnen af  fælles referenceramme| 
lærernes råderum – og med ’styringssikkerhed’ som iagttagelsespunkt. Ud 
fra ’styringssikkerhed’ aktualiseres altså den fælles referenceramme over for 
et lærernes råderum. I det videre anden ordens blik og med iagttagelsen af  
styringssikkerhed som blind plet kan der iagttages forsøgsvise distinktioner af  
overskuelighed|uvished, præcision|ufærdighed og retning|kaos. At iagttage 
forsøgsvis er ikke et udtryk for vildrede eller inkonsistens i kommunikationen, 
men et udtryk for at aktualiseringen i disse distinktioner skifter autopoietisk 
undervejs – oscillerende mellem selv- og fremmedreference. De nævnte tre 
distinktioner fra Billede III er variationer over den grundlæggende distinktion i 
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alle ikke-trivielle processer: operationel sikkerhed|kontekstuel sikkerhed.204 Her 
viser distinktioners paradoksale karakter sig som et konkret praksisfænomen 
– dette er et vaskeægte dilemma; hvis iagttagelsen betegner de operationelle 
sikkerheder risikerer man det kontekstuelle ærinde (visionens relevans); hvis iagt-
tagelsen aktualiserer det kontekstuelle risikerer man det operationelle (visionens 
realisering). Billede III viser hen til en proces der efter de indledende manøvrer 
lader [Skolen] aktualisere både retning og ufærdighed eller – illustrativt – også 
vende fortegn i distinktionen fælles referenceramme|lærernes råderum og ud 
fra det situerede iagttage med en aktualisering af  lærernes råderum|den fælles 
referenceramme.

BEvÆGELSE IAGTTAGET III: SITUERETHED 

Styringssikkerhed i den ikke-trivielle proces; kan det overhovedet lade sig gøre 
at finde fikspunkter for iagttagelse? Ledeforskellen situerethed|foreskrivelse 
kan iagttages som en forskydning af  ovenstående styringsdilemma. Dermed 
påfører jeg [Skolen] en skelnen der angår deltagerafhængigheden – som nu 
ikke foldes ud socialt, men snarere i en arms længde sagsligt og tidsligt. I den 
korte form (jf. ovenfor) handler det om at den ønskede bevægelse kun lader 
sig realisere som det deltagerne realiserer. En anden ordens iagttagelse kan 
undersøge hvorfra [Skolen] kunne siges at iagttage med den påførte skelnen; 
et bud kunne være ’relevans’ – en relevans der vil emergere gennem rekursiv 
prøvning af  centrale iagttagelser fra visionens bundt.
Ledeforskellen situerethed|foreskrivelse viser også i Billede III hen til andre 
aktualiseringer i skelnen som kan tematiseres i forhold til deltagerafhængighed: 
Eksempelvis som en forskydning af  råderum|referenceramme til en skelnen 
af  det frie|det givne. Eller en skelnen af  (situativ) optagethed|fælles reference-
ramme. I det vanlige anden ordens blik kan man iagttage at iagttagelsespunktet 
nu er ændret til noget der metaforisk kan iagttages som ’energi’. Den blinde plet 
repræsenterer fx læringsenergien i systemet eller bevægelsens drivkraft. Dette er 
i så fald ikke en idealistisk forestilling om participation som humant råderum, 
men en nøgtern iagttagelse af  bevægelsens energiniveau (fx optagethed) som 
situeret betingelse for bevægelsen.
De forskellige iagttagelser der med variationer aktualiserer situerethed kan 
forskydes til en samlet aktualisering af  bevægelsen som ’projekt’. [Skolen] 
beskriver selv sin bevægelse organisatorisk med projektbegrebet i Billede 
III – uden yderligere tydeliggørelse af  hvorved projektet er projekt. Ud fra 
[Skolens] selvbeskrivelse kan man iagttage skolen iagttage ud fra en skelnen 
der betegner projekt som en særlig organisatorisk form. Med situerethed som 

204 Se Christensen & Kreiner (1991) som formulerer det mere rammende som forholdet mellem operationel 
usikkerhed og kontekstuel usikkerhed. Det operationelle knytter sig til fx projektets realisering og (frem-)
drift, mens det kontekstuelle knytter sig til projektets udkomme og anvendelighed. Når operationen 
lykkes, men patienten dør – så er der operationel succes og kontekstuel fiasko. Dette er ikke noget 
ukendt fænomen i organisations- og skoleudvikling.
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iagttagelsespunkt svarer en sådan aktualisering til karakteristikken af  projekter 
som særligt egnede til opgaver der ligger uden for organisationens rutiner – en 
organiseringsform der matcher uforudsigelighed.205 Hvad betegnes ’projekt’ i 
forhold til? Hvilken skelnen skaber [Skolens] projekt? I anden ordens perspektiv 
lader ledeforskellene formens andenside iagttage som kombinationen af  fore-
gribelse og foreskrivelse. Sammensvejsningen af  disse to kunne kaldes teknisk 
rationalitet, lineære processer, trivial-maskine eller noget andet som indbefatter 
det successive og forud-bestemmelige; jeg vil metaforisk foreslå ’taksonomi’ om 
den organiseringsforståelse der indbefatter både rutinisering og foregribelse. 
I samme anden ordens blik må man spørge til iagttagelsespunktet for denne 
skelnen af  projekt|taksonomi – hvad bliver der iagttaget med i Billede III? Med 
kommunikationens vægt på realisering af  vision dukker iagttagelsespunktet 
umiddelbart op som ’bevægelse’, men det er ikke tale om at denne iagttagelse 
gennem bevægelse kommunikerer brud eller omkalfatring. Snarere vil det være 
en præcisering af  iagttagelsespunktet at tale om evolutionær bevægelse – eller 
slet og ret: evolution.
Ledeforskellene efterlader i Billede III [Skolen] med udfordringer der skærper 
de allerede erfarede evolutionære ansatser; først og fremmest disse to: Hvordan 
er det muligt at operationalisere vision i endnu højere grad som medium for 
styrbarhed og tilkobling? Og hvorledes er det muligt at operationalisere balan-
ceringen mellem projektets situerede potentiale og projektets styrbarhed?

UDvIKLING SOM REFORM

Reformers risici ligger i hvorledes den tilstræbte reform lader sig indføje af  
det givne system.206 At reformere er at lave noget om, og det er for så vidt 
banalt at konstatere at det risikable ligger i implementeringen. Men det er en 
ganske givtig åbning til forståelse af  reformers gang på jord. Man kan med 
Luhmann beskrive de konventionelle reformer i organisationer som dispone-
rede for implementerings-skuffelse – og samtidig beskrive den konventionelt 
dominerende tro på rationalitet som uendelighedsanledning til reformer.207 
Organisationsreformer synes altså at være en Sisyfos-opgave hvor det vanskeligt 
lykkes at minimere forskellen mellem den iagttagede intention og den iagttagede 
realitet.208 Og dette forudsætter i udgangspunktet at der overhovedet er tale om 
iagttagelse af  en organisation.
Traditionelt er reformer på (grund)skoleområdet iagttaget som skoleudvikling. 
Deri ligger både en iagttagelse af  skoleområdet som særligt, men især iagttagelse 
af  pædagogiske reformer mere end af  organisatoriske reformer. Reformer i 
skolen har i væsentlighed været af  reformpædagogisk karakter.209 Og har de ikke 

205 Christensen & Kreiner 1991:23ff.
206 Luhmann 2000a:333.
207 ibid.:429f. og Endlosanreiz: 303.
208 Jf. fremstilling af  styring som minimering af  en forskel Thygesen 2003:300f.; Thygesen 2005:146f.
209 Se Illeris & Kryger & Moos & Thomassen 1998, men også historisk fx Nørgaard & Henriksen 1983. 
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ligefrem været reformbølger med stor udbredelse, men overvejende bestået af  
ildsjæles initiativer – så har de dog jf. 5b. fremtrådt i overensstemmelse med 
organisationernes lokale autonomi. Skoleudvikling med en reformpædagogisk 
kerne har da også typisk iagttaget sig selv som modmagt til eller som kritik af  det 
bestående; skoleudviklingen har med nogen ret iagttaget sig som den myndiggø-
rende dannelses advokatur over for samfundssystemets tilbøjelighed til imperia-
liserende tilpasning. En sådan dikotomi som skoleudviklingens forståelsesramme 
illustreres af  Bergs (2003:31) metafor om ’frirummet’ og skoleudvikling ...”som 
en process vars syfte är att till elevers bästa upptäcka och erövra det tillgängliga (outnyttjade) 
frirummet.” I kortform eksponerer denne privilegering af  pædagogikken over 
organsationen også hvordan en skelnen mellem skole og organisation bliver så 
vanskelig at overkomme; organisationaliseringens anråbelsesteknologier turde 
påregne en vis hæshed. I samme forkortede argumentation bidrager dette til 
indsigt i hvordan distinktionen skole|organisation også er en dækket distinktion 
mellem to ledelsesfunktioner: Skoleudvikling knyttes til det-at-holde-skole og 
giver stikord til pædagogisk ledelse. Organisationsudvikling knytter sig til det-at-
organisere-sig-for-at-holde-skole; i det omfang organisationsudvikling forstås 
som organisationslæring burde denne give stikord til læringsledelse.210 
Skoleudvikling har traditionelt ikke antastet skolen som organisation: Illustreret 
anekdotisk med opbakning til udvikling... så længe det bare ikke skaber foran-
dring...!; eller – stadig anekdotisk, men mere skolespecifikt – med carte blanche til 
ildsjælene så længe det ikke skaber præcedens for kollegerne. Eller med Luhmanns 
pointering af  at reformer i uddannelsesverdenen er reformeksperimenter – der 
tjener til at komme ildsjæle i møde samtidig med man skærmer normaldriften af  
for effekterne (2000a:340). Med en sløjfe tilbage til implementeringsrisikoen kan 
man spidst konkludere at den traditionelle skoleudvikling på organisationsniveau 
tilsyneladende er lykkedes med at balancere et maksimum af  reformmulighed 
af  med et minimum af  implementeringsrisiko – og den har dermed sørget for 
den operationelle sikkerhed: autonom ro på bagsmækken.211

Skelnen mellem skole|organisation synes at hjælpe den konventionelle skolekul-
tur til at undgå at iagttage organisation som forudsætning for skole; man kan i 
stedet iagttage udsigtspunktet som ’dannelse’. En aktualisering af  ’organisation’ 
vil kræve forskydning til et andet iagttagelsespunkt;  eksempelvis til ’profes-
sionalisering’ og en skelnen af  organisation|tilfældighed;212 eller til ’New Public 
Management’ og en skelnen af  organisation|ustyrlighed. Disse to eksempler 
er – med variation i begrebsvalget – de to ben i den organisationalisering som 
introducerer sig i organisationskommunikationen fra begyndelsen af  1990’erne; 

Skoleudvikling i Europa og USA synes at være parallel hermed; et skifte fra pædagogik til skolekritisk 
forvaltning (restructuring) som reformanledning – jf. NPM nedenfor – begynder med gennemslag i 
USA i 1980’erne (Dalin 1994, Rasmussen 2004).

210 Jeg vender tilbage til den let forplumrende sammenblanding af  de to begreber i 7b. og 8b.
211 Man skal bemærke: Jeg skoser ikke reformpædagogikken. Min spidshed går på organisationsniveauet 

– ikke på de ildsjæle der med forskellige motiver har forsøgt sig med at skabe anderledes og vedkom-
mende læreprocesser for skolers elever.

212 Jf. ’professionel autonomi’, se 5b.
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jf. 5b kan reformen i retning af  organisationalisering ikke iagttages for sit hurtige 
gennemslag og vil i vidt omfang stadigvæk kunne fungere som forståelsesramme 
for de ledelsesudfordringer der kan iagttages i organisationer som skoler. Den 
førstnævnte skelnen ud fra ’professionalisering’ kan i disse år tydeligst iagttages 
som forsøg på ændrede (team-)organiseringsformer i skolen som organisation. 
Professionaliseringskommunikationen løber i tre baner med indbyrdes forbin-
delse; dels som en kommunikation af  pædagogisk professionalitet knyttet til særlig 
didaktisk kompetence;213 dels som kommunikation af  en samarbejdets nødven-
dighed der udløser en konstrueret kollegialitet;214 og dels på organisationsniveau med 
ambitioner om at blive lærende organisation.215 Professionaliseringsbestræbelserne 
udtrykkes semantisk gennem ’team’. Figuren team bliver dermed pladsholder 
for organisationalisering i organisationskommunikationen.
Den anden skelnen ud fra New Public Management (NPM) sker som en 
fremmedreference. NPM er samlebetegnelse for de moderniseringsstrategier 
af  overvejende nyliberalt tilsnit som i Danmark siden 1980’erne har præget 
moderniseringen af  den offentlige sektor.216 Med et mix af  teknisk og markeds-
gørende rationalitet betoner NPM kvalitet, effektivitet og virksomhedsgørelse 
ved hjælp af  midler som målstyring, kontrakter, konkurrence, evaluering og 
styringsrelevant decentralisering. Med andre ord er moderniseringen gennem 
strategierne i NPM en bebrejdelse af  den offentlige sektor for ikke at være 
som den private. NPM sætter gennem sin iagttagelse skolen (og andre sociale 
systemer i det offentlige) som organisation. Skolen må organisationalisere sig for 
at kunne koble sig strukturelt til NPM-kommunikationen: Skolen må iagttage 
sig selv som organisation. Det viser sig empirisk at skolerne iagttager sig selv 
som organisationer ved at differentiere sig ud på forskellig vis og altså netop 
hyppigt gennem figuren team. Selvom team i denne sammenhæng suppleres 
med den semantiske præfiks ’selvstyrende’ kommunikeres de to teamfigurer 
dog ret enslydende eller rettere: Rodet sammen på en måde der slører deres 
fundamentalt forskellige præmisser.217

Skolen må således iagttage sig selv som organisation – på et hyperkomplekst 
vilkår. Organisationen bliver polykontekstuelt funderet idet flere funktions-
systemer i organisationens omverden konkurrerer fremmedreferentielt om 
organisationens opmærksomhed.218 Dermed får man et eksempel på heterofon 
organisation der på en og samme tid skal tage sig af  barnets tarv, medarbej-
derbehov, brugertilfredshed, budgetoptimering og benchmarking – det er ikke 
umiddelbart korresponderende størrelser eller noget der på nogen måde giver 
sig selv: ”At skabe og genskabe sin præmishorisont bliver den heterofone organisations 
basale strategiske problem.”219 Uden mellemregninger kan man hævde at den 
213 Jf. Dale 1989; 1993; 1998 – og ofte med direkte reference til Dale.
214 Hargreaves 2000.
215 Se fx Ryberg & Thrane 2003.
216 Se Klaudi Klausen 2001:44ff.
217 jf. note 150.
218 Andersen & Born 2003:185ff.
219 ibid.:185.
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NPM-moderniserede organisation får hårdt brug for sine deltageres tilkobling 
til denne kommunikation af  præmishorisont og at rekonstruktionen næppe 
alene kan ske centralt foreskrivende eller kontrolleret foregribende.
[Skolens] projekt – som det ind til videre fremtræder gennem Billederne I-III 
– kan overvejende iagttages ud fra den førstnævnte iagttagelse af  organisatio-
nalisering som professionaliseringsstrategi, og deltagerafhængigheden ligger lige 
for. Samtidig kan man – tydeligst gennem skoleplanteksten – se ansatserne til at 
NPM flytter ind i kommunikationen.220 Der er altså på den ene side en ironisk 
risiko for at [Skolens] projekt er det sidste af  en generation af  vildtvoksende 
og funktionelt løsagtige, selvformulerede projekter. Og på den anden side en 
ironisk mulighed for at både drift og udvikling under overskriften NPM bliver 
nødt til at søge deltagerafhængighed og tåle lav (klassisk) styrbarhed i billede af  
et projekt som [Skolens] hvis den vil indfri sine egne mål. Målstyringstænkningen 
vil dog i sig selv være problematisk som retningssættende for bevægelse; jagten 
på kvalitetssikring og effektivitet synes at skabe en anden type reformer og 
reformatorer – Defektflüchter i stedet for Zielstreber221 – der sigter mod at ef-
fektoptimere, slanke, kontrollere, reorganisere mv. og ikke mod at skabe. Det 
giver i flere betydninger dårlige odds til visionen.

RATIONAL BOUND

Den klassiske teori om rationelle organisationer har ført til en overvurdering af  
reformmulighederne (Luhmann 2000a:332f.). Ved at iagttage med den rationelle 
organisation er der kreeret forestillinger om lineære processer, om entydighed 
i de formulerede ledelsesintentioner og om gyldighed på plan-niveauet; det er 
forestillinger der ikke har været dækning for i den sociale realitet og som har 
overset den manglende kompatibilitet mellem organisationernes løskoblinger 
og en (central) reformplan. Konventionel teori om ændringer i organisationer 
differentierer sig ud fra forskelle i de bagvedliggende perspektiver på organi-
sationer – fx formuleret som det strukturelle, det humanistiske, det politiske 
(og det symbolske perspektiv).222  Eller direkte ud fra forskelle i ændrings-
strategier – eksempelvis med den klassiske sondring mellem teknisk-rationelle, 
humanistiske og politiske ændringsstrategier.223 Disse to differentieringer er 
kongruente; Borum (1995:111f.) tilfører den fjerde ændringsstrategi med be-
tegnelsen eksplorativ. Gennem det eksplorative iagttages organisationer og deres 
processer som løskoblede sociale konstruktioner – kendetegnet af  uforudsi-
gelighed i forhold til ændringer. Strategien er da empirisk at udforske det som 
sker, snarere end at forlade sig på foregribelse og foreskrivelse. Dette antyder 
også at skellet i de fire kategoriseringer går mellem de tre førstnævnte og dette 
sidste symbolske og eksplorative. Det afgørende skel går mellem de perspektiver 

220 Opfølgningsinterview med leder og lærere i foråret 2005 bekræfter tendensen.
221 Efter Odo Marquard 1989 i Luhmann 2000a:344.
222 Dalin 1994 (efter Bolmann & Deal 1984).
223 Jf. tredelingen hos Chin og Benne 1976.
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der har klassisk rationalitet som meta-perspektiv eller som normativ model – og 
det perspektiv hvis klangbund er løst koblede systemers konstruktion.224 Dette 
er en afgørende teoretisk (epistemologisk) skelnen; man kan godt fifle med 
bogstavkombinationerne i Organizational Development (OD)225 og forlade 
OD Classic til fordel for ODC – C står for and Change – men de grundlæggende 
forestillinger om direkte interventionsmuligheder er næppe antastede. Skellet 
orienterer sig ikke efter blødgørelse af  koncepter og præferencer for psykologi 
eller sociologi; skellet går på de grundlæggende forestillinger om kausal styring 
som mulighed eller ikke-mulighed.
Denne grovsortering og unuancerede affærdigelse af  størstedelen af  den 
konventionelle organisationsteori er ikke så billig som den måtte lyde og ikke så 
overflødig som man kunne tro – givet den er dækkende. Man kan med Luhmann 
afvise maskintænkning anvendt på organisationer med bemærkning om at den i 
stigende grad bliver modsagt af  erfaringer.226 Eller sige som Alvesson (2002:1) at 
efterspørgslen på quick fixes i managementteorierne ikke er til megen hjælp. Men 
ikke desto mindre er den rationelle normativitet forsat dominerende i de hyppigt 
anvendte organisationsteoretiske tilgange – eksemplet ovenfor er NPM.227 Sagt 
på anden vis: når moderne organisationer iagttager ud fra kompleksitens usikre 
vilkår får de øje på et klassisk rationelt løfte om absorption af  usikkerhed. 
Modernitetens usikkerhed søges altså absorberet gennem forlegenhedsgreb 
tilbage til traditionelt moderne løsninger. Dette kan i øvrigt ikke bare iagttages 
for organisationer, men alment for samfundet.
Den traditionelt rationelle planlægning er en vorgreifende Gestaltung der illuderer 
en sikkerhed som fremtiden ikke kan tilbyde.228 Men som strategisk planlægning 
derved også en premature closure som modvirker den nødvendige sensibilitet i en 
reformproces.229 Det problematiske og interessante er ikke om den klassiske 
rationalitet og dens strategier virker ’stykkevist’ – det gør de iblandt – men 
hvordan det sætter hele organisationsfeltet at iagttage gennem en klassisk 
rationelt orienteret organisationsteori: vi binder os til en rationel kausalmo-
del med statisk ordning af  del og helhed, mål og middel, og hierarkiet som 
figur.230 Det er heller ikke således at der ikke kommer noget ud af  reformer 
der er igangsat ud fra en traditionel rationalitetspræmis; ofte vil de være ganske 
forstyrrende for de anråbte systemer og i den forstand en del af  en bevægelse. 
Derimod er det tvivlsomt om reformer af  denne karakter kan indløse deres 
egne forventninger; rationelt tænkte reformer skal være en succes – ellers er 
jo deres egen foregribende udgangspræmis fejlagtig. Luhmann (2000a:337f.) 
forlænger dette ræsonnement med en ætsende karakteristik: Til disse reformers 
vigtigste ressourcer hører fortiet glemsel om tidligere fiaskoer og deres årsag og 
224 ’Normativ model’ jf. Luhmann 2000a:44.
225 Jf. Graversen & Holt Larsen 2004:232.
226 2000a:211; 458.
227 March (2002:196); organisationsteorien preserves aksiomet om rationalitet.
228 Luhmann 2000a:231.
229 Mintzberg 1994:341.
230 Baecker 2003:24f.
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...”das Unterlassen der Evaluation ihrer Ergebnisse und das Vergessen des Umstandes, dass 
ähnliche Versuche schon früher unternommen worden waren.”(ibid.:340)231 Under denne 
karakteristik er det forståeligt hvorfor så mange konventionelle reformer fader 
ud eller afløses af  andre reformer inden implementeringen og forståeligt hvorfor 
reformprojekter – herunder skoleudvikling – ofte forbliver affyringsramper for 
(ikke-fuldbyrdede) projekter.232

De klassisk rationelle organisationsteoretiske positioner – ovenfor kategoriseret 
i tre – iagttager gennem rationalitet organisationer og reformprocesser som 
rationelle; uagtet at den empiriske rationalitet tilbagevendende kan iagttages 
som stærkt begrænset.

BOUNDED RATIONALITY

Det er ikke overraskende at der føres linearitetskritik fra ovennævnte fjerde 
position: Organisationsforståelsen er newtonsk (Wheatley) og den klassiske 
rationalitets fortrin er en myte der virker reduktionistisk ind på opfattelsen af  
organisationers processer.233 Når man i stedet iagttager organisationer ud 
fra begrænset rationalitet, emergerer de som mere kaotiske og anarkistiske; 
præferencer i organisationen fremtræder som upræcise og inkonsistente;234 
og planlægning bliver snarere en retrospektiv ordning af  tilfældigt frembragt 
realitet.235 March & Olsen har på denne baggrund beskrevet modellen 
af  den empiriske organisation som en skraldespandsmodel der i stedet 
for kausale sammenhænge knytter an til forskellige former for timing af  
processer og relationer.236 March (2002) udfordrer rationalitetens aksiom 
som værende adækvat grundlag for rationelle beslutninger. I stedet for en 
gennemgribende rationalitet bliver der tale om en begrænset rationalitet 
(bounded rationality); man er i sit beslutningsgrundlag henvist til at gætte om 
usikre fremtidige konsekvenser af  organisationens beslutninger. Endvidere 
er organisationen henvist til gæt om sine fremtidige præferencer i forhold til 
disse konsekvenser; gæt eller forestillinger om hvordan man vil værditilskrive 
det som vil ske – i en kontekst af  flertydighed (ambiguity). Beslutninger med 
karakter af  reform må i udpræget grad iagttages som dette dobbelte gæt 
under uforudsigelighed. Man gennemspiller på denne vis atter temaet om 
den operative og kontekstuelle usikkerhed – ligesom man kan sige at bounded 
rationality handler om umuligheden af  foregribelse og at det foreskrivende 
bliver overlejret af  situerede ambiguities. 

231 På denne baggrund er det også rationelt at skifte konsulenter ud – således at de ikke spolerer organi-
sationens glemsel fra projekt til projekt.

232 Jf. Andersen 2006a.
233 Wheatley 1999, Mintzberg 1994, March 1995, Fullan 2001, Ålvik 1996.
234 Olsen & March (March 1995).
235 Weick 1990. Dette udelukker ikke at planlægninger kan have en betydelig usikkerheds-absorberende 

symbolsk funktion – make you feel better jf. Mintzberg 1994:138.
236 Olsen & March (March 1995); metaforen er banebrydende, men metaforikken i sig selv er ganske 

misvisende, jf. også Alvesson 2002:22.
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Begrænset rationalitet som præmis for reformer aflyser konventionelle fore-
stillinger om at kunne foruddiskontere bevægelse. Reformer inden for denne 
ramme vil med Fullan (2001b) have karakter af  pell-mell innovation der nok kan 
ledes, men ikke beherskes. Reform iagttaget gennem begrænset rationalitet 
sætter ikke bevægelse som kaotisk, men er den empiriske iagttagelse af  planlagte 
reformers inkrementelle karakteristika.237 De reelle ændringer i organisationen 
skabes snarere gennem beskedne ændringer i organisatoriske rutiner end gen-
nem massive tiltag.238 Hos Luhmann (2000b:414) er der tilsvarende tale om 
morfogenesens evolutionære processer; morfogenese betegner at systemets 
autopoietiske selektioner i ukoordineret, ’associerende’ kædning indgår i syste-
mets strukturændrende bevægelse: ”I det store hele forløber strukturforandringer altså 
enten ad hoc som tilpasninger eller ukontrolleret som morfogenese.”(ibid.:415). Luhmann 
foreslår som konsekvens af  dette at rette mere empirisk opmærksomhed mod 
morforgenesens processer gennem iagttagelse og beskrivelse; det er et forslag 
der må indeholde nødvendigheden af  iagttagelse af  anden orden. 
De planlagte ændringer forløber ikke bare anderledes end planlagt, men taber i 
procesforløbet den Charakter des Geplantgewesenseins til fordel for den evolutionære 
autopoiese som figur.239 Man kan ikke afvise at reformer kan skabe brud af  
mere markant størrelse og at sådanne påførte distinktioner vil synes at være 
revolutionært omkalfatrende (fx fusioner, ændrede lovgrundlag mv.), men den 
reelle bevægelse må da alligevel iagttages som evolution inden for rammerne 
af  revolution.

EvOLUTION

En konventionel rationalitet vil forbinde årsager og effekt strikt koblet inden 
for reformhorisonten, men organisationer er som sociale systemer henvist 
til løse koblinger og selvreference. Gennem perspektiv af  begrænset ratio-
nalitet forskydes ledeforskellen lav styrbarhed|foregribelse til en version af  
evolution|foregribelse. Evolution sætter – for andet end guddommelighed 
– umuligheden af  styring som foregribelse. Man må da søge andre måde at 
gribe evolutionen på; man må spørge til mulighederne for styrbarhed når man 
iagttager gennem evolution.
Sociokulturel evolution er ifølge Luhmann (2000b:498) af  samme potens og ha-
stighed som vira og i tillæg til denne sammenligning er det nærliggende at foreslå 
kvantemekanik som metaforik for bevægelse i organisationen (Wheatley 1999). 
Luhmann opholder sig ved to begrebsmæssige klargørelser der får betydning for 
iagttagelsen af  organisationsændringer gennem evolution.240 Den ene handler om 
237 Mintzberg 1994:176; 1990:148f., March 2002:199. Alvesson (2002:180) taler om everyday life re-framing 

som en version af  kulturændring. Både inkrementalitet og re-framing kan systemteoretisk forstås som 
gradvise forskydninger af  iagttagelser gennem re-entries.

238 March 1995:33f.
239 Luhmann 2000a:347; evolution er hos Luhmann ikke klassisk evolution i form af  natural selektion, 

men den autopietiske kombination af  variation, selektion og restabilisering.
240 2000a:347ff.; jf. 1993b:297.
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hvor vidt evolutionsbegrebet er forbeholdt populationer af  organisationer, mens 
enkeltorganisationers evolution må beskrives som organisatorisk læring: Og siden 
evolution først og fremmest er generelt betinget af  utilstrækkelig rationalitet 
udstrækkes evolutionsbegrebet til enkeltorganisationer; organisationen er da 
forstået som en population af  beslutninger. Den anden afklaring lander knapt så 
frugtbart; Luhmann pointerer at evolution ikke er en lineær proces og dermed 
ikke kan være en metode til problemløsning – man kan altså ikke give afkald 
på ’reform’ og i stedet satse på ’evolution’. Her er det som om Luhmann laver 
et kategorispring eller falder i den konventionelle rationalitets grøft og glem-
mer sin egen kritik af  det konventionelt lineære; at iagttage bevægelse gennem 
evolution er ikke at metodisere evolutionen, men er en særlig epistemologisk 
tilgang til bevægelse – der sandsynligvis kan drage fordel af  irritationer i form 
af  erklærede reformer. Man kan selvklart ikke ’evolutionere sin organisation’; 
men ved at iagttage med evolution får man øje for bevægelsens autopoiese 
og et mere ædrueligt blik på muligheden af  styrbarhed. Det synes dog også at 
være Luhmanns underforståede ræsonnement i den følgende argumentation. 
Man kan derfor gå videre med evolution som ...”zusammenfassende Begriff  für die 
Unprognostizierbarkeit künftiger Entscheidungen.”(ibid.:351).241 Netop evolutionens 
uforudsigelighed understreger evolutionens autopoietiske karakter; autopoiesis 
materialiserer sig blandt andet som evolution (ibid.:49) og betinger evolutionen 
som proces. Enhver beslutning i organisationens population af  beslutninger må 
betragtes som begyndelsespunkt i en ny historie og altså som frembringende 
en ny fremtidsåbning med andre nye startpunkter som ikke kan forudses: 
”Autopoiesis bedeutet Evolution ohne Führung (...).”(ibid.:351).
Evolution er med ovenstående argumentation ikke et alternativ til planlægning 
af  reformer, men betinger den empiriske bevægelse: Selv de mest planlagte 
ændringer er indlejret i en evolutionær proces (ibid.:353ff.). Planlægning er blot 
et af  komponenterne i systemets evolution; en planlæggende organisation må 
derfor kunne iagttage sig selv som evolutionerende for ikke at blive ført bag lyset 
af  sin egen planlægning. Evolutionen kan lykkes selv om planlægningen fejler. 
Således giver iagttagelsen af  reform gennem evolution også øje for alternative 
muligheder for succes: Eksempelvis når turbulenser i sig selv skaber anledning 
til fornyede selvbeskrivelser – eller når reformers udkomme frembringer nye 
selviagttagelsesmuligheder som man ikke ville have mødt uden reformers 
beslutningsanstrengelser (ibid.:337ff.).
Evolution rimer på lav styrbarhed og situerethed. Det er indlysende svært at 
forestille sig evolution sat på foregribende formel; det nærmeste man foreløbig 
kan komme evolution sat på formel vil være læring, og dér vil så være tale om 
en klart mere refleksiv end progressiv formel. Ovenfor iagttages evolution som 
et af  [Skolens] iagttagelsespunkter og med dette også et forslag om ’projekt’ 
som en mulig formel på evolution. Det vil i så fald være en projekttænkning der 
må underlægge sig evolutionens autopoietiske præmisser. Organisationer som 
241 Uforudsigeligheden er dobbelt; til den processuelle uforudsigelighed føjer sig også den fremtidigt 

beslutningsmæssige: Det er ukendt hvad fremtidig beslutning vil gøre en reform til præmis for. 
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[Skolen] er udfordret til at finde duelige formler eller ...”sich erneut der Evolution 
überlassen.”(ibid.:359)

EvOLUTIONÆR STYRBARHED

Med iagttagelsen af  organisationens ændringer gennem evolution bringer man 
begrebet styrbarhed i empirisk overensstemmelse med [Skolens] Billede I-III og 
man får løsnet ledelsesbyrden i kausal betydning. ’Evolution’ sætter [Skolens] 
styringsmuligheder og skaber dermed også anderledes udfordringer til ledende 
iagttagelser af  anden orden. Udviklingsprojekter der ignorerer et sådant vilkår 
vil typisk kuldsejle fordi foranderlighed og styring bliver hinandens modsatret-
tede kræfter.242 Organisationen må på denne måde besinde sig på hvor lidt 
intenderet effekt der kan risikere at komme af  udviklingsprojekter – eller med 
Luhmann: Hvor usandsynlig innovation er, og hvor dobbelt usandsynlig hvis 
innovationen oven i købet skal bero på systemets selvreferentielle tolkning af  
omverdenshændelser.243 Og organisationen må besinde sig på at intenderede 
styringseffekter svækkes eller opløses i uforudsigelighed; nok iagttager styrings-
forsøg det system som skal styres gennem sin særlige skelnen, men denne kan 
ikke privilegere sig selv og må derfor lide den tort at skulle kappes med den 
øvrige skelnen i systemet. Systemet er i denne forstand ikke en kompaktenhed 
som system i forhold til en omverden, men snarere at forstå som kontekst for dif-
ferentierende skelnen; systemet fungerer ...”als Endloskontext der Unterscheidung von 
Unterscheidungen”... og dermed er man hinsides enhver konventionel forestilling 
om styringsrationalitet (Luhmann 2000a:403). En ledelsesiagttagelse på [Skolen] 
kan nok præstere det skarpe blik på fælles kultur|individuel kultur, men som 
system er organisationen henvist til at skulle reagere på et selvfrembragt, uskarpt 
billede af  sig selv.244 Dette uskarpe billede indeholder på [Skolen] sandsynligvis 
både aktualiseringer af  alternativet: individuel kultur|fælles kultur – samt ’fæl-
les kultur’ iagttaget kollegialt og derfor aktualiseret med en ganske anderledes 
valør i en skelnen til fx organisationskultur. Billedets uskarphed skyldes den 
løskoblethed der karakteriserer systemet; i dette tilfælde som løst koblede iagt-
tagelser. Det løskoblede er i sig selv en betingelse for evolutionsduelighed på 
samme vis som man kan bestemme systemets evolutionspotentiale i forhold til 
dets tilkoblingsmuligheder – i kommunikation og handling.245 Det er vel ikke 
overraskende at den konventionelle styrbarhed ender med at være malet op i et 
hjørne. Næsten tautologisk bestemmer jeg ændringsfiguren for et autopoietisk 
system som evolution og kan – cirkelsluttende – føre argumentationen tilbage 
til iagttagelse af  lav styrbarhed. Atter synes systemblikket at disponere for 
ledelsesresignation, men: ”Eine Systemleitung wäre schlecht beraten, wollte sie sich als 
Beobachter der Evolution ihres Systems – zur Ruhe setzen.”(ibid.:356) Luhmanns ironi 

242 Bramming & Frandsen 2003:111.
243 Luhmann 2000a:162.
244 Jf. Luhmann 2000b:65.
245 ibid.:498.
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betyder ikke at der er noget galt med at iagttage systemets evolution; det er 
tværtimod en nødvendighed. Men igen: styrbarheden består netop i at iagttage 
gennem evolution. I evolutionens blik får Luhmann selv øje på at interakti-
onsfri kommunikation (fx skriftlighed) synes at accelerere evolution.246  Og på 
at hierarkiet – ikke som kompetence fordeling, men som asymmetriserende 
Führungsstruktur – ikke lader sig fuldt afløse af  situative former (ibid.:322f.). 
De ovennævnte tilkoblingsmuligheder realiseres – eller realiseres ikke – som 
iagttagelser. I Billede III kan ’vision’ ses som et forsøg på at forene styrbarhed 
og situerede tilkoblingsmuligheder, mens andre iagttagelser – fx refleksivt 
niveau|tilfældig refleksion – formodentlig ikke tilbyder den ønskede tilkoblings-
mulighed fordi den ikke tilbyder en skelnen der kan skelnes; eller værre: hvis den 
iagttages som en skelnen af  ikke-godt-nok-nu|noget-andet-der-er-godt-nok.
Den evolutionære styrbarhed falder således også tilbage på iagttagelsesmaskinen. 
Evolutionens (for)styrbarhed øges ved at skrue op for iagttagelserne i systemet; 
de særligt tilkoblingsduelige iagttagelser der kobler sig strukturelt til evolutionens 
tema i organisationen.

EvOLUTIONÆR BEvÆGELSE

Forandring i systemer er forandring i relation til strukturer – typisk forventnings-
strukturer, herunder især iagttagelsesstrukturer. Det evolutionære henviser da 
til fraværet af  koordination i disse bevægelser i strukturerne. Det evolutionære 
er fravær af  koordinering – ikke kaos. Tværtimod: Organisationen absorberer i 
sig selv en betragtelig usikkerhed; det betyder at kommunikationen altid allerede 
er stabiliseret i form af  gensidige forventninger – forventningsstrukturer. ”En 
organisation tilbyder således forventninger, der kan forventes.”247 Med disse forventnings-
strukturer vil egentlige reformforsøg også altid kunne iagttages som et anstød 
mod gældende forventninger. Begrebet om evolutionær bevægelse er særligt 
interessant på to niveauer: ved at knytte ændringer i organisationer empirisk til 
autopoietisk evolution og ved at tilbyde evolution som iagttagelsespunkt – ek-
sempelvis for ledelse. Begge niveauer refererer til systemteoriens epistemologiske 
afsæt og fungerer som niveauer for iagttagelse af  reform. Reform er alment et 
udtryk for en deficitbeskrivelse fordi der til enhver konstruktion af  noget som 
bedre medkonstrueres noget andet som ringere; enhver fremtidig ønsket tilstand 
medkommunikerer en kritik af  det eksisterende.248 I mimoseagtige kulturer eller 
andre sårbarhedskontekster kan dette i sig selv have store konsekvenser – og 
medføre at de evolutionære tilkoblingsmuligheder reduceres dekoblende til 
en sammenbidt insisteren på det eksisterende. Reformer vil således tenden-
tielt sætte organisationen tilbage, men dette iagttages vidt forskelligt gennem 

246 ibid.:499.
247 la Cour 2003:235.
248 Luhmann 2000a:342f.; at Luhmann har ret ændrer ikke på at der kan være afgørende forskel på om 

reformer kommunikeres som noget-andet-end-I-gør eller som mere-af-det-gode-vi-gør-allerede. Se 
dertil ibid.:350.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

91

evolution og gennem management.249 Gennem evolution vil man fx hyppigere 
få øje på reformforsøgs problematiske eller måske ligefrem destruktive sider. 
En reform kan introducere sig selv som en tordenkile med et omkalfatrende 
iagttagelsespunkt for organisationen og derved fremtvinge iagttagelser der 
orienterer sig mod reformens skelnen, men reformen kan ikke påtvinge systemet 
sin skelnen og dermed påregne kausal effekt. Eller overhovedet effekt i den 
ønskede retning.
At reformere, udvikle eller at inkorporere evolutionær bevægelse i systemet 
handler derfor om systematisk håndtering af  iagttagelser – bevægelse er intet 
andet end bevægelse i iagttagelser.250 Iagttagelser i organisation opstår ikke ud 
af  ingenting, men ud af  rekursiv vernetzung som beslutninger i organisationen; 
beslutninger der systeminternt er koblet til beslutningspræmisser. Dette indgår 
i afsnit 7b., og derfor bliver det her ved den foreløbige konstatering: ”Ohne 
Entscheidungen ändert sich nichts.”(Luhmann 2000a:228)

OPTIMERET FORvENTNINGSSTRUKTUR: vISION

Vi har ikke vidst hvor vi endte... Det kunne lyde som uansvarlighed i Billede III, 
men skal vise sig at kunne iagttages som det modsatte. De parallelle distinktioner 
overskuelighed|uvished, præcision|ufærdighed og retning|kaos lod sig iagttage 
som [Skolens] variationer over distinktionen operationel sikkerhed|kontekstuel 
sikkerhed – i første omgang dilemmatisk udfoldet gennem ’vision’. Visionen iagt-
tages gennem det dobbelte blik af  retning og niveau. Visionen bliver en semantisk 
kraftfuld del af  systemets forventningsstruktur.251 Forventningsstrukturer er, jf. 
5b., mulighedsbetingelser for tilkoblingsduelig handling og i denne betydning 
mulighedsbetingelse for den autopoietiske reproduktion (Luhmann 2000b:339). 
Visionen får sin særlige betydning ved at være erklæret forventningsstruktur. 
Forventningers funktion er i sig selv afhængig af  om de forventes, derfor må 
forventninger gøres refleksive således at de bliver anticiperet som anticiperende. 
Forventninger er i sig selv selektionsforstærkende, og forventninger af  forvent-
ninger er særligt anmassende, men forventningernes refleksivitet giver også netop 
mulighed for at revidere strukturerne på forventningens niveau (ibid.:355ff.). 
Visionen er mere end forventning i og med den indgår i styringen; den får da 
karakter af  program eller strategi og fungerer som et kompleks af  betingelser 
for en flerhed af  deltagere. Visionen vil i denne forstand være bestemt, men 
også dynamisk og dermed justerbar undervejs.252 
Målsætningsniveauets funktion er at sætte fokus ved at sætte difference til 
det nutidige. Når [Skolen] i Billede III har opmærksomhed på at sætte noget 

249 ibid.:335.
250 Jf. Bramming & Frandsen 2003:215.
251 Sociale systemers strukturer er forventningsstrukturer – ikke forventning som psykologisk kategori, 

men som form for ’mening’ jf. Kneer & Naseehi (1997:97f.). Altså analogt til Weicks (1990) brug af  
mapping, en art organisationens ’mentale skemata’.

252 Luhmann 2000a:258; 2000b:372.
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i fokus bliver fokus ikke en simpel fokusering, men en medfokusering af  det 
som fokus er fokus-til-forskel-fra. Hvis ikke man vil prisgive sig evolutionen 
må man målsætte med en skelnen: ”Zwecksetzung heißt ja: eine Differenz einzuführen 
im Verhältnis zu dem, was anderenfalls der Fall sein würde.”(Luhmann 2000a:403) 
Denne bestemmelse af  målsætning er på en og samme tid meget frugtbar og 
problematisk. Frugtbar, fordi den giver mulighed for at iagttage målsætninger 
i en processuel ramme hvor der oscilleres mellem begge sider i den ledende 
skelnen (jf. ibid.:162f.). Problematisk, fordi den forleder til at bestemme styring 
som minimering af  en indsat forskel – tilsyneladende uafhængigt af  målets 
karakter; det vil sige uanset om der er tale om mål-styring eller visions-styring.253 
I bestræbelsen på at skabe en stringent forenkling af  styring som ’minimering 
af  en forskel’ synes Luhmann (1997a) på vej til uforvarende at mindske for-
skellen mellem første og anden ordens kybernetik. Luhmann (ibid.:54) åbner 
dog selv en kattelem i det kategoriske: ”Seen as a whole, steering is probably always 
difference-minimization and difference-increasing at the same time.” Jeg anvender dette 
som åbning for min argumentation i det følgende om at der kan foregå andet 
end minimering i forbindelse med en styringsforskel. 
Managementlitteraturens mål-styring (fx under NPM) vil ofte have mål af  en-
dimensionel form hvor afvigelse eller målopfyldelsesgrad kan retfærdiggøre en 
sådan kybernetik på termostatniveau. Derimod: Hvor der ikke er tale om simple 
standardiseringer og andre former for statiske mål vil et forenklet begreb om 
afvigelsesminimering ikke være fyldestgørende.254 Luhmann (2000a) selv fremstår 
ikke sædvanligt klar i dette forhold; på den ene side beskriver han Zwecke som 
skelnen der i bestemmende ubestemt form muliggør iagttagelse som nutidig 
synkronisering af  fortid og fremtid. Luhmann giver Zwecke semantisk fremtidig 
betydning der gør dem mulige som referencehorisont og som anknytningspunkt 
for rekursive beslutningskæder – projiceret Zweck (ibid.:163ff.). I dette hovedspor 
korresponderer Zweck med begrebet om ’vision’. På den anden side anvender 
Luhmann samtidigt skelnen af  fx nået|ikke-nået og taler om at differentiere i 
mål, middel og delmål underliggende dette Zweck-niveau. 
Til gengæld er Luhmann tydelig i sin kritik af  uskarphed i målsætnings-begreberne 
og – i forlængelse deraf  – i sin sondring mellem Ziel og Zweck: Mål (Ziel) reserve-
res til skelnen med karakter af  Treffen|Verfehlen og til gradsopfyldelse inden for 
denne skelnen. Zweck bestemmes som ein zukunftsbezogenes Differenzprogramm – det 
vil sige som noget der er meget mere åbnende og dynamisk.255 Man bør derfor 
ikke forfalde til upræcist at kalde både Ziel og Zweck for ’mål’ – eller rettere: lade 
forskellen på disse to klappe sammen, således at enhver målsætning reduceres til 
’mål’ med tilhørende teknisk-rationelle målstyringsforestillinger. Ovenfor blev 
bevægelsens retning i organisationen udfoldet gennem vision. Jeg forslår på den 
253 Thygesen 2005:146ff.; Thyssen 2000:287.
254 Jf. Morgan 1998:93ff.
255 Luhmann (2000a:162note17) På dansk mangler vi en direkte pendant til Luhmanns Zweck (som på tysk 

anvendes med flere betydninger – fx også ’nytte’ og ’formål’); målsætningsbegreberne synes derfor 
endnu mere uskarpe på dansk (jf. Andersen 2006a), uden at konsekvenserne dog ser ud til at trække 
den store opmærksomhed.
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baggrund ’vision’ som det nødvendige alternativ til ’mål’; visionen indeholder 
i denne betydning Luhmanns Zweck og man får dermed indført en operationel 
differentiering af  målsætningsniveauet af  generel gyldighed (- og som derfor 
anvendes videre frem i afhandlingen).
Jeg har på denne måde fået målsætningsniveauer grovsorteret i to typer distink-
tioner der knytter sig til henholdsvis mål og vision. Tilbage står det væsentlige 
spørgsmål om styring gennem disse differencer; med argumentationen ovenfor 
kan man ikke blot iagttage styring generelt som differenceminimering inden for 
en skelnen af  kalkule|afvigelse.256 Differencer der orienterer sig mod vision skal 
af  tre grunde ikke styres ved minimering. For det første især, fordi visionen skal 
lede bevægelsen i sin retning og i den henseende er det afgørende at differencen 
holdes ved lige; mindskes differencen mindskes også mulighederne for at udnytte 
dens bevægelsesenergi. For det andet, fordi der ikke er en statisk aktualisering 
at minimere ensidigt i forhold til; visionens aktualiseringer vil justere sig rekur-
sivt undervejs. Og endelig for det tredje, fordi det alene logisk vil animere til 
småtskårne visioner der sikrer succesen ved at lade en tilfredsstillende, fremtidig 
ønsket situation ligne nutiden mest muligt. Visionsstyring gennem difference 
bliver derfor ikke differenceminimering, men derimod optimering af  difference. 
[Skolens] bevægelse er i Billede III bundet til optimering af  de differencer som 
visionen sætter: Styringsforsøgene knytter sig til at optimere iagttagelsen med 
visionens skelnen, således at visionen netop fungerer som fortsat forskelspro-
ducerende (fx retning) og som differentieret skelnende (fx niveau). På denne 
måde fastholdes og udbygges visionens difference som bevægelsens motor – i 
takt med at deltagerne udvikler mere komplekse differencer at iagttage med.257 
Ledelse i retning af  visionen – iagttaget som styring – handler om optimering 
af  den difference visionen indsætter.

BOUNDED AMBIGUITY: vISION

Ikke at vide hvor man ender... handler både om hvad man sigter efter og om 
beskaffenheden af  det man sigter efter. Visionen om et refleksivt niveau som kan 
iagttages i Billede III er eksempelvis temmelig åben for tilskrivning af  betydning; 
kunne det være anderledes? Spurgt på en anden måde: Er [Skolens] variationer 
ovenfor over distinktionen operationel sikkerhed|kontekstuel sikkerhed alene 
en forlegenhedsløsning, et miks af  uskarp styring og sart autonomi? Øjensynligt 
ikke for systemteorien og heller ikke hvis man atter spejler ledeforskellene lav 
styrbarhed|foregribelse og situerethed|foreskrivelse i organisationsteoriens 
bounded rationality og ambiguity. På denne måde søger jeg det-mere-end-Zweck 
som konstituerer vision som medium.

256 Som hos Thygesen 2005; 2003 og Andersen & Thygesen 2004a; 2004b, – i hvert fald ikke med forfat-
ternes fornuftigt rummelige iagttagelse af  styring og styringsteknologier. Bramming & Frandsens 
(2003:193) forestilling om ’minimering’ via opmærksomhedsskabelse og forskydning til en ny forskel 
er vel til gengæld mere optimerende end egentlig minimerende.

257 Jf. begrebet om det ufærdige hos Mathiesen 1971.
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Hos Mintzberg dukker vision op som aktualisering i forhold til det-at-planlægge 
(planning), iagttaget gennem strategy formation – eller underliggende som emergent 
strategies.258 I fravær af  vision vil planlægning komme til at ekstrapolere status 
quo og man må på denne måde forlade sig på visionen som repræsentation af  
fremtiden. Dette illustrerer ræsonnementets todeling: Man kommer ikke uden 
om visionen fordi vi behøver en pladsholder for en uforudsigelig fremtid og 
fordi organisationers empiriske processer ikke lader sig matche af  konventionelle 
forestillinger om planlægning. Når man iagttager organisationers bevægelse 
gennem vision får man pludselig nye muligheder – a more flexible way to deal with 
an uncertain world. Visionen sætter robust de store linier i strategier og tillader 
det specifikke at emergere som detaljer og som det uventede. Mintzberg lader 
de ideelle strategier være rich visions.259 Luhmann tager en slags tilløb med det 
bestemt ubestemte, men det man aktualiserer med visionens skelnen må have 
en mere rich karakter end man vanligvis udtrykker i systemteoretiske differencer. 
Visionen er skelnen med aktualisering af  fremtidige, komplekse og dermed 
usikre tilstande. Der aktualiseres ikke et begreb, men som i Billede III ovenfor 
aktualiseres en gestalt; Wheatley (1999:55) foreslår ’felt’ – med inspiration fra 
fysikkens energi. Energien får også en betydning nedenfor, men et felt bidrager 
i sig selv med en udstrækning eller en dimension at bevæge sig indenfor. Feltet 
er en metaforisk bounding og det som indrammes er flertydighed: ambiguity.260 
Flertydighed er først og fremmest et empirisk vilkår som man kan prøve at 
håndtere. March (1995:38f.) beskriver fordelene ved ambiguity i målsætning som 
fx vision. Man kan forstærke dette fordelagtige til ren nødvendighed: Med en 
parafrase over systemteoriens ’kun kompleksitet kan reducere kompleksitet’ får 
man en argumentation hvor ’kun flertydighed kan matche flertydighed’. Hvis 
flertydighed er et grundvilkår og foregribelse og foreskrivelse ikke er duelige 
operationelle præmisser – så er visionen nødt til at præstere en flertydighed der 
giver situeret råderum. På samme tid er der ikke tale om uendelig flertydighed; 
det er flertydighed der er sat inden for rammen af  den skelnen visionen sæt-
ter. I den forstand rummer visioner flertydighed, men en kvalitativt reduceret 
flertydighed. Flertydighed i visionen er (naturligvis) ikke interessant i sig selv; 
flertydighed kan være interessant som strategi – fx produktiv flertydighed i 

258 Mintzberg 1994.
259 ibid.:209f; 338; – Mintzberg tillægger empirisk lederen en uforholdsmæssig stor kausal betydning, 

men i bestemmelsen af  visionens funktion og i re-framingen af  strategi som vision eller vision som 
meta-strategi (umbrella strategies) får afhandlingens undersøgelse nyttig begrebskompatibel hjælp.

260 Jf. ovenfor: March 2002; 1994; 1995. March tilregner den menneskelige faktor en stor andel i fx 
flertydighed i forhold til præferencer; uden at ville underkende dette perspektiv iagttager jeg i denne 
sammenhæng system og omverden gennem ambiguity og sætter dermed flertydighed som et generelt 
fænomen, analogt med ’usikkerhed’. På den baggrund vælger jeg også at oversætte ambiguity tættere 
med ’flertydighed’; Den brugte oversættelse er ellers ’uklarhed’ (March 1995) – dét signalerer en 
uigennemskuelighed der kunne lade sig opklare. Ligesom kompleksitet ikke blot betyder indviklethed 
er ambiguity mere ambiguous; flertydighed er et grundvilkår.

 Bounded ambiguity er en inspiration fra Alvesson (2002) – omfortolket i forhold til anvendelsen i afsnit 
5b.
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form af  metaforer i organisationskommunikationen.261 Flertydighed bliver dog 
især interessant ved at kunne tilbyde iagttagelsesmuligheder som potentialiserer 
– ikke den umulige requisite variety, men netop den variety der er til rådighed. 
Med et tvist: visionen skal præstere ’an exquisite variety’. Visionens funktion 
tilsiger at flertydigheden skal være udsøgt. Det er således visionens funktion 
at sætte retning for bevægelsen og på denne måde absorbere usikkerhed. Den 
absorptionsevne som knytter sig til flertydigheden er et kraftigt argument 
for ledelse gennem vision.262 Flertydighed mindsker kontekstuel usikkerhed, 
og flertydighed selv absorberes gennem visionen som dermed bidrager til at 
mindske operationel usikkerhed.
I forlængelse af  Zweck-tænkningen foreslår Luhmann at erstatte ’mål-orientering’ 
med ’usikkerhedsabsorption’.263 Netop dette kan operationaliseres med aktua-
lisering af  visionen – og differenceoptimering som medløbende selvreference. 
”Et systems kompleksitetsunderlegenhed må udlignes gennem selektionsstrategier.”(Luhmann 
2000b:62) og visionen er en sådan usikkerhedsabsorberende selektionsstrategi 
for bæredygtig omsætning fra ydre til indre kompleksitet. På denne måde skal 
visionen komme til at accelerere iagttagelse af  gestaltet fremtid – erklæret 
iagttagelse der kommunikerer det fremtidige mere sikkert ud fra devisen om 
at ’the devil you know is better than the devil you don’t know’. 

vISION: DRIvKRAFT OG IAGTTAGELSESKOBLING

Visionens usikkerhedsabsorption skal i øvrigt iagttages som udsøgt på to måder: 
som kraftgørende gennem det der gestaltes af  visionen og som præmisgørende 
gennem det der tilskrives visionen. Det udsøgte sætter på denne måde visionens 
konstitutive funktion.
Det kraftgørende handler om iagttagelse af  visionen ud fra iagttagelse af  
processuel drivkraft – kraft som begreb for energien i projekters bevægelse.264 
Drivkraft er at forstå som tilkoblingskraft. Drivkraft handler om styrken i eller 
tilkoblingspotentialet hos bevægelsens ledeforskel – aktualiseret som visionen. 
Det handler på denne måde om feltets variety af  tilkoblingsmuligheder; flerty-
digheden vil alene logisk have denne sideeffekt, men mere direkte lægger det 
op til iagttagelse af  anden orden med henblik på at øge det systemspecifikke 
potentiale af  tilkoblende iagttagelsesmuligheder. Drivkraft bliver dermed en 
hybrid af  tilkobling og retning. Bramming & Frandsen (2003:241) placerer ’kraft’ 
i en foucaultsk magtforståelse som ...”et produktivt retningsgivende maskineri – et 
orienteringsprincip – der skaber verden på en særlig måde, og dermed tilhører kraften ingen.” 
Sådan må det være i og med at kraftgørelsen ligger i tilkoblingsdueligheden og 
261 Jf. Morgan 1998, Alvesson 2002, Schaarup 2006.
262 March 2002; 1994; 1995, Weick 1990, Thyssen 2000, Mintzberg 1994, Christensen & Kreiner 1991.
263 Luhmann 2000a:184 med reference til March (og Simon); Luhmann refererer hyppigt inspireret til 

bl.a. March og dennes organisationsempiriske pointer. Luhmann bebrejder dog March og hans felt af  
fagfæller for mangel på tilsvarende sammenhængende teoribygning, ibid.:459.

264 Andersen 2000a, Bramming & Frandsen 2003; Christensen & Kreiner 1991 iagttager kraften som 
’motivation’.
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især i den faktiske anknytning. Men empirisk viser det sig at nogen er mere lige 
for kraften end andre; eksempelvis er det i den amerikanske tradition almindeligt 
at se vision iagttaget som bærer af  en særlig moral purpose og som symbol på 
en lederinitieret pagt (covenant).265 Spørgsmålet om hvad der bliver af  magten 
vender sporadisk tilbage som forskydninger i de følgende hovedafsnit.
Jeg har på dette sted forsøgt mig med at tegne visionen som en (kraftfuld) gestalt 
mere end et (blodfattigt) orienteringsprincip – skønt funktionen naturligvis er 
den samme. Visionen bliver en attractor, en emergerende kondensering af  energi 
og meningsstruktur. Med et ordspil understreger Fullan at den attractor der ikke 
konkretiseres forbliver strange for deltagerne. Fullan og Wheatley – tættere på 
kvantefysikken – gør dog vision til strange attractor på en måde der korresponderer 
med ’gestalt’ ovenfor.266 Til gengæld leder Fullans pointe over i vigtigheden af  
at visionen konkretiseres.
Konkretisering vil i kort form sige: tilkoblingsduelighed. Konkretiseringsniveauet 
må være konsistent med de forventningsstrukturer, den hukommelse og de 
præmisgørende iagttagelser der er systemets. Konkretiseringen af  visionen har to 
dimensioner: For det første, klarhed i form af  ’mening’; mening er enheden af  
den difference hvori visionen aktualiseres. For det andet, indhold som strukturel 
kobling; strukturelle koblinger der muliggør tilkoblende iagttagelser.
Klarhedens mening handler om at vide hvad der er inden for og hvad der er 
uden for visionen; populært sagt om visionen står og blinker, bøjet i neon. 
Visionen for [Skolens] bevægelse lader sig ikke i Billede III iagttage som en 
klarhed af  denne karakter. [Skolens] vision foreligger snarere som samlesæt af  
aktualiseringer der bidrager til den funktion som visionen måtte få. Gennem 
Billede III kan man ikke følge [Skolens] mundtlige kommunikation af  visionen; 
med dette vigtige forbehold på plads frembringer iagttagelse af  Billede III 
gennem vision en uklar gestalt. De enkelte aktualiseringer kan være gedigne 
nok: læring som fælles anliggende på organisationsniveau, omsætning af  ændret 
læringssyn til pædagogisk praksis, kompetence til refleksion af  læring. Men kun 
gennem iagttagelse af  anden orden dukker aktualiseringerne op som brikker til 
en egentlig skelnen – visionen som ledeforskel – og da uden hierarki. Klarhed 
angår distinktionens klarhed; klarhedens lakmusprøve vil være om deltagerne 
iagttager projektets retning gennem svar på spørgsmål som: Hvilken bevægelse 
er vi i gang med? Hvordan forestiller vi os den fremtidige ønskede tilstand, 
iagttaget gennem praksisbilleder? Hvordan vil vi kunne se om vi bevæger os i 
den ønskede retning? Altså, om visionen gestalter bevægelsen som aktualiseret 
gestalt i en skelnen. [Skolens] vision kan gennem Billede III iagttages som defrag-
menterende, men kommunikeres ikke som gestalt og man må således formode 
at dette betyder tab af  tilkoblingsmulighed og processuel drivkraft.267

265 Fx Sergiovanni 1999:86; Fullan 2001b; Mintzberg 1994.
266 Fullan 2001b:115f., Wheatley 1999:116.
267 Jeg forbigår her et generelt tidsligt paradoks: at deltagerne på det nødvendigt tidlige tidspunkt i proces-

sen har knappe forudsætninger for at kunne tilslutte sig – ligesom ledere skal fortælle det vigtigste 
om projekter på et tidspunkt hvor deres viden om projektet er mest usikker (jf. Luhmann 2000a:347). 
Dette tidslige paradoks er imidlertid også et anliggende for visionen.
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Distinktionens klarhed er en afgrænsningsklarhed som ikke står i modsæt-
ning til flertydighed inden for visionens aktualiserede gestalt. Flertydigheden 
har gode muligheder for at lade sig realisere via visionens konkretisering i 
indholdsdimensionen. 

vISION: IAGTTAGELSE SOM TILSKRIvELSE AF 
BEvÆGELSENS KvALITET

I udmøntning af  indholdsdimensionen kommer visionens konstitutive funktion 
i særlig grad til udtryk. Visionens bundtede iagttagelser er qua deres skelnen 
orientering mod orientering eller rettethed der selv frembringer rettethed; iagt-
tagelse sætter retning.268 Den retning som sættes virker selektionsforstærkende 
og får dermed en konstitutiv funktion. Den konstitutive funktion er præmis-
gørende for både hvad der skal besluttes om og hvordan der skal besluttes. På 
samlet formel: visionens konkretiserende iagttagelser får konstitutiv virkning 
og bliver dermed præmis for prioritering af  hvad der er væsentligt og for på 
hvilken måde det væsentlige kan iagttages som væsentligt.269 På denne måde er 
der tale om udsøgte iagttagelser der søger at forstyrre evolutionen i en retning 
– irritere morfogenesen teleologisk.
Visionens udsøgte, præmisgørende iagttagelser fungerer som strukturelle koblin-
ger der muliggør tilkoblende iagttagelser. Iagttagelsestilkoblende kommunikation 
må for at lykkes (jf. 4.) forskyde sig fra was til wie; [Skolens] vision kunne øge 
kommunikationens tilkoblingsduelighed ved at gå fra hvad (fx: kompetence til 
refleksion af  læring) til på-hvilken-måde (fx: på hvilken måde kompetence til 
refleksion af  læring vil kunne iagttages i praksis). Med denne forskydning vil 
visionens iagttagelser tilskrive den fremtidige tilstand den ønskede kvalitet.270 
Visionens iagttagelser vil da kunne få feedforward-funktion i forhold til reali-
sering af  den tilskrevne kvalitet. 
Visionens gestaltning og tilskrivelse af  kvalitet bliver beslutningspræmisser 
for organisationens bevægelse. Der er tale om beslutningspræmisser som ikke 
lægger en fremtidig beslutning fast – der kan ikke være tale om noget kausalt 
forhold – men som tjener systemet som oscillatorer for tilkoblingskommuni-
kationen (Luhmann 2000a:224). Det handler med ledeforskellene om umulig-
hederne i foregribelse og dermed foreskrivelse; Luhmann peger tilsvarende på 
at organisationstilstande kun tvivlsomt kan anticiperes. Det lader sig dog gøre 
at afstemme beslutningspræmisser med hinanden, men dette bliver kun en 
slags ...”Kompensation für das Unvermögen, die konkreten historischen Systemzustände 
vorauszusehen und zu determinieren”...(ibid.:230). På denne måde kunne visionen lyde 
som en forlegenhedstænkning, men argumentationen er snarere et tværtimod: 
Besluttede beslutningspræmisser absorberer usikkerhed gennem stabilisering af  

268 Jf. Rasmussen 1996:139; Bramming & Frandsen 2003:130.
269 Konkretiseringers konstitutive virkning: fx March 1995:175; Weick 1990:8; Mintzberg 1994:291.
270 Jf. Fink 1991; jf. udmøntningen af  vision hos Christensen & Kreiner 1991:56f.; jf. guessing future preferences 

hos March 2002:196; jf. værdier som krav til en løsning hos Thyssen 2000:100.
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forventninger.271 Og derfor fungerer gestaltning og tilskrivelse i form af  vision 
netop som stabilisering af  udsøgte forventninger. 
Mens Mintzberg optimistisk åbner for at visioner som strategier også kan 
spredes gennem mere osmotiske processer er Luhmann stram i konstateringen 
af  at beslutningspræmisser kun vinder realitet gennem kommunikation – og 
dermed presses ud i kommunikerbar forenkling.272 Med ovenstående iagttagelse 
af  visionen gestaltet og tilskrevet i praksisbilleder vil der være en udvej for at en 
sådan kommunikerbar forenkling ikke bliver en forsimpling – men i stedet en 
tilkoblingsduelig horisont af  udsøgt flertydighed. Visionskommunikation bliver 
da både et centralt tema og en operationel udfordring om at få organisationen 
til at iagttage med visionen. Visionsstyring er differenceoptimering.

INDLEJRET vISION:  
BEvÆGELSE IAGTTAGET SOM PROJEKT

Overskriften vil det hele; gribe tilbage til ’bevægelse’ som evolutionær dynamik; 
operationalisere ’vision’ som difference der sætter retning og niveau; og indløse 
udfordringen – fra analysen af  Billede III – med at balancere mellem projektets 
situerede potentiale og projektets styrbarhed: Således bliver vision indlejret 
processuelt i projekt. 
Ved at iagttage gennem ’projekt’ sætter [Skolen] sin proces som et projekt der 
undersøger hvordan børn og lærere lærer at lære; der er i den forstand mange pro-
jekter der fletter sig ind i [Skolens] projekt som organisation. Projektet iagttager 
både ønsket central bevægelse (bevægelse som organisation) og ønsket decentral 
bevægelse (bevægelse i projektgrupper) gennem den skitserede vision. Ovenfor 
hævdede jeg en iagttagelse af  at [Skolen] aktualiserer projekt|taksonomi; hermed 
satte [Skolen] projektet som uden-for-foregribelse – organisatorisk forbundet 
med det ikke-rutiniserede. 
Det er ikke så ligetil at få hold på begrebet projekt; ’projekt’ synes at være 
...”blevet samlebetegnelse for at tænke og handle i sekvenser og forstå udviklinger i afgrænsede 
ryk eller perioder.” (Langager 1994:108) I den forstand synes bestemmelsen af  
projekt især at knytte sig til midlertidighed og til differentiering i forhold til den 
løbende drift. Man kan også iagttage projekt som styringsteknologi (Thygesen 
2003; 2004) og i forlængelse deraf  iagttage på hvilken måde styringsteknologien 
konstituerer de forskelle der ledes igennem. Dermed bliver man i stand til 
at skelne det traditionelle organisationsprojekt fra tvetydighedens eksplora-
tive projekt. Den vejledende litteratur lader det klassiske organisationsprojekt 
sætte ledelse som variationer over en minimering af  forskellen operationel 
sikkerhed|kontekstuel sikkerhed – iagttaget ud fra ’styrbarhed’ og derfor tenden-

271 Knudsen 2003:144.
272 Mintzberg 1994:339; Luhmann 2000a:258 – Luhmann ser også handling som kommunikerende og på 

den baggrund kunne osmose godt iagttages som medkommunikerende handling; i nævnte reference 
må man dog underforstå kommunikation som ekspliciteret kommunikation.
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tielt i option for den operationelle sikkerhed.273 Der er nok i den konventionelle 
litteratur retorisk anerkendelse af  uforudsigelighed og usikkerhed, men ikke 
som noget der for alvor anfægter styringsmulighederne. Eksempelvis over for 
håndtering af  usikkerhed: ”Reduktion af  usikkerhed og af  omfanget af  fejl er dermed 
i høj grad et psykologisk problem og et spørgsmål om holdning til planlægning.”274 Troen 
på planlægning er grundlæggende; forskelsminimeringen foregår stykkevis og 
teknisk rationelt gennem fasetaksonomier og nedbrydning af  målhierarkier til 
passende mål og midler. Endnu et illustrativt forhold: En konventionel pendant 
til Zweck kaldes ganske vist nyttemål, men forudsættes konkret og endelig som fx 
”- at levere mindst 95% af  alle leverancer rettidigt”.275 De konventionelle projekters 
nyttemål indsætter således også forskelle som lader sig minimere og i sidste 
instans bestemme ud fra nået|ikke-nået. Denne ekskurs til de konventionelle 
organisationsprojekter viser at skellet mellem kausal styring som mulighed eller 
ikke-mulighed reproduceres inden for en projekthorisont. Begge kategorier er 
sociale systemer, men usikkerhedsabsorption, præmisgørelse mv. sker ud 
fra afgørende forskelligt satte distinktioner.
Det eksplorative projekt er nu gennem argumentationen ovenfor knyttet til 
det løst koblede, til visionen, til det tvetydige.276 Med Thygesen (ibid.) klem-
mer jeg det eksplorative projekt ind i en iagttagelse som styringsteknologi 
– og iagttager ledelse gennem styringsteknologien. Distinktionen operationel 
sikkerhed|kontekstuel sikkerhed er ikke forsvundet, men kan nu iagttages som 
forskudt og nu vekselvis i option for den kontekstuelle side: I det eksplorative 
projekt sættes ledelse ud fra (lede)forskellen situerethed|foreskrivelse. Denne 
gang med ’bevægelse’ i visionens retning som et iagttagelsespunkt for ledelse. 
I [Skolens] projekt kan man med denne iagttagelse iagttage at projektledelse 
må pendle oscillerende mellem aktualiseringer af  vision som drivkraft, aktua-
liseringer af  tegn på at der er bevægelse i visionens retning,277 aktualiseringer 
af  det situerede hvor bevægelsen realiseres, og aktualisering af  den form for 
foreskrivelse der kan befordre den ønskede bevægelse under hensyntagen til det 
situerede. Med andre ord: Visionen må rekursivt gen-gestaltes for (af) deltagerne, 
gennem selviagttagelse må organisationen drøfte på hvilken måde der er tegn på 
den ønskede bevægelse – og projektgruppernes situerede frihed må afgrænses 
af  forskrifter for at den kan fremmes (!) til gavn for visionen. 
Iagttagelsen af  det konventionelle projekt som styringsteknologi førte over i 
projektet som en driftsiagttagelse af  udvikling; det konventionelle projekt bliver 

273 Iagttaget således: Mikkelsen & Riis 2003 (7.udg.); 2006 (6.udg.), Lindegaard & Olsson 2005 
 Jf. i øvrigt Christensen & Kreiner 1991; Jensen, Mønsted & Olsen 2005. 
 Begrebet ’organisationsprojekt’ er en lidt misvisende afgrænsing til projekter som læringsform i ud-

dannelsessammenhæng; en optik der forsøgsvis ordner projekter generelt i forhold til hinanden – ud 
fra drivkraft og primær produktion – findes i Andersen 1998.

274 Mikkelsen & Riis 2003:175.
275 ibid.:265ff., nyttemål betegnes også som formål og som værdier.
276 ’Eksplorative projekter’ bliver min kategorisering af  det som Christensen & Kreiner (1991) folder ud 

som ’projekter i en ufuldkommen verden’.
277 - ’tegn’ jf. Andersen 2000b.
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en prototype hvor driftsiagttagelse privilegerer sig selv. Det er ikke således at 
eksplorative projekter ikke har nogen driftsside – eller at driftssiden ikke er 
væsentlig for det eksplorative; det er den naturligvis, men den falder uden for 
fokus i denne afhandling. Også projektets eksplorative proces vil afslutningsvis 
kun få en stedmoderlig behandling som samlet procesforløb; den eksplorative 
projektproces kommer alene til stede i en iagttagelse af  to figurer: ’forvægten’ 
og ’den tynde midte’.

PROJEKT IAGTTAGET SOM PROCES: FORvÆGT

I Billede III får deltagerne begrebet ’forvægt’ lagt i munden. Gennem forvægt 
iagttages [Skolens] arbejde med fokusering, visualisering, bestemmelse af  tegn 
mv. eller rettere: der iagttages ud fra en skelnen der aktualiserer processuel 
forvægt. Mængden af  forvægt i [Skolens] projekt skiller sig tilsyneladende 
ud fra forvægten i det daglige, men iagttaget gennem projektet dukker mere 
produktive differencer frem – i første omgang en skelnen af  forvægt|scratch. 
Beskrivelsen af  det eksplorative projekt kunne godt skabe en illusion om dyden 
af  ’bare at kaste sig ud i det’; det eksperimentelle projekt der starter fra scratch. 
Med aktualiseringen af  forvægt aktualiseres arbejdet med at gestalte projektet 
som projekt. Under forvægtsarbejdet konstrueres systemets forventnings-
strukturer og på denne måde handler forvægtsarbejde om at spænde systemet 
op i iagttagelser af  projektet som projekt.278 Der er på denne måde tale om 
en prospektiv vending i projektarbejdet; ikke prospektiv som klassisk rationel 
foregribelse, men prospektiv som intelligent sensibilisering af  systemet gennem 
tilskrivelse, visionalisering mv.279 [Skolens] kommunikation af  visionen er en 
central del af  forvægtsarbejdet.
I anden omgang – nu iagttaget gennem ’ledelse-i-projektet’ – aktualiseres forvægt 
i en skelnen af  forvægt|ad hoc-styring. [Skolens] fælles referenceramme iagttages 
på denne måde som forvægtsarbejde. I kombination med de tidligere anden 
ordens blikke på Billede III (fx råderum|referenceramme og det frie|det givne) 
og ledeforskellen situerethed|foreskrivelse kan man nu argumentere for at ad 
hoc-styring ikke er gunstigt iagttagelsespunkt for ledelse af  det situerede; det 
lyder ellers oplagt, men er det altså tværtimod. I projekter som [Skolens] vil det 
situerede råderum blive spoleret af  at blive udsat for ad hoc-styring. I stedet må 
forvægtsarbejdet garantere det situeredes råderum. Med andre ord: Iagttaget 
gennem ledelse slår den lave styrbarhed ud i det eksplorative projekt, således at 
projektprocessen bliver ledelsesmæssigt tynd på midten. Forvægtsarbejdet med 
visionalisering og et bagvægtsarbejde med eksempelvis organisationalisering af  
projektets udkomme skaber kendte positioner for ledelseskommunikation; men 
projektprocessens nødvendige situerethed overlader ledelsen af  den eksplorative 
midte til svage iagttagelsespositioner for konventionel ledelse. Projektledelse 
må da kompensere for den tynde midte gennem et forvægtsarbejde der skaber 
278 Jf. Vorfeld zur Intervention hos Wollnik 1994:142; forarbejde betones også hos Wimmer 1992:89;105.
279 Intelligens i stedet for rationalitet jf. Luhmann 2000a:29.
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den nødvendige præmishorisont for situerede beslutninger. Ad hoc-styring eller 
”simultaneously letting go and reining in” har således næppe nogen energifyldt fremtid 
for sig – iagttaget gennem deltagerafhængighed.280 I afsnit 9b. kommer jeg qua 
[Skolens] projekt frem til et forslag der får ledelseskommunikation til at række 
hen over den tynde midte. Foreløbig kan jeg så vende tilbage til visionaliseringens 
forvægtsarbejde med denne særlige forvægtsudfordring in mente.
Gennem begrebsudfoldelsen ovenfor kan man iagttage en visionalisering der 
henviser til tre formål; for det første, præmisgørelse der skal sætte retning og 
niveau for de situerede beslutninger; for det andet, usikkerhedsabsorption der 
skal kunne håndtere flertydighed med flertydighed; og for det tredje, tilkobling 
som skal kunne processere iagttagelser. Forvægtsarbejde bliver en folkelig, opera-
tionel betegnelse for det arbejde som favner visionaliseringen – en kombination 
af  initierende iagttagelser i en eksplorativ projektproces som [Skolens]. Med 
iagttagelse af  bevægelsen som projekt iagttages en processuel begyndelse – en 
punktuering i den autopoietiske kommunikation.281 Visionskommunikationen 
frembringer og reproducerer visionen som det betegnede i en difference der 
gestalter retning og niveau. I gunstige tilfælde er visionen differentieret i iagt-
tagelser som fungerer strukturelt koblende – og ambitioner om styrbarhed er 
da henvist til forsøg på acceleration af  de gunstige tilfælde. 
I et samlende analytisk blik på Billede I-III emergerer [Skolens] forvægtsarbejde 
med varierende tydelighed som visionalisering. Som vist dukker [Skolens] 
vision i projektet ikke frem som en distinktion der af  deltagerne iagttages som 
tydelig.282 Det er gennem Billede II og III lettere at iagttage ikke-absorberet 
usikkerhed end absorberet. Men noget sker; der er bevægelse; visionen iagttages 
altså tydeligt nok til at det selektionsforstærkende slår ud i proces.283 [Skolens] 
visionalisering iagttages på denne måde som et gunstigt tilfælde – med behov 
for acceleration.
Ud fra analysen af  [Skolens] iagttagelser i Billede III har jeg i dette afsnit 
argumenteret teoretisk for visionskommunikation som medium for tilkobling 
og styrbarhed eller mere præcist: argumenteret for at iagttagelse af  det eksplo-
rative projekt gennem vision sætter tilkobling og styrbarhed på en anderledes 
hensigtsmæssig måde. Jeg ender således med samme pointe som i afsnit 5b: 
Organisationen må skrue op for den iagttagelseskoblende kommunikation, 
men denne gang med distinktioner der aktualiserer det fremtidigt ønskede. 
Øget kommunikation vil i sig selv kunne øge systemgrænserne og dermed øge 
280 Fullan 2001b:107. Se endvidere Foss (2003) for drøftelse af  hvordan ad hoc-styring i form af  selective 

interventions generelt skaber diluted incentives og er ødelæggende for intrinsic motivation; dette bliver særligt 
påtrængende under projektorganiseringers indbyggede højere frihedsgrader og selective interventions 
tilskrives således afgørende anledning til relativ kort funktionstid for den meget omtalte spaghet-
tiorganisering hos den danske høreapparatvirksomhed Oticons.

281 Dette gør dog ikke forvægtsarbejde til en fase; forvægtsarbejde bør fylde åbenlyst meget i projekters 
indledende faser, men iagttagelsen af  projektbevægelsen gennem ’forvægt’ sætter projektledelse generelt 
som prospektiv i projektets forskellige løskoblede dimensioner, jf. Andersen 2006a:56f.

282 Der kan være mange grunde til at det iagttages således; eksempelvis er visionskommunikation meget 
tidskrævende, men dette forhold lader sig ikke tematisere gennem Billede III.

283 Jf. Luhmann 2000b:515.
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en sensibilitet for evolution.284 Men det vil også være nødvendigt for systemet 
at indbygge refleksionssløjfer i projektet for at kunne processere både selviagt-
tagelse og den rekursive optimering af  den difference der iagttages med gennem 
visionen.285 

284 ibid.:215.
285 Luhmann 2000a:274; 435.
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7. 

7A. BILLEDE Iv: LEDELSE OG LEDELSE
[Skolens] ledelse og ledelsen af  udviklingsprojektet er både den samme og to 
forskellige ting. Sådan kan det være fordi skolelederen er nøgleperson i begge 
sammenhænge, – mens projektledelsen samtidig er noget ubestemmeligt og 
noget mere end skolelederen selv. På trods af  at projektet i udpræget grad på 
[Skolen] fortælles som lederens. Der er ingen tvivl om at lederen forbinder sig 
med udviklingsprojektet og dets afsæt. [Skolen] er midt i en proces, hvor begrebet ”Den 
lærende organisation” er det bærende princip for skoleledelsens rolle som ansvarlig for styring, 
udvikling og evaluering af  forandringsprocesserne på skolen.286 Ledelsens rolle beskrives 
på denne måde som procesmagerens og det bliver markeret at [Skolens] 
ledelse har taget initiativ til målbevidste og systematiske fælles udviklingsprojekter på 
skolen samt initiativer til styrkelse af  samarbejdet på skolen.287 
Der er heller ingen tvivl om at det er lederen der ihærdigt tegner udvik-
lingsprojektet. [Skolens] leder formulerer grundlagsdokumenterne, folder 
begreberne ud for deltagerne og står frem på møderne; i tilløbet til projektet 
fortæller han om tilskuddet af  eksterne midler og konsulentbistand – som 
er for oplagt til at lade gå forbi i en situation hvor udviklingen lurer lige om 
hjørnet; undervejs i projektet fortæller han hvordan det bevæger sig – ligesom 
han fremhæver det interessante arbejde han har mødt i projektgrupperne. Og 
på vej videre i projektet fortæller han om beslutningerne for næste fase – og 
tolker dem simultant så de giver mening i den kulturelle dialekt. 

De videre skridt i projektet fortælles med konsekvent henvisning til koor-
dinationsudvalget hvor de er blevet drøftet og i en vis forstand legitimeret. 
Ledelsen af  projektet på [Skolen] veksler på denne måde mellem at være 
personligt båret og at blive bredt ud i projektet – først og fremmest til 
koordinationsudvalget. [Skolens] leder ser selv denne balancering mellem 
at træde foran og at træde til side for andre, og ser det i sammenhæng med 
en proces hvor man nok ved hvad man sigter efter, men ikke hvor projektet 
ender. Jeg er meget involveret i projektet; på en måde er det jo mit projekt. Jeg synes man 
bør, og jeg kan ikke lade være med at bringe ideer til torvs, men ikke så man afskærer 
de andres [koordinationsudvalgets] ideer. Målet er, at det skal handle om læreprocesser; 
men hvis man havde interviewet mig om, hvordan det skulle ende, så.... ville der ingen 
sammenhæng være....288 Projektet er altså nok slået i gang – af  en leder der tager 
ansvar – men vejen er en åben invitation til dem der bidrager med ledelse.

286 Fra Status under indsatsområde 7. Ledelse – udfordring og ansvar, p.13-14 i skoleplanen 1998-99.
287 Fra Status under indsatsområde 7. Ledelse – udfordring og ansvar, p.13-14 i skoleplanen 1998-99.
288 Skoleleder i interview 12.10.99.
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KOORDINATIONSUDvALG
Koordinationsudvalget er også projektledelse på [Skolen]. Koordinationsudvalget 
er i overensstemmelse med sædvanen repræsentanter for hvert af  [Skolens] de-
centrale huse. Udvalget har været med fra projektets fødsel – de samme menne-
sker, selv om udvalget har skiftet betegnelse et par gange. Koordinationsudvalget 
er en slags projektets task-force hvor ideer, iagttagelser og næste skridt bliver 
omformet til information og handlinger i det videre forløb. [Skolens] leder 
beskriver udvalgets indflydelse som reel. Koordinationsgruppen oplever, at det indledende 
på et møde ikke er det samme, som vi går fra mødet med. Ideer kan forkastes. Man kan 
komme til et møde uden at tro, at tingene er bestemt på forhånd.289 Koordinationsudvalgets 
møder er et frirum i organisationen under projektets synsvinkel. Det er ikke altid 
lige let for udvalgsmedlemmerne at få overbragt tankerne fra dette frirum til 
kollegerne i en travl hverdag. I udvalget opstår projektperspektivet når udvalgets 
lærere pendler mellem et medarbejderperspektiv og et perspektiv der er organi-
sationens – eller regulært et ledelsesperspektiv. En egentlig koordineringsopgave 
er vigtig at få løst, men koordinationsudvalgets vægtigste opgave ligger i den 
grå zone hvor de bliver medvidende om ledelse. Dette er en balancering. Det er 
utrolig vigtigt at fokusere på ejerskab: hvordan kan man inddrage koordinationsudvalget uden 
at tage det som gidsel for lederens ideer. Nå vi sidder om bordet er der en åben dagsorden og 
man får hele tiden sparring og respons. Jeg ved ikke om vi kunne have været lykkedes uden 
den bund-forankrede proces.290 Koordinationsudvalgets betydning opbygges gennem 
forløbet og udvalgets rolle indgår i skolelederens overvejelser, ligesom den bliver 
tydeligere for udvalget selv. Anderledes er det for koordinationsudvalgets kol-
leger, resten af  projektets deltagere; skønt de selv har udpeget repræsentanterne 
er udvalgets rolle ikke entydig – for nogle lyder det overraskende at udvalget overhovedet 
har en koordinerende funktion. Én konklusion kunne være at udvalget ikke har et tydeligt 
kommissorium i kollegiets bevidsthed.291 Selv om andelen vokser gennem forløbet 
er det ved undersøgelsen i år 2 kun halvdelen af  lærerne der erklærer sig enige 
i at have fået et tydeligt billede af  koordinationsudvalgets arbejde.292 Noget tyder dog 
på at lærerne heller ikke i større omfang har opsøgt en tydeliggørelse gennem 
kontakt til deres repræsentanter; ca. 40% siger sig enige at have benyttet deres 
hus-repræsentant i udvalget når de ville have indflydelse på udviklingsprojektet.293 Sent 
i projektet spørger kollegerne endnu: Hvori ligger koordineringen? Hvordan ser I jeres 
egen rolle? Er I vigtige for os? 294 
Koordinationsudvalgets medlemmer er selv meget bevidste om at have afgø-
rende betydning som bindeled mellem kolleger og ledelse; udviklingsprojektet 
289 Skoleleder i interview 12.10.99. Koordinationsudvalgets medlemmer udtrykker sig samstemmende i 

Andersen 2003a:176.
290 Skoleleder i interview 12.10.99.
291 Notat fra interview i plenum på lærermøde, 16.12.98.
292 Udsagn 10a; år 1 37%, år 2 52% lidt eller meget enig. Der markeres endvidere enighed på udsagn om 

at udvalgets arbejde skal gøres tydeligere i kommende udviklingsprojekter: Udsagn 10c; år 1 87%, år 2 80% lidt 
eller meget enig. 

293 Udsagn 9a; år 1 42%, år 2 40% lidt eller meget enig.
294 Spørgsmål fra kollegagrupper til åben refleksion hos koordinationsudvalget, i plenum på lærermøde 

år 2, 04.12.00.
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på [Skolen] ville ikke kunne være gennemført uden. Men de fortæller også om et 
påtrængende skisma – om det forspring af  indsigt og forståelse på organisati-
onsniveau der gør det vanskeligt både at være udvalgsmedlemmer og samtidig 
være (uforandrede) medlemmer af  det kollegiale udviklingsarbejde.295 
Både udvalgets eget og det kollegiale billede af  koordinationsudvalgets rolle 
viser hen til et billede af  ledelse i dølgsmål – ledelse der ikke registreres som 
en sådan og måske heller ikke erkendes i fuldt omfang af  udvalget. Men de har 
projektledelsesfunktion og oplever en ledelses dilemmaer.

KONSULENT

Udviklingsprojektets konsulenter er eksterne på [Skolen], men har del i pro-
jektledelsen. Konsulenten tager farve af  de samarbejdsflader han fungerer i. 
Over for projektgrupperne er konsulenten en støttefunktion der er indbygget i 
projektet: Der gives mulighed for individuel konsulenthjælp i form af  ”fluen på væggen”, som 
sparringspartner i forløbet eller som deltager i et undervisningsforløb, et forældrearrangement 
eller andet.296 Konsulenten deltager på dette niveau i mange gruppers aktiviteter; 
ofte fx i projektgruppernes møder hvor konsulenten typisk har opgaven med at 
reflektere projektgruppens egen refleksion. Konsulentens refleksion af  grup-
pens fokus sker da på mødet eller i form af  skriftlige overvejelser til gruppen 
efterfølgende. Konsulenterne er meget i kontakt med nogle af  grupperne og 
kun sporadisk med andre.297 
På organisationsniveau opfattes konsulenter som ledelsens allierede. Med rette. 
Konsulenterne er købt og betalt af  [Skolen] så det kan vanskeligt opfattes 
anderledes, og også i praksis er de involveret i projektledelsen. Forventningerne 
hos [Skolens] leder gælder både det afklarende og det konfronterende: 
Vi skal for det første bruge jer som proceskonsulenter, som faglig ekspertise og som sparring. Og 
for det andet til at lede processer og møder – for at kunne lade de interne gå på sidelinien.
Det er vigtigt at turde tage noget op som konsulent.298 
At turde tage noget op handler i denne forbindelse også om at intervenere – sådan 
rent praktisk og ”timet” i forhold til den enkelte gruppe.299 Styrken af  disse interventio-
ner har forskellige udlægninger i forskellige dele af  projektet. Konsulenternes 
tydeligste interventioner foregår som procesbestyrere i arrangementer i plenum 
og som sparring for ledelse og koordinationsudvalg.

FORSTYRRELSE

Projektledelsen indeholder et fjerde element, forstyrrelse. Forstyrrelse er et centralt 
begreb i [Skolens] udviklingsprojekt. Dels som grundlagsbegreb i sammenhæng 
295 Medlemmer af  koordinationsudvalget, i Andersen 2003a:176-177.
296 Fra Handlingsplan under indsatsområde 1. Kvalitet og udvikling, p.8 i skoleplanen 1998-99.
297 Supplerende: Udsagn 5a; år 1 37%  siger sig lidt eller meget enige i at have udnyttet muligheden for 

samspil med konsulenter eller andre eksterne.
298 Skoleleder i interview 12.10.99.
299 Skoleleder i mail til konsulent(er) 02.10.99.
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med læring og refleksion: den gunstige forstyrrelse giver anledning til refleksion 
og dermed måske til læring. Dels som en opgave man kan prøve at tage på sig 
over for nogle andre: i projektets første år er der uddannet et ”korps af  forstyrrere” 
blandt lærerne, hvis opgave det er at være sparringspartnere for projektgrupperne og udfordre 
og støtte disse og derved give anledning til refleksion.300 Ud over disse forstyrrere har 
ledelse, koordinationsudvalget, den skriftlige respons og den kollegiale drøftelse 
mv. til opgave at være bærer af  forstyrrelse. Korpset af  forstyrrere er dog en 
ganske særlig konstruktion af  kollegial intervention: De enkelte projektgrupper skulle 
invitere en forstyrrer med til deres møder, og så skulle vi som forstyrrere via vores refleksive 
spørgsmål få gruppen til at få øje på nye og anderledes vinkler på deres projekt – helt konkret, 
men også i forhold til udviklingsprojektets overordnede tema.301 
Det er en ny kollegial situation, som en af  forstyrrerne siger ved præsentationen 
for resten af  kollegerne – hvor der også bliver givet eksempler på forstyrrelsens 
element: at man går ad sideveje; at der er sket noget; at få sit oplæg læst ufarvet med nye 
øjne; at blive hjulpet videre i den tankerække man har i forvejen; at få skærpet, snarere 
end ændret sit fokus.302 Ordningen med forstyrrere bliver venligt modtaget; Vi vil 
gerne forstyrres! – lyder det fra 3-4 projektgrupper, med angivelse af  et fokus de 
gerne vil forstyrres på, mens svaret fra de øvrige er af  typen: vi har ikke behov for 
lokal forstyrrelse nu.303 Det frivillige kald på en forstyrrer får et projektårs levetid; 
forstyrrerne bliver ikke benyttet i den forventede udstrækning – konstaterer 
koordinationsudvalget og justerer den formelle forstyrrelse forud for år 2. 
Koordinationsudvalget overtager samtidig forstyrrernes opgave med at give 
skriftlig refleksion som respons på projektgruppernes formulerede fokus. 
Begrebet ’forstyrrelse’ skal fortsat være en del af  projektet 304 og bliver så formaliseret 
til det skriftlige og til kravet om at mødes med enten leder eller konsulent 
undervejs.

Som formalisering får forstyrrelse ikke den store tilslutning på [Skolen] under 
projektet.305 Til gengæld får forstyrrerne forstyrrelse fra en uventet vinkel: Flere 
peger på at den ”uddannelse” og rolle, som 6-7 lærere fik, har gavnet processen i de projektgrup-
per, de selv var medlem af.306 Forsøgene på at forstyrre andre får for de involverede 

300  Skoleleder i beskrivelse af  Skoleudviklings- og Forskningsprojekt i skolebladet oktober 1999 – med 
reference til ”Folkeskolen år 2000”.

301  Medlemmer af  koordinationsudvalget, i Andersen 2003a:181
302  Fra forstyrrernes beskrivelser af  sig selv i forbindelse med introduktionen på lærermøde 04.10.99, 

konsulentnotat.
303 Skriftlige svar fra grupper til koordinationsudvalg på fællesmøde, 08.11.99.
304 Fra referat af  møde i koordinationsudvalget 31.05.00, forud for år 2.
305 Eksempelvis i Undersøgelse I, udsagn 43a (vedr. år 1); 63% siger sig lidt eller meget uenige i at de 

godt kunne tænke sig at benytte kolleger som ’forstyrrere’, og 71% siger sig ligeledes lidt eller meget 
uenige i at [Skolen] bør udvikle ordningen med ’kollegiale forstyrrere’. Med disse tal må 2/3 siges at 
tilkendegive afvisning af  et fænomen som kun 1/3 kan have prøvet. Der er dog lignende tilkendegivelse 
på udsagn om udbytte af  de skriftlige refleksionsspørgsmål til gruppen i udviklingsprojektet – noget 
alle har erfaring med: Undersøgelse II, udsagn 46a; 36% siger sig enige og 64% uenige i at have haft 
et stort udbytte af  spørgsmålene.

306 Skoleleder i mail til konsulent, 05.06.00.
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en utilsigtet gevinst på den anden side: Så snart du er forstyrrer, identificerer du dig 
med det på en måde, som skubber på dit eget projekt i din egen gruppe.307

JUSTERET LEDELSE

Så..., min rolle i det var at få det designet, så det passede til skolen her – og ind i kulturen 
– med de der sparringspartnere.308 Ledelsens rolle med at lægge til rette i sparring 
med koordinationsudvalg og konsulenter er umiskendelig, men ambitionen om 
forstyrrelse viser hen til en endnu mere interagerende rolle. Forstyrrelse er nok 
ledelse, men ikke nødvendigvis i [Skolens] retning. Ledelse er også forstyrrelse, men på 
baggrund af  et værdigrundlag og en definering.309 Ledelsen overvejer således på hvilken 
måde det lader sig gøre at influere på de løbende processer i projektgrupperne. 
[Skolens] leder er ved projektets begyndelse mere tilbageholdende med at 
markere ledelse over for projektgrupperne end han bliver det senere i forløbet. 
Der er selvfølgelige forventninger til at den udviklingsorienterede [Skoles] 
lærere vil finde sig engageret til rette i projektets frie ramme. Undervejs viser 
det sig at disse forventninger ikke bare indfries sådan af  sig selv. Et stykke ind 
i første projektår bliver skolelederen interviewet – blandt andet om hvem der 
skal reagere hvis forventningerne til projektgrupperne ikke indløses tilfreds-
stillende? Han svarer: Koordinationsudvalget tager det på sig, forstyrrerne tager det på 
sig. Jeg vil gerne trække mig mest muligt. For to år siden ville der være et dilemma mellem 
selvledende lærere og en udviklingsorienteret ledelse. Nu er der flyttet noget i en gensidig respekt. 
Projektet er topinitieret, men vi justerer så ejerskab kan opnås, så modstand kan diskuteres 
osv. Eksempelvis forstyrrerne, hvor koordinationsudvalget har spillet med i udpegningen og 
i holdningen til forstyrrere.310 Svaret fremhæver den ledelsesfunktion der ligger 
spredt som projektledelse og som kan giver[Skolens] leder mulighed for en mere 
tilbagetrukket position. Ledelsesfiguren er på denne måde også til udvikling i 
projektet og bliver undervejs holdt op mod visionen. Det har været et mål for ledelsen 
at igangsætte og støtte læreprocesser på skolen. Evalueringen viser, at det især i projektets 2. 
år er lykkedes at medvirke aktivt til denne proces.311 I forbindelse med år 2 justeres 
ledelsesdimensionen, således at [Skolens] leder får en mere fremtrædende rolle 
over for projektgrupperne. Justeringen sker dels for at støtte bevægelsen og 
refleksionen i gruppernes arbejde, dels for at efterkomme et behov for mere 
feedback fra ledelsen.312 Disse to formål bliver anledning til indføjelsen af  et 
307 Forstyrrer, på koordinationsudvalgsmøde 09.05.00, konsulentnoter.
308 Skoleleder i interview 23.02.05.
309 Skoleleder i interview 12.10.99.
310 Interview 12.10.99.
311 Fra Evaluering under indsatsområde Evaluering: Det ændrede læringsbegreb – den ændrede lærerrolle, 

p. 3 i skoleplanen 2000-01 (statusdel).
312 Ønsket om feedback følger af  drøftelsen af  svar i spørgeskemaundersøgelse. Efter år 1 siger 33% 

sig lidt eller meget enige i at have fået feedback fra ledelsen i forbindelse med mit arbejde med udviklingsprojektet 
(Udsagn 7a) – efter år 2 er tallet 60%. I begge år siger ca. 60% sig lidt eller meget enige i at Ledelsen 
på [Skolen] bør i højere grad give feedback til grupperne i udviklingsprojektet (Udsagn 7c). I Undersøgelse II, 
Udsagn 43c, siger 68% sig endvidere lidt eller meget enige i at [Skolens] ledelse i højere grad (bør) være 
’god forstyrrelse’ på gruppernes arbejde.
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konkret initiativ. Der blev derfor med projektgrupperne gennemført en række samtaler, som 
kan karakteriseres som teamsamtaler, hvor ledelsen støttede og udfordrede.313 I oplægget til 
de forestående samtaler med ledelsen kan projektgrupperne se teamsamtalerne 
begrundet som et element i den lærende organisation og i denne sammenhæng som 
forståelse, fællesgørelse og løbende kompetenceudvikling hos ledelse og lærere; men også 
begrundet som evalueringsredskab for lærere og ledelse uden at have et kontrollerende 
formål og – måske mest centralt – som mulighed for ledelsen til at udøve pædagogisk 
ledelse.314  De skitserede samtaler foregår med alle grupper hen over midten af  
år 2. Mange samtaler afspejler ånd og bogstav i oplægget og kan opfattes som 
gensidige læringssamtaler mellem ledelse og projektgruppe; andre samtaler 
bliver præget af  den asymmetri der følger med relationen – anledningen kan fx 
være divergenser om tilstrækkeligheden af  projektgruppens ydelse.315 [Skolens] 
leder går med disse samtaler mere aktivt ind i selve projektfasen og bliver mere synlig 
i denne handlingsprægede del af  projektet.316   
Der er altså justeret ledelsesopmærksomhed på to projektniveauer; der er ledelse 
i relation til projektgrupperne og ledelse i relation til projektledelsens dele som 
sådan. Disse to niveauer forbinder sig allerede tidligt i samlet relation – og viser 
glimtvis skoleledelsen i projektledelsen. 
Interviewer : Hvad er din rolle overfor koordinationsudvalget, forstyrrerne og 
projektgrupperne?
Skoleleder : Jeg kan ikke tage kasketten af; jeg vil gerne deltage i nogle teamsamtaler, 
hvor jeg forud vil gøre temaet kendt. Jeg lader forstyrrerne være for at undgå at virke 
kontrollerende.
Interviewer: Hvad kunne du skulle tage af  koordinationsudvalget skuldre?
Skoleleder: Jeg skal tage de klø og den brok de møder.
Interviewer: Du balancerer mellem at tage klø og at skulle ’dele bank ud’ – hvad støtter 
du dig til?
Skoleleder : Jeg bruger brochurerammen;317 den siger sådan: bum, bum; den er et godt 
redskab.318

Teamsamtalernes afsæt er skåret over en refleksiv læst. Selv når nogle af  
samtalerne undervejs tilføres et lettere direktivt præg med henvisning til bro-
churerammen orienterer dialogen sig stadig mod læringsmuligheder. I enkelte 
tilfælde har der forud for samtalerne været mere sådan: bum, bum. Som når 
[Skolens] leder skriver til en gruppe:

313 Skoleleder, i Andersen 2003a:170.
314 Skoleleder i brev af  14.11.00 til projektgrupperne, som introduktion til de forestående samtaler med 

grupperne. Teksten identisk med tidligere oplæg (januar 1998), men egentlige samtaler på baggrund af  
oplægget gennemføres først på det aktuelle tidspunkt. I introduktionen henvises også til efterspørgslen 
på feedback, jf. note 312.

315 Udviklingsprojektets konsulent følger samtalerne som observatør. Samtalerne optages på bånd.
316 Skoleleder, i Andersen 2003a:170.
317 Brochuren er en pamflet der formulerer en række fordringer til projektgruppernes arbejde – se afsnit 

9a. p. 224 og Bilag p. 298f.
318 Interview 12.10.99.
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Hermed følger en respons på den projektplan, I har afleveret. Det projekt, I har valgt, ser 
spændende ud og ligger fint inden for rammerne af  den overordnede titel.
Vi vil gerne støtte jer, det vi kan, og som omtalt i brochuren får alle grupper af  koordina-
tionsudvalget det, vi kalder ”reflekterende spørgsmål”. Det er den respons (”forstyrrelse”), 
som personer uden for projektet kan give uden et særligt fagligt kendskab til fokus, og som 
kan give anledning til, at man i gruppen på ny overvejer indhold og retning i sit projekt. 
Spørgsmålene skal således ikke besvares ”ud af  gruppen”.
I har ikke afleveret en projektplan med udgangspunkt i SMTTE-modellen, men vi kan 
godt læse jeres mål og handlingsplan ud af  det, I har skrevet. Jeg vil dog ikke undlade at 
bemærke, at I således ikke har løst opgaven som den var stillet og har gjort det sværere for 
koor.udvalget at give den respons, der ønskes.
Jeg mener, at I i det videre arbejde må stramme noget op om, hvad I vil undersøge, hvad I 
præcist vil sætte i værk – det er meget ”løst” formuleret, men der er en masse gode hensigter! 
Dette er bl.a. nødvendigt for at kunne evaluere: hvad fik man så ud af  det i forhold til det, 
der var hensigten.319

[Skolens] leder intervenerer altså – med dette eksempel – også direkte overfor 
grupperne og anholder grupper der efter hans vurdering ikke lever op til 
forpligtelsen.
Interviewer: Så der er tale om topstyring til en vis grad?
Skoleleder: Min opgave indtil nu i forhold til projektgrupperne har været at kigge parallelt 
på brochuren og gruppernes arbejde. (...) Jeg kan aldrig tage kasketten af  eller reflektere 
den af; jeg er nødt til at være meget bevidst om den. (...) Det svære som leder er at holde sig 
fra konsulentrollen.320

Det er med [Skolens] leders eget udtryk umuligt at tage kasketten af, men 
projektvilkåret udfordrer tydeligvis kasketten til at snurre lidt.

7B. LEDELSE BY PROXY321

”Jede Entscheidung ist rein faktisch immer auch 
Entscheidungsprämisse für andere Entscheidungen”...

Luhmann (1993b:298)

De tre gennemgående ledeforskelle322 har med varierende styrke frembragt 
analytiske snit i Billederne I-III; de analytiske snit har ladet atter andre distink-
tioner emergere og har givet anledning til teoretisk undersøgelse af  centrale 

319 Skoleleder i respons til projektgruppe, i forbindelse med gruppernes projektformuleringer år 2, 
14.11.00.

320 Interview 12.10.99.
321 ’Proxy’ eller ’by proxy’ har anvendelse i beskrivelser af  noget som udøves gennem andre (fx Foss & 

Foss & Klein 2006). Jeg anvender ledelse by proxy metaforisk (inspireret af  en psykiatrisk diagnostik, jf. 
Bertelsen & Jørgensen 2000:186, uden psykiatrisk medbetydning i øvrigt) hvorved det tvistes til både 
at handle om ledelse via stedfortræden og om at påføre ledelse til det stedfortrædende.

322 tilkobling|dekobling; situerethed|foreskrivelse; lav styrbarhed|foregribelse. 
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begreber. På denne måde har analysen via ledeforskellene processeret iagttagelser 
som forskydninger af  iagttagelser vedrørende tilkobling og situerethed – og 
retning og niveau. Disse iagttagelser har overvejende været adresseret til ledelse. 
Billede IV viser ind i [Skolens] projekt ud fra denne adressering; med afsæt i 
den underliggende ledeforskel bliver det interessante spørgsmål derfor ind i 
Billede IV: hvilken form for ledelse sættes af  den lave styrbarhed?
Afsnittet giver plads for fire pointer: for det første kan der iagttages mere ledelse 
i organisationen end der lader sig adressere til en leder; for det andet er ledelse 
fortrinsvis at forstå som ledestrukturer – frem for alt som ledeforskelle og be-
slutningspræmisser; for det tredje er ledelse set gennem deltagerafhængighedens 
ledeforskelle ikke anledning til mindre ledelse, men tværtimod anledning for 
mere ledelse af  en særlig indirekte beskaffenhed; og for det fjerde er denne 
særlige beskaffenhed bogstaveligt af  anden orden.
Men pointerne begynder analytisk med Billede IV.

LEDELSE IAGTTAGET I: LEDELSE BY PROXY

Billede IV aktualiserer i det hele taget ledelse som fænomen; i et anden ordens 
blik er der tale om en skelnen af  skolens leder|den menige organisation. 
Iagttagelsespunktet for denne skelnen dukker op som noget man kunne kalde 
projektets energi; iagttaget gennem denne puls aktualiseres projektets begyndelse 
som stærkt personbåren. Forskudt via ’ledelse’ kan der iagttages en ny iagttagelse 
der betegner leder-ledelse|ledelses-udbredelse. ’Leder-ledelse’ er en aktualisering 
af  hvorledes langt de fleste aspekter af  [Skolens] begyndende projekt må tilskri-
ves [Skolens] leder. Projektet iagttages i nedefra-kommunikationen i [Skolen] 
med en skelnen i fortællingen der gør projektet til lederens|ikke medarbejdernes; 
der er altså ikke blot indledende en skelnen i projektet af  lederens|vores, men 
af  lederens|ikke-vores (jf. Billede II). Ledelseskommmunikationen indgår 
erklæret i den iagttagen der dukker frem som leder-ledelse|ledelses-udbredelse. 
Leder-ledelse betegnes som det aktuelle over for ledelses-udbredelse som det 
mulige. Ledelses-udbredelse bliver til gengæld det aktualiserede i en efterfølgende 
skelnen der knytter sig bredt til fx ’ejerskab’ og konkret til især ’koordinati-
onsudvalget’. Gennem iagttagelse af  anden orden kan ledelses-udbredelse 
iagttages som aktualiseret i en skelnen af  ledelses-udbredelse|leder-projekt. 
Altså, med deltagerafhængighed som klangbund må der være ledelses-udbredelse; 
med projektledelse som iagttagelsespunkt træder denne distinktion frem af  
Billede IV.323 ’Ledelses-udbredelse’ henviser generelt til nogle af  de fænomener 
der (også) er frembragt ovenfor af  ledeforskellene tilkobling|dekobling og 
situerethed|foreskrivelse. Eksempelvis vil den nærmest fraktale spredning (re-
323 Begrebet ’ledelses-udbredelse’ er, trods sin hjemmestrikkede karakter, parallelt med skoleledelseslit-

teraturens distributed leadership og måske især med den mere ubesatte variant dispersed leadership (MacBeath 
2003, Harris 2004; 2005, Woods, Bennett, Harvey & Wise 2004). Sergiovanni (1998:43) taler om at 
leadership capital expands. Jeg  foretrækker alligevel ’ledelses-udbredelse’ som midlertidigt begreb på dette 
sted for at undgå diskussionen af  det distribueredes hyppige medbetydning af  (moralsk) ledelsesnorm 
med en distribuerende kraft.
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entries) af  en vision fra organisationsniveau til projektgruppeniveau være en sådan 
udbredelseskommunikation. Dette vil være en forudsætning for at bevægelsen 
kan ledes situeret. Og et lignende eksempel: Kommunikation af  iagttagelser 
af  præmisgørende iagttagelser vil være en udbredelsekommunikation – i tråd 
med lederens projektfortællinger i Billede IV. Ledelses-udbredelses-perspektivet 
rækker ud til projektgrupperne og som sådan er det et organisationsperspektiv, 
men i Billede IV angår ledelses-udbredelsen i første omgang ’koordinations-
udvalg’ og ’konsulent’. I en anden ordens iagttagelse kan iagttagelsen gennem 
’ledelses-udbredelse’ som iagttagelsespunkt siges at sætte en skelnen af  at være 
ledelsesbidragende|projekt-passagerer. Man kan godt være en meget velvillig 
passager om bord på et projekt eller give projektledelsen sin opbakning – og 
i den forstand være en del af  ledelseskommunikationen. Men aktualiseringen 
af  noget ledelsesbidragende angår en mere forpligtende, ansvarstagende og 
produktiv bidragen til den kommunikation der leder projektet. I denne række 
af  forskydninger af  iagttagelser af  anden orden kan det ledelsesbidragende 
iagttages ud fra bevægelsens behov for kulturel legitimitet. Iagttaget ud fra dette 
behov bliver det ledelsesbidragende for koordinationsudvalgets vedkommende 
forskudt til at være en art gråzoneledelse – aktualiseret i en tvillingeskelnen mel-
lem gråzoneledelse|gidseltagning og gråzoneledelse|tydelighed. Gråzoneledelse 
skelnes fra gidseltagning hvor projektet ikke bare etisk, men også funktionelt 
vil lide skade; og skelnes fra tydelighed fordi der tilsyneladende ikke er fuld 
dækning for selvbeskrivelsens ’koordinationsudvalg’ i nedefrakommunikationen 
i [Skolen]. Gråzoneledelse i sig selv dækker over at være medvidende, sparrende, 
besluttende og på andre måder udøvende i en uformel mellemleder-funktion. 
Gråzoneledelse gør [Skolens] koordinationsudvalg til ledelsespendlere i dølgsmål 
– hvilket må iagttages som udbredelse, endog nyttig ledelses-udbredelse, men 
formodentlig også hæmmende for iagttagelseshorisonten i systemet. 

Konsulenten befinder sig i en anden uartikuleret ledelseszone; konsulenter 
iagttages i et nytteperspektiv – i et anden ordens blik dukker konsulenten op i 
en skelnen af  det fremmende fremmede|sædvanens relationer. Det ’fremmende 
fremmede’ rækker da fra ledelses-spin over projektsparring, faglig ekspertise, vi-
karierende procesledelse på fx møder – til intervention mv. I en forskydning kan 
man iagttage konsulenten ud fra ledelsesmuligheder, ledelsesbidrag eller slet og 
ret ledelse: konsulentbidraget dukker da frem som kamæleon-ledelse|markeret 
ledelse. Kamæleon-ledelse tager farve af  de kontekster af  henholdsvis lærere, 
projektgrupper, udvalg, plenum og ledelse som den indgår i; konteksternes 
kontekst sættes af  [Skolens] ledelse og af  de præmisgørende iagttagelser der 
tegner projektet og de øvrige systemer. Muligheden af  markeret ledelse ville 
være betinget af  om der i konteksternes kontekst er positioner ledige for 
ledelse, men ledelse er ikke afhængig af  at være markeret, snarere af  at være 
legitim. Kamæleon-ledelse kan være upåagtet, men må iagttages som ledelses-
udbredelse og i den forstand også som intervention – med forbehold for at 
interventionsbegrebet nødvendigvis (også) må skifte farve når det forskydes 
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fra konventionel organisationsteori til teorien om autopoetisk selvreferentielle 
systemer.324 
I Billede IV sættes gennem projektledelse et fjerde ledelseselement: forstyrrelse. 
Forstyrrelse kan iagttages som aktualisering i en skelnen af  forstyrrelse|første 
ordens processer; forstyrrelse er da både forsøgene på kollegialt intenderede 
forstyrrelser gennem ’forstyrrere’ og refleksionsspørgsmål – og fænomenet 
forstyrrelse som i-sig-selv-forstyrrende iagttagelsespunkt. Forstyrrelse bliver 
aktualiseret i difference til den uforstyrrethed der kendetegner processer af  
første orden; sædvanens, iagttagelsens, erfaringens, måske bekvemmelighedens 
og især nødvendighedens processer af  første orden. Det er disse processer 
[Skolens] projekt gestalter en udfordring af, og som forstyrrelse skal influere på. 
Forstyrrelse bliver således også iagttagelig som ledelses-udbredelse. Forstyrrelse 
som fænomen i organisationskommunikation påkalder interesse generelt, men i 
Billede IV kan forstyrrelse iagttages specielt som repræsentation for person-fri 
ledelse. En stor del af  den iagttagede forstyrrelse vil formodentlig i hverdags-
sprog med rimelighed kunne adresseres til sin bærer, men i tillæg vil mængden 
af  potentiel forstyrrelse – så at sige – lede efter kommunikationer hvor den 
kan bidrage med en forstyrrende forskel.325 Sådanne distinktionsproducerende 
forstyrrelser vil fungere ledende. 
I afsnit 9 behandles projektgruppernes bidrag til ledelse gennem iagttagelse af  
mulighederne for ledelse i projektgrupperne, men allerede med den ledelses-
udbredelse der udfoldes ovenfor i forhold til eksemplerne koordinationsudvalg, 
konsulent og forstyrrelse er der tale om ledelse der ikke empirisk lader sig henvise 
til leder-ledelse. Der kan nok være tale om adressering, men udfoldelsen viser 
at disse empiriske variationer over iagttaget ledelse i stedet lader sig iagttage 
som ’ledelse by proxy’. Ledelse by proxy er ledelse der foregår stedfortrædende 
i organisationen; det er højst tænkeligt at ledelsespersoner har været stærkt 
implicerede i at påføre det stedfortrædende denne ledelsesfunktion – men dette 
anfægter i så fald ikke det stedfortrædende som stedfortrædende og dermed 
heller ikke ledelses-udbredelsen som fænomen.

LEDELSE IAGTTAGET II:  
LEDELSE SOM BESLUTNINGSPROCESSOR

Ledelseskommunikationen i Billede IV aktualiserer det åbent undersøgende 
som et kendetegn for lederens og koordinationsudvalgets arbejde med bestem-
melse af  [Skolens] projekt. I et anden ordens blik kan denne aktualisering 
iagttages som halvpart i en skelnen af  det procesåbne|det forhåndsfastlagte. 
Denne skelnen genspejler ledeforskellen situerethed|foreskrivelse, men kan 
iagttages med en social forskydning i retning af  deltagermuligt|lederbestemt. 
Iagttagelsespunktet der bringer disse distinktioner frem kan iagttages som 

324 Wollnik 1994:142f.
325 Logisk set er der ikke tale om en forstyrrelse før den er iagttaget for sin gjorte forskel; anderledes dog 

med potentiel forstyrrelse. Og mere præcist: Forstyrrelse er en systemspecifik tilstand.
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projektbevægelse (bevægelse-i-retning-af-vision), men kan også iagttages som 
projektledelse. Ud fra ’bevægelse’ vil en skelnen af  det procesåbne|det for-
håndsfastlagte kunne føre til rekursiv bestemmelse af  hvori det procesåbne 
består; efterfølgende ville iagttagelse ud fra denne bestemmelse kunne ske med 
en skelnen af  vision-under-realisering|gestaltet vision. 
Iagttages det procesåbne|det forhåndsfastlagte i stedet ud fra ’ledelse’ – således 
som det også lader sig iagttage i Billede IV – kan man relevant vende denne 
iagttagelse mod sig selv: Hvilken form for ledelse sættes af  at iagttage gennem 
’det procesåbne’? Iagttagelsen gennem det procesåbne vil aktualisere ledelse i 
forhold til ikke-ledelses vilkårlighed; den ledelse der aktualiseres må være en 
der ’gør en forskel’ ved at skelne og dermed emergerer som iagttagelse; der 
bliver tilmed tale om iagttagelse af  en særlig slags: beslutning. Gennem det 
procesåbne sættes ledelse altså som beslutning|vilkårlighed. Umiddelbart er 
sammenkædningen af  ledelse og beslutning næppe overraskende for nogen; 
det modsatte kunne snarere have ryddet forsider. Men pointen er heller ikke 
at overraske; pointen er at netop i [Skolens] procesåbne projekt bliver ledelse 
i særlig betydning til ’processeren af  beslutning’. I en kontekst af  flertydighed, 
uforudsigelighed og autopoietisk selvreference vil en optimering af  bevægelsen 
i retning af  visionen hverken kunne forlade sig på foregribende, foreskrivende 
eller langtidsvirkende beslutninger i stabile spor. Med det situerede må projekt-
ledelse i [Skolens] projekt derfor bestå i fortløbende processeren af  beslutninger 
i projektet som projekt, for projektledelsen selv og i [Skolens] projektgrupper. 
Optimering af  visionsdifferencen sker rekursivt gennem re-entries af  eksem-
pelvis den ovennævnte skelnen af  vision-under-realisering|gestaltet vision, 
men fremdriften i optimeringen skabes af  beslutningskommunikation. Uden 
beslutning som asymmetriserings- eller selektionsmekanisme strander man i en 
rekursiv båndsløjfe i stedet for retningsorienteret vernetzung.326 
I Billede IV kan ledelse bredt iagttages som beslutningsprocessor – eksempelvis 
gennem lederens fortolkning af  bevægelsen, koordinationsudvalgets bestem-
melse af  næste skridt, konsulenten som procesbestyrer i plenum og opmærk-
somheden på at lade sig forstyrre i projektet. Som ovenfor vil lederpersonen 
være en nærliggende adressat for det meste af  den beslutningsprocesseren som 
organisationen selv iagttager som beslutningsprocesserende iagttagelser. Men 
allerede inden for rammerne af  Billede IV er det tydeligt at det kun kan være et 
udsnit af  det beslutningsprocesserende der iagttages således; det er derfor ledelse 
som den ledelses-udbredte funktion der kan iagttages som beslutningsprocessor 
i [Skolens] bevægelse.

LEDELSE IAGTTAGET III: LEDELSE AF EN ANDEN ORDEN

Billederne I-IV viser en projektforståelse der iagttager realisering af  [Skolens] 

326 Beslutning er her beslutning i distinktionsteoretisk forstand; dette gør beslutningsprocesseren betydeligt 
mere begrebsligt omfattende end konventionel organisationsteoris erklærede beslutningstagning; 
distinktionsteoretisk (eller systemteoretisk) ’beslutning’ udfoldes nedenfor.
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vision gennem den situerede realisering af  visionen i projektgrupperne. Via de 
overordnede ledeforskelle har dette været tematiseret som netop situerethed 
og lav styrbarhed. I Billede IV knyttes en række ledelsesaspekter til denne 
iagttagelse af  [Skolens] projekt: organisationslæring som princip, igangsætning 
og støtte, ansvar for styring, forstyrrelse, refleksiv respons, at lægge til rette 
og designe. Dertil kan føjes ledelses-udbredelsen som overgribende aspekt. I 
et anden ordens blik kan disse aspekter iagttages som stifter i en mosaik der 
aktualiserer ledelse-på-en-indirekte-måde. Dermed kan også iagttages hvad den 
indirekte ledelse aktualiseres i forhold til: direkte ledelse, direktiv, foreskrivende 
og handleanvisende ledelse; her er tale om henvisninger til en endelig ledelsesho-
risont hvor kompleksitet lader sig håndtere inden for kendte parametre – som 
ledelse af  første orden. På denne lidt bagvendte facon emergerer ledelse-på-en-
indirekte-måde som mere end blot opblødte kausalitetsvirkninger: der bliver tale 
om ledelse af  en anden orden. Iagttagelser ovenfor iagttog ledelses-udbredelse 
der rækker ud i [Skolens] projektgruppers ledelse af  sig selv. Med ledelse-på-
en-indirekte-måde tilføjes eller differentieres en ledelsesdimension der skal lede 
således at den ledelses-udbredte ledelse kan lede. Ledelse-på-en-indirekte-måde 
kan på denne vis iagttages som ledelse af  ledelse – som ledelse af  anden orden. 
Iagttagelse af  [Skolens] ledelseskommunikation aktualiserer altså med disse mel-
lemregninger ledelse af  anden orden|ledelse af  første orden. I løbet af  [Skolens] 
projekt justeres ledelsen; med forskydning af  iagttagelsen af  ledelse til iagttagelse 
ud fra ’ledelse af  anden orden’ kan man iagttage justeringen i Billede IV som en 
operationel skærpelse af  iagttagelsens distinktion – til intervenerende ledelse af  
anden orden|tilbagetrukket ledelse af  anden orden. Justeringen kædes sammen 
med deltagerønsker om feedback fra [Skolens] ledelsen og med lederønsker 
om at forstærke bevægelsen i projektet. Begrebet om ’intervenerende ledelse 
af  anden orden’ synes at være af  en paradoksal karakter der empirisk enten 
brydes ved forskydning fra anden orden til første ordens ledelse – sådan: bum, 
bum jf. Billede IV – eller i sit hybride arrangement lader paradoksien udfolde 
over en dilemmafigur:327 Hvordan kan man på anden ordens distance indløse 
afgrænsende forestillinger på et første ordens niveau?
’Teamsamtalerne’ med projektgrupperne kan iagttages som forsøg på en sådan 
empirisk udfoldelse gennem acceleration af  ledelseskommunikationen; et 
andet ordens blik iagttager en iagttagelsessløjfe: Der skelnes med anledning til 
ledelsesaktion; ledelsesaktionen aktualiserer teamsamtale som relevant over for 
den øvrige løskoblede projektkommunikation; med teamsamtale som figur sæt-
tes en skelnen der aktualiserer ’pædagogisk ledelse’|styring-og-kontrol-ledelse. 
En styring-og-kontrol-ledelse repræsenterer modsætningen til den ledelse som 
ledelseskommunikationen knytter til en lærende organisation. ’Pædagogisk 
ledelse’ sætter blandt andre en skelnen af  feedback|ubemærket ledelse – hvor 
den ubemærkede ledelse er ledelse der ikke iagttages for sin influerende effekt. 
Og gennem feedback aktualiseres ledelsesaktion over for noget der kunne 

327 Jf. Teubner 1996.
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iagttages som responsiv ledelse. Sådan en iagttagelsessløjfe er en af  flere mulige 
og vil selvsagt kunne emergere anderledes for et andet anden ordens blik; en 
’sløjfe’ er i sig selv kun en kontingent fikseret bane i den store vernetzung. Men 
ud over at være en del af  denne afhandlings analyseoperation – i dette tilfælde 
af  Billede IV – kan det også tjene til illustration af  hvordan et ledelsessystem 
gennem distinktion og iagttagelse har mulighed for at undgå at komme bag 
på sig selv.328 Eller sagt på en anden måde: Ud fra Billede IV er det muligt at 
iagttage ledelse som iagttagelse.

Analysen af  Billede IV blev åbnet som en undersøgelse af  hvilken form for 
ledelse der sættes af  den lave styrbarhed. Analysens andet ordens blik har 
foreløbigt fremkaldt hvordan ledelsesfunktionen emergerer by proxy og hvorledes 
det stedfortrædende henviser så bredt som til personer, til kommunikation, til 
iagttagelse, til teknologier mv. Endvidere fremkalder det analytiske blik ledelse 
som beslutningsprocessor idet bevægelsens styrbarhed knyttes til den forekom-
mende beslutningskommunikation. Endeligt dukker (projekt)ledelse op som 
ledelse af  anden orden; gennem ledelse af  anden orden iagttages hvordan der 
’skrues op for ledelse’: mere ledelse ikke bare i udbredelse, men af  anden orden. 
Antydningsvis tager dette også forskud på en præciserende beskrivelse af  det 
beslutningsprocesserende – således at der med ordenskohærens kan blive tale 
om ledelse som beslutningsprocessor af  anden orden.
Den skitserede tredeling er ramme for den videre teoretiske udfoldelse i 
afsnittet.

LEDELSE SOM FUNKTION I:  
MODERNISERET ELLER moral bound

Ledelses-udbredelse kan iagttages alment i moderne organisationer.329 Inden 
for moderne offentlige organisationers kontekst bliver en variation af  
ledelses-udbredelse kommunikeret som decentralisering; decentralisering er 
en af  strategierne i New Public Management og fra sidst i 1990’erne kan dette 
moderniseringstræk også iagttages som en differentiering der rækker langt ind i 
organisationerne.330 Man skal dog ikke tage fejl af  at decentralisering som NPM-
strategi udfolder en konventionel styringstænkning og at decentraliseringen i den 
betydning som ’teknologi’ sætter ledelse tilsvarende – i kort form: som kontrol-
lerende.331 I en pointe der på en anden måde er interessant for iagttagelsen af  

328 At ledelsessystemet som ethvert iagttagende system per definition vil være et skridt bag efter sig selv 
eller sin blinde plet lader sig dog ikke ophæve.

329 Udbredelsen kan iagttages i to spor: a) Et spor der angår medarbejderen som individ hvor en kompliceret 
’ansvarliggørelse’ rykker ind som relation mellem organisation og medlem. Om denne ansvarstagende 
medarbejder i en offentlig kontekst se Andersen & Born 2001, Andersen 2004. b) Et andet der angår 
decentralisering som overbegreb for flere typer differentieringer. Kun sidstnævnte spor indgår i dette 
afsnit.

330 Se Klaudi Klausen 2001 kap.3. Sml. meta-styring hos Sørensen 2003; 2004.
331 Jf. Thygesen 2003.
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[Skolens] ledelses-udbredelse kan man konstatere at decentralisering ikke er et 
nulsums-spil; decentralisering fører tilsyneladende ikke til mere decentraliseret 
styring og mindre central styring – men derimod til mere af  begge dele.332 Denne 
pointe generaliserer iagttagelser fra Billede IV: Den lave styrbarhed med betoning 
af  tilkobling og situerethed sætter ledelse som en udbredt funktion – som et 
nødvendigt system af  stedfortrædelser. Dette øger i sig selv mængden af  ledelse 
i organisationen, men erstatter ikke efterspørgslen på organisationsledelse. 
Tværtimod bliver der således behov for mere organisationsledelse, men som 
iagttagelserne af  Billede IV viste: mere af  en anden slags. Hvor konsekvensen 
af  NPM synes at være mere ledelse af  første orden blev konsekvensen altså i 
Billede IV mere ledelse, men af  anden orden.
Fullan (2001b) argumenterer for at ledelse i erhvervslivet og i uddannelses-
sektoren får flere og flere forhold fælles; ikke bare som et udslag af  at skoler 
er presset af  tænkningen i NPM, men fordi alle moderne organisationer ek-
sempelvis må være bundet op på læring. Selv om managementtænkningen 
turde være utilstrækkelig i en flertydig kontekst uden lette svar, så peger Fullan 
videre på at organisationer ofte er så pressede at de ...”are vulnerable to seeking the 
comforting clarity of  off-the-shelf-solutions.”(ibid.:45). De senere års udvikling synes at 
gøre organisationer som skoler mere pressede og i nogen udstrækning presset 
direkte ind i konkrete hyldekoncepter – denne beskrivelse kan også dække i 
dansk sammenhæng. I skoleledelseslitteraturen er de tydeligste modtræk bygget 
op om hævdelse af  educational leadership som en særlig kategori af  ledelse.333 
Kernen i den form for (skole)ledelse formuleres da i flere udlægninger som 
en moral purpose der handler om both ends and means i sigtet mod making a positive 
difference.334 På denne måde ankres ’educational leadership’ op i en værdibasering 
som privilegerer skoleledelse over organisationsledelse. For Fullans vedkom-
mende rækker ledelsesteorien dog alment ud over den lidt ubestemmelige 
sammenkædning af  ’moral purpose’ og ’educationel leadership’; med inspiration 
fra kompleksitetsvidenskaben peger han på selvorganisering og strange attractors 
som iagttagelsespunkter der kan fremkalde ledelse som internt commitment i 

332 Thyssen 2000:108. Decentralisering er i realiteten udtryk for en højere grad af  samlet forvaltningsmagt fordi 
den centrale struktur indkopieres lokalt, jf. Harste i Qvortrup 2001:215f.

333 Dette fører til forslag om fx at undlade at opfatte skolen som organisation for dermed at undvige 
muligheden af  (controldriven) management Sergiovanni 1999:102; forslaget er angiveligt på amerikansk 
baggrund mindre kuriøst end det lyder. Følgeargumentationen peger – mere idealistisk end empirisk 
– på alternativet som et covenantal community med followership (ibid.:2; 29). Grundantagelsen er at (lærer)
professionalisme mindsker behovet for ledelse.

334  Fullan 2001b:3, 13; jf. Sergiovanni 1998; 1999. Man kan finde tilsvarende forestillinger på dansk hvor 
skoleledelse tilskrives en særlig moral purpose med henvisning til skolens dannelsesopgave, se fx 
Moos 2003, Nielsen 2003. Disse forestillinger er ude i et sympatisk ærinde – ligesom der er tale om et 
relevant grundræsonnement: at skoleledere skal have forstand på læreprocesser. Men de eksponerer 
en skoleledelsesdiskurs der går galt i byen – som når der argumenteres for at organisationsledelse i 
skolen skal være demokratisk fordi skolen danner til demokrati. Distinktionen skoleledelse|anden 
ledelse kan godt forklares ud fra behovet for at hævde skolen som dannelsesadvokat overfor en 
omverdens teknisk-rationelle effectiveness-diskurs; distinktionen må dog iagttages som en forskudt 
skelnen af  skole|organisation og derfor blokerende for en iagttagelse der skelner ledelse|organisation. 
Se endvidere 8b. p.147f.
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organisationen (ibid.:114ff.). Begge disse iagttagelsespunkter vil kunne iagttages 
for deres proxy-gørende virkning på ledelse.
Med denne korte henvisning til de generelle moderniseringstendenser og til 
varierende betoninger af  organisationsledelse i skolen som almen eller speciel 
kan man iagttage ledelses-udbredelsen i [Skolens] projekt som kohærent med 
iagttagelser af  organisationer i [Skolens] omverden; dog iagttages der gennem 
vidt forskellige styringsforestillinger og dermed sættes også ledelse på ganske 
forskellig vis. 
Dette kan give anledning til at iagttage ledelses-udbredelsen i [Skolens] pro-
jektledelse for organisationsteoretisk relevans der rækker ud over [Skolens] 
projekt. 
Og umiddelbart bliver det anledning til at iagttage hvordan iagttagelsen af  denne 
ledelses-udbredelse er med til at bestemme ledelse som funktion.

LEDELSE SOM FUNKTION II: PROXY-GøRELSE     

Ledelse er en funktion; dette kan være den fyndige opsummering af  bestem-
melsen af  ’ledelse’ hos Luhmann (2000a). Med slagordets karakter forbigår jeg i 
første omgang at ledelse som funktion er en kondensering af  mange distinktioner. 
Umiddelbart tydelig bliver en skelnen af  ledelse-som-funktion|ledelse-som-en-
leder; med ’ledelse som funktion’ iagttager man ledelse som afpersonificeret og 
opgiver dermed en klassisk position hvor ledelse er gjort synonym med ledere. 
Ledelse som funktion aktualiserer ledelse som funktion i systemet; funktio-
nen bliver usikkerhedsabsorption via beslutningskommunikation (Luhmann 
1993b:299ff.). Ledelsesfunktionen bliver på denne måde udlejret i systemets 
beslutningskommunikation. Usikkerhedsabsorption absorberer dog ikke bare 
usikkerhed, men frembringer samtidig usikkerhed; fiksering af  kontingens er 
også åbning af  ’ny’ kontingens. Ledelsesfunktionen handler således bredt om 
systemets håndtering af  usikkerhed. Tilbagesluttende kan man konstatere at 
denne usikkerhedsabsorption vanskeligt kan adresseres alene til nogen ledelses-
person, men derimod må pejles i forhold til dynamisk strukturerende forhold 
der altid allerede er og hele tiden rekonstrueres rekursivt.335 Med ledelse iagttaget 
som funktion kan man også endeligt aflyse ledelses-udbredelse som forbundet 
med en distributør (jf. note 323) og for så vidt også ’udbredelse’ til fordel for 
’funktion’. Dette er ikke i modsætning til iagttagelse af  lederpersonales betydning 
eller trivielt som Thyssen (2003a) synes at mene; det er en radikal forskydning 
af  iagttagelse af  ledelse. Empirisk illustreres ledelse som funktion i Billede 
IV; logisk følger ledelses funktionsgørelse af  teorien om sociale systemer som 
autopoietisk selvreferentielle. 
Iagttagelsen af  ledelse som en kollektiv, decentral funktion (Qvortrup 2001:70) 
findes også med andre betegnelser end Luhmanns: eksempelvis leadership density 
(Sergiovanni 2001:112), ledelse som cultural manifestation influencing other cultural 

335 Jf. Luhmann 2000a:207.
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manifestations (Alvesson 2002:105), fluid participation in decision making (March 
1994:193), emergent strategy formation (Mintzberg 1994:26) mv. – dog uden helt at 
kunne konkurrere med den nøgterne, skarpe autopoiese i fænomenet funktion. 
”Ledelse er ikke et sted eller en person, men en funktion” Og med Qvortrups (ibid.:192f.) 
egen præcision: ikke et privilegeret sted. Vil man vide noget om ledelse må ledelse 
derfor iagttages som et organisatorisk praksisfænomen.336  Det er rigtigt at ledelse 
ikke er et privilegeret sted, men ledelses særlige funktion kommer netop i stand 
gennem forbigående privilegeren af  distinktioner – en privilegering (beslutning) 
der autoriseres gennem den tilkoblende kommunikation. Midlertidig fiksering 
af  kontingens er en forbigående priviligering af  en iagttagelses skelnen. Derved 
bliver funktionen ledende og dermed er der også lagt op til hvordan funktionen 
kan iagttages operationaliseret alment i systemet.
Uden for teorien om autopoietisk selvreferentielle sociale systemer bliver by 
proxy-funktionen forståeligt tilregnet personer som individer.337 I analysen af  
Billede IV bliver en del af  ledelsesfunktionen adresseret til koordinationsudval-
get. I organisationsteorien repræsenterer [Skolens] koordinationsudvalg en art 
parallelorganisation;338 Koordinationsudvalget er bemandet med medarbejdere 
der er udpeget kollegialt og gennem Billederne I-VI kan man iagttage dels 
hvordan udvalget iagttages som betydningsfuldt – dels hvordan udvalget kan 
iagttages som værende på kollegial mellemhånd. Fortsætter man dette sidste 
spor kan man relevant undersøge hvordan funktionsgørelsen sætter ledelse som 
inter-kollegial gennem [Skolens] udvalg og projektgrupper.339

Iagttager man i stedet koordinationsudvalget som ledelses(sub)system iagttages 
den almene styringsproblematik mere specifikt: Koordinationsudvalget er 
som system operativt lukket og frembringer sig selv som system i skelnen til 
’andre kolleger’.340 For en anden ordens iagttagelse dukker et af  de betydende 
iagttagelsespunkter op som ’forspring’. Det forspring i kommunikationen som 
følger med ledelse tenderer mod selvforførelse; det første man overbeviser om 
berettigelsen af  det næste tiltag er ledelsessystemet selv.341 Som sådan er det et 
generelt projektledelsesdilemma at skulle orientere kommunikationen mellem 
(ledelsessystemers) forspring og (projektsystemers) autopoietiske selvreferen-
ce.342 Da dette nu synes at være hovedopgaven i denne proxy-funktion ville 
336 Underforstået: som ethvert andet af  slagsen (Bramming & Frandsen 2003:200). Hvad iagttagelsesope-

rationen angår, må dette naturligvis gælde, men en reduktion af  ledelse til praksisbegreb på linie med 
fx kompetence, udvikling mv. risikerer at fjerne opmærksomheden fra ledelse som funktion. Men 
man kan således iagttage (jf. funktion)...”at ledelsespraksis altid er meget mere, end det nødvendigvis selv kan 
formalisere.” (ibid.:204).

337 fx. Fullan 2001b (many leaders, p.133), March 1995:57, Dalin 1994:171, jf. det systemteoretisk misvisende 
i anvendelsen af  kollektiv hos Qvortrup (op.cit.).

338 Jf. også Høyrup 1997 – ’skoleudviklingsprojekter’ har hyppigt været organiseret (og legitimeret) på 
denne måde; organisationens projekter kan ligeledes opfattes som midlertidig parallelorganisering – jf. 
fx Riis & Mikkelsen 2003, Christensen & Kreiner 1991, Ackermann 2005.

339 Problematikken med inter-kollegial ledelse synes overset og underbelyst jf. Wadel 2005; 2006. 
Problematikken gælder dermed også proxy-figuren team.

340 Jf. Luhmann 2000a:315.
341 Jf. ibid.:337. Forspring beskrevet via ’-fordel’: Thyssen 2003a:277.
342 Dette er altså ikke i sig selv en inter-kollegial problematik, men den forstærkes paradoksalt i en inter-
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[Skolen] med konsekvens atter have kunnet navneskifte sit koordinationsudvalg 
– kuriøst, men mere retvisende til fx ’udvalget for strukturel kobling’. Det er 
uafvendeligt praktisk med koordinering af  tid og handling i et projektforløb, 
men udvalgets afgørende ledelsesfunktion består i kommunikationen af  de 
strukturelle koblinger – i frembringelse af  de strukturelle og dermed opera-
tionelle koblingsmuligheder der kan forbinde ledelsessystemets forspring med 
andre systemers autopoiese.

LEDELSE SOM FUNKTION III:  
PROCESSEREN AF IAGTTAGELSER

Analysen af  ledelse i Billede IV viste hen til ledelse som proxy-gjort og proxy-
gørende og nu på generel formel: ledelse som funktion. Nedenfor forfølges 
ledelse for sin funktion som usikkerhedsabsorberende via beslutninger og 
beslutningspræmisser, men hvad er substansen i denne funktion? Hvilket 
medium lader sig emergere som stedfortrædelse hos vidt forskellige bærere 
– hvad giver leder, udvalg, konsulent og forstyrrelse funktion som ledelse? 
Hvad er generator i ledelsesfunktionen? Svaret er iagttagelse.343 Man kan som 
Thygesen sige det med bombastisk tydelighed: ”Al ledelse er iagttagelse! ” (2003:289). 
Ledelse foregår gennem iagttagelse med særligt iagttagelsesledende forskelle. 
De iagttagelsesledende forskelle udsteder ingen kausalgaranti, men bliver i 
kommunikationen tilgængelige som optikker der står til rådighed for anknytning. 
De iagttagelsesledende forskelle bliver i form af  iagttagelse til ledeforskelle for 
ledelsessystemet selv; de sætter ledelsen som form eller gør bestemte ledelsesiagt-
tagelser mulige. De iagttagelsesledende forskelle viser sig ved den kommunikative 
anknytning netop iagttagelsesledende for videre iagttagelse i systemet generelt 
og vil på denne måde kunne siges at lede systemets iagttagelser i en retning.344 
Organisationen er i den forstand underlagt iagttagelse og må ...”nach dem richten, 
was beobachtet werden kann.”345 Iagttagelse er således i sig selv en retningsgenerator 
i organisationen. ”Styring og iagttagelse er altid forbundet. (...) – enhver iagttagelse er 
styrende – og styring kan derfor ikke reduceres til ledelse, men til en konkret iagttagelse.”346 
Ledelses-udbredelse kan nu placeres som ’iagttagelses-udbredelse’; iagttagelser 
der i leder-, udvalgs-, konsulent- og projektgruppe-kommunikationen fungerer 
ledende ved at processere adækvate iagttagelser. Ledelse som funktion er derfor 
iagttagelse by proxy; stedfortrædelse består i at iagttage med iagttagelsesledende 
forskel for den videre kommunikation. Luhmann (2000a:112) bestemmer 
magt i organisationer som ...”eine vereinfachte Form der beobachtung von Zukunft, der 
Fixierung von Ungewissheit.” Dermed kunne man bruge iagttagelses-magt som 

kollegial sammenhæng hvor man som medarbejder både har og ikke tillades at have et forspring.
343 Mere præcist kunne svaret naturligvis være: distinktion – ingen iagttagelse uden skelnen. 
344 Anknytningen kan også være en afvisning af  en skelnen – og dermed anknytning med en alternativ 

distinktion. I så fald: ’retningen’ svækkes eller ændres.
345 Luhmann 2000a:429.
346 Bramming & Frandsen 2003:129-130.
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parafrase over andre strukturelle magtforståelser;347 man får ikke nødvendigvis 
indsigt i ’hvordan’, men nok i ’at’ de iagttagelsesledende forskelle trænger sig 
på som bindinger på kontingensen. Nogle iagttagelser bliver derved mindre 
usandsynlige end andre i den emergerende orden.348 Det ledelsessystem der 
ønsker at vide noget om ledelse i organisationen og om hvad der har ledende 
funktion er på denne vis henvist til iagttagelse af  iagttagelser – til iagttagelse 
af  anden orden.349 
Det er ikke omkostningsfrit at iagttage; iagttagelse øger behovet for beslutning 
(ibid.:216) og i den forstand er iagttagelsens midlertidige fiksering ikke andet 
end en re-framing der samtidig ny-arrangerer hele det kontingente udtræk af  
mulige iagttagelsespunkter. Ledelse som funktion er operationelt en processeren 
af  iagttagelser; det processerende angår en dobbelt dimension: dels proces-
seren af  ledelsessystemets iagttagelser ud fra iagttagelsesledende forskelle; dels 
processeren af  iagttagelser i systemet. At processere en iagttagelse bliver da 
at promovere en skelnen. I tråd med pointer i foregående afsnit får [Skolen] 
således udfordringen med at promovere de processerede iagttagelsers skelnen 
adverbielt: Skelnen i wie-modus frem for was-modus.

LEDELSE FORSKUDT:  
FRA DIREKTIONSGANGEN... TIL DISTINKTIONSGANGEN

Ledelse bliver med Luhmanns teori om sociale systemer en funktion der 
operationaliseres som iagttagelser i en autopoietisk kommunikation. Og March 
(1995:41) beretter om løse koblinger, anarkier og skraldespands-orden som en 
empirisk dækkende beskrivelse af  ledelsesrealiteten:350 Hvad bliver da tilbage til 
en leder? Det korte svar lyder: Lederen er kausalt detroniseret. Iagttagelsen af  
lederen følger dermed skiftet fra klassiske forestillinger om gennemgribskau-
salitet til mere nøgterne forestillinger om en mulig udløserkausalitet.351 Men 
når nu netop [Skolens] projekt og Billederne I-IV kan iagttages for lederens 
store betydning? 
Betydningen af  (iagttagelse af) en leder som ’person’, som psykisk system, 
som handlingsansvarlig, som asymmetriserende mv. er ikke i modsætning til 
iagttagelsen af  lederen som kausalt detroniseret. Hvis man iagttager ’leder’ 
som system og dermed som ekstern i forhold til det eller de systemer der skal 
’ledes’ – så indebærer detroniseringen at ’leder’ vil være henvist til systemers 

347 Fx ’diskursiv magt’. Om magt og Luhmann se fx Rennison 2005 og Borch & Larsen 2003a.
348 Bramming & Frandsen (2003:238ff.) foreslår kraft som begreb for det der skaber emergensens 

ordning. 
349 Man skal bemærke sig en ledelses paradoksale vilkår: at være både i systemet og omverden for (projekt)

systemet. Eller med Wollnik (1994:141) er ledelsen eingeschaltet i to eller flere autopoietiske systemer og 
dermed underkastet disses konkurrerende ’autopoieser’.

350 March har nok en velargumenteret styringspessimisme, men også en (amerikansk) lederoptimisme 
der straks (March 1995:44ff.) får ham til at foreslå hele det symbolske niveau som anliggende for en 
leder.

351 jf. Luhmann 2000a:401;412, – og jf. Fullan 2001b:45.
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almene utilgængelighed for hinanden og til muligheden af  strukturel kobling. 
Hvis man iagttager ’leder’ som systemintern – så indebærer detroniseringen at 
’leder’ indgår som kommunikationsbidrag i den rekursive vernetzung. Begge 
disse iagttagelser af  ’leder’ er uundgåelige konsekvenser på basis af  en teori 
om autopoietisk selvreferentielle systemer. Thyssen (2003a:275f.) anfører som 
kritisk indvending at Luhmann dekonstruerer lederen; i betoningen af  denne 
dekonstruktion af  den klassiske leder skelner Thyssen ikke skarpt nok mellem 
leder og ledelse og kommer derved til at lade Luhmann helt affærdige fænomenet 
”ledelse”.352 Således kommer man til at rette bager for smed; der er forskel på 
om ’leder’ er en vigtig ’person’ at adressere beslutninger til eller om man (som 
Thyssen) vil hente det ledende subjekt ind fra reservebænken fordi man ikke tror 
’kommunikation’ begrebsligt kan stå distancen i sig selv. Luhmann fastholder 
netop ledelse som en funktion der lader sig iagttage gennem en række begreber 
som styring, føring, iagttagelse, irritation, beslutning osv. At lederen rigtigt nok 
er kausalt detroniseret og systemgjort udelukker ikke at et ledelsespersonale kan 
yde kommunikationsbidrag med særlig distinktionskraft i kommunikationens 
videre vernetzung. I Billede IV er [Skolens] leder den eneste der på organisa-
tionsniveau frembringer (selv)beskrivelser af  [Skolens] projekt; i den forstand 
kan projektets etablering som system ikke komme uden om [Skolens] leder; 
selv om en sådan oppefra-kommunikation på den måde ville kunne siges at 
have bedre odds for anknytning vil der dog stadig være mange konkurrerende 
anknytningstilbud i organisationskommunikationen.
Ledelse er ikke et privilegeret sted og intet autopoietisk system kan operere på 
et helhedsniveau hvor det bliver gennemskueligt for sig selv. En leder bliver 
dermed blot en repræsentation (et tegn, et semantisk trick) i kommunikationen, 
en repræsentation for organisationens enhed.353 Igen er det værd at overveje 
de operationelle implikationer: At der ikke er et privilegeret sted hvorfra man 
kan iagttage organisationens helhed betyder (jo) ikke at man som leder ikke kan 
udnytte denne indsigt til at gøre sig bestræbelsen på trods – med begrænsningen 
som iagttaget præmis. Ledelse bliver dermed ikke et sted, men en oscilleren. 
Der bliver altså ganske meget tilbage til en leder – løst af  forestillinger om 
352 Thyssens (2003a) artikel er en relevant kritik af  tilløb til inkonsistens og tilbøjelighedsargumenter 

hos Luhmann (især 2000a) i fremstillingen af  organisation og ledelse. Desuden retter Thyssen kritik 
mod Luhmann for at afpersonalisere og passivisere lederen og negligere lederen som kausal figur; i 
denne kritik gentager Thyssen det kunststykke som han bebrejder Luhmann: han læner sig så langt ud 
som gast på sit synspunkt at argumentationen bliver skinger. Men også denne del af  Thyssens kritik 
er væsentlig fordi den repræsenterer en tilbagevendende hurdle i forståelsen af  Luhmannsk ledelse 
i organisationer. Jeg vil hævde at denne hurdle er en sammenblanding af  spørgsmål på to niveauer: 
dels et generelt og rimeligt spørgsmål om hvor vidt realitetens menneske og menneskelig handling får 
en stedmoderlig behandling i teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer. Og dels et undersø-
gelsesspørgsmål ud fra teoriens egne forudsætninger og abstraktion: hvordan sættes fænomener som 
fx ’ledelse’. Disse (epistemologiske) forudsætninger gør eksempelvis ’iagttagelse’ til erkendeoperation 
(operation af  anden orden (Thyssen 2006:48)) mere end til iagttagelses-handling og de bestemmer 
kommunikation for dens anknytning – og må således detronisere lederes kausale drømme. Man kan 
på disse præmisser vanskeligt bebrejde teorien at den ikke vil lukke den store leder ind af  bagdøren 
(jf. Thyssen 2003a:273f. og Luhmann 2000a:403).

353 Jf. Knudsen 2003:155, Rennison 2004:99, ledelse som re-entry af  del|helhed i organisationen.
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ekstern gennemgribskausalitet, men til gengæld overladt til kommunikation 
og distinktion.

LEDELSE SOM BESLUTNINGSPROCESSOR I:  
USIKKERHEDSABSORBERENDE   

Den analytiske iagttagelse af  Billede IV placerede ledelse som processor af  
det situeredes nødvendige beslutninger. At processere beslutninger er ikke det 
samme som at tage dem; det kan det være, men det er også at lægge til rette for 
og at påvirke til at beslutninger tages. Og i sociale systemer handler dette om 
at processere den kommunikation der består af  beslutninger og bærer grund-
laget for videre beslutning. Konventionel beslutningsteori er typisk orienteret 
mod foregribelse og foreskrivelse;354 beslutninger iagttaget gennem autopoi-
etisk selvreferentielle systemer er orienteret mod absorption af  usikkerhed. 
Usikkerhed er mere end nogen sinde organisationers grundvilkår, og derfor er 
det udfordringen for moderne organisationer at reagere på usikkerhed ...”durch 
Entscheidungsfähigkeit und durch vertikale Integration ihrer eigenen Entscheidungsprocesse”...
(Luhmann 2000a:416). Udfordringen er altså at processere beslutningsduelighed 
som integreret i ledelsesfunktionen. I [Skolens] procesåbne projekt er kontin-
gensens almene usikkerhed doblet op med projektets specifikke usikkerheder 
– operationelt og kontekstuelt jf. 6.
Umiddelbart lyder ’beslutning’ som en overkommelig udfordring: teorien om 
autopoietisk selvreferentielle systemer lader organisationskommunikationen 
bestå af  beslutningshændelser (ibid.:46); ’beslutning’ er altså på sin vis triviel. 
Beslutningsduelighed henviser derimod til præmisser for beslutning – præmisser 
som beslutningsprocessorer. Beslutningspræmisser er således det videre sigte-
punkt, mens beslutninger i det følgende er et nødvendigt ophold på vejen.
Organisationer opstår som kommunikation af  beslutninger:355 ”En beslutning 
beslutter sig selv ved at beslutte beslutningspræmisser, og gennem beslutningen af  disse præmisser 
emergerer organisationssystemet.” (Andersen 2001:17). Beslutning, beslutningspræmis 
og organisation bestemmes symbiotisk – autopoietisk og rekursivt vernetzt som 
kommunikation. Beslutningskommunikation er altså selve operationsmåden i 
organisationen – en måde hvor ...”das System auf  Irritationen reagiert und sich selbst 
reflektiert.”356 Beslutninger orienterer sig mod beslutninger.
Beslutninger fungerer usikkerhedsabsorberende; det er ikke beslutningers 
354 March 1995:52ff., Luhmann 2000a:78.
355 Luhmann 2000a:63; med beslutninger som med kommunikation generelt færdes man under høj 

abstraktion i den Luhmannske systemteori. Beslutningskommunikation må forstås ud fra autopoiese 
og distinktion; på dette nyttigt abstrakte niveau distancerer ’beslutning’ sig fra ’hverdagskommunika-
tionens beslutning’ og gør sig på den måde fri af  handlingsteori og beslutningsintentionalitet. På sit 
eget niveau præsterer abstraktionen denne klarhed (se fx Clam 2000:71ff.). Luhmann (fx ibid.:228) 
forfalder dog til samtidig at applikere ’beslutning’ på empiriske eksempler på (hverdags)beslutning; 
dette niveauskift foretages tilsyneladende uden forbehold (se endvidere Andersen 2001). Jeg anvender 
i det følgende – hvor intet andet er nævnt – ’beslutning’ ud fra abstraktionens klarhed og – senere – i 
en skelnen til ’iagttaget beslutningstagen’.

356 Luhmann 2000a:68.
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formål, men noget der sker gennem beslutningskommunikationen (Luhmann 
1993b:301); beslutningskommunikation er således den operative ramme for 
kompleksitetens nødvendige usikkerhedsabsorption. I den forstand bliver 
’opgaven’ i organisationen til et beslutningsprogram der definerer betingelserne 
for beslutningerne og deres sagslige rigtighed.357 Dette kan være umiddelbart gen-
kendeligt for afgrænsede opgaver, men også [Skolens] større og mere flertydige 
projekt lader sig iagttage via beslutningsprogram. Da bliver kommunikationen i 
Billederne I-IV at forstå som beslutningskommunikation der folder projektet ud 
gennem bestemmelse af  hvad der hører med til beslutningsprogrammet; kom-
munikationen af  projektet er aktualisering af  projektets beslutningsprogram – i 
skelnen til alt det som ikke hører med til projektet. 
Usikkerhedsabsorption er midlertidig fiksering af  kontingens. Beslutningen 
ændrer i beslutningspunktet kontingensen fra åben til lukket form, men 
beslutningskommunikation kan ikke administreres i kausal forstand; også 
beslutningen om ikke-at-beslutte er en beslutning der fikserer kontingens.358 
Usikkerhedsabsorptionen knytter sig til kontingensens fiksering, men atter (jf. 
ovenfor) er dette kun den halve historie om usikkerhedsabsorption: beslutnin-
gen fikserer den kontingens der er (var), men åbner i samme nu en ny; i den 
forstand transformerer beslutningen blot usikkerhed fra en form til en anden.359 
Hos Luhmann får tidsaspektet i dette forhold stor opmærksomhed; beslutning 
bliver ikke fikseret kontingens uden også at være fikseret tid; beslutningen bliver 
fikspunkt i en tilregnet årsag-virknings-sammenhæng som aktiverer fortiden 
og forårsager fremtiden i det nærværende beslutnings-’nu’; beslutningen med-
beslutter en difference mellem fortid og fremtid.360 I enhver anknytning må 
nødvendigvis det som knyttes an til være gået forud, ligesom enhver beslutning 
kommer til at sætte tiden på ny. 
Iagttaget gennem beslutningens fikspunkt kan man se hvordan [Skolens] projekt 
principielt begynder forfra med hver beslutning der angår projektet som projekt; 
på trods af  hukommelse og forudgående beslutninger som præmishorisont 
sætter beslutningerne potentielt projektet på ny. Projektledelsen må rekursivt 
gensikre projektet fortløbende. Projektledelsens forspring træder dermed også 
bogstaveligt frem som asynkront; beslutningskommunikationen er en tidspro-
cessor og således vil koblingen mellem ledelsessystemet og projektsystemet 
ikke alene være tematisk strukturel, men også et spørgsmål om ’gearing’ i tid. 
Beslutningskommunikationen må hvad angår tilkobling og styrbarhed kunne 
kompensere for et forspring der altså ikke bare er sagsligt, men i høj grad også 
tidsligt qua en anderledes kadence i vernetzung i de pågældende systemer. Denne 
kompensation bliver nødvendig hvis projektledelsens og projektgruppernes 
projekter skal co-evolutionere som [Skolens] projekt.

357 ibid.:256f.
358 ibid.:170f.
359 Andersen 2001:11, Thygesen 2003:297.
360 Luhmann 2000a:65;140f.;455ff. I denne afhandling tillader jeg mig i øvrigt at lade tidsaspektet være 

uden for belysning.
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LEDELSE SOM BESLUTNINGSPROCESSOR II:  
FRA AFPARADOKSERING TIL DILEMMA      

Først når [Skolens] projektgrupper reagerer på beslutningskommunikationen 
ved projektledelsen reelt hvordan der blev besluttet eller rettere: beslutninger 
kommer til syne gennem deres virkning og betydningsfyldes dermed retro-
spektivt.361 Derfor kan man tale om at beslutninger træffes bagud. Beslutninger 
emergerer som den forskel der gjorde en forskel, som den skelnen der lod sig 
skelne; beslutninger knytter an til tidligere beslutninger; beslutninger bliver 
således information – og præmis for videre beslutning.362 ”Hermed opstilles et 
beslutningsbegreb der præcist tillader iagttagelsen af  selvskabelsesaspektet i ledelse, fordi 
beslutninger refererer til beslutninger; intet andet.”(Thygesen 2003:296). Hvad end 
beslutninger måtte være så realiseres de kun som kommunikation – beslutninger 
er kommunikation;363 derfor bestemmes og meddeles beslutninger gennem den 
beslutningskommunikation der fortsætter i rekursiv verknüpfung. Man kan på 
denne måde sige at der først er besluttet når en beslutning anerkendes (gennem 
anvendelse) som beslutningspræmis.364 
Beslutninger må forstås som kommunikation; beslutninger orienterer sig 
mod andre beslutninger; organisation er et system hvor beslutninger iagttager 
andre beslutninger.365 Allerede i analysen af  Billede IV ovenfor emergerer 
beslutningskommunikation som processering af  iagttagelser. Systemteorien 
ville komme bag på sig selv hvis ikke det forholdt sig således: ”Entscheidungen 
sind Beobachtungen. Sie beobachten mit Hilfe von Unterscheidungen, die wir Alternativen 
[nennen]. Die Form ”Alternative” ist also diejenige Form, die eine Beobachtung zu einer 
Entscheidung macht. Die Entscheidung bezeichnet diejenige Seite der Alternative, die sie 
präferiert. Das und nicht anderes ist die specifische Art ihres (autopoietischen) Operierens.”366 
Alternativer er en særlig form for skelnen hvor begge sider er opnåelige, hvor 
beslutningen betegner den foretrukne side og hvor det ikke-valgte medkom-
munikeres. I den forstand medkommunikeres beslutningen som kontingent. 
Ofte vil beslutningens andenside som det ikke-valgte kunne være en hurtigere 
og tydeligere bestemmelse af  beslutningen end det betegnede i sig selv – og 
yderligere en perspektivering af  det mulige.367 Beslutningen er således en skelnen 
der autoriseres gennem kommunikationens følgehandlinger. 
Beslutningen som iagttagelse på baggrund af  en skelnen indebærer samme 
paradoksi som iagttagelse ud fra distinktioner gør i systemteorien generelt; nok 
medkommunikeres alternativet, men begge sider kan ikke betegnes på samme 

361 Luhmann 2000a:168f., March 2002:200 taler om posterior rationalitet.
362 Knudsen 2003:139.
363 Luhmann 2000a:141.
364 Andersen 2001:13.
365 Luhmann 2000a:185.
366 ibid.:132-133; alternativ-formen må forstås som en skelnen inden for den konstitutive skelnen som 

sætter grænsen til det umarkerede. Konstruktionen af  et alternativ frembringer en Umgebung inden for 
det markerede (ibid.:134). Se også Thyssen 2003a:272.

367 Luhmann 2000a:185;199.
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tid og iagttagelsen selv kan ikke se hvorfra den iagttager.368 I afsnit 4. (p. 36) blev 
selve begrebet om afparadoksering foreløbigt verfet af  som operativt mindre 
frugtbart end forskydning, men i sammenhæng med beslutning bliver det para-
doksale anderledes insisterende.369 Generelt træder forskydning af  iagttagelser 
frem som forskydninger af  det aktualiserede – med distinktionens andenside 
som kontrasterende refleksionsside; refleksionssiden bliver gennem re-entry en 
medløbende reference for det aktualiserede. Men beslutningers skelnen er speciel 
fordi andensiden ikke alene er refleksionsside: den er alternativ til det betegnede 
i beslutningen. Andensiden kunne således også være det betegnede. Iagttaget 
gennem ledelse kan distinktionen situerethed|foreskrivelse iagttages som en 
beslutningsdistinktion; beslutningen må som argumenteret for [Skolens] projekt 
betegne ’situerethed’ i beslutningens paradoksale skelnen. Omvendt kommer 
[Skolens] projektledelse ikke uden om at ledelsesbeslutninger også må betegne 
’foreskrivelse’; på trods af  det paradoksales jerngreb vil projektledelsen skulle 
realiseres gennem både situerethed og foreskrivelse. Luhmann selv udviser ro 
over for den fundamentale udfordring: ”A paradox cannot be solved, but it can be 
replaced by a distinction which is for the time being convincing.”370 Denne afløsning eller 
forskydning er for Luhmann en udfoldelse af  paradokset som fremkalder en 
skelnen hvor spørgsmålet om dens paradoksale enhed er mindre anmassende.371 
Paradokset her er det logiske paradoks knyttet til distinktion; distinktionens 
enten-eller som for beslutningen medfører en afgørende uafgørbarhed.372 

Analytiske eller iagttagelsesstrategiske ambitioner kan indfries gennem forskyd-
ning; denne afhandling er betinget af  dette forhold; men operativt kan ledelse 
ikke på samme måde som forskning eller analyse undvige væsentlige distinktioner 
i beslutningskommunikationen: situerethed|foreskrivelse er operativt ikke et 
enten-eller, men et både-og.373 Afparadoksering forekommer i dette tilfælde 
begrebsligt misvisende som strategi og det bliver ikke tilfredsstillende blot at 
pege på oscillering mellem distinktionens to sider; paradoksien er blevet sin 
egen blinde plet. Teubner (1996) sammenligner paradokset i alternativ-former 
som beslutningens med den paradoksale double bind hos Bateson;374 Teubner 
foreslår dette paradoksale både-og som en hybrid  måde på afparadoksering – uden 

368 ibid.:123ff. (Kap.4) Den fundamentale paradoksi: ”Jede Beobachtung erzeugt Beobachtetes und 
Nichtbeobachtetes.”(ibid.:127).

369 Der er ikke tvivl om at distinktion er paradoksal og at forskydning i den forstand kan være en del af  en 
afparadokseringsstrategi; hvad jeg problematiserer er anvendelsen af  begrebet (om) afparadoksering. 
Se kritik af  paradoksi-figuren hos Thyssen 2003a og hos Knudsen 2003 ligeledes af  afparadoksering; 
Knudsen foreslår forskydning som strategi på grundlag af  kontingens frem for paradoks.

370 Interview, Thyssen 1995:26.
371 Luhmann 2000a:129f.; Luhmann giver tre typer af  udfoldelse særlig opmærksomhed: logisk-lingvistisk, 

anden ordens iagttagelse og re-entry. Hver på sin vis indebærer typerne dog – som forudsat – at 
udfoldelserne render ind i deres eget (nye) paradoks.

372 Thygesen 2003:304: en logisk uopløselig situation, der ikke lader sig opløse i tid; Kneer & Nassehi 1997:109: 
to værdier hvor bestemmelse for den ene fører demonterende over i den anden.

373 Luhmann (2000a:327) antyder selv en flig af  en sprække med et sowohl/als auch.
374 2005:275ff.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

126

dog at blive mere konkret end i forslaget om indførelsen af  en comprehensive 
meta-discourse. En sådan må formodes at iagttage (!) ud fra forskellige teoretiske 
perspektiver – altså: forskudt.

LEDELSE SOM BESLUTNINGSPROCESSOR III:  
UDFOLDELSE AF DILEMMA      

Man kan med Teubner iagttage distinktionen situerethed|foreskrivelse hybridt; 
Denne distinktions grundlæggende skelnen går igen hos Born & Thygesen 
(2001) i et undersøgelsesspørgsmål der således også er særdeles vedkom-
mende for denne afhandling: hvordan styre andre der styrer sig selv – det 
vil sige hvor ledelsen på samme tid må styre og lade være. I et anden or-
dens blik dukker deres ledeforskel op som (variationer over) en skelnen af  
tillid|styringskontrol.375 Born & Thygesen forsøger sig med at overkomme det 
paradoksale i distinktionen mellem tillid|styringskontrol ved at foreslå ensidig 
satsning på tillid. Det er en sympatisk idé der givetvis vil kunne skabe megen 
energi, professionel kvalitet og tilfredshed – i dén udlægning af  ’autonomi’. 
Som forskydende undersøgelse af  hvordan ledelse kan iagttages gennem tillid 
er Born & Thygesens forslag interessant for afsøgningen af  ledelse i kontekst 
af  selvledelse, men metodisk illustrerer det også den operationelle svaghed 
ved afparadokseringsstrategien hos Luhmann. Jeg foreslår på denne baggrund 
i stedet dilemma-begrebet som den manglende hybride figur.376 Den teoretisk 
præcise distinktion tillid|styringskontrol nagler iagttageren parakdoksalt eller 
tvinger iagttagelsen væk i en forskydning. Operationelt overlades iagttageren 
af  den binære skelnen til et enten-eller. Lige så præcis distinktionen er i den 
analytiske skelnen, lige så lidt sensibel er distinktionen at handle på – fx som 
ledelse. Distinktionen tillid|styringskontrol garanterer derimod relevansen af  
dilemmaet tillid           styringskontrol.
Forskydningen fra paradoks til dilemma udtrykker at ledelse af  (intenderet) 
organisationsbevægelse der rækker ud over rutiner ikke kan forlade sig på tillid 
alene, men også må iagttage gennem kontrol – her forstået som styring med 
retning og niveau.377 Dilemmaet tillid         styringskontrol er i den forstand et 
både-og; dilemmaets poler er konkurrerende værdier der er gensidigt udeluk-
kende.378 Derfor er det naturligvis (system)teoretisk uangribeligt at tillid og 
kontrol aktualiseres gennem iagttagelser i hver deres processerende nu, adskilt 

375 Jeg lader i den følgende argumentation – for afvekslingens skyld – tillid|styringskontrol være pladsholder 
for lav styrbarhed|foregribelse, situerethed|foreskrivelse og de øvrige distinktioner af  samme type 
iagttaget gennem Billede I-IV. Begrebet ’styringskontrol’ er ikke Born og Thygesens, men resultat af  
min iagttagen.

376 Born & Thygesen (2001:137f.) affærdiger ’dilemmaet’ som et tragisk valg – mellem fx pest og kolera. 
Til gengæld forlener de det logisk uopløselige paradoks med en art både-og dimension. Med henvisning 
til Luhmann afviser de at paradokset skulle fastlåse en social situation – afparadokseringen bliver et 
empirisk spørgsmål.

377 Det viser også Born & Thygesens (ibid.) udfoldning; der bliver tale om en tillid med fodnoter.
378 Jf. Cuban 1992:6.
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af  mindst et splitsekund og således at betragte som oscillering mellem to 
distinktioner.379 Selv om dilemmaets påstand om samtidighed på denne måde 
har distinktionsteoretiske mangler har det alligevel gyldighed som operationel 
figur ved at vise distinktionens grænse som et dilemmaets ingenmandsland 
(        ) – et endnu ubesat grænseområde – hvis grænsefiksering kommer i stand 
gennem selektion af  iagttagelsespunkt.380 Fastlæggelse af  iagttagelsespunkt i 
dilemmaet forudsætter iagttagelse af  anden orden; i praksis i en funktionel 
sammenvejning af  det hensigtsmæssige mål af  tillid med det hensigtsmæssige 
mål af  kontrol i forhold til den konkrete situation i den konkrete organisation. 
Denne altid midlertidige fastlæggelse af  iagttagelsespunkt (’ståsted’) i dilemmaet 
er en sammenvejning af  polernes ulige værdier; iagttagelsespunktet kan sjældent 
udtrykkes simpelt som ’laissez-faire’ eller ’nidkærhed’, men betyder ikke desto 
mindre at dilemmaet med den midlertidige fastlæggelse er ført midlertidigt 
tilbage i distinktionens præcise sikkerhed.381 Med den midlertidige fastlæggelse 
af  iagttagelsespunkt er dilemmaet lige så lidt som pararadokset opløst – blot 
forbigående overkommet. Cuban formulerer det med en egen poetik: ”There 
are no ”smart” bombs for dilemmas.”382 
Ledeforskellene lav styrbarhed|foregribelse og situerethed|foreskrivelse kan 
(kun) trivielt begribes som skelnen af  ikke-styring|styring; i Billede IV frem-
stod ledelse som processor af  beslutninger i forhold til distinktionen af  det 
procesåbne|det forhåndsfastlagte. Og vilkåret er at ledelsesbeslutninger er nødt 
til at favorisere både det procesåbne og det forhåndsfastlagte. Med argumenta-
tionen ovenfor får ledelse mulighed for at iagttage gennem et dilemma; billedligt 
talt ’vendes vrangen ud’ på distinktionen som nu optræder som dilemma: 
det procesåbne          det forhåndsfastlagte. Med dilemmaets to poler som 
konkurrerende iagttagelsespunkter vil [Skolens] projektledelse frembringe en 
beslutningskommunikation som gennem anden ordens iagttagelse gen-fikserer 
’grænsen’ fra den oprindelige skelnen: Men ’grænsen’ er nu kvalificeret fra det 
simpelt binære til at være sammenvejende beslutninger af  forholdet mellem 
det procesåbne og det forhåndsfastlagte. 
For god ordens skyld rekapitulerer jeg: Dilemmaer kommer til stede gennem 
beslutningers distinktioner og anfægter ikke det distinktionsteoretiske grundlag. 

379 Tidsforskydning som sekventialitet (Luhmann 1999b:18f.) Man kunne på anden vis hævde beslutningens 
dilemma-felt som re-entry på re-entry, en art double-re-entry oscillerende mellem det besluttede og 
dets alternativ. Operationelt er det dog problematisk at de oscillerende grænsekryds forstærker grænsen 
i beslutningens skelnen (jf. Luhmann 2000a:133) og dermed tematisk vil forstærke et enten-eller. Og 
som Teubner (1996:61) bemærker: re-entry er ikke en simpel blending af  sider, men distinktionens 
re-entry i én af  siderne.

380 Operativt sker oscilleringen så hurtigt at paradokset (som i skelnepunktet fortsat er paradoksalt) 
emergerer som dilemma; dette kan iagttages som en transformation fra enten-eller til en pragmatisk, 
selektiv balancering i dilemmaets uopløselige nulsums-struktur. Disse midlertidigt fikserende selektioner 
er beslutninger.

381 Dilemmaets dynamik betyder at det er muligt også at arbejde frugtbart med eksempelvis trilemmaer; 
ved tilbageførsel til distinktion vil dette i så fald medføre et hierarki af  tre distinktioner. Se også Teubner 
1996:63.

382 1992:7.
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Og efterspørgslen på det hybride ville kunne løftes – omstændeligt – inden for 
distinktionens ramme af  re-entries og oscillering. Heroverfor er dilemmaet 
en iagttagelsesform der som operativ figur stiller sine hybride egenskaber til 
rådighed for beslutningskommunikationen; i den forstand er dilemmaet blot 
distinktion by proxy.
Analogt med Born & Thygesens spørgsmål ovenfor frembringer billederne I-IV 
en række distinktioner der handler om styring over for frisættelse af  styring – som 
jo også er styring. Alle disse distinktioner fungerer som skelnen i alternativ-
form i beslutningskommunikationen i [Skolens] projekt, og projektledelsen kan 
med fordel processere beslutningerne ved at iagttage og kommunikere disse 
distinktioner som dilemmaer.383

TILREGNET BESLUTNING

Med den systemteoretisk funderede beslutningskommunikation bliver beslutning 
løftet ud af  det hverdagssproglige greb og ind i en autopoietisk selvrefererende 
vernetzung af  iagttagelser med alternativbærende distinktioner. Hævdelse af  
ledelse som det-at-beslutte giver ikke i sig selv nogen indsigt: organisationskom-
munikation er beslutningskommunikation. Ud fra denne ramme af  retrospektivt 
emergerende verknüpfung kan man så skelne mellem den kommunikation 
der autopoietisk forgrener sig som anknytning på anknytning – og den mere 
konventionelt forståede beslutning: beslutningen der i systemet kommunikeres 
tematiseret som beslutning. Disse sidste er de færreste i antal, men troligt de 
beslutninger med størst enkeltvirkning.384

For ledelse vil dette være en kategorial skelnen mellem organisationens pulse-
rende beslutningskommunikation og de beslutninger der gennem tematisering 
søges etableret som forskelsgørende virkning i organisationen.385 Denne skelnen 
træder frem empirisk – og ikke teoretisk. Man kan derfor med en hjælpsom 
forskydning i stedet betegne beslutning som iagttaget beslutningstagen;386 denne 
skelnen betegner altså det som emergerer for en iagttager som beslutning – til 
forskel fra den beslutningsinformation som ikke præsterer denne forskel. Den del 
af  beslutningskommunikationen som iagttages som beslutningstagen modsvarer 
efterspørgslen på en beslutningstager. På systemteoriens eget konstruktivistiske 
grundlag må trangen til ’beslutningstager’ dog afværges – som efterspørgslen 
på ’leder’ blev det ovenfor: ...”der Entscheider ist und bleibt eine Konstruktion eines 
Beobachters, der er selber sein kann.”(Luhmann 2000a:137). Beslutninger iagt-
taget som beslutningstagen må tilregnes nogen, og der er ingen sikkerhed i 

383 Anvendelse af  dilemma-tænkning til analyse af  (skole)ledelsesudfordringer kan findes hos Møller 1996:44ff; 
1997:143; Møller kategoriserer ledelsesdilemmaer i to: styringsdilemmaer og loyalitetsdilemmaer.

384 Man kan kun tvivlsomt tale om en sådan hverdagssproglig, konventionel, tematiseret beslutning i ental: 
den vil i praksis repræsentere et stort antal medbesluttende distinktioner – ligesom den vil repræsentere 
en horisont af  besluttede beslutningspræmisser.

385 Luhmann synes som nævnt ikke konsekvent selv at håndhæve dette kategoriale skift mellem beslutning-
som-ledelse-ta’r og beslutning-som-ta’r-sig-selv-i-kommunikationen. Se note 355.

386 Jf. Luhmann 2003:42.
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attributionen. Iagttagelse af  Billede IV frembringer ledelse som funktion, mens 
kommunikationen samtidig i Billederne I-IV attribuerer al beslutningstagen i 
projektet til [Skolens] leder. Efterspørgslen på beslutningstageren synes generelt 
at tiltage med åbenheden i opgaven (ibid.:226). 
Attribueringen af  beslutningen til en bestemt beslutningstager kommer derfor 
mere til at handle om en skelnen af  beslutningstagere end om beslutningen 
i sig selv; eksempelvis når beslutninger i [Skolens] projekt tilregnes [Skolens] 
leder med en skelnen der dukker frem som lederens projekt|vores projekt. 
Og dermed bliver attribuering af  beslutningstagen til beslutningstager mere et 
spørgsmål om adressering af  ansvar end af  beslutning. 
I beslutningskommunikationen vedbliver denne beslutningstager-person dog at 
være et semantisk trick.387 Uden at gøre beslutningstagere helt overflødige kan 
man konstatere at beslutningstageres empiriske betydning således er kausalt over-
vurderet og snarere symbolsk. March bidrager til denne indsigt: ”Beslutninger træffes 
ikke så meget i organisationer, som de vokser ud af  en bestemt meningskontekst.”(1995:131). 
I den forstand kommer beslutningstagen til at handle mere om at fortolke 
beslutninger end om at træffe dem; den faktiske beslutningstager bliver den 
som frembringer den fortolkning der vinder anknytning i kommunikationen. På 
denne måde bliver man beslutningsprocessor snarere end beslutningstager ved 
at skrue op for den beslutningskommunikation der gennem iagttagelse sætter 
fortolkende distinktioner – dette-og-ikke-dette (jf.ibid.:83).

LEDELSE AF ANDEN ORDEN: IAGTTAGELSESPUSHER

Analysen af  Billede IV frembragte ledelse by proxy i to dimensioner; dels som 
udbredelse: ledelse som funktion; dels som meta-spring: ledelse af  anden orden. 
Begge dimensioner kommer til stede som en opskrivning af  ledelse gennem 
iagttagelse af  [Skolens] projekt ud fra ledeforskellens ’situerethed’. Situerethed 
indebærer at nogen – projektgrupperne – situeret må lede sig selv; ledelse af  
denne situerede ledelse kunne således iagttages som ledelse af  ledelse – som 
ledelse af  anden orden. Spørgsmålet om at lede nogen der leder sig selv er et 
aktuelt spørgsmål i moderne organisationer.388 I skoleledelseslitteraturen synes 
man at samle sig om transformational leadership uden dog at få anden ordens 
forholdet inderliggjort.389 Med ledeforskellen lav styrbarhed|foregribelse er 
387 Jf. 4. p.34; Andersen 2001:18, 21.
388 Jf. Born & Thygesen 2001 ovenfor og forståelsen af  ledelse som funktion; Bramming og Frandsen 

(2003:195) kalder forholdet udviklingsledelse, – en anden ordens tilbagetrækning (ibid.:200); Rennison (2004:98) 
taler om selvledt ledelse; inden for en offentlig kontekst findes spørgsmålet analogt bag fænomener som 
(public) governance, netværksstyring, meta-styring jf. Pedersen 2004a, Sørensen 2003, 2004.

389 Høyrup (1997) og Leithwood (1992 med ref. til Burns 1978 og Bass 1987) knytter transformational leadership 
som adækvat ledelse til second-order changes; ordningsforholdet bliver da ordning i skelnen til transactional 
som kan opfattes som direktiv. Også Sergiovanni (1999) anfører transformational som af  (nødvendig) 
højere orden, men ingen af  tilfældene synes at henvise til en egentlig ordensdistinktion; i stedet indløses 
transformational leadership idealistisk med begreber som moral, democratic, shared visions, followership mv. og 
frem for alt gennem en (karismatisk) leder.  For en ’intern’ kritisk vinkling af  transformational leadership, 
se fx Gronn (1995).
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der peget på at øget styrbarhed ikke går gennem foregribelse. Iagttagelsen af  
lederpersonens kausale detronisering peger samme vej. Den ledelse der trods 
alt er mulig må med Luhmanns let nedskruende formulering iagttages som en 
slags ...”Kompensation für das Unvermögen, die konkreten historischen Systemzustände 
vorauszusehen und zu determinieren”... (2000a:230). Med dette perspektiv springer 
den nødvendige ledelse af  moderne organisationer af  et forlegenhedsvilkår: 
autopoietisk selvreferentielle, operativt lukkede systemer i en kontekst af  
kontingens lader sig ikke styre i konventionel forstand (jf. 6b. p.84). Styring 
forskydes fra beslutninger af  første orden til beslutninger der angår systemets 
egenbeslutninger. Ledelse af  systemer må således skifte opmærksomhed fra 
beslutning til beslutningspræmisser eller rettere: iagttage ud fra distinktionen 
mellem beslutningspræmis og beslutning.390 Med denne inspiration kan man 
eksempelvis iagttage anden ordens ledelse (Qvortrup 2001:183), ledelse som 
beslutning af  præmisser for andres præmisser (Thyssen 2000:99),391 beslutnings-
præmisledelse (Qvortrup 2004:249),392 ledelse som beslutningsprogram (Thygesen 
2003:298) mv. – ligesom det indbefatter iagttagelserne af  ledelse gennem 
’forvægten’ og ’den tynde midte’ i Billede III (6b. p.100). Alle disse fænomener 
sætter ledelse af  anden orden gennem iagttagelse af  ledelse som præmisledelse. 
Iagttagelse gennem situerethed og lav styrbarhed sætter med Weick styring som 
præmiskontrol frem for traditionel out-put-kontrol.393 Med skiftet fra regel og 
resultat til præmis flyttes tyngden i ledelseskommunikationen i organisationen 
fremad (jf. forvægtsarbejdet) ligesom kontrollens karakter umiddelbart skifter fra 
stram til løs (Thyssen 2000:180); det kan se ud som om man derved selvforskyldt 
inviterer kontingensen indenfor – og det er sådan det må være for at der kan 
være plads til beslutning. [Skolens] projektledelse sættes af  det tilkoblende, det 
situerede og den lave styrbarhed som ledelse af  anden orden: præmisledelse. 
Præmisserne er beslutningspræmisser således som det udfoldes nedenfor, 
men grundlæggende er disse præmisser at forstå som iagttagelsespræmisser 
og man kunne derfor tale om iagttagelsespræmisledelse. Ledelse af  anden 
orden kommer netop til at handle om at stille iagttagelser (iagttagelsespunkter, 
distinktioner) til rådighed for projektsystemets ledelse af  sig selv – det vil sige: 
for projektsystemets måde at iagttage på. Ledelse i forhold til retning og niveau 

390 Luhmann 2000a:222ff.; 1993b:295f.; Herbert Simon krediteres for distinktionen beslutnings-
præmis|beslutning.

391 Jf. værdiledelse på baggrund af  værdier som forpligtende (meta-)krav til løsninger (Thyssen 2000:100); 
værdier som præmis for beslutning og handling (ibid.:128ff.).

392 Desuden hos Qvortrup læringsstyring (2001:219) og hyperkompleks-ledelse (2004:249ff.). Endvidere ’ky-
bernetik af  anden orden’ (2001:191) – jf. også Thyssen 2000:99.

393 Weick (1995:113) anfører (med Perrow 1986) tre niveauer for den kontrol der her må forstås kyber-
netisk: first-order control by direct supervision, second-order control by programs and routines, and third-order control 
consisting of  assumptions and definitions that are taken as given. Third-order controls are called ”premise controls”, 
because they influence the premises people use when they diagnose situations and make decisions. Tredje orden bliver 
i Weicks udlægning mere at forstå som ideology eller konventionelt som grundlæggende antagelser jf. 
Schein (1994). Weick (jf. også 2001:77f.) overser da at også supervision, routines og eksplicit programs i høj 
grad bliver beslutningspræmisser – således generelt, men i særdeleshed inden for denne afhandlings 
systemteoretiske ramme hvor organisationen er givet som beslutningskommunikation. 
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vil da handle om at prøve at privilegere udsøgte iagttagemåder frem for andre. 
På den måde frembringer ledelse af  anden orden iagttagelseskoblinger som 
projektsystemets videre beslutningskommunikation på godt og ondt gør sig 
afhængig af  gennem anknytning. Anden ordens ledelse får da iagttagelse som 
sin styringens genstand.394

LEDELSE AF ANDEN ORDEN:  
BEGREBET BESLUTNINGSPRÆMIS      

’Ledelse som funktion’ træder gennem analysen af  Billede IV frem som funk-
tion af  de ledelsesiagttagelser der gøres by proxy. Anden ordens iagttagelse 
af  [Skolens] projekt i Billede IV satte ’ledelse af  ledelse som funktion’ som 
ledelse af  anden orden: ledelse af  præmisser for de iagttagelser der opererer i 
’ledelse som funktion’. Disse iagttagelser er de særlige iagttagelser der knytter 
sig til organisationens kommunikation: beslutninger. Og anden ordens ledelse i 
[Skolens] projekt handler da om ledelse af  projektsystemets beslutningspræmis-
ser: Om at beslutte således at der kan besluttes. Denne rekapitulering er afsæt 
for en bestemmelse af  beslutningspræmis som begreb.

En beslutning er en hændelse i organisationskommunikationen. I abstrakt 
kortform er en beslutningspræmis en beslutning der er holdt op med at være 
hændelse, mens en beslutning der er holdt op med at være hændelse ikke 
nødvendigvis bliver beslutningspræmis; en beslutningspræmis er derfor en 
beslutning der er forbi sit ’hændelsens nu’ og byder sig til som præmis for 
efterfølgende beslutninger. Hvis man således iagttager beslutning som iagt-
tagelse – så vil beslutningskommunikation være en uafladelig frembringen af  
potentielle beslutningspræmisser; begrebet bliver da præcist, men udflydende 
som noget der er ’i drikkevandet’. Derfor kan Luhmann bestemme en række 
ganske forskellige fænomener som beslutningspræmisser: fx systemets selv-
frembragte hukommelse, ’personer’, ledelse, strukturer og selvreferencer.395 
Forståelsen af  beslutningspræmisser er grundlæggende: ”Im Ganzen (...) wird 
durch Setzung der Entscheidungsprämissen und ihre laufende Justierung ein Rahmen 
gesetzt, in dem eine Organisation ihre Welt konstruieren, Informationen verarbeiten und 
immer neu Unsicherheit in Sicherheit transformieren kann.”396 Denne ramme bliver en 
almen iagttagelsesramme og man får i et væg-til-væg-tæppe af  kommunikation 
lagt spor ud for mulig vernetzung. På denne måde bliver eksempelvis både 
organisationskulturen i [Skolen], projektets erklærede vision og invitationen 
om forstyrrelse til beslutningspræmisser – afhængigt af  om det kan iagttages 
gennem i Billederne I-IV at der faktisk er tale om præmisser for anknyttende 
kommunikation. Dette er beslutningspræmissers lakmusprøve: at de bliver brugt 

394 Jf. Bramming & Frandsen 2003:192.
395 Luhmann 2000a: hhv.: 193, 421; 285; 324; 331; 249.
396 ibid.: 238.
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som præmis i en beslutningsproces.397 Transformationen af  beslutninger til 
beslutningspræmisser virker usikkerhedsabsorberende;398 transformationen kan 
forstås som en oscillering mellem selv- og fremmedreferentielle henvisninger 
på baggrund af  re-entry af  den grundlæggende skelnen af  system|omverden. 
Beslutningskommunikationen i Billederne I-IV iagttager fremmedreferentielt i 
denne betydning når eksempelvis ledelses- og projektsystemet iagttager hinanden, 
når organisationen iagttager ’det ændrede læringsbegreb’ eller forvaltningens sig-
naler. Denne scanningsproces skærpes når der er tale om præmisudkast til endnu 
ubestembare beslutninger (jf. dilemma ovenfor): ”Entscheidungsprämissen wirken 
dann als Redundanzen, die die Informationslast af  ein leistbares Format reduzieren. Sie 
senken damit die Entscheidungskosten.” (Luhmann 2000a:227). Beslutningspræmisser 
er på denne måde resultat af  og erindring om usikkerhedsabsorption – der nu 
står til rådighed som redundans. Beslutningspræmisser veksler kontingens til 
en horisontbegrænsning der virker fokuserende på beslutninger; begrebet om 
beslutningspræmisser løsner dermed forholdet mellem beslutning og præmis: 
præmisser forårsager ikke beslutninger kausalt og beslutninger kan ikke logisk 
føres tilbage i afdækning ’deres’ præmis.399 Således åbner netop skellet ovenfor 
mellem præmis og beslutning for en radikal forskydning af  beslutningskommuni-
kationen. I [Skolens] projekt kan forskydningen frembringe den efterspurgte ord-
ning af  ledelse – niveauet for ledelse af  anden orden. For ledelse er det på denne 
måde væsentligt at iagttage med distinktionen beslutningspræmis|beslutning; i 
dette ligger både bestemmelsen af  hvor skellet sættes (hvad er præmis og hvad 
er beslutning?) og den dobbelte luknings indbyggede refleksion (på hvilken måde 
emergerer præmissen som præmis og på hvilken måde knytter beslutning an til 
præmis?).400 Således kommer ledelse til udtryk som de beslutninger der skelner 
mellem præmis og beslutning.

LEDELSE SOM BESLUTNINGSPROCESSOR Iv:  
AF EN ANDEN ORDEN

Ledelse som beslutningsprocessor af  anden orden er intet andet end ledelse som 
processor af  beslutningspræmisser for beslutninger i organisationen. Denne 
henvisning af  ledelse til et meta-niveau er besnærende enkel og på den baggrund 
tilbyder Qvortrups sondring en forståelsesramme med stor praksisduelighed: 
organisationens ledelse træffer beslutninger om beslutningspræmisser, mens 
organisationen som udførende system(er) træffer handlingsbeslutninger inden 
for disse præmisser.401 Alene sondringens bidrag til iagttagelse gennem distink-
tionen beslutningspræmis|beslutning vil kunne skabe en klarhed om ledelse der 
397 ibid.: 228ff. – anknytning forstået rent kommunikativt: den kan altså være samarbejdende eller sabo-

terende, stiltiende eller erklæret.
398 ibid.: 193; jf. også afhandlingens afsnit 5b. p.56ff.
399 Luhmann 2000a:222ff. Præmisgørelse fungerer som konditionering, jf. Luhmann 2000b:59f.; 174; 

520.
400 Thygesen 2003:297ff., Luhmann 2000a:9; 318.
401 Qvortrup 2004:251f.; sondringen er generel, men eksemplificeret i en skolekontekst.
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ikke ellers kan tages for givet i organisationen. Man kan som eksempel iagttage 
ledelse i [Skolens] projekt gennem ’autonomien’ fra afsnit 5.; i denne iagttagelse 
kommer den ledelsesfremmende skelnen af  præmis|beslutning til at klappe 
sammen, og der bliver kun vanskeligt position for ledelse. 
Men til Qvortrups gevinst af  klarhed hører også en teoretisk simplificering der 
ikke er uproblematisk. Qvortrup iagttager med en skelnen der aktualiserer trufne 
beslutninger; ved at gøre beslutningskommunikationens hændelse (beslutning 
som skelnen i alternativ-form) lig med trufne beslutninger (hverdagssprogets 
tematiserede beslutningskommunikation) indløser han ganske vist i første om-
gang distinktionen beslutningspræmis|beslutning.402 Men med den ledsagende 
skelnen af  præmis|handling får man en forskydning der til forveksling ligner 
det konventionelle: Ledelse tager sig af  de overordnede beslutninger, og medar-
bejderne er udførende på detaljen. Det problematiske i denne skelnen af  beslut
ningspræmisser|handlingsbeslutninger kan fæstnes i tre: for det første er hand-
lingsbeslutninger og handlinger (som systemteoretisk set også er beslutninger) 
formodentligt i de fleste tilfælde i sig selv meget mere præmisbesluttende for den 
faktiske beslutningspraksis end eksplicit ledelsesbesluttede beslutningspræmisser; 
man overser således alle de medløbende beslutningspræmisser.403 I direkte følge: 
for det andet kommer iagttagelsen gennem trufne beslutninger om beslut-
ningspræmisser til at tilregne formal ledelse alt for stor og grænsende til kausal 
betydning. Og i sammenhæng med begge de første: for det tredje kan man ikke 
påregne noget primat eller faktisk hierarki mellem beslutningspræmisser, men 
derimod en stadig Führungswechsel.404 Med fokuseringen på de ’trufne beslutninger 
om beslutningspræmisser’ risikerer man – udtrykt efter temperament – enten 
til at gøre forholdet mellem beslutningspræmis og beslutning en-dimensionelt 
eller at love mere beslutningsledelse end ledelse kan holde.
Også beslutninger om beslutningspræmisser – fremhæver Luhmann – må på 
deres side besluttes konkret og må altså være beslutninger der træffes i det 
rekursive net af  egne operationer.405 Og i denne autopoietiske vernetzung 
er det fuldt ud muligt at beslutninger skiller sig ud: ”Es gibt Entscheidungen, 
die Entscheidungsprämissen für eine noch unbestimmte Vielzahl anderer Entscheidungen 
festlegen.”(Luhmann 2000a:223) Denne fastlæggelse er som nævnt ikke kausal, 
men præmissættende. Analogt med den fiksering af  kontingens der lukker 
og samtidigt åbner – eller den kompleksitet der skabes gennem reduktion 
– så udstrækker ’det præmissættende’ rækkevidden af  beslutningen gennem 
indskrænkning (ibid.). Dette er centralt for ledelse af  anden orden og for en 
operationalisering af  distinktionen beslutningspræmis|beslutning: beslutning 
af  beslutningspræmisser må frembringe en udvidende Begrændsning.406 Alternativt 
er risikoen at differencen mellem anden og første orden falder sammen; anden 
402 Jf. ovenfor ’tilregnet beslutning’ og note 384.
403 Jf. March ovenfor – ligesom det negligerer hvordan eksempelvis ’personale’ forhold tilskrives som 

beslutningspræmis, jf. Luhmann 2000a:280f.
404 Luhmann 2000a:226.
405 Luhmann 2000a:228.
406 Jf. Kierkegaard 1991:236.
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ordens ledelse bliver da reduceret til første-ordens-ledelse-på-distancen. Ledelse 
af  anden orden er mere end blot fjernstyring. Den iagttagede skelnen af  det 
procesåbne|det forhåndsfastlagte i Billede IV kan iagttages med reciprok 
aktualisering ud fra ledelse af  anden orden; ledelse som beslutningsprocessor 
af  anden orden skal netop processere det forhåndsfastlagte på en måde som 
frembringer det procesåbne som procesåbent (se 9b. p. 175). 
Det kontingente grundlag mindsker sandsynligheden for at beslutninger knytter 
an til bestemte beslutninger; også selv om beslutninger af  beslutningspræmisser 
der tematiseres som beslutningspræmisser kan formodes at øge præmisfor-
ventningerne og dermed sandsynligheden for anknytning.407 Dette bliver en af  
de store udfordringer for ledelse som beslutningsprocessor af  anden orden: at 
få de udvidende begrænsninger bragt i anvendelse som beslutningspræmisser; 
eller udtrykt på en anden måde: at beslutningspræmisserne ikke bare gør sig 
præmisduelige, men ’gør sig til’ med deres præmisværdi. 

Hvordan dette kan iagttages i [Skolens] projekt – ligesom spørgsmålet fra Billede 
IV om muligheden af  intervenerende ledelse af  anden orden – bliver spor i 
analysen i de følgende afsnit.
Situeretheden og den lave styrbarhed satte med Billede IV ledelse som ledelse 
af  anden orden gennem beslutningspræmisser. Denne proxy-funktion rummer 
mere end der umiddelbart kan besværges alene med begrebet beslutningspræmisle-
delse, men distinktionen beslutningspræmis|beslutning er givet som grundfigur. 
Denne grundfigur er selv indlejret i en grundfigur af  system|omverden; for 
at kunne operationalisere ledelse gennem beslutningspræmisser som mere end 
blot en distinktion må der være en forståelsesramme for organisationsledelse 
der kobler bestemmelsen af  beslutningspræmisserne til en kontekst: En ope-
rationalisering af  selv- og fremmedreference.408 Således går afhandlingen med 
nødvendig abstrakt beskrivelse af  beslutningsprocesseren af  anden orden frem 
mod en mere operationel begrebssætning; i første omgang i afsnit 8. med en ny-
beskrivelse af  ledelsesopgaven inden for rammerne af  organisationsdidaktik. 

407 Knudsen 2003:147.
408 Konventionel organisationsteori ville her bryde ud i: strategisk ledelse. Luhmann åbner antydningsvis 

for en parallel mellem beslutning af  beslutningspræmisser og strategisk beslutning (2000a:223). Jeg 
vender tilbage til dette i 8b.
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8. 

8A. BILLEDE v: ...” HvIS vI GøR SåDAN OG 
SåDAN?”

Det vi håbede, der ville ske, det var selvfølgelig, at man ville tage hele læringsbegrebet op til 
revision – og ikke automatisk gøre som man plejede.409 [Skolens] udviklingsprojekt 
orienterer sig efter en vision der ser for sig: udvikling af  børns og voksnes 
læring som et skoleanliggende. Luftigt, siger [Skolens] leder, når han i tilbageblik 
sammenligner med de følgende års projekter som er projekter med meget 
konkrete målsætninger på baggrund af  eksterne krav. Men han betegner det 
samtidigt som et rigtigt projekt på dét tidspunkt.410

Håbet om hvad der vil ske gennem udviklingsprojektet er ikke grebet alene 
ud af  det luftige, men knytter sig til forestillinger om den forestående proces 
og projektets begrundelse. Projektet støtter sin begrundelse ved at reflektere 
[Skolen] i sin kontekst. I en forandringspræget sammenhæng viser etableret viden og 
etablerede arbejdsrutiner sig utilstrækkelige. Det bliver nødvendigt til stadighed at afprøve 
nye handlemåder og at konfrontere etableret viden om, hvad der plejer at virke, med en ny og 
usikker viden. Det stiller krav til skolen om at tilrettelægge læreprocesser, hvor den enkelte 
mere systematisk får mulighed for at evaluere og reflektere erfaringer, og hvor organisationen 
fanger de reflekterede erfaringer op med henblik på at etablere ny ”skoleviden”.411 
Denne udfordring til [Skolen] som organisation er ikke blot en almen udfordring 
som gælder for alle skoler. Den er også en særlig udfordring for [Skolens] ledelse 
fordi den på en uvant måde bringer eksterne krav i interferens med [Skolens] 
interne rytme: I disse år stilles der store krav til folkeskolen – ikke mindst politisk, 
og det er en ny kultur på [Skolen] at skulle tilpasse sig disse udefrakommende krav.412 
Udfordringerne i [Skolens] udviklingsprojekt tegner sig på denne måde i en 
ledelses optik. Projektet kan ikke legitimere sig tilstrækkeligt ved at begrunde 
sig i generelle vilkår; projektledelsen må bruge den største del af  sin opmærk-
somhed på at legitimere udviklingsprojektet i den etablerede selvforståelse hos 
deltagerne – samtidigt med at netop denne selvforståelse sættes under pres. 
Det kredser tilbagevendende om autonomi: Ordet ”autonomi” er ganske centralt 
på [Skolen].413 På denne måde er autonomien en slags organisationens arvesølv 
på [Skolen]. Selvforståelsen af  [Skolen] som udviklingsorienteret er koblet 
til de frihedsgrader der følger af  det autonome. Selvforståelsen af  at være 
udviklingsorienteret er også forståelsen af  at det (jo) går meget godt. Hvorfor 
så røre ved denne kultur, som tilsyneladende efterlod en blomstrende skole med mange bolde i 

409 Skoleleder i interview 23.02.05.
410 Skoleleder i interview 23.02.05.
411 Skoleleder i oplæg på netværksmøde 03.11.00, udkast af  12.10.00.
412 Skoleleder, i festskrift i anledning af  skolens 25års jubilæum, p. 27, 19.09.01.
413 Skoleleder i oplæg på netværksmøde 03.11.00, udkast 12.10.00.
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luften og mange initiativer blandt medarbejderne? En af  de væsentligste årsager kunne være, 
at der i en sådan kultur ofte ikke sættes retning på udviklingen. Det er de nære ting, som 
lærerne har rettet opmærksomheden mod, mens det kan være svært for den enkelte lærer at 
have overblik over den sammenhæng, man indgår i. Skoleudvikling kan derfor ofte blive til 
mange små projekter, som ’lukker sig’ om mindre grupper, hvis selvforståelse er stor, men hvor 
der kun er en tilfældig afsmitning til den omgivende skole.414 Spørgsmålet om autonomi 
på [Skolen] er altså ikke bare spørgsmålet om autonomi i forhold til en styring, 
men også om en flerhed af  autonomier – hvilket ikke gør ambitionen om en 
samlet bevægelse mere overskuelig.
Ledelse af  udviklingsprojektet på [Skolen] kommer til at handle om at skabe 
retning for en udvikling, om vilkåret for at styre i denne retning og om at 
finde muligheder for ledelse af  organisationens processer. Disse muligheder 
for ledelsesprojektet i projektet er ikke uden risici og ikke uafhængige af  de 
involveredes egne form for risikovillighed. Sat lidt på spidsen: Lærerne kan generelt 
karakteriseres som både ”risiko- og forandringsvillige”, men også her har de været vant til 
at sætte præmisserne – de er altså risikovillige, når de selv har ”kontrollen”. Det er der ved 
at blive ændret på (...) der er i dag accept af, (...) at ledelsen ”har lov til” at skabe retning 
for skolens ”kollektive energi” ved at fokusere på det væsentlige og udsulte det uvæsentlige. 
Sådan lidt flot sagt har ledelsen sat en del på spil for at klargøre, hvad skolens opgave er, og 
hvor den er på vej hen, og man kan ikke karakterisere det projekt som mislykkedes.
MEN: Hvad sker der nu når rammerne dels udvides (selvstyrende teams), men samtidig jo 
begrænses (krav om opstilling af  faglige og sociale mål for undervisningen, nye evalueringsformer, 
årsplaner, øget krav til skole/hjem-samarbejdet osv.)415 I skolelederens overvejelser linder 
[Skolens] udviklingsprojekt på låget til Pandoras æske, og selv om dette ikke 
tematiseres for lærerne, virker det som et underliggende perspektiv for ledelsen af  
projektet: Projektet indikerer også en slags begyndelse på en organiseringsform 
hvor [Skolens] selvbærende enheder løser flere opgaver på organisationens vegne. 
Projektet lader sig ane som en forform til mere blivende organisationsændringer 
der på en måde vil forlænge projektets ledelsesudfordringer.
Projektets udfordringer til ledelsen er overvejende processuelle. I bredeste 
forstand. Projektets begrundelse og vision skal forplante sig til legitime processer 
hos deltagerne. Der gik selvfølgelig utrolig meget tid med at udtænke: Hvordan tilrettelægger 
vi den her proces hér; hvordan vil lærerne modtage det hvis vi gør sådan og sådan? Og det var 
også der vi sparrede meget omkring det – og så brugte koordinationsudvalget.416 [Skolens] 
leder er den afgørende person i denne proces, men bidrag fra lederens samar-
bejdspartnere, fra reaktioner i organisationen, fra tilkendegivelser, besvarelser mv. 
gør det meningsfuldt at referere til projektledelsen med et ’vi’. At tilrettelægge 
processer betyder i [Skolens] sammenhæng ikke at planlægge projektgruppers 
detailproces – og slet ikke at forudfastsætte resultatet. At lægge til rette for 
de ønskede læreprocesser på [Skolen] ligner mere en bestræbelse på at sørge 

414 Skoleleder, i Andersen 2003a:169.
415 Skoleleder i oplæg på netværksmøde 03.11.00, udkast af  12.10.00 (Anm.: Denne udvidelse og begræns-

ning er ikke en ’udvidende begrænsning’ jf. 7b. p.133). 
416 Skoleleder i interview 23.02.05.
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for at noget kunne finde sted. Og at støtte deltagerne i at se mulighederne for 
at dette noget kunne ske. Vi måtte derfor igennem en proces, hvor lærerne kunne få 
øje på mulighederne, inden for de rammer, der var afstukket – rammer der ikke var mere 
snævre end at pædagogikken kunne sættes “på fri fod” – altså give handlerum for lærerne. 
Vi ønskede at møde lærerne i deres udgangspunkt, men satte kriterierne for projektet og for 
deltagerne ved f.eks. at stille krav om at bruge en bestemt model i udformningen af  deres 
udviklingsfokus og ved at stille krav om, at andre udefra skulle “forstyrre” og reflektere 
gruppens fokus gennem skriftlige spørgsmål. Ligeledes var vi meget præcise med at udtrykke, 
hvad man “kan”, og hvad man “skal” i projektperioden – herunder også praktiske hensyn 
til skriftlighed og tidsfrister.417 Projektet finder i flere tilfælde ganske pragmatiske 
konkretiseringer af  de mere komplicerede ledelsesovervejelser, men bagved 
fortsætter overvejelserne som en analytisk sløjfe der også kaster justeringer 
af  sig undervejs. Hovedparten af  ledelsesovervejelserne i [Skolens] projekt 
pendler i en grundfigur der på en og samme tid spørger til hvordan man kan 
styre projektet i sin retning uden at det ødelægger deltagernes udviklingsenergi  
o g  hvor meget råderum man kan overlade deltagerne uden at projektet taber 
retning. Ledelseshandlingerne pendler ligeledes – mellem refleksion af  projektets 
læring og støtte til konkrete læreprocesser i [Skolens] projekt: Hvordan kan man 
fremkalde mere af  det gode?

 

417 Skoleleder, i Andersen 2003a:170.
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8B. ORGANISATIONSDIDAKTIK  
...”Dauerreflexivität”...

Luhmann (2000a:327)

Teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer er usentimental over for 
hverdagskommunikationens behov for ’mennesker’, for ’ledere’, for ’enighed’, 
for ’udveksling af  erfaringer’ eller for syntetiseringer som eksempelvis ’pro-
jektledelse’. Hverdagskommunikationens behov træder især frem når psykiske 
og sociale systemer skal indgå som omverden for hinanden. Teorien besvarer 
dette behov med semantiske tricks, strukturelle koblinger og reducerende dif-
ferentieringer.418 Ufølsomt – eller med andre ord: teorien yder det den skal som 
irriterende, dissekerende abstraktion. Analysen og begrebsudviklingen på bag-
grund af  Billederne I-IV illustrerer således at enhver undersøgelse af  det sociale 
system ’organisation’ bliver en udfoldelse over distinktion, iagttagelse og den 
rekursive vernetzung af  disse som kommunikation; i afsnit 7b. gjaldt variationen 
over disse tre den særlige iagttagelsesform i organisationer: beslutning. Hvilke 
komplekse organisationsfænomener man end kan pege på, så lader de sig i sidste 
instans begribe ved hjælp af  remedierne i den Luhmannske schweizerkniv: 
distinktion, iagttagelse og autopoiese. Dette lader os som tilbøjelighed beskrive 
organisatoriske fænomener i en rustik forenkling: organisationskultur er ikke 
andet end ..., ledelse i retning af  visionen er intet andet end ..., ledelse af  anden 
orden er alene at forstå som .... En sådan opklarende opløsning i systemteo-
retiske grundfigurer er frugtbar – både analytisk og operationelt. Tilsvarende 
kan det dog være frugtbart at lade forskydningerne fremkalde (semantiske) 
syntetiseringer der fx billeddannende kan være potente strukturelle koblinger 
for nye vernetzungen af  iagttagelser: hvilken form for ledelse sættes af...?
Dette afsnit forløber i en sådan syntetiserende forskydnings spor – og applikerer 
ledeforskellenes aktualiseringer af  tilkobling, situerethed og lav styrbarhed på 
Billede V med spørgmålet: hvordan sætter disse aktualiseringer under ét ledelse 
som ledelse i [Skolens] projekt? Afsnittets overskrift foregriber svaret: som 
organisationsdidaktik.

LEDELSE IAGTTAGET Iv: BESTEMMELSE AF BEvÆGELSE

I Billede V iagttager [Skolen] sit projekt gennem reference til sig selv og til 
utilstrækkeligheden i at gøre som man ’plejer’; referencen til sig selv er bestemt i 
reference til krav og nødvendigheder og til det forandringspræg [Skolen] iagttager 
i sine omgivelser. I et anden ordens blik dukker denne fremmediagttagelse op 
som en skelnen af  skole|kontekst. Umiddelbart kan denne skelnen iagttages 
som almen og angår ’skole’ som organisationstype – iagttaget ud fra en blind 
plet der forventer korrespondens mellem udvikling i skoler og udviklingen 

418 Jf. Luhmann 2000b:151f. med eksemplerne person, intelligens, erindring og læring.
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i skolers omgivelser. I en videre forskydning kan denne iagttagelse iagttages 
som en aktualisering af  bevægelsens nødvendighed over for det etableredes 
utilstrækkelighed. I et anden ordens blik sætter [Skolen] ud fra ’bevægelsens 
nødvendighed’ en skelnen der aktualiserer læring og læreprocesser over for 
det etablerede ’plejer’. I [Skolens] projekt (’projektsystemet’) bliver det derfor 
distinktionen af  skole|kontekst der i en forskydning til læring|sædvane sæt-
ter projektbevægelsens sagslige ’hvorfor’ og overordnede ’hvad’ – svarende 
til visionen (se afsnit 6.). Man kan i øvrigt iagttage autonomiens forbehold 
(afsnit 5.) og den diffuse tilkobling til visionen (afsnit 6.) som udtryk for at der 
nedefra ikke iagttages gennem samme fremmediagttagende optik; dette betyder 
således at oppefra- og nedefra-kommunikationen ikke kobler sig til samme 
fremmediagttagelser og derfor heller ikke kommer til at dele begrundende 
iagttagelser i projektet. 
På denne måde bestemmes bevægelsen i første omgang overvejende frem-
medreferentielt; denne fremmediagttagelse er med til indirekte at sætte [Skolen] 
som organisation i forhold til en omverden. I anden omgang bestemmes 
bevægelsen så med selvreferentiel tyngde: Et anden ordens blik frembrin-
ger en skelnen af  små-gruppers-udvikling|skoleudvikling; denne skelnen 
sætter bevægelse som selvtilstrækkelig og alene med tilfældig afsmitning. 
Bevægelsens nødvendighed aktualiseres da (oppefra) med modsat fortegn 
som skoleudvikling|små-gruppers-udvikling eller i forskydning som en skelnen 
af  udvikling-med-retning|kultur-autonom-udvikling. Man kan på denne måde 
iagttage ledelsessystemet realisere ledelse som et ledelsesprojekt i tilknytning 
til [Skolens] projekt. Der kan således iagttages en dobbeltbevægelse eller dif-
ferentieres i to projektbevægelser: ledelsessystemets og projektsystemets. Med 
en anden ordens iagttagelse har ledelsesprojektet afsæt i iagttagelser der skelner 
[Skolens] opgave|omverden, som skelner hvor-den-er-på-vej-hen|hvor-den-har-
været, som skelner det væsentlige|det uvæsentlige – og som iagttager hvad man kunne 
kalde ledelsens-licens-til-ledelse|medarbejderes-kontrol-af-præmisser. En samlet 
forskydning af  disse distinktioner sætter ledelsesopgaven i [Skolens] projekt som 
fremmed- og selvreferentiel bestemmelse af  retning for bevægelsen. En sådan 
formulering mediagttager to vigtige distinktioner: ledelsesopgave|ledelse samt 
og|og. Afsnit 7. frembragte ledelse som funktion, og iagttagelsen blev argument 
for at forstå funktionen som proxy-gørende udbredelse og som præmisgø-
rende for den fortløbende beslutningskommunikation. Med distinktionen af  
ledelsesopgave|ledelse iagttages ledelsessystemet som skelnet fra alt det der i 
øvrigt fungerer ledende i organisationen; ledelsessystemet er kendetegnet ved at 
have opgaven med ledelse.419 Opgaven emergerer først som opgave når ledelse 
iagttager sig selv som ledelse; opgaven sættes af  ledelses metakommunikation 
om ledelse. I Billede V dukker ledelsesopgaven frem som ledelsessystemets 
refleksion af  sig selv som ledelsessystem og konkret gennem ledelsessystemets 
iagttagelse af  sig selv som retningsskabende på organisationenes vegne. 
419 Formelt er opgaven knyttet til stillingen som [Skolens] leder; funktionelt kan der reelt være tale at 

opgaven også varetages af  andre – som i [Skolens] projekt: koordinationsudvalg og konsulent.
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Det centrale ’og’ mellem fremmed- og selvreference forsikrer mod det trivielle 
i iagttagelsen af  ledelse som retningsbestemmende; uanset om ledelse forstås 
konventionelt som hierarki eller systemteoretisk som funktion, må ledelse na-
turligvis definitorisk iagttages som retningsledende. Det er derimod ikke-trivielt 
at spørge til retningsbestemmelsens henvisningshorisont inden for differencen 
af  system|omverden. Systemteoretisk iagttages ledelse som repræsentation for 
ledende distinktioner; iagttagelse gennem sådanne distinktioner har traditionelt 
fremmedreferentiel slagside fordi de primært henviser til systemets omverden.420 
Sådanne henvisninger kan angå tilpasning til et marked, til nye politiske regula-
tiver eller som for [Skolens] projekt: tilpasning til foranderlighed og et ændret 
læringsbegreb. Billede V viser nok så meget selvreferentielt ind i [Skolens] egen 
organisering, ind i forestående ændringer i organiseringen og i det hele taget ind 
i organiseringen af  [Skolen] som organisation.421 På denne måde aktualiseres 
’og’ som mere end blot et medløbende ’og’ i den autopoietiske vekslen mellem 
selv- og fremmedreference: gennem Billede V sættes ledelsesopgaven i ledel-
sessystemets projekt som fremmedreferentiel og selvreferentiel bestemmelse 
af  bevægelsen – bevægelsen som udtryk for det som ledelsessystemet har for 
med organisationen. 

LEDELSE IAGTTAGET v:  
BESTEMMELSE AF LEDELSESOPGAvE

I Billederne I-IV kan [Skolens] projekt iagttages for den bevægelse der bliver 
frembragt som vision. I Billede V kan bevægelsen iagttages som en dobbelt-
bevægelse: projektsystemets bevægelse som knytter an til den formulerede 
vision i [Skolens] projekt – og ledelsessystemets bevægelse som knytter an til 
organiseringen af  projektsystemets bevægelse. Dette betyder: Ledelsessystemet 
har ikke bare i traditionel forstand projektsystemet med vision som sin iagttagel-
sens genstand; ledelsessystemet har særskilt fokus på sin egen bevægelse. Dette 
fokus på egen bevægelse kan gennem Billede V iagttages som ledelsessystemets 
projekt; projektet markeres ikke eksplicit som projekt i kommunikationen, men 
emergerer som ledelsesprojekt gennem oppefra-kommunikationens iagttagelser 
af  projektsystemet. I et anden ordens blik kan der i Billede V atter (jf. p.35f.) 
iagttages en skelnen af  ledelse|autonomi; denne skelnen forskydes gennem ak-
tualisering af  det brud som [Skolens] projekt repræsenterer i forhold til en ’auto-
udvikling’. Det er ikke blot en forskydning til en skelnen af  udvikling|drift; både 
oppefra- og nedefra-kommunikationen beskriver på forskellig vis i Billederne 
I-V sædvanens drift på [Skolen] som udviklingsorienteret. Med et anden ordens 
420 Den fremmedreferentielle slagside formuleres i konventionel organisationsteori typisk med præfikset 

’strategisk’ (fx strategisk ledelse, se Klausen 2004: Kap.1 & 2 og (en kritisk fremstilling af) strategic 
planning, se Mintzberg 1994).

421 Traditionens skoleudvikling har som nævnt bestemt sig selv i reformpædagogisk selvreference (6b. 
p.81); Dalin (1994:113) fremhæver blandt andet fraværet af  konkurrence som et særligt karakteristika 
ved skolen som organisationstype – denne manglende trussel kunne også historisk forklare en svækket 
fremmedreference i skoleudviklingen.
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tvist bliver der i stedet tale om en forskydning til en skelnen af  udviklings-
drift|driftsudvikling; gennem en sådan iagttagelse eller beslutning betegner 
ledelsessystemet driften af  en erklæret udviklingspraksis (fx [Skolens] projekt) 
til forskel fra [Skolens] nuværende praksis som alternativ: en udvikling der 
springer autonomt af  den forekommende drift. Således en skelnen der også er 
parallel til en allerede anvendt skelnen af  det mere systematiske over for det 
tilfældige. I afsnit 6b. bød iagttagelse af  anden orden på ’organisationalisering’ 
som iagttagelsespunkt for en sådan skelnen; i direkte forlængelse via Billede 
V kunne iagttagelsespunktet også være ’retning’ – eller ’adkomst for ledelse’. 
Med Billede Vs aktualisering af  tilpasning til eksterne krav, af  tilfældighedens 
afsmitning til den øvrige organisation og med den eksplicitte aktualisering af  
læreprocesser i et organisationsperspektiv dukker iagttagelsespunktet imidlertid 
i denne sammenhæng op som ’læring’. Organisationslæring eller projektlæring, 
men i hvert tilfælde læring: ikke alene den tematiserede læring knyttet til bevæ-
gelsen i retning af  visionen i [Skolens] projektet, men også læring forbundet 
med organisationalisering og læring som klangbund for den indvarslede (nye 
og varige) tilstand af  udviklingsdrift. Ledelse sættes dermed som læringsledelse. 
Med [Skolens] eksplicitte fokus på elevers og læreres læring er det oplagt at 
læring bliver iagttagelsespunkt i projektsystemet. Det er forventeligt – men dog 
ikke garanteret – at kunne møde iagttagelsespunktet ’læring’ i et projekt som 
[Skolens] der er indlejret i en kommunal satsning på ’den lærende organisation’. 
Det har ligeledes udbredt teoretisk relevans at begribe bevægelse i organisationer 
gennem læring.422 Og endvidere er det nærliggende at en epistemologisk funderet 
afhandlings iagttagelse af  iagttaget bevægelse påfører sin genstand ’læring’ som 
iagttagelsespunkt for den (re-)konstruktion som bevægelsen udgør. Det ligger 
ligefor at konstatere at denne vifte af  iagttagelser bidrager til at bestemme 
ledelse som læringsledelse.423 At det ligger ligefor betyder langtfra at det er 
nogen banal konstatering; tværtimod skiller læringsledelse sig ud fra flertal-
let af  bindestregsledelser ved ikke at referere alene til enten mål-kategori, til 
ledelsens genstand, til ledelsesmediet eller til lederadfærd, men til en integreret 
epistemologisk forestilling om den bærende proces – i dette tilfælde læring.424

Gennem Billede V sættes læringsledelse som ’tilrettelæggelse’; i et anden ordens 
blik aktualiseres tilrettelæggelse i en skelnen til planlægning. Planlægning i 
betydning af  at fastlægge, foruddiskontere og dirigere – som ved foreskrivelse 
og foregribelse. Heroverfor tilrettelæggelse i betydning af  muliggørelse af  

422 Jf. Mintzberg 1990 (’learning school’), Argyris & Schön 1996, Morgan 1998, Senge 1999, Morsing 1995, 
Qvortrup 2001 – og mere skolespecifikt Gleerup 2003; Wadel 1997, Ryberg & Thrane 2003.

423 ’Læringsledelse’ er som begreb ikke organisationsteoretisk besat. ’Læringsledelse’ anvendes i øvrigt 
som meta-begreb i forbindelse med undervisning – om lærerens opgave med elevernes læreprocesser, 
se fx Hermansen (2007).

424 Eksempler på bindestregsledelser der refererer til a) (en ofte lettere ubestemmelig) mål-kategori: 
kvalitetsledelse, mangfoldighedsledelse, risikoledelse, forandringsledelse; til b) ledelsesgenstanden: 
økonomiledelse, personaleledelse, skoleledelse; til c) ledelsesmediet: værdiledelse, strategisk ledelse, 
beslutningspræmisledelse, distributed leadership; til d) lederadfærden: situationsbestemt ledelse, polyfon 
ledelse, transformational leadership.
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handlerum inden for rammer der blandt andet opereres via distinktionen af  
skal|kan. At-lægge-til-rette er en orkestrering der knytter an til ledeforskellen 
lav styrbarhed|foregribelse; men trods ydmyge udsigter for foregribelse og 
foreskrivelse er tilrettelæggelsen i Billede V netop karakteriseret ved projektle-
delsens forestillinger om projektsystemets forestillinger – i en overvejende social 
udfoldelse af  ’hvad’ og ’hvordan’ i [Skolens] projekt. Projektledelsen iagttager 
på denne måde sine egne forventninger til hvorledes projektsystemet på sin side 
kunne tænkes at iagttage: hvordan vil lærerne modtage det hvis vi gør sådan og sådan? 
Med aktualisering af  tilrettelæggelse|planlægning aktualiseres således både 
tilrettelæggelse af  muliggørelse og tilrettelæggelse af  projektsystemets mulighed 
for at kunne få øje på denne muliggørelse. Dermed frembringes læringsledelse i 
dobbelt forstand som ledelse af  anden orden:425 Tilrettelæggelse af  processer 
der processerer muligheder; og tilrettelæggelse af  processer der processerer 
iagttagelse af  muligheder som relevante muligheder. Læringsledelse vil tydeligvis 
skulle vinde sit nødvendige grundlag for tilrettelæggelse gennem oscillerende 
selv- og fremmedreference.

LEDELSE IAGTTAGET vI: BESTEMMELSE AF PRÆMIS  

Iagttagelse af  anden orden frembragte ovenfor ledelsesopgaven i Billede V 
som læringsledelse – der på sin side lod sig udfolde gennem distinktionen 
tilrettelæggelse|planlægning. Denne skelnen lod sig ensidigt udfolde over 
’tilrettelæggelse’ som en skelnen af  muliggørelse|iagttaget muliggørelse. Med 
disse forskydende mellemregninger kommer ’tilrettelæggelse’ i [Skolens] pro-
jekt til at sætte læringsledelse som udfoldelse af  distinktionen: iagttagelse 
af  muligheder|iagttagelse af  projektsystemets iagttagelse af  muligheder. 
Tilrettelæggelsesdimensionen af  den iagttagede læringsledelse i Billede V handler 
således – i slagordets form – om at skabe muligheder der gør en forskel som 
muligheder i projektsystemet.
Men læringsledelse er ikke gjort med venlig muliggørelse: Nok frembragte 
analysen af  Billede V læringsledelse som anden ordens ledelse – med fokus på 
at skabe muligheder der emergerer som muligheder i projektsystemet; men i et 
videre anden ordens blik dukker muliggørelse op som halvpart i en hybrid der 
imødekommer lærerne i deres udgangspunkt med handlingsrum og samtidigt sætter 
kriterierne for projektet og for deltagerne gennem konkrete krav. Disse krav aktualiseres 
gennem Billede V som præciserede forpligtelser: en obligatorisk model, kollegial 
forstyrrelse, skriftlighed, deadlines mv. Denne hybrid af  muliggørelse og krav 
vil som distinktion skulle operationaliseres gennem dilemma-tænkning (jf. 7b. 
p.126). Det bliver ikke relevant for ledelse af  nogen der skal lede sig selv at optere 
alene for den ene af  siderne i muliggørelse|krav – uden enten at forskertse 
muligheden for ledelse eller at umuliggøre selvledelse. Udfoldelsen må således 
ske over dilemmaets både-og snarere end som afparadokseringstænkning; et 
425 Læring iagttages inden for afhandlingens ramme som konstruktion (jf. 4.). Allerede i epistemologisk 

forstand må en sådan ’konstruktions-ledelse’ således være af  anden orden.
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sådant både-og forskyder distinktionen af  muliggørelse|krav eller transformerer 
distinktionen ved at sætte nyt iagttagelsespunkt for [Skolens] projektledelse – et 
iagttagelsespunkt der ækvivalerer begrebet om den udvidende begrænsning (jf. 
p.133).
[Skolens] projektledelse kan på denne måde siges at aktualisere anden ordens 
ledelse i forhold til en situativ ledelse; læringsledelse som ledelse af  anden orden 
er ikke blot af  højere orden, men også distant i tid og rum. Anden ordens ledelse 
må beslutte præmisser for beslutninger, men dette kan ikke foregå situativt og 
præmisserne må derfor være af  en beskaffenhed og en rækkevidde som giver 
dem præmiseffekt (langt) ud over hændelsens nu.426 Som allerede antydet (p.125f.) 
må begge sider af  ledeforskellen situerethed|foreskrivelse aktualiseres eller 
operationaliseres; distinktionen anden ordens ledelse|situativ ledelse vender 
så at sige fortegn på afhandlingens ledeforskel og sætter dermed ledelse som 
foreskrivelse|situerethed. Foreskrivelse bliver da at forstå som foreskrivelse af  
anden orden: som præmisser for beslutninger, som muliggørende forpligtelser, 
som udvidende begrænsning – som præmisser for projektsystemets situerethed. 
Det er i denne betydning at der ikke bare er tale om venlig muliggørelse, men 
om at ledelse har noget for med nogen, og at dette forhold sætter ledelse 
af  anden orden som præmisprægning.427 Et anden ordens blik frembringer 
projektledelsens præmisprægende iagttagelsespunkt som analyse af  projektet, 
processen og deltagerne; en analyse der dels løber oscillerende mellem selv- og 
fremmedreference, dels realiserer sig analytisk gennem re-entries hvor distinktio-
nen mellem foreskrivelse|situerethed indføres i sig selv. Projektledelsen iagttager 
således den gunstige foreskrivelse analytisk – eller mere præcist: didaktisk.
Med Billede V bliver [Skolens] projektledelse iagttaget inden for rammerne af  
læringsledelse; det basale fællesskab mellem de to ledelsesfigurer iagttages ud fra 
ledelse som ledelse af  anden orden. I et anden ordens blik kan ledelsessystemet 
i Billede V siges at iagttage ud fra skelnen der netop knytter an til ordensdif-
ferencen i både projektledelse og læringsledelse – eksempelvis distinktioner af  
retning|råderum og af  styring|energi.428 Begge disse distinktioner kan betragtes 
som forskydninger ud fra projektledelses grunddistinktion – således som den 
blev præsenteret i 6b. (p.80): operationel sikkerhed|kontekstuel sikkerhed. 
Denne grunddistinktion blev præsenteret til udfoldelse som dilemma og tilsva-
rende gør sig gældende for det tvillingedilemma som udgøres af  distinktionerne 
retning|råderum og styring|energi; distinktionens alternativ-form fordrer begge 
siders aktualisering gennem beslutningskommunikationen. Dilemmaets oscil-
lerende udfoldelse og bestemmelse af  den præmissættende grænse mellem de 
to bliver da – som ovenfor – henvist til iagttagelsers analytiske vernetzung.

426 ’Den tynde midte’ (6b. p.100f.) udtrykker således blot differencen mellem anden ordens ledelse og 
situativ ledelse.

427 Hvor der ovenfor er tale om sagslig adkomst kan man her tale om både tidslig og social adkomst for 
ledelse.

428 Jf. 6b.: Energi som ’drive’ eller kraft til situeret realisering af  projekt (og læring).
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Iagttagelsen af  [Skolens] projekt gennem Billede V har ovenfor fremkaldt 
ledelsessystemets bevægelse som udtryk for at-have-noget-for-med-nogen: med 
projektsystemet. Dette blev iagttaget som læringsledelse. Både læringsledelse 
og projektledelse bliver ledelse af  anden orden; anden ordens ledelsen indløses 
operationelt i Billede V i form af  den hybride iagttagelse af  foreskrivelse og 
muliggørelse. Og på denne måde sættes ledelse som den analytiske bestemmelse 
af  præmisser for projektsystemet.429 
Læringsledelse og den tilhørende analytik – didaktikken – bliver således hoved-
spor for den følgende teoretiske udfoldelse.

BEvÆGELSE IAGTTAGET Iv: LÆRING I ORGANISATIONEN

Hvilken læring er læringsledelses genstand – læring i organisationen? [Skolens] 
projekt er (jf. Billede I og IV) strukturelt indlejret i et kommunalt forsøg på 
at blive en lærende organisation. Indledningsvist kan man forsigtigt hævde 
at læringsledelse iagttager læreprocesser for organisationer og individer i 
organisationer; dermed angår læringsledelse både organisation som socialt 
system og de strukturelt tilkoblede psykiske systemer der er omverden for 
organisationen. Teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer har samme 
udfordring som konventionel organisationsteori når det handler om at iagttage 
organisationer som lærende:430 hvordan kloner man erkendelse på et socialt 
fænomen? Organisatorisk læring har ikke nogen fremtrædende tematisering 
hos Luhmann (2000a) og udfordringen opløses tilsyneladende i differencen 
mellem sociale og psykiske systemer. Perception er en bevidsthedsydelse som 
mennesker eller psykiske systemer bidrager med i organisationen – ikke som 
del af, men som omverden for det sociale system; organisationer kan ikke 
percipere.431 Luhmann undviger denne vanskelighed ved hjælp af  begrebet 
429 Jf. 4b.: Analyse fastholdes inden for den distinktionsteoretiske ramme som en vernetzung af  re-entries 

og forskydninger; analytiske differentieringer, men ikke opsplitning. Man kan forstå Mintzbergs 
(1994:379f.) scrutinization og Argyris & Schöns (1996:11) deweyske inquiry som analoge tilgange til en 
ledelsesanalytik der har syntetisk perspektiv.

430 Mest pragmatisk overkommes udfordringen ved at negligere den; denne tilgang stabiliseres i koncepter 
om fx ’Den lærende organisation’ ved at undlade en egentlig epistemologisk afklaring. Andre overkommer 
udfordringen ved at henvise metaforisk til læringen som social konstruktion uden derved at redegøre for 
’allokeringen’ af  erkendelsen; dette kan minde om forestillinger om ’distribueret kognition’ (Rasmussen 
2004:210f.). Inden for den sociale konstruktions forståelsesramme er der forslag om ’situated learning’ 
som en social teori om læring (Lave & Wenger 1991); i epistemologisk forstand er dette dog ikke så 
meget en læringsteori som en teori om den sociale konteksts betydning for læring – hvilket er ganske 
frugtbart, men heller ikke løfter udfordringen. Organisationslæringens faddere Argyris & Schön (1996) 
ekspliciterer ikke et egentligt erkendelsesteoretisk afsæt, men formulerer sig i konstruktivistisk orientering 
angående individerne (om fx medlemmernes opfattelse af  organisationen) og i kybernetisk inspiration 
vedrørende læringen (loop-tænkningen og Batesons deuterolæring [egl. tritolæring, Bateson 2005:255]); 
Argyris & Schön indløser forholdet mellem organisatorisk og individuel læring ved at lade læringen 
blive ...”embedded in the images of  organization held in its members’ minds and/or in the epistemological artefacts 
(the maps, memories, and programs) in the organizational environment.”(ibid.:16) – svarende til den theory-in-use 
som organisationen handler på.

431 Luhmann 1993b:307; wahrnehmen.
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organisationshukommelse:432 organisationer kan lære og resultatet vides, lagres, 
huskes og glemmes af  systemhukommelsen som er en social hukommelse 
(ibid.:186f.). Organisationens læring manifesterer sig i hukommelsen og æn-
dringer knyttet til læring slår ud som ændrede forventninger og ændringer i 
systemets kommunikationsmønster.433 Som tidligere nævnt må systemhukom-
melsen til stadighed re-imprægneres for at modvirke ’organisatorisk demens’: 
”Es muss durch Wiederholung von Sinnbezügen der Kommunikation garantiert werden, 
und es muss verhindert werden, dass allzu viel Erinnernswertes nur noch bewusstseinsmäßig 
verfügbar ist. Denn damit würde das sociale Gedächtnis sich auflösen, sich desintegrieren und 
nur noch psychisch verfügbar sein.”(ibid.:194) Læringsledelse bestemmes foreløbigt 
på denne måde som hukommelsespleje der dels sigter mod at fastholde læring, 
dels sigter mod at gøre organisationen mindre sårbar i sin afhængighed af  sin 
omverdens psykiske systemer.434 Sårbarheden over for deltagelsen af  psykisk 
hukommelse mindskes også ved at organisationen udmønter sin hukommelse 
i beslutningsprogrammer; sådanne beslutningsprogrammer som fx regler er 
ganske vist ikke særligt sensible, men fungerer som uundværlig grovsortering 
i hukommelsen.435 
Læring i sociale systemer kan således inden for teoriens egne autopoietiske 
betingelser begribes ud fra det let porøse begreb om organisatorisk hukommelse; 
i den henseende er der mindelser om socialkonstruktionistiske forestillinger om 
læring i organisationer. Til gengæld giver netop sondringen af  sociale og psykiske 
systemer mulighed for at begribe forholdet mellem organisationens læring og 
individets læring ud fra læringens strukturelle kobling mellem de to.
Flot sagt er læring i organisationen dermed epistemologisk ikke noget problem: 
organisationer kan ikke percipere, men organisationer kan skelne og iagttage 
(beslutte) – og ud fra hukommelse og forventninger præstere iagttagelser der 
enten bekræftes eller anfægter som forskel der gør en forskel. Dette fører til 
en kybernetisk forsnævret udlægning af  læring som korrektion på baggrund 
af  skuffelser (ibid.:251);436 med systemteoriens eget konstruktivistiske afsæt må 
dog  enhver situation siges at fremkalde konstruktion eller re-konstruktion af  
systemets iagttagelsesmåde – og da er re-konstruktion på baggrund af  ikke-
skuffelse også læring.437 Læringsbegrebet bliver således snarere gennemgribende: 
432 Jf. 5b. p.62ff.; Luhmanns valg af  ’hukommelse’ er interessant, men metaforisk misvisende; eksempelvis 

ville ’kommunikationsmønstre’ være mere dækkende for funktionen i organisationen. Argyris & Schön 
(1996:13) anvender deres begreb om theories of  action i en funktion tilsvarende organisationshukom-
melsens hos Luhmann. Sml. Weicks (1990) anvendelse af  map.

433 Jf. Willke:1994:99.
434 I en mere åben systemforståelse svarer hukommelsespleje fx til udbredelse af  historier, paradigmer og 

fortolkningsrammer (March 1995:175). Hukommelsespleje vil styrke ’den lærende organisation’ som 
anråbelsesteknologi, jf. Andersen 2004.

435 Luhmann 2000a:275; jf. også ’kognitive rutiner’ (ibid.:250f.). March (1995:176) minder om problemet 
med at de hændelser der udløser regler ofte forsvinder fra den senere kommunikation af  et sådant 
beslutningsprogram; beslutningsprogrammet taber da historisk legitimitet.

436 Luhmann taler om læring ...”ved at tilpasse forventningen til skuffelsessituationen”... (2000b:344); jf. organi-
satorisk læring som udbedring af  mismatch (Argyris & Schön 1996:16). 

437 Hvilket modsvarer Piagets bestemmelse af  assimilativ (kognitiv) læring (Rasmussen 1996:110ff.) og 
læringen på de nedre læringsniveauer hos Bateson (2005:282ff.).
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[Skolen] konstruerer og re-konstruerer sig som projektsystem alene gennem 
iagttagelse der knytter an til andre iagttagelser; denne kommunikation (med 
eller uden ’ændringer’) er en læringskommunikation – og læringsledelse kan 
derfor videre bestemmes som iagttagelsesledelse. Dette svarer (jf. 7b. p.131) 
til at ledelse som anden ordens ledelse gør iagttagelse til styringens genstand. 
Læring i organisationer handler altså ikke overraskende om iagttagemåder og 
som følge deraf  særligt om iagttagelse af  iagttagelse. Ledelse af  iagttagelser 
i organisationen angår dog både iagttagelse af  første og anden orden, men 
iagttagelse af  anden orden er en forudsætning for den læring der ikke alene 
vil sætte sin lid til evolutionen. Selv om Luhmann (2000a:47) hævder som 
vilkår ...”dass die Organisation sich beim Beobachten beobachtet”... og til stadighed 
diagnosticerer sine egne iagttagelser – så kan man ikke påregne at systemet vil 
finde anledning til relevante ændringer i forhold til organisationens opgave.438 
Relevans eller ej: I det hele taget har systemet vanskeligheder med at indhente 
sine løbende operationer; de mere komplekse operationer omkring iagttagelse af  
anden orden har en anden kadence og forudsætter at der sideløbende etableres 
refleksionssløjfer (ibid.:441f.) hvor organisationen som lærende organisation 
kan ’indføre sin egen forskel i sig selv’.439 

LEDELSESOPGAvE IAGTTAGET: LÆRINGSLEDELSE

Læringsledelse i [Skolens] projekt vil således skulle handle om ledelse af  pro-
jektgruppernes støtte til elevernes iagttagelse af  hvordan de iagttager i læringen 
– og hvorledes de iagttager når de iagttager deres egen læreproces. Og om 
ledelse af  projektgruppernes iagttagelser af  hvordan de iagttager elevernes 
læring gennem deres projektpraksis – og hvorledes de iagttager når de iagttager 
deres egen projektpraksis. Og om ledelse af  projektsystemets iagttagelser af  
hvordan det iagttager på organisationsniveau – og hvorledes det iagttager når 
det iagttager sig som projektsystem på organisationsniveau. Og om ledelse af  
ledelsessystemets egen iagttagelse af  hvordan det iagttager som ledelse – og 
hvorledes det iagttager når det iagttager sin egen iagttagelse. Selv om denne 
udfoldelse af  læringsledelse kan synes overdrevet er den snarere en aldeles 
utilstrækkelig beskrivelse af  det luhmannsk labyrintiske (se figur 11.2) net af  
koblede iagttagelser. Der mangler eksempelvis de væsentlige iagttagelser af  
hvad der sker når man iagttager; hvordan man ved at kløve verden med sin 
iagttagelsens distinktion kommer til at sætte verden på ny og dermed uafla-
deligt konstruerer elever, medarbejdere, organisation, ledelse, læring osv. i sin 

438 Den autopoietiske betingelse henviser eksempelvis et potentielt iagttagelsesledende kommunika-
tionsbidrag til tolkning i systemet – netop ud fra det eksisterende kommunikationsmønster som 
kommunikationsbidraget måtte sigte på at forandre (Wollnik 1994:146).

439 Qvortrup 2001:200; iagttagelse af  anden orden som re-entry, som self-referential loop (Luhmann i Thyssen 
1995:25) og som double-loop i form af  organizational deuterolearning (Argyris & Schön 1996:29) er 
indholdet i sådanne refleksionssløjfer og fremhæves som kernen i organisationers læreprocesser (fx 
Morsing 1995). Denne tænkning fører også til forslag om hvordan refleksionssløjfer organiseres under 
forskellige former i praksis – se fx Ryberg 2006 og Schaarup 2006.
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iagttagelse. Men beskrivelsen er tilstrækkelig til at illustrere hvordan læringsledelse 
i organisationen bliver grundlæggende som ledelse af  anden ordens iagttagelser 
i systemet. Læringsledelse angår da ikke blot udvalgte læringsfokus på særlige 
seminarer eller i organisationsudviklingsprojekter som [Skolens]: læringsledelse 
vedrører selve funktionsmåden i organisationen. Iagttagelser processerer den 
kommunikation som organisationen består af.440 Læringsledelse kunne realiseres 
eksplicit som en iagttagelsens praksis;441 [Skolens] projekt viser hen til mere indirekte 
former hvor projektledelsen (og da især [Skolens] leder) gennem projektkom-
munikationen stiller iagttagelsesledende forskelle til rådighed for projektsystemet. 
Endvidere: etablering af  fora for ’refleksionssløjfer’ på alle niveauer i projektet, 
operationalisering af  forstyrrelse, binding på strukturelle udfordringer i form 
af  skriftlighed, obligatorisk modeltænkning mv. (jf. Billede II-IV). 
Qvortrup (2001:125) formulerer læring i en sentens: ”At lære er at tilkoble sig 
en forskel og at gøre denne forskel til en forskel.” Hermed er det på én gang givet 
hvor enkelt og hvor kompliceret læringsledelse bliver. Og hvordan man som 
[Skolens] projektledelse – på trods af  den forskelstilkobling der måtte lykkes – 
fortløbende er bundet op på at frembringe forskelle der har sandsynlighed for 
at kunne fungere som tilkoblingsduelige, forskelsgørende forskelle i visionens 
retning. Det er værd at minde om at de forskelle som læringsledelse bidrager til 
at frembringe ikke handler isoleret om læring; forskellene skal først og fremmest 
som beslutningspræmisser bidrage til en gunstig fortsættelse af  beslutnings-
kommunikationen (jf. 7b. p.131f.). Læringsledelse kommer da især til at angå 
udfoldelsen og operationaliseringen af  beslutningspræmisser.
Læringsledelse bliver med denne fremstilling ikke reserveret til skoler eller til 
ledelse af  uddannelsesinstitutioner; tværtimod rækker argumentationen ud efter 
alle moderne organisationer. Uden for den systemteoretiske ramme kan ’lærings-
ledelse’ trække inspiration fra Wadels (1997) forslag om ’pædagogisk ledelse’ som 
ledelse af  læring generelt i organisationer.442 Qvortrup (2004a:250;2004b:32) 
argumenterer parallelt for en ’pædagogisk ledelse’, men gør begrebet dobbeltty-
digt således at det både specifikt betegner ledelse af  pædagogiske institutioner og 
det generelle – hos Qvortrup: beslutningspræmisledelse.443 Gleerup (2006:13f.) 
440 Derfor kunne man også med rette lade læringsledelse generalisere til iagttagelsesledelse, beslutningsledelse 

eller endnu mere basalt: kommunikationsledelse. Men i så fald vil alt være kommunikationsledelse. 
Læringsledelse er som begreb forbeholdt ledelse af  processer hvor ’nogen har noget for med nogens 
læring’ (jf. Luhmanns beskrivelse af  opdragelse(ssystemet) som specialiseret kommunikation med 
henblik på (person)forandring 1993a:163, 2000b:528).

441 Se Bramming & Frandsen 2003.
442 Wadel (og med ham Møller 2003) knytter ikke eksplicit pædagogisk ledelse til en skelnen af  ledelse 

af  anden orden over for første ordens ledelse; til gengæld differentierer han mellem produktiv og 
reproduktiv pædagogisk ledelse – hvilket giver en frugtbar spejling. Wadel er selv inspireret af  den 
engelsksprogede diskussion af  forståelsen af  ’educational leadership’, især hos Smyth (1989). Hos Smyth 
bliver modellen for ledelse a ’pedagogic’ one som en klart osmotisk parallel mellem den gode pædagogiske 
proces og god ledelse (ibid.:191f.). Diskussionen er især markeret som modtræk til ’managerial’. 
’Pedagogical leadership’ kommer på den måde (se fx også Sergiovanni 1998, Webb 2005) mere til at 
udtrykke en norm for ledelses relationelle forholdemåde end en forestilling om organisationsledelse.

443 ’Pædagogisk ledelse’ har som begreb mange aktionærer og det bliver hyppigt uklart hvad ’pædagogisk’ 
refererer til: ledelsens professionsfaglige baggrund, til ledelsesadfærden eller fx til læring som ledelsens 
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foreslår ’pædagogisk ledelse’ som missing-link til forbindelse af  udviklingsledelse 
og strategisk ledelse. Gleerups distinktion af  strategisk ledelse|udviklingsledelse 
bliver en skelnen inden for samme register som foreskrivelse|situerethed – og 
derfor kunne pædagogisk ledelse her ækvivalere læringsledelse som iagttagel-
sespunkt. Gleerup synes nu i stedet at koncentrere den pædagogiske ledelse 
til at anvende de rette pædagogiske metoder.444 Disse begrebslige uskarpheder og den 
traditionelle forbundethed mellem ’pædagogisk’ og skole styrker mit forslag om 
’læringsledelse’ som betegnelse for ledelse af  organisationens præmisgørende 
anden ordens iagttagelser.

PRÆMISBESTEMMELSE IAGTTAGET I:  
ORGANISATIONSDIDAKTIK

Henvisningen fra organisationslæring og læringsledelse til en organisations 
didaktik synes logisk, men ræsonnementet stikker dybere end til slægtskabet 
mellem læring og didaktik. Analysen af  Billede V frembragte en distinktion af  
anden ordens ledelse|situativ ledelse – der lod sig forskyde til en skelnen af
foreskrivelse|situerethed. I et anden ordens blik dukker iagttagelsespunktet frem 
som analytisk ledelse; en særlig analytik som blev foregrebet som didaktik. Eller 
med andre ord: differencen mellem foreskrivelse|situerethed sætter [Skolens] 
projektledelse som didaktisk. Projektledelsen består således af  didaktisk funderet 
bestemmelse af  den gunstige balance mellem foreskrivelse og situerethed – hvad 
der skal foreskrives projektsystemet og hvad der skal overlades til projektsy-
stemets situative selvbestemmelse. På denne måde genafspilles distinktionen 
af  beslutningspræmis|beslutning, men inden for en læringskontekst. Dette 
svarer til at [Skolens] projektledelse i Billede V bruger megen tid på at udtænke 
hvordan der tilrettelægges og hvordan lærerne vil reagere hvis vi gør sådan og 
sådan – altså overvejelser af  hvad der kan få projektsystemet bevæget i den 
ønskede retning.
Jeg foreslår at begribe denne bestemmelse af  beslutningspræmis i organisationen 

genstand. På dansk (og nordisk, fx Grøterud & Nielsen 2001) grund er der udbredt praksis for at associere 
’pædagogisk ledelse’ med skoler; ’pædagogisk’ bruges til at angive nødvendigheden af  at skoleledelse er 
funderet i en pædagogisk faglighed (Qvortrup 2004a:246). Moos (2003:14) fremhæver at pædagogisk ledelse 
er en ...”samlende forståelse af, hvordan ledelse i pædagogiske institutioner kan tænkes og praktiseres”... – snarere 
end en ledelsesteori. Moos (ibid.:310) byder dog alligevel på pædagogisk ledelse som ...”den målrettede og 
specialiserede kommunikation og tilrettelæggelse af  kommunikation og de forudsætninger for kommunikation, hvis 
mål er at stimulere læring og kommunikation hos såvel elever og medarbejdere som sig selv.” Dette giver begrebslig 
uklarhed i sig selv, men også den adjektiviske kobling af  ’pædagogisk’ til ’ledelse’ og sammenblandingen 
med skolens opgave som skole (jf. note 334) skaber kategorial ujævnhed i begreberne – som når Moos 
(ibid.:124) sammenfatter pædagogisk ledelse som ledelse for og som dannelse. Trods sympati for de ædle 
hensigter på ’skolens’ vegne kan man med en spids replik på ’organisationens’ vegne være nødt til at 
spørge: Skal ledelsen hos Bakkegårdens Småkager da være sprød?

444 Gleerup (2003; 2006) refererer til det såkaldte pædagogiske paradoks (eksempelvis: at bestemme til myn-
diggørelse); derved kommer han til i høj grad at fokusere pædagogisk ledelse på medarbejderforholdet. 
Selv om medarbejderforholdet er blevet dramatisk anderledes i moderne (offentlige) organisationer (jf. 
Andersen & Born 2001), så må det være ’opgaven’ mere end medlemmernes selvdannelse der udgør 
organisationens sigtepunkt.
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som organisationsdidaktisk; organisationsdidaktik indbefatter således både 
bevægelsens retning og forestillinger om måden-hvorpå.445 Organisationsdidaktik 
er ikke et originalt forslag; begrebet organisationsdidaktik eksisterer allerede i en 
skandinavisk form (Dale 1989; 1998; 2003)446 og i en tysk forståelse (Lehnhoff  
1998, Geißler 2000; Ackermann 2005), men trods bestræbelser på at gøre 
organisationsdidaktikken almen har den skandinaviske form haft svært ved at 
gøre sig fri af  skolekonteksten – hvor organisationsdidaktik i den tyske forståelse 
synes at være reserveret til erklærede læreprocesser i organisationer. Mit forslag 
om organisationsdidaktik som alment iagttagelsespunkt for ledelse i organisa-
tioner indebærer således dels en løsladelse af  didaktikken fra en konventionel 
undervisningskontekst, dels en rekonstruktion af  organisationsdidaktikken 
som begreb. 

Hvad skal der til for at løslade didaktikken fra den konventionelle kontekst af  
undervisning?
Didaktikkens nyere historie spænder sig ud i to dimensioner af  relevans for denne 
afhandling: især didaktikbegrebets bredde inden for sin egen selvforståelse, men 
også til dels den vanskelige transfer mellem et tysk-skandinavisk didaktikbegreb 
og et ikke-tilsvarende engelsk-amerikansk curriculumbegreb.447 
Breddespørgsmålet handler om i hvor høj grad metodesiden og undervisningens 
praksis har skullet være med i et didaktisk fokus – hvor ’indhold’ er kronjuvel. 
Med forskellige vægtlægninger samler den almene didaktik sig aktuelt om et bredt 
didaktikbegreb der omfatter refleksion, analyser og begrundede beslutninger 
der vedrører formål, indhold og metode i undervisningen (jf. Schnack 2004; 
1993, Laursen 1997, Jank & Meyer 2006). Som det bemærkes – med tilløb 
til fortrydelse – kan didaktik anvendes i sammenhæng med enhver form for 
undersøgelse, forskning eller overvejelse der har med dem Phänomen des Lehrens 
at gøre (Nordenbo & Reisby & Schnack 1995:286). 

Trods didaktikbegrebets historiske forbindelse med dannelsesbegrebet kan 
didaktikken således aktuelt betegnes som en analytisk disciplin der angår teori 
og praksis i bestemmelsen af  lære(r)processer. Man kan se dette som et aspekt 

445 Forbindelsen mellem det strategiske og det situerede niveau er således ikke metodisk – som Gleerups 
forslag ovenfor om pædagogisk ledelse; den efterlyste forbindelse må nødvendigvis skabes af  et meta-
begreb der favner begge niveauer, fx netop: organisationsdidaktik.

446 Jeg forbigår Qvortrups (2006a:94f.) forsøg på at oprette ’almen organisationsdidaktik’ som ’teorien 
om skolen som organisation og bygning’, altså om den organisatoriske og fysiske skoles didaktiske 
indflydelse på elevers læring. Alene sprogligt logisk er begrebsbrugen tvivlsom.

447 Transferproblemet har historiske forklaringer og besværliggør internationalisering af  den didaktiske 
(skole)drøftelse – som vi forstår den; på engelsk vedrører didactics i teknisk forstand det metodisk-
praktiske og didactical anvendes om det påtrængende belærende (Hopmann & Riquarts 1995). Didaktik 
kunne iflg. Laursen (2003:168) på engelsk fx være theories of  teaching and learning, men med en sådan 
binding til theories forsvinder vigtige dimensioner af  det brede didaktikbegreb. I denne afhandling 
afgrænser problemet sig til adækvat oversættelse af  selve begrebet ’organisationsdidaktik’ (Se p. 200 
note 566).
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af  (også) didaktikkens refleksive vending.448 Denne afhandling udnytter de 
åbenlyse fordele ved denne brede forståelse af  didaktikbegrebet og af  dets 
analytiske dimension: Uden videre ophævelser løsner afhandlingen med denne 
argumentation didaktikken fra dens reserverede position hos undervisningen og 
applikerer som de ovennævnte didaktikbegrebet på organisationers processer – i 
første omgang på organisationers læreprocesser. Ovenfor blev læringsledelse 
udfoldet som en gennemgribende figur for ledelse i moderne organisationer og 
på denne måde kommer organisationsdidaktikken også til at være et forslag der 
rækker ud over isolerede læringsperspektiver. Forslaget sigter derfor mod at gøre 
organisationsdidaktik til generel bestemmelse af  organisationens processer. Et 
sådant sigte giver anledning til at opholde sig ved den almene organisationsteori 
– hvilket organisationsteoretisk behov skal organisationsdidaktikken svare på? 
Hvad kan med fordel afløses af  begrebet organisationsdidaktik? Svaret bliver 
i korthed: Strategisk ledelse.

PRÆMISBESTEMMELSE IAGTTAGET II:  
Strategy formation?

Det ville være en overdrivelse at gøre ’strategisk ledelse’ til et egentligt pro-
blem, men man kan med dækning hævde at begrebet om strategisk ledelse er 
så udbredt og uskarpt at det kommer til at spærre for mere hensigtsmæssige 
iagttagelsespunkter i organisationen. I denne sammenhæng forbigår jeg at den 
almene organisationsteori synes at negligere betydningen af  det strategiskes 
tvivlsomme arv fra en militær diskurs der er med til at konstruere organisa-
tioner og deres omverden i samme stereotyp.449 Ligeledes kan man i denne 
sammenhæng vælge at se bort fra at strategibegrebet historisk har været særligt 
knyttet til en teknisk-rationel intention om strategic planning og at der stadig inden 
for strategibegrebets egne rammer må bruges mange ord på at differentiere 
tidssvarende strategitænkning fra mere instrumentelle forståelser.450 Drøftelsen 
angår således udelukkende den afdæmpede udlægning af  strategisk ledelse der 
fremhæves i konventionel organisationsteori aktuelt. Lad Klausen (2004) være 
eksponent for beskrivelse af  begrebet om en nødvendig strategisk ledelse i 
moderne organisationer: Klausen når med henvisning til den historiske udvikling 
af  begrebet frem til at definere strategisk ledelse som ...”den proces, hvorigennem 
(...) [aktører] træffer beslutninger om og løbende prioriterer, reviderer og justerer langsigtede 
mål og vælger mellem strategier på strategiske arenaer, samt implementerer strategierne og med 
passende mellemrum justerer mission og vision.”(ibid.:44). Strategi i sig selv defineres 
som ...”det overordnede mønster, der opstår som følge af  inkrementel udvikling og bevidste valg 
og prioriteringer af  delmål og veje til indløsning af  mission, vision og overordnede langsigtede 

448 Laursen 1997:60ff.; eller som en konsekvens af  en ’moderne moderne didaktik’ (Rasmussen 
1996:88).

449 Se fx Klausen 2004:15.
450 Jf. Mintzberg 1994; det utidssvarende teknisk-rationelle er drøftet i 6b. p.84ff.
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mål.”(ibid.)451 I et anden ordens blik bærer disse definitioner nogle centrale 
distinktioner – eksempelvis aktualiseringen af  det ’langsigtede’ over for det man 
kan forstå som ’situeret’. Samme skelnen kan også iagttages i forskydning som 
en skelnen af  det overordnede|det operationelle. En tredje skelnen handler om 
i hvor høj grad strategi kan tilskrives et udøvet valg eller alternativt må tilskrives 
inkrementel fremvækst; denne distinktion kan formuleres som en distinktionen 
af  det kontrollerede|det emergente.
Distinktionerne af  langsigtet|situeret og overordnet|operationel kan opfattes 
som paralleller til den difference mellem foreskrivelse|situerethed der ovenfor 
satte [Skolens] projektledelse som didaktisk. I den henseende kan forbeholdet 
koncentreres om hvor vidt eksemplets definition af  strategisk ledelse fører til 
overprioritering af  de store linier og til en indsnævret kausal-mekanik mellem 
strategi og implementering. Strategisk ledelse kunne se ud til at falde igennem 
på den afgørende processuelle dimension fordi begrebet i sin egen forståelse, 
trods definitionen og retorikken, distancerer sig fra indløsningen i praksis.452 
Dette bliver i hvert fald et problem når man tildeler begrebet suveræn position 
og hævder at al ledelse bør være strategisk ledelse (ibid.:48).
Som oversat begreb deler strategisk ledelse uskarpheden med pædagogisk ledelse. 
Er der tale om ledelse af  organisationens strategier eller om en særlig strategisk 
måde at være ledelse på? Kan ledelse overhovedet være ikke-strategisk? Med 
den brede definition på strategi synes differencen mellem det kontrollerede|det 
emergente uforvarende at sætte strategisk ledelse som fortolker af  autopoietisk 
frembragte strategier – snarere end som ansvarlig for strategier i klassisk for-
stand. Dette er naturligvis ikke overraskende ud fra forestillinger om ledelse i 
selvreferentielle autopoietiske systemer, men i en kausalt præget ledelsesforståelse 
vil det være fatalt og strategisk ledelse risikerer at stå som tømt begreb.453

Hvis pointen derimod bliver at strategiarbejde er en vigtig del af  ledelsesopgaven 
og at strategiformulering er en del af  ’det forhandlede’ i moderne organisationer, 
så kommer man med differencen mellem det kontrollerede|det emergente back 
to basics hos Mintzberg (1994): Mintzberg betoner strategiers emergente træk 
og beskriver den faktiske strategi (realized) som en kombination af  villet strategi 
(deliberate) og emergerende strategi (emergent)(p.24f.). Mintzberg retter (derfor) 
opmærksomheden mod strategy formation; i beskrivelsen af  denne strategidannelse 
forlener han netop processen med nærmest autopoietiske træk.454 Det kan være 
vanskeligt at stille sig i spidsen for emergensen...; og Mintzberg taler da heller 

451 Klausen (2004:44) skelner lidt uklart mellem strategi og den ubestemte flerhed strategier. ’Strategier’ 
adskiller sig tilsyneladende ved at være mere operationelle strategier, ’delmønstre’, som bringes i 
anvendelse i de særlige diskursive felter der benævnes ’strategiske arenaer’.

452 Jf. ibid.:128: ”Det er overordnet og langsigtet og drejer sig om forhold, der er af  strategisk betydning.”
453 Man kan spidst med Klausens egen vending (ibid.:150) bemærke at han demonstrerer således med al 

ønskelig tydelighed, men uden selv at vide det, hvorfor ledelse af  moderne organisationer ikke kan reduceres til 
strategisk ledelse. Løsningen ligger dog heller ikke i at gøre det emergente til præfiks som når Radich, 
Printz & Drejer (2006) foreslår emergent strategisk ledelse. Selv med en tydelig reference til Mintzberg 
bidrager forslaget blot til begrebsforbistringen.

454 Mintzberg 1994, se fx pp. 26; 241; 287.
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ikke om strategisk ledelse (i så fald strategic management), men mere nøgternt om 
strategic thinking (ibid.:291) som et integreret perspektiv på handling. Strategisk 
tænkning fungerer således som iagttagelsespunkt i lighed med den mere omfat-
tende analytik der ovenfor blev foreslået som didaktisk. Strategibegrebet hos 
Mintzberg konstrueres især som modbillede til en teknisk-rationel tradition 
for planning. Det kan være forklaringen på at dannelsen af  strategier også hos 
Mintzberg får fyldigere behandling end selve indløsningen af  strategierne – selv 
om Mintzberg lægger vægt på det operationelles betydning i strategidannelsen. 
Dermed forbliver det strategiers vægtigste bidrag: at være sagsforhold når der 
forhandles retning i organisationen. 

Afrundende kan man derfor sige at den strategiske ydelse i konventionel 
organisationsteori ikke ligger i hævdelsen af  det langsigtede som en art fore-
gribelse – der ikke er meget bevendt under uforudsigelig kompleksitet. Den 
strategiske ydelse ligger i stedet på det symbolske niveau, hvor det dog snarere 
giver mening at tale om ’strategi’ som ’vision’.455 Strategi får på denne måde 
mulighed for at fungere som kommunikation af  organisationens retning – i 
sidste instans som kommunikation af  mening. Således kan strategien integrere 
det begrundende i det symbolske. 
Den strategiske ydelse på et operativt niveau vil karakteristisk for moderne 
organisationer skulle være i form af  anden ordens strategier.456

ORGANISATIONSDIDAKTIK IAGTTAGET I:  
BESAT KATEGORI?

Med ledelsesudfordringen fra Billede V sat som differencen mellem 
foreskrivelse|situerethed bliver der efterspørgsel på begreber med spændvidde 
fra de strategiske til de operationelle registre. Det korte sideblik ovenfor viser 
at strategibegrebet i organisationsteorien hovedsageligt varetager differencen 
mellem selv- og fremmedreference; denne løbende iagttagelse af  differencen 
mellem indenfor og udenfor er en vigtig dimension af  ledelse og af  mo-
derne (heterofone) organisationers bestemmelse af  præmishorisont (jf. 6b. 
p.83).457 Vigtig, men dog ikke tilstrækkelig og derfor forslaget om et begreb 
der også omfatter det operationelle og dermed et processuelt perspektiv: 
organisationsdidaktik.458

Man kan foregribe den følgende argumentation og fastlægge begrebet organisati-
onsdidaktik grundlæggende på to fyndige måder. Den umiddelbart operationali-
serbare: Organisationsdidaktik er den refleksive bestemmelse af  organisationens 
hvorfor, hvad og hvordan. Og en system- eller distinktionsteoretisk som lader 

455 Jf. også Mintzberg 1994, se fx pp. 209; 240.
456 Andersen & Born 2003:203.
457 Luhmann 2000a:315.
458 Lehnhoff  (1998:273f.) peger i sin argumentation for organisationsdidaktik tilsvarende på strategibe-

grebets mangler.
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sig operationalisere mere middelbart: Organisationsdidaktik er intet andet end 
differencen mellem organisationens organisering og organisationen. 
Disse to udlægninger bliver sigtelinier for resten af  afsnittet.

Drøftelsen ovenfor løslod didaktikken fra en traditionel undervisningskontekst 
– til fordel for en almen bestemmelse af  læreprocesser; udfoldelsen af  organisa-
tionsdidaktikken må på samme måde indledningsvist undersøge den eksisterende 
begrebsforståelse forud for en egentlig rekonstruktion af  begrebet: 
Trods karakteristiske fællestræk kan man tale om to forskellige spor i den 
skandinaviske og den tyske udgave af  organisationsdidaktikken. Forenklet: Den 
skandinaviske udgave skyldes i udpræget grad Dale (1989, 1998, 2003) og kan 
siges at aktualisere ’rationalitet’ over for noget der lader sig sammenfatte som 
’uprofessionalitet’; iagttagelsespunktet bliver at forstå som en professionalise-
ringsambition på organisationens vegne. 
Den tyske udgave har sit primære fæste hos Lehnhoff  (1998) og Geißler (2000) 
og aktualiserer ’Bildung’ over for noget der lader sig sammenfatte som ’instru-
mentel udvikling’; 459 iagttagelsespunktet bliver hér at forstå som en ambition 
om subjektgørende organisationslæring. Geißler er dog i tråd med sit fokus på 
Bildung mere optaget af  ’organisationspædagogik’ end af  organisationsdidaktik; 
han foreslår organisationspædagogikken som en art meta-position i forhold 
til de andre videnskaber som beskæftiger sig med organisationer (ibid.:46). 
Organisationsdidaktikken forstås underordnet som organisationspädagogisches 
Interventionen (ibid.:259) og dermed fokuseret som en organisationslæringens 
didaktik (Lehnhoff  1998:257). Trods tilløbet til at privilegere organisationspæda-
gogikken over for organisationer som helhed eller systemer, kommer den tyske 
udgave dog til at hælde mod differentiering på to niveauer; dels ved alligevel 
at behandle organisatorisk læring som overvejende særskilte processer i stedet 
for at se læring som organisationers almene funktionsmåde; dels ved at iagttage 
organisationsdidaktikken som middel til at realisere en organisationspædagogisk 
Bildung. Organisationsdidaktik bliver ...”eine strategisches Erschließungslernen 
fördernde Ermöglichungsdidaktik, die dreierlei ermöglichen will und kann, nämlich 
organisationale Selbstdiagnosen, Reflexionen und Kontingenzerfahrungen.”460 Didaktikkens 
opgave bliver således at muliggøre organisationspædagogikkens indhold – et 
indhold der i en overvejende refleksiv eller meta-kommunikativ bestemmelse 
ikke stikker ud fra bestemmelsen af  organisatorisk læring ovenfor. En strategisches 
Erschließungslernen vil distinktionsteoretisk komme til at handle om iagttagelser 
på baggrund af  iagttagelsesledende forskelle (jf. ovenfor p.147; 119f.).

Dales bestemmelse af  didaktik er i overensstemmelse med den brede, almene 
udlægning ovenfor – og han udnytter løsladelsen af  didaktikken fra under-
visningen: ”Ved didaktik forstås da teori om, hvad der skal, hvordan indholdet skal 
organiseres og læres, og svar på hvorfor, [...] men vi markerer en afgørende forskydning 
459 Geißler (2000:51f.) sætter Bildung lig med deutero-læring.
460 Geißler 2000:270, inspireret til indholdskategorierne hos Wollnik (1994:146f.).



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

154

af  synsvinklen, idet vi også forbinder organisationsteori med didaktikken.” (Dale 
1998:18). Selv om skolen således er Dales afsæt, adresserer han behovet for at 
udvikle en organisationsdidaktik for organisationslæring til moderne organisa-
tioner generelt (ibid.:35). Også Dales organisationsdidaktiske spor er refleksivt. 
”Organisationsdidaktikken spørger : [fx] Hvordan udvikler man sociale systemer som 
reflekterer over sig selv?”(ibid.:18) og dermed får sig selv som tema (ibid.:34). 
Organisationsdidaktikken spejles hos Dale i et begreb om ’didaktisk rationalitet’ 
som udtryk for organisationens (pædagogiske) professionalitet.461 ’Didaktisk 
rationalitet’ består i at realisere en komplementær relation mellem tre prak-
sisniveauer med tilhørende kompetenceniveauer – kaldet K1, K2 og K3. I 
et anden ordens blik kan man fremstille de tre kompetenceniveauer som tre 
distinktioner: På K1-niveauet skelnes det faktiske over for det intenderede, 
iagttaget ud fra ’konsistens’ i gennemførelsen af  opgaver. K2-kompetencen 
kommer frem som en skelnen af  det relevante|de mulige alternativer, iagttaget 
ud fra ’realisme’ i konstruktionen af  opgaver. K3-kompetence træder frem som 
en distinktion af  meta-rationalitet|praksis-rationalitet, iagttaget ud fra ’kritisk 
analyse’ af  opgaverne i deres kontekst. K3-niveauet er hos Dale eksplicit knyttet 
til (didaktisk) teoretiske kompetencer og til at fungere som meta-niveau for 
kompetenceniveauerne K1 og K2.462 
Med bestemmelsen af  ’didaktisk rationalitet’ åbner Dale også for muligheden 
af  en tilsvarende ’organisationsdidaktisk rationalitet’. Trods erklæringen om 
organisationsdidaktikkens generelle perspektiv er Dale dog tilbøjelig til at holde 
sin begrebsudvikling tæt til skoleorganisationen som fænomen. Til gengæld 
får han med billedet på en ’organisationsdidaktisk rationalitet’ i skitseform 
anskueliggjort organisationsdidaktik som et begreb der lader sig løfte over i 
teorien om organisationer som autopoietisk selvreferentielle systemer;463 på 
denne vis bliver organisationsdidaktikken en optik for organisationens måde 
på at komme til rette med kontingensen og de autopoietiske processer. 

Denne mindre ekskurs viser at organisationsdidaktik ikke er en besat kategori, 
men dog beboet. Både det skandinaviske og det tyske spor tager afsæt i organi-
sationslæringens behov for en organisationsdidaktik.464 En sådan aktualisering 
af  organisationens læreprocesser må ske i difference til noget mere rutinise-
ret – eksempelvis organisationens drift. Begge organisationsdidaktiske spor 
begrunder ligeledes organisationslæringen generelt i moderne organisationers 
461 Dale 1998:21ff. Dales ’rationalitet’ henter inspiration hos Habermas.
462 I betragtning af  disse kompetenceniveauers centrale betydning i Dales tænkning om professionalitet 

finder man ikke hos Dale nogen synderlig systematisk eller entydig udredning af  begreberne (sml. Dale 
1993, 1998, 2003). Dette giver naturligvis større spillerum i fortolkningen – og i ’skoleorganisations-
litteraturen’ almindelig anledning til at reducere niveauerne til en art praktisk taksonomi, se fx Petersen 
2003.

463 Hermed lader jeg Dales hermeneutiske ’rationalitet’ afløse af  autopoiese.
464 Dale (1998:18) fastholder tydeligst organisationsperspektivet på en kollektiv læring – hvor Bildung 

i højere grad synes at føre det tyske fokus over på de lærende organisationsmedlemmers læring, jf. 
Geißler 2000:50; Lehnhoff  1998:255; begge disse behandler dog organisatorisk læring som kollektive 
læreprocesser, henvist til organisationsmedlemmers individuelle læring.
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kompleksitetsudfordringer (Lehnhoff  1998:253f.; Dale 2003:71f.). Når læring 
således iagttages som et generelt vilkår vil differencen mellem læring og drift 
imidlertid ’klappe sammen’ og dermed kommer organisationsdidaktik ikke alene 
til at angå specifikke læringssystemer, men til at angå organisationssystemets 
funktionsmåde generelt. Denne sidste, afgørende konsekvens undlader begge 
de organisationsdidaktiske spor at drage; som vist ovenfor ligger det dog til-
gængeligt at forskyde Dales (organisations)didaktiske rationalitet til et generelt 
systemniveau. 

ORGANISATIONSDIDAKTIK IAGTTAGET II:  
REKONSTRUKTION

Analysen af  Billede V frembragte læringsledelse som betegnelse for ledelse af  
organisationens præmisgørende anden ordens iagttagelser. Og på denne måde 
sattes læringsledelse som bestemmelse af  præmisser for (projekt)systemet: 
organisationsdidaktik. Fra analysens anden ordens blik – med afstikkere til 
organisationsteoriens strategibegreb, til didaktikbegrebet og til allerede eksi-
sterende versioner af  organisatorisk didaktik – samler afsnittet sig i det videre 
om læringsledelse i dennes udfoldelse gennem organisationsdidaktik. 
For god ordens skyld må man minde om at organisationsdidaktik ikke findes 
som begreb hos Luhmann. Men Luhmann beskriver forhold der kan siges 
at ækvivalere, og som jeg i det følgende vil anvende i rekonstruktionen af  en 
adækvat organisationsdidaktik – med henvisning til [Skolens] projekt og rettet 
mod moderne organisationer generelt. 
Organisationsdidaktik yder som funktion Reflexion der Organisation in der Organisation 
og bliver i sig selv udtryk for Organisation der Organisation.465 Det handler således 
om organiseringen af  den kommunikation som udgør organisationen. På denne 
måde frembringes bestemmelsen ovenfor: Organisationsdidaktik er intet andet 
end differencen mellem organisationens organisering og organisationen. Med 
denne meta-difference indsættes en reel forskel med hvilken der kan styres (sml. 
6b. p.92f.) gennem bestræbelsen på håndtering af  differencen. Der er dog ikke 
tale om en klassisk kybernetisk styringsdifference, og dette gør fortfarende mini-
mering til et mindre vellykket begreb over for sådanne differencer der uafladeligt 
fornyer sig selv eller ligefrem må søges opretholdt i alle ikke-trivielle organisa-
tioner. I analysen af  Billede V kan distinktionen foreskrivelse|situerethed ses 
som en forskydning af  denne grundlæggende organisationsdidaktiske difference. 
[Skolens] projektledelse kan aldrig med foreskrivelse indhente situeretheden, 
men må besinde sig på at præstere Zukunftvorsorge med alle uforudsigelighedens 
fradrag.466 Uden for en endelighedens kontekst bliver minimering en misvisende 
465 Luhmann 2000a:327; man kan gå ud fra ...”dass die Organisation der kommunikativen Vernetzung des Systems 

nichts anderes ist als das strukturelle Komplement zur Autopoiesis des Systems.” (ibid.) og derfor handler om ...”der 
Organisation kommunikativer Verknüpfungen für Absorption und Wiedergewinn von Entscheidungsunsicherheit.” 
(ibid.:321). I den forstand handler organiseringen om at frembringe kommunikationsveje (ibid.:316). 
Jeg tillader mig på dansk at lade denne Organisation være både ’organisation’ og ’organisering’.

466 Jf. Luhmann 2000a:249; Willke 1994:111.
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gradbøjning af  selve differencen i en styringsdifference;467 som vist i 6b. handler 
eksempelvis visionsstyring om optimering af  en difference, og styring i form 
af  organisationsdidaktik kommer til at handle om refleksion af  en difference. 
[Skolens] projektledelse reflekterer i Billede V den gunstige balance mellem 
det som skal foreskrives og det som skal overlades til det situerede. Denne 
refleksion indgår i refleksionen af  organisationens organisering|organisationen 
– ligesom kommunikationens tilkoblingsduelighed (jf. 5b.), visionaliseringens 
distinktioner (jf. 6b.), differencen beslutningspræmis|beslutning (jf. 7b.) og 
iagttagelse-af-projektsystemets-iagttagelse-af-muligheder (jf. ovenfor). Hermed 
er blot nævnt nogle centrale aspekter af  den organisationsdidaktiske refleksion. 
Organisationsdidaktikken forlenes på denne måde med en oscillatorfunktion 
hvor der oscilleres refleksivt mellem differencens to sider. Organisationsdidaktik 
bliver som læringsledelse en anden ordens iagttagelse af  organisation, men mere 
afgørende også en anden ordens iagttagelse af  ledelse.468 Organisationsdidaktikken 
skal på den baggrund levere præmisser for præmisbeslutningerne som en art 
meta-program (Luhmann 2000a:228) der kunne åbne for en sammenligning 
med den konventionelle organisationsteoris strategiske beslutninger (ibid.:223). 
Hvor det konventionelle strategibegreb synes at have vanskeligt ved at komme 
fri af  meta-niveauet, så bliver organisationsdidaktikken inden for teorien om 
autopoietisk selvreferentielle systemer alene bundet af  de distinktioner der 
frembringer systemets iagttagelser.
Organisationsdidaktikken bliver meta-program for ledelses programmerende 
funktion – fx med at fiksere et sæt af  besluttede præmisser for beslutninger, 
udtrykt gennem aktivering af  ledelsesskabende styringsteknologier;469 men da 
enhver anden ordens iagttagelse også samtidig er en første ordens iagttagelse, 
ville organisationsdidaktikken ikke kunne reservere sig selv til et meta-niveau. 
Organisationsdidaktik udsteder derimod garanti for tilstedeværelsen af  anden 
ordens iagttagelser i organisationen.

ORGANISATIONSDIDAKTIK IAGTTAGET III: OPERATION

Organisationsdidaktikken kan dog operationelt ikke nøjes med at garantere 
iagttagelser af  anden orden; differencen mellem organisationens organisering 
og organisationen må finde udtryk i mere operationelle differencer. Der må 
med Luhmanns metafor sikres Bodenhaftung der gør organisationen håndgri-
belig (wahrnehmbar) for sig selv.470 En generel organisationsdidaktik kan som 

467 Analogt hos Luhmann 2000b:536: Differencen mellem planlægning og iagttagelse af  planlægning kan 
ikke elimineres; ethvert udligningsforsøg udsætter sig for iagttagelse inden for en ramme af  dobbelt 
kontingens. Her bliver tale om hyperkompleksitet.

468 Dermed et meta-styringsværktøj jf. terminologien hos Andersen & Thygesen 2004b:36; organisati-
onsdidaktik kommer på denne måde til at handle om hvordan man vælger styringsværktøj før end 
styringsværktøjerne vælger ledelse (styring), jf. også Bramming & Frandsen 2003:136.

469 Organisationsdidaktik bliver reflekteret selvskabelse af  ledelse, jf. Thygesen 2003:298f.
470 Luhmann 2000a:148f.; Luhmann lader dette omfatte mere end (blot) konkretiseringer af  det abstrakte, 

nemlig alt det som gestalter organisationen for de psykiske systemer i dens omverden.
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antydet ovenfor hente inspiration til denne konkretisering i en generel didaktik: 
Organisationsdidaktik er den refleksive afklaring af  organisationens hvorfor, 
hvad og hvordan. I et anden ordens blik bliver disse didaktiske grundspørgsmål 
iagttagelsespunkter for hver sin – men indbyrdes sammenhængende – skelnen. 
Gennem ’hvorfor’ aktualiseres begrundelse|kontingens; man kan henvise 
begrundelse til den distinktionsduelige Selbstorganisation der er nødvendig hvis 
systemet skal være i stand til ...”sich selbst die Rahmenbedingungen zu geben, die es zu 
einer Enscheidung über Entscheidungsprämissen, also Organisationsplanung befähigen.” Der 
er på denne måde tale om at identificere de særlige beslutningspræmisser der 
gør det muligt at iagttage og beskrive systemets kompleksitet.471 Distinktionen 
begrundelse|kontingens udfoldes i to dimensioner gennem de klassiske sy-
stemteoretiske distinktioner: det aktuelle|det mulige og system|omverden. 
Med begrundelse fikseres kontingensen forbigående – i reference til den om-
verdenskompleksitet og de ikke-aktualiserede muligheder der fungerer som 
begrundelsens andenside eller refleksionsværdi. På begrundelsesniveauet findes 
de tydeligste paralleller til det konventionelle strategibegreb, men det er værd at 
notere sig at begrundelser også ofte fremtræder systeminterne – og kun indirekte 
henføres til omverdensforhold. Således når analysen af  Billede V frembringer 
udviklingsdrift|driftsudvikling med ledelse, organisationalisering og endeligt 
’læring’ som iagttagelsespunkt. ”Komplekse systemer skal ikke kun tilpasse sig deres 
omverden, de skal også tilpasse sig deres egen kompleksitet.” (Luhmann 2000b:69)

Gennem ’hvad’ skelnes bestemmelse|begrundelse; begrundelse udgør et præ-
misforhold til bestemmelse. Endnu en gang et præmisforhold der ikke er kausalt, 
men hvor differencen som spændingsforskel alligevel ’styrer’ bestemmelsen af  
bestemmelsen i form af  rekursive re-entries. Med bestemmelse aktualiseres 
hvad der iagttages sagsligt og socialt i organisationen; [Skolens] vision (afsnit 
6.) er indbegrebet af  en sådan bestemmelse; fokusering på tilrettelæggelse af  
processer der processerer muligheder er ’bestemmelse’; tematisering af  fx kol-
legial forstyrrelse er ’bestemmelse’; og distinktionen foreskrivelse|situerethed 
bliver ligeledes en organisationsdidaktisk bestemmelse. Alle bestemmelser 
refererer – også selv om de ikke gør det eksplicit – til organisationsdidaktisk 
begrundelse eller rettere: til forskydninger af  begrundelse|kontingens.

Gennem ’hvordan’ skelnes måde|bestemmelse. ’Bestemmelse’ har samme 
præmisforhold til ’måde’ som ’begrundelse’ ovenfor havde til ’bestemmelse’. 
På distributiv vis bliver begrundelsen således også præmisforhold for måden. 
’Måde’ henviser (jf. 4. p.31) adverbielt til måden hvorpå noget foregår. En 
bestemmelse kan som udgangspunkt indløses på mange måder gennem iagt-
tagelse af  praksis. [Skolens] bestemmelse af  læring i Billederne I-V frembringer 
en projektmåde der adskiller sig fra projektmåder frembragt i et konventionelt 
organisationsteoretisk perspektiv (jf. 6b. p.98f.). Ligeledes kan man møde 

471 ibid. 305-306.
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måder – fx teknologier eller koncepter – der i forskellige kontekster refererer 
til forskellige bestemmelser; eksempelvis ’pædagogisk ledelse’ ovenfor.
Med disse eksempler bliver det også tydeligt at forholdet mellem måde og 
bestemmelse er en distinktion; hvad der i én sammenhæng skelnes som måde 
over for bestemmelse vil i næste sammenhæng eller blot i rekursiv videreførelse 
blive bestemmelse over for en mere differentieret måde. Gennem Billede IV 
blev ledelse af  anden orden iagttaget som ledelsesmåde ud fra ’bestemmelser’ 
i [Skolens] projekt (jf. 7b.). I nærværende afsnit er læringsledelse som anden 
ordensledelse blevet bestemmelse og dermed præmis for iagttagelse af  orga-
nisationsdidaktik som måde.

Organisationsdidaktik er med denne argumentation gjort til en operationel 
kobling af  tre iagttagelser (fig. 8.1) – og deres videre rekursive vernetzung.

Fig. 8.1: 

                   

begrundelse kontingens
bestemmelse mådebegrundelse bestemmelse

hvorfor hvad hvordan
 

Den operative kobling bliver i sig selv en iagttagelse eller en operation af  en 
skelnen inden for en ramme af  refleksive forskydninger.

ORGANISATIONSDIDAKTIK IAGTTAGET Iv: REFLEKSION

Analyse af  Billede V frembringer ledelsesprojektet som adskilt fra projektsyste-
met [Skolen] – eller mere alment: ledelsesopgaven|ledelse. Dette ledelsesprojekt 
eller ledelsesopgaven kan begribes som organisationsdidaktik; gennem organi-
sationsdidaktik iagttager ledelsen sig selv som ledelse og organisationsdidaktik-
ken bliver således meta-kommunikation af  ledelse. Meta-kommunikationen 
skal sætte ledelse i stand til at agere på iagttagelser af  anden orden; det er en 
forudsætning for den nødvendige usikkerhedsabsorption at der kan ageres 
på kalkuler af  typen was wäre wenn.472 Dette gælder særligt ...”für die ständige 
Vorreflexion der Konsequenzen von Möglichkeiten auf  der Ebene der Beobachtung zweiter 
Ordnung”.473 Dette er organisationsdidaktikkens dilemma: den skal beslutte for en 
endnu usikker realitet på et ufuldstændigt vidensgrundlag. Det synes at blive et 
kendetegn ved organisationens organisering at den har sig selv eller refleksionen 
som henvisningshorisont; beslutninger føres i højere grad tilbage til systemets 
egne beslutninger. Der gives ikke nogen eneste-rigtige beslutninger og også 
de organisationsdidaktiske beslutninger må derfor kalibreres refleksivt; i det 
hele taget må organisationens organisering afgøres kontekstbestemt, og der må 
472 Luhmann 2000a:208; 323.
473 ibid.:324.
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etableres refleksionssløjfer til erstatning for den kontingensramte sikkerhed.474 
Derfor kommer den offensive læringsledelse i første omgang – ironisk nok – i 
stand gennem en anden ordens tilbagetrækning.475 Dette bliver forudsætning 
for styring gennem refleksion af  en difference. Den organisationsdidaktiske 
refleksion bliver på denne måde både systemets autopoietiske overvågning af  
enhver usikkerhedsabsorption (Luhmann 2000a:318f.) og hovedspor for det 
forhandledes kommunikative tilkobling.476 Iagttagelsen af  organisationen ud 
fra organisationsdidaktik understreger hvorledes sociale systemer generelt er 
forskrevet til Dauerreflexivität ud fra styrende differencer. Dauerreflexivität søger at 
indhente eller kompensere for den serielle blindhed som følger af  iagttagelsers 
vernetzung.477

Den operative kobling af  de tre ovennævnte iagttagelser bliver en forskydning 
af  organisationens organisering|organisationen. I figur 8.2 er både kobling 
og kohærens mellem de tre udtrykt som det aktualiserede i denne forskydning 
– og i yderligere to: en forskydning til iagttagelsespunkterne ’refleksion’ og 
’intervention’. 

Fig. 8.2.:
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organisation
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begrundelse kontigens

begrundelsebestemmelse
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organisation

refleksion

Refleksion blev netop ovenfor gjort til iagttagelsespunkt for (styrings)dif-
ferencen organisationens organisering|organisationen. Hvis organisationsdi-
daktikken skal stå distancen operationelt må der imidlertid også iagttages ud 
fra ’intervention’.

ORGANISATIONSDIDAKTIK IAGTTAGET v: INTERvENTION

Man må inden for rammen af  det autopoietisk selvreferentielle erindre om at 
intervention ikke kan blive en naiv forestilling om at ledelse skal ’få det til at ske’ 

474 ibid.:325;328. Qvortrup (2001:26;152) taler om læringsstyring ud fra situativ refleksion.
475 Jf. Bramming og Frandsen (2003:200); anden ordens tilbagetrækning er dog i sig selv ikke tilstrækkelig 

som intervention.
476 Jf . 5b. p.93; i denne boldgade er der forslag om strategisk konversation (se Kristiansson 2003:174ff.) som 

begreb; det står dog uskarpt om indholdet er ’strategier’, eller konversationen snarere er adverbielt 
strategisk i et forsøg på at skabe intern tilpasning – ligeledes i hvilket omfang konversationen er 
’konversering med en bagtanke’ eller kan opfattes mere uhildet som ’kommunikation’.

477 Jf. Thyssen 2000:182.
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for organisationen – også når ledelse ikke tilregnes udløserkausalitet sker der 
alligevel noget i organisationen.478 Intervention inden for teori om autopoietisk 
selvreferentielle systemer må besinde sig på at være interventionsiagttagelser 
der angår interventionssystemets (ledelsessystemets) iagttagelser af  sine egne 
iagttagelser – og af  iagttagelser i organisationssystemet.479 I første tilfælde sker 
interventionen som forskydning af  ledelsessystemets iagttagelser; dette er hvad 
der sker i den organisationsdidaktiske refleksion. Det andet tilfælde handler 
om intervention i forhold til måden organisationen iagttager på og man kunne 
tilføje: i særlig grad om intervention i forhold til præmisgørende iagttagelser 
i organisationen. Når [Skolens] projektledelse som læringsledelse vil lægge til 
rette er dette således at forstå som intervention i forhold til (præmisser for) 
projektsystemets måde at iagttage på.480 Intervention uden gennemgribskausalitet 
kan kun fungere autokatalytisk som forstyrrelse eller irritation. Intervention 
bliver kommunikationsbidrag med tilbud om særlige strukturelle koblinger – 
orientierender Kopplungsoperationen – der skal kunne udløse en ønsket bevægelse i 
organisationens iagttagelser (Wollnik 1994:144;150). Organisationsdidaktikken 
må iagttage ud fra hvorfor, hvad og hvordan og dermed gøre sig forestillinger 
om hvad der vil kunne være plausible koblingsmuligheder i den ønskede retning 
– som når [Skolens] projektledelse i Billede V overvejer hvad projektsystemet 
gør hvis ledelsessystemet gør sådan og sådan. ”In any case, one must first be able to 
observe how the other system works before one can influence its self-steering”... (Luhmann 
1997a:54). Organisationsdidaktikken handler om denne umulige kontingente 
udregning af  organisationssystemet på organisationens vegne; med dette ar-
gument kan man få anledning til at skærpe bestemmelsen af  læringsledelse 
– eller ledelse generelt: Ledelse er specialiseret kommunikation med henblik 
på at orientere systemers iagttagelser i en retning (jf. note 440). Ledelse er 
således per definition et objektforhold – ledelse har iagttagelser som objekt. 
Og ledelses iagttagelsesorienterende kommunikation er oven i købet langtfra 
altid umiddelbart iagttagelig for eksempelvis organisationen; dels vil den også i 
stort omfang være ukendt for en ledelse selv – ledelse kommer bag på ledelse; 
dels – når ledelse faktisk iagttager sin egen iagttagelse som intervention – vil 
det i en lang række tilfælde være vanskeligt eller uhensigtsmæssigt at medkom-
munikere interventionsiagttagelsen.481 
Afsnit 9 vil fokusere på en særlig type af  sådanne organisationsdidaktiske 
kommunikationsbidrag med orienteringsfunktion.
478 Jf. 7b. og Luhmann 2000a:455. Geißler (2000:59) udtrykker noget tilsvarende med det didaktischen 

Subsidaritätsprinzip; didaktiksystemet må i vid udstrækning nøgternt forlade sig på dueligheden i 
læringssystemets autopoiese.

479 Jf. Bramming & Frandsen 2003:201ff.
480 Dette gælder også for konventionel management, fx indføringen af  et lean-koncept; skellet går ved 

den epistemologiske ædruelighed: ved indregningen af  autopoiesis-vilkårets operative lukkethed. 
Spidsformuleret: det intervenerede system beslutter selv interventionen, jf. Willke 1992:39.

481 I den organisationsdidaktiske refleksion vil der åbenlyst være mange tilfælde som i andre teoretiske 
kontekster vil få betegnelse af  manipulation. Således fx inden for Educational Leadership. March 
(1995:197), derimod, anerkender hensigtsmæssigheden af  de små manipulative indgreb. At distinkti-
onsteorien er usentimental bliver i den henseende heller ikke nogen modsætning til fx krav om etik.  
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9. 

9A. BILLEDE vI: ET HAMRENDE GODT PAPIR

I sin tid skrev vi ”midtvejsevaluering” og det er vi gået fra [munterhed i forsamlingen]... 
Vi står nu ved tærsklen til et projekt [latter].482 Bag skolelederens godt timede 
bemærkning ved indledningen af  et møde for alle lærere ligger den skinbarlige 
projektvirkelighed: Det er meget vanskeligt at forudsige kadencen i [Skolens] 
projekt. Mødet er oprindeligt berammet i årets oversigt som netop midtvejse-
valuering, men af  forskellige grunde er projektgrupperne ikke kommet så langt 
med arbejdet i årets projekt at der med rimelighed er noget at midtvejsevaluere. 
Sådan er det.
Skolelederen og koordinationsudvalget har overvejet projektvilkåret; de vil på 
den ene side gerne give projektgrupperne den største frihed under den fælles 
vision; og på den anden side er de også optagede af  at medvirke til at projektet 
både i form og indhold opnår en vis kvalitet. Også fordi det skal kunne give 
mening at tænke i læring på de fælles møder med lærerne. Projektledelsen har 
dermed den udfordring ... at løse denne opgave uden at kvæle det store udviklingspotentiale, 
der er på skolen og at respektere lærernes integritet, samtidig med at der sættes retning på 
skolens udvikling.483

Det som tegner sig med klarhed hos skolelederen og koordinationsudvalget 
kan ikke nødvendigvis genfindes med samme forståelse hos projektgrupperne 
– heller ikke selv om det er sagt på møderne, med eller uden brug af  konsulent. 
Projektledelsen tager bestik af  denne erfaring fra forprojektet: Vi fandt at lærerne 
havde svært ved at forstå sammenhængen mellem det overordnede tema, læringsbegrebet, og 
friheden til at vælge fokus i projektgruppen – hvor var den fælles læring i så forskellige 
projekter? Vi besluttede at lave en brochure til alle lærere, – en brochure, som tydeliggjorde 
rammerne, forpligtelsen, mulighederne, tiden! 484 Projektledelsen på [Skolen] laver en 
’brochure’ for år 1 og siden en for år 2.485 
Brochuren er en foldet pamflet i friskt design – med en markeret forside og 
en bagside med faktuelle oplysninger om hvem der er koordinationsudvalgs-
medlemmer, konsulent mv. Midteropslaget forklarer på venstresiden forhold 
omkring forskning, forstyrrelse og koordinationsudvalg, mens højresiden trækker 
[Skolens] projekt op som: hvad, hvorfor og hvordan. Eksempelvis højresiden 
i år 2:

482 Skoleleder på lærermøde 08.11.99, som efter planen var midtvejsmødet i år 1; konsulentens noter.
483 Skoleleder, i festskrift i anledning af  skolens 25års jubilæum p. 27, 19.09.01.
484 Skoleleder i ’sandhedsbillede’ 21.03.00, afslutning år 1.
485 Se ’brochurens’ midteropslag for år 1 (bilag II) og år 2 (bilag III).
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HVAD:

* Udviklingsprojektet ”Det ændrede læringsbegreb – den ændrede lærerrolle” handler om at 
skabe skabe læring og udvikling på flere niveauer i skolen ved:

* at fokusere på elevernes og lærernes læreprocesser
* at fokusere på de erfaringer, lærerne gør til genstand for refleksion.

HVORFOR:

* Formålet er, at lærerne løbende uddrager en læring af  deres pædagogiske praksis, og at der 
samtidig arbejdes systematisk med læreprocesserne: ”Hvordan lærer børn at lære – og hvordan 
lærer lærerne at lære”.

HVORDAN:

* Lærerne skal i projektgrupper formulere et fokuspunkt, som de vil undersøge og blive klogere 
på.

* Arbejdet med projektgruppens fokus begynder med formuleringen og slutter med formidlingen 
til resten af  skolen.

* Indholdet i fokus skal afleveres og formidles inden for rammerne af  SMTTE-modellen.
* Projektgruppen er forpligtet på en skriftlig beskrivelse samt refleksion af  evalueringen og 

læringen i deres udviklingsprojekt (ca. 2 A4 ark). Det skrevne skal være i en form, så det 
kan læses af  udenforstående kolleger.

* Alle projektgrupper får reflekteret deres udviklingsfokus gennem skriftlige spørgsmål fra 
koordinationsudvalget

* Alle projektgrupper skal mindst én gang mødes med en ”ekstern forstyrrer”, som kan være 
en pæd. konsulent og/eller skoleledelsen.

* Alle projektgrupper har mulighed for konsulentbistand.
* Alle projektgrupper skal vælge en kontaktperson.
* Der skal føres en LOGBOG i projektgruppen.
* Det anbefales, at der føres DAGBOG af  gruppen i projektperioden.
* Der er nedsat et koordinationsudvalg som planlægnings- og følgegruppe.
* Der er afsat tid for den enkelte lærer jvf. tjenesteplanen ialt 32 timer pr.lærer.
* Der er afsat 26 timer pr. medlem af  koordinationsudvalget.
* Ingen kan arbejde alene.

Der er enkelte justeringer fra år 1 til år 2.486 Brochuren i år 1 refererer til ord-
ningen med kollegiale forstyrrere:
* Der uddannes 8 forstyrrere til den reflekterende del af  projektet.
* Alle projektgrupper får reflekteret deres udviklingsfokus gennem skriftlige spørgsmål samt 
gennem mødet med en forstyrrer.
Ordningen med den kollegiale forstyrrelse kommer ikke til få det ønskede 
gennemslag, forstyrrerne nedlægges som gruppe og i stedet knyttes forstyr-
relsesopgaven til konsulent og ledelse, mens den skriftlige refleksion af  pro-
jektgruppernes fokus i år 2 lægges i koordinationsudvalget:

486 Anbefalingen om at der føres dagbog gælder i år 1 det enkelte medlem i gruppen, mens anbefalingen i 
år 2 er møntet på gruppen. Og mens der ikke i år 1 er angivet noget timetal for koordinationsudvalget, 
så er der i år 2 ... afsat 26 timer pr. medlem af  koordinationsudvalget.

 Ud over det nævnte er de to projektårs brochurer ens formuleret i forhold til Hvad, Hvorfor og 
Hvordan.
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* Alle projektgrupper skal mindst én gang mødes med en ”ekstern forstyrrer”, som kan være 
en pæd. konsulent og/eller skoleledelsen.
* Alle projektgrupper får reflekteret deres udviklingsfokus gennem skriftlige spørgsmål fra 
koordinationsudvalget.

Brochuren er et hamrende godt papir, hvor man kan henvise til hvad der forventes; det er 
et redskab for alle.487 Brochurerne har en klar funktion for projektets ledelse 
som får noget at henvise til. Brochurerne samler projektets forventninger til 
projektgrupperne. Forventningerne rummer i denne forståelse kriterierne for 
lærernes arbejde. På et generelt udsagn – der ikke refererer direkte til brochu-
rerne – tager lærerne stilling til tydeligheden af  kriterierne for deres arbejde i 
projektet: Jeg synes der har været tydelige kriterier for mit arbejde i udviklingsprojektet.  80 
% siger sig enige, heraf  56 % lidt enige.488 Og lærerne bliver endnu tydeligere 
i deres generelle betoning af  at det ... er vigtigt at have tydelige kriterier for arbejdet 
i et udviklingsprojekt.489 
Brochurerne bliver et forsøg på at svare på et behov for tydeligere forventninger 
hos alle involverede på [Skolen].

9B. DEN TROJANSKE KÆPHEST

”Op sprang porten i bugen og sendte dem ud i det frie.”
Vergil (1996:2.259)

Gennem Billede V blev ledeforskellenes ’tilkobling’, ’situerethed’ og ’lav styrbar-
hed’ udsat for forskydning til en distinktion af  foreskrivelse|situerethed. Denne 
difference skulle indløses gennem organisationsdidaktik og afsnit 8 sluttede med 
intervention som organisationsdidaktisk iagttagelsespunkt – intervention i for-
hold til præmisgørende iagttagelser i organisationen. Hvordan kan intervention 
se ud inden for teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer?
Billede VI åbner for iagttagelse af  en interventionsform gennem [Skolens] 
projekt. Hvordan skaffer [Skolens] projektledelse sig legitim adkomst til pro-
jektsystemet? Adkomst til et projektsystem hvor projektet er afhængigt af  at det 
kan lede sig selv. Adkomst til en proces der må forløbe situeret. Ovenfor førte 
de tilhørende distinktioner til en bestemmelse af  ledelse som ledelse af  anden 
orden – ikke bare for [Skolens] projekt, men for ledelse generelt i moderne 
organisationer. En af  de afgørende pointer blev at anden ordens ledelse må 
beslutte præmisser for beslutninger i organisationen, og foreskrivelse bliver da 
at forstå som foreskrivelse af  anden orden: som præmisser for (projekt)syste-
mets situerede beslutninger. Denne præmisprægning kan ikke foregå situativt, 

487 Skoleleder i interview 12.10.99.
488 Udsagn 3a; år 2.
489 Udsagn 3c; år 2 92%  enig, heraf  64%meget enig.
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og præmisserne må derfor være af  en beskaffenhed og en rækkevidde som 
forlener dem med en længerevarende præmiseffekt. Gennem forskydning af  
beslutningspræmis|beslutning bliver der tale om en difference mellem anden 
ordens ledelse og situativ ledelse (jf. ovenfor p.143). Med endnu et forskydende 
tvist der kobler til foreskrivelse|situerethed må man således spørge hvordan dif-
ferencen mellem anden ordens foreskrivelse og situerethed kan sætte ledelse som 
intervenerende? Afsnittet byder på et forslag om ’processerende kriterier’.

LEDELSE IAGTTAGET vII: ... OvER DEN TYNDE MIDTE

I Billede VI sættes udfordringen for [Skolens] projektledelse blandt andet som 
en skelnen af  projektsystemets eller lærernes integritet over for udviklingens 
retning. Denne skelnen er analog med aktualiseringen af  råderum i Billede III 
og fungerer som dilemma. Dilemmaet er delvist et styringsdilemma der knytter 
sig til projektledelses uforudsigelige vilkår; i et anden ordens blik dukker dette 
op som to distinktioner i tid og sag – iagttaget ud fra projektledelse. Den ene 
kan formuleres som timing|kadence, den anden som retning|ubestemmelighed. 
Disse iagttagelser angår spørgsmål om hvornår man kan sætte ind med hvad – i 
forhold til projektsystemers egen kadence? Og hvordan der kan bestemmes 
retning – i noget der på mange måder er karakteriseret af  ubestemmelighed? På 
sin vis er dette blot en forskydning af  differencen operativ sikkerhed|kontekstuel 
sikkerhed.
Dilemmaets anden del knytter an til metaforen om projektledelsesprocessens 
tynde midte og angår eksempelvis spørgsmål om hvordan man kan intervenere 
hen over den altafgørende selvstyring på en måde som virker (præmiseffekt) – og 
som virker uden at virke ødelæggende for projektsystemets muligheder for selv 
at komme til rette med kompleksiteten? Altså, ud fra Billede VI: Hvordan sættes 
projektledelse af  differencen projektretning|projektsystemets integritet?

Det kunne være interessant at forfølge dette spørgsmål i et relationelt spor; 
hvilken kraft kan sikre ledelses virkning hen over den tynde midte – fra le-
delsessystem til projektsystem? Hvad kan legitimere en ledelses retning for et 
projektsystem – og således gøre den til forpligtende retning for selv-ledelse? 
Magt, tillid og formalisering er bare få eksempler på relevante iagttagelses-
punkter i dette spor. Til nyttig illustration: Højlund & la Cour viser hen til en 
formalisering af  strukturel kobling gennem koblingsmediet ’kontrakt’.490 Ikke 
det teknisk-rationelles konventionelle kontrakt, men refleksive kontrakter der 
forbliver ...”åbne for subsystemers egenart og virker produktive for systemernes refleksivitet 
og selvstyring.”(ibid.) Der er på denne måde tale om ...”programmer, der indrammer 
områdernes selvregulering.”(ibid.) Med den refleksive kontrakt forsvinder også den 
konventionelle kontrakts autoritative eller kausale reference – til fordel for 
490 Højlund & la Cour 2005 (upag.); deres inspiration tilskrives Teubner (1986;1993;1997, uden nærmere 

angivelse). Jeg finder dog selve kontraktbegrebet uheldigt i en hierarkisk kontekst.
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forstyrrelse og irritation i systemteoretisk forstand. En refleksiv kontrakt der 
fungerer forstyrrende vil være en lovende hybrid – og ville være et plausibelt 
eksempel på ledelse sat af  differencen projektretning|projektsystemets integritet. 
Ligesom der kunne være andre plausible eksempler.491

Ud fra Billede VI kunne man sige at [Skolens] projektledelse lancerer en brochure 
i kontraktens sted; materialet ...”tydeliggjorde rammerne, forpligtelsen, mulighederne, 
tiden!” Et anden ordens blik kan fremkalde en skelnen der aktualiserer tydelig-
gørelse over for ’løsdrift’; løsdrift bliver da en metafor for bevægelse inden for 
en overordnet ramme, men uden markant orientering i forhold til projektets 
retning. I samme metaforiske genre kan denne skelnen forskydes til en distink-
tion af  tydeliggørelse|osmose, – også iagttaget ud fra ledelseskommunikation. 
Den tydeliggørende brochure bliver modtræk til den utilstrækkelige osmose: 
Ledelsessystemets kommunikationsbidrag kan åbenbart ikke iagttages for den 
ønskede virkning i projektsystemets kommunikation.
Teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer forklarer hvorfor vi er 
overladt til autopoiesen, men samtidig også hvordan vi ikke kan forlade os på 
kommunikativ osmose. Det er nødvendigt med koblingsmedier.

Det kontraktlige rummer både det relationelle og det strukturelle aspekt. Trods 
relevansen forlader jeg i denne omgang ’kraften’ for at forfølge Billede VIs 
tydeliggørelse i det strukturelle spor fra 8b. Disse koblende kommunikationsbidrag 
vil have flere paralleller til forestillingen om en refleksiv kontrakt, men for 
differencen mellem anden ordens foreskrivelse og situerethed vil det ikke være 
tilstrækkeligt at skulle beskrives med ydre figurer som pagt og kontrakt. Jeg 
hægter mig i stedet mere direkte på distinktionsteorien – med en udfoldelse af  
hvordan operationalisering af  distinktioner kan have den efterspurgte tydelig-
gørende funktion.

LEDELSE IAGTTAGET vIII:  
KRITERIER SOM MEDIUM FOR vISIONEN

Med alle argumenterne for vision som medium, skulle man vel tro at den dif-
ference der aktualiserer visionen ville være tilstrækkelig for projektsystemets 
ledelse af  sig selv? Billede VI viser hen til at det ikke er tilfældet for [Skolen] – 
ledelsessystemet iagttager anledning til intervenerende støttestrukturer eller kob-
lingsmedier. Ledelsessystemet må forsøge at transformere sit ledelsesforspring til 
ledende kommunikation; dette er som nævnt ikke gjort alene med muliggørelse 
eller med at stille forskelle til rådighed eller med at anmelde temastrukturer til 
anknytning af  den videre kommunikation492. Ovenfor blev ledelse bestemt som 

491 Fx: Born og Thygesen (2001:130ff.) iagttager styring af  selvstyring ud fra tillid; derved sættes styring 
som en risikofyldt forudydelse – kalkuleret på baggrund af  indsigt i risikomomentet i opbygningen 
af  andres autonomi. Risikoledelse er nødvendig under kompleksitetsvilkår og kan indløses – eller 
iagttages – gennem tillid.

492 Jf. Luhmann 2000a:60.
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specialiseret kommunikation med henblik på at orientere systemers iagttagelser 
i en retning; i [Skolens] projekt aktualiseres retningen gennem den difference 
som visionen præsterer. Den specialiserede kommunikation med henblik på at 
orientere systemers iagttagelser handler da om organisering af  systemets kom-
munikative vernetzung – om det strukturelle aspekt af  autopoiesen.493 Der bliver 
derfor ikke bare tale om at stille en (bestemt) forskel til rådighed hvormed der 
kan styres;494 men derimod om hele sæt af  distinktioner der søges applikeret på 
systemet. Kun kompleksitet kan matche kompleksitet og intervention handler 
om applikation af  udsøgt kompleksitet. Jeg anvender i det følgende begrebet 
’kriterier’ som bærer af  denne form for distinktioner: Kriterier repræsenterer 
særlige distinktioner som ledelsessystemet søger at påføre organisationen og 
som autoriseres for deres præmisgørende funktion. En præmisgørende funktion 
kan også iagttages i forbindelse med andre fænomener som fx mål, rammer, 
krav eller lignende former for grænsesætning. Det vil sige at mange aspekter 
af  organisationskommunikationen kan få betydende kriterie-funktion, men jeg 
reserverer betegnelsen ’kriterier’ til de distinktionsbærende kommunikationsbi-
drag der lader sig henvise til ledelsessystemet. Det særlige ved sådanne kriterier 
som ’påførte’ distinktioner er at de bestemmes organisationsdidaktisk og at 
organisationsdidaktikken promoverer distinktioner gennem kriterierne; dermed 
tilregnes også kriterierne distinktionsværdi.495 Argumentationen installerer en 
skelnen af  kriterie|kriteriefunktion; man kan benytte denne difference til at 
erindre om at ’ingen kriterier’ ikke modsvares af  ’ingen kriteriefunktion’. Analogt 
med Thyssens (2000:246ff.) fremstilling af  ’værdi’ og med fremstillingen af  
’beslutning’ (7b. p.131ff.) må man slå fast at der er masser af  kriteriefunktion 
uafhængigt af  eksplicit formulerede kriterier. Spørgsmålet for ledelsessystemet 
bliver i den situation ikke om det vil kommunikere i kriterier, men hvordan det 
vil tilkoble sig og måske oven i købet søge at intervenere kommunikationens 
kriteriefunktion. Et fravær af  kriterier betyder blot at kriterier (alligevel) instal-
leres retrospektivt gennem kriteriefunktionen; organisationen er da henvist 
til at gætte hvilke kriterier ledelsessystemet ville have fundet på at autorisere 
eller endnu mere drænende: til at være prisgivet selective intervention i form af  
’slæbe-kriterier’.496 
Enhver tale om at autorisere og påføre distinktioner må til stadighed forstås 
inden for rammen af  systemteoretisk intervention. Al kommunikation er da 
principielt intervenerende (Wimmer 1992:81ff.), men selve interventionen må 
493 ibid.:327.
494 Jf. fx Andersen & Thygesen 2004a:30 – ’bestemt’ knytter sig rimeligvis til bestemte 

styringsværktøjer.
495 Ledelseskommunikation fungerer per definition konstituerende og indsætter dermed sine forskelle 

i alle sammenhænge – som når styringsværktøjer sætter ledelse (Andersen & Thygesen 2004a), når 
evalueringen sætter praksis (jf. Dahler-Larsen & Krogstrup 2001), når mål-opfyldelse sætter kvaliteten 
(jf. Ålvik 1996 og Lillejord 1997) – og får kriteriefunktion.

496 Selective intervention (Foss 2003:340ff.) – her anvendt som overbegreb for bl.a. slæbe-kriterier. Disse 
betegner metaforisk kriterier der uanmeldt og undervejs omkalfatrer systemprocesser som i god tro 
fungerer ud fra allerede konstruerede kriteriegrundlag; kriterier bliver da efter-slæbende frem for 
forlods foreskrivende. Sml. ’ad hoc’ ovenfor p.100.
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betragtes som en systemintern præstation (ibid.:73). Kriterier bliver på denne 
autopoietiske måde til interventionsbidrag i kommunikationen – bidrag til en 
kommunikation der leder. Formelt set vil det således være muligt for ledelses-
systemet at autorisere distinktioner som ledeforskelle for projektsystemet, men 
reelt kan distinktionerne sagtens fungere anderledes eller slet ikke fungere. 
Påførte distinktioner er derfor kun halvfabrikata hvor funktionen som iagt-
tagelsesledende afgøres gennem systemets kommunikative verknüpfung. Påført 
er kun påført når det påførte konstrueres systeminternt som kybernetiske 
referencepunkter.497

I Billede VI aktualiseres eksempelvis undersøge og at blive klogere på gennem 
[Skolens] brochure; forstået som interventionsbidrag er dette et distinktions-
bærende kriterie eller rettere: den markerede side af  en sådan distinktion. Med 
et træk på metaforen ovenfor kan dette illustrere at kriterier i praksis ofte kun 
er ’kvartfabrikata’; ikke alene er funktionsgørelsen overladt til autopoiesen, men 
distinktionen fremtræder også kun halvt: som markering og dermed hyppigt 
snarere som påført iagttagelsespunkt for projektsystemet. Dette modsvarer i vid 
udstrækning organisationskommunikationens normalvilkår: ”In den alltäglichen 
Kommunikationsprozessen einer Organisation bleiben die verwendeten Differenzschemata 
für ihre Benutzer in aller Regel unsichtbar.”(ibid.:77).498 Således er også kriteriekom-
munikationen i Billede VI underlagt sædvanens dobbelte afblænding; både 
distinktionens andenside og iagttagelsespunkt forsvinder ud af  kommunika-
tionen uden at blive medkonstrueret.499 Den kommunikative vernetzung er 
afhængig af  forenklende afblænding hvis ikke kommunikationen skal brænde 
sammen i forstoppelse; men kriterier vil som en særlig ledende kommunikation 
iblandt kunne profitere af  at medkommunikere distinktionens refleksionsside. 
Projektsystemet i form af  [Skolens] projektgrupper vil i en tilkobling til kriteriet 
iagttage deres projektfokus ved hjælp af  undersøge og af  blive klogere på. Dette 
kunne åbne for eksempelvis skelnen af  typen undersøge|lade-sig-præsentere-for 
og af  typen ny viden|eksisterende viden iagttaget ud fra blive klogere på. I et 
anden ordens blik kan den første skelnen siges at angå måden projektgrup-
perne skal være aktive på; den anden skelnen kan forskydes til fx en skelnen af  
brud|erfaring eller til ’dybere indsigt’|’almen kendskab’. Disse forskydninger 
kan på denne måde illustrere organisationsdidaktisk bestemmelse af  bidrag til 
[Skolens] læring.

LEDELSE IAGTTAGET IX: PROCESSERENDE KRITERIER

Dette afsnit 9b. har givet titel til den samlede afhandling; ikke fordi afsnittet i 
sig selv er det vigtigste, men fordi det på metaforisk vis samler fremstillingen 
497 Jf. Morgan 1998:104.
498 Jf. også Luhmann (2000a:353): ”Das Systemgedächtnis operiert also mit starken Verkürzungen, mit Sinnfixierungen, 

nicht mit specifizierten Kontexten, mit Bezeichnungen, nicht mit Unterscheidungen.”
499 Man kan ligeledes forklare vildreden i konventionel værdiledelse ud fra en sådan dobbelt afblænding – 

Thyssens (2000) værdiledelse udmærker sig derimod netop ved at blænde op og derved give operationel 
fylde til ellers tomme værdimarkeringer.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

168

af  kommunikation der leder i et operationelt eksempel. En trojansk kæphest er 
en hybrid metafor; en kæphest er metafor for forhold man ønsker at fremme; 
en trojansk hest er ud fra klassiske fortællinger en figur som man (med eller 
uden forbehold) lukker ind – og som derefter viser sig at indeholde tvingende 
anledninger til rekonstruktion af  iagttagemåder.500 En trojansk hest indehol-
der mere end den giver sig ud for, dens indhold søger af  sig selv at påvirke 
hestens omgivelser og – ganske afgørende – troerne har brudt deres egen mur 
og trukket hesten ind på torvet.501 En trojansk kæphest betegner derfor det 
ledelsessystems specialiserede kommunikationsbidrag (interventionsbidrag) der 
søger at orientere systemer i dets omverden mod særlige distinktioner. OG hvor 
kommunikationsbidragene ikke bare er specialiserede i en retning (kæphest), 
men også specialiserede på en måde (trojansk) som skal øge sandsynligheden 
for at de særlige distinktioner udfoldes gennem systemernes tilkobling. Man 
kan med 8b. forstå det ’specialiserede’ som organisationsdidaktisk operation. 
Systemteoretisk set er der ingen kausal forskel på at ’orientere mod’ og at 
’påføre’ særlige distinktioner; det afgørende er at ’påføre’ bliver til ’indføre’ 
fordi systemet gennem tilkobling selv trækker hesten ind på torvet og dermed 
udsætter sig for de systemirritationer som bugen måtte rumme. De særlige 
distinktioner fremstår måske ikke eksplicit som distinktioner, men fungerer 
som irritationer der orienterer systemets iagttagelser i retninger der modsvarer 
ledelsessystemets (organisationsdidaktiksystemets). Eksempel: I Billede VI 
viser [Skolens] brochure et kriterie for projektgruppernes arbejde: aflevering 
og formidling skal foregå inden for rammerne af  SMTTE-modellen.502 Iagttaget ud 
fra metaforen om den trojanske kæphest springer der distinktioner af  hestens 
bug på to niveauer, et modelniveau og et indholdsniveau. 
Projektledelsen aktualiserer en model – i skelnen til alle andre modeller eller 
til ingen model. Et anden ordens blik kan forskyde denne aktualisering af  
model til en iagttagelse der betegner systematik over for tilfældighed; en videre 
forskydning der inddrager organisationalisering som iagttagelsespunkt kunne 
frembringe en skelnen af  organisationsbegreber|private begreber. En sådan 
anden ordens iagttagelse får øje på at en model kunne tænkes at generere et 
organisationssprog der ellers i store træk er henvist til reproduktion under privat 
autonomi – en iagttagelse der eksempelvis kan forskydes videre til en skelnen 
af  autopoietiske kommunikationsveje|tilfældige kommunikationsspor.
Modellen aktualiserer i sig selv et indhold fx: i smtte-modellen formuleres 
målsætninger som en vision; der bestemmes ’tegn på bevægelse’ som kobling 
mellem vision og operation (jf. Billede III p.75); og visionering og bestemmelse 
af  tegn indebærer tilskrivelse af  kvalitet (jf. 6b. p.97ff.).  Iagttagelse af  anden 
orden kan byde på hvilke systemiagttagelser der kunne tænkes at opstå af  disse 
500 Homers Odyssé 8.492-509; Vergils Aeneide 2.015-020; 2.234. Jeg anvender den almindelige betegnelse 

’trojansk’ selv om hesten jo ikke var trojansk, men snedkereret af  Trojas fjender achaierne. 
501 Jeg lader alene metaforen omfatte ’hesten’; derved adskiller jeg metaforen fra det efterfølgende blodbad 

– ligesom jeg adskiller den fra brugen i forbindelse med ondsindede computervira. En trojansk hest 
skjuler derfor – i min metaforik – ikke det onde, men blot det skjulte.

502 Jf. note 194.
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påførte distinktioner, eksempelvis visionering|målstyring, tegn|målopfyldelse 
og tegn-på-bevægelse|mål-delmåls-taksonomi. 
I et anden ordens blik aktualiseres kvalitetstilskrivelse gennem ’tegn’; kva-
litetstilskrivelse som proces kan siges aktualiseret over for en art black-box 
hvor kvalitetstilskrivelse alene foregår umiddelbart, på et førsteordens niveau. 
Iagttagelse gennem kvalitetstilskrivende tegn fører til iagttagelse af  hvordan man 
iagttager måden noget er godt på i en bestemt sammenhæng.503 Fra et anden 
ordens perspektiv kan man sige at med ’tegn’ i modellens trojanske kæphest 
forledes (bogstaveligt for-ledes) systemet af  differencen kvalitetstilskrivelse|stum 
prakticisme til en refleksiv forholdemåde der igen indebærer forskydning af  iagt-
tagelsespunkt fra was til wie. Med andre ord: [Skolens] projektsystem orienteres 
gennem den strukturelle tilkobling – til [Skolens] brochure, brochurens model, 
modellens ’tegn’ – mod kvalitetstilskrivelse som iagttagelsespunkt. Herfra kan 
den fornyede vernetzung af  iagttagelser rulles ud; den prospektive bestemmelse 
af  tegn-på-bevægelse-i-retning-af-en-ønsket-kvalitet bliver dermed i dobbelt for-
stand skelsættende: Der er ingen vej tilbage fra en distinktion. ”One cannot return 
to paradise”;504 man kan ikke ikke-skelne en gjort skelnen og er derfor forskrevet 
til distinktionen som iagttagelsesprocessor ind til den bliver afløst af  en anden. 
Således frembringer den trojanske kæphest iagttagelsesledende distinktioner der 
bredt angår erkendelse, organisationskultur, visionering, ledelse mv. – og i sær-
deleshed kommunikation af  anden ordens foreskrivelse i form af  kriterier. Som 
illustreret via ’tegn’ fremkalder de iagttagelsesledende distinktioner dog ikke bare 
kriterier, men er karakteriseret ved at kunne frembringe særligt processerende 
kriterier. Altså, ikke trivielle grænsesætninger af  typen indenfor|udenfor, men 
i stedet risikable differencer af  typen processor|autopoiese.505 Man kan spejle 
dette processerende i Wollniks (1994:146) begreb om produktiv autokatalyse 
– og i Kierkegaards udvidende begrænsning.506

PROCESSERENDE KRITERIER IAGTTAGET I: 
 ... SOM BESLUTNING OM BESLUTNINGSPRÆMIS

Forslaget om processerende kriterier giver anledning til spørgsmål: 
Hvad i dette er anderledes end konventionelle ledelsesbestræbelser til enhver 
tid der søger at virke gennem anvisninger, valg af  styringsværktøjer mv. – er 
disse ikke også iagttagelsesledende og processerende? 
Og: Er processerende kriterier reelt ikke andet end beslutningspræmisser?
Til det første spørgsmål må man svare bekræftende, jf. note 480 og 495; når det 
dog alligevel er anderledes er det netop fundamentalt anderledes: Iagttaget ud fra 
teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer vil kausalforhold, operationel 
503 Jf. Fink 1991:82f.
504 Luhmann 1997a:52.
505 I og med der ikke kan udstedes nogen processorgaranti, risikerer man naturligvis en dekobling i 

stedet for en tilkobling; fx hvis kriteriet om smtte-modellen i projektsystemet udløser iagttagelse ud 
fra distinktioner som overgreb|frihed, besvær|sædvane, kunstighed|erfaring mv.

506 Jf. note 406.
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lukkethed, andenordensvilkåret, organisationsdidaktikken osv. betyde at selv 
tilsyneladende sammenfald i fremtrædelsesformer vil blive forstået grundlæg-
gende forskelligt. Jeg tillader mig at affærdige en videre sammenlignende drøftelse 
på denne studse måde – på dette sted.
Til det andet spørgsmål må man også svare bekræftende at processerende 
kriterier ret beset ikke er andet end beslutninger om beslutningspræmisser 
– for straks derefter at tilføje: men en særlig slags. Det særlige knytter sig til 
interventionskonteksten. Kategorialt er processerende kriterier blot beslutninger 
om beslutningspræmisser, men operationelt er det særlige at de processerende 
kriterier søger at udvinde konsekvens af  at ...” zwischen Entscheidungsprämissen 
und Entscheidungen besteht nur ein Verhältnis loser Kopplung.”507 De processerende 
kriterier bliver altså et forsøg på at operationalisere beslutninger om beslut-
ningspræmisser på autopoiesens ikke-kausale betingelser, en bestræbelse på 
irritation-i-en-retning. Autopoiesen frembringer selv sine mulighedsbetingelser; 
som Luhmann (2000a:181) påpeger, kan organisationssystemet ikke selv hver-
ken sikre eller ophæve sine beslutningsmuligheder gennem beslutning, men 
højest udvide eller begrænse. De processerende kriterier bliver som nævnt 
både-og: en udvidende begrænsning for verknüpfungen af  de efterfølgende 
beslutninger ud fra de beslutningspræmisser beslutningerne får øje på. De 
processerende kriterier bliver – iagttaget som ledende kommunikation – en af  
mange funktionelt ækvivalerende mekanismer der kompenserer for tabet af  
traditionens usikkerhedsabsorberende autoritet.508 De processerende kriterier 
både absorberer og producerer usikkerhed. Organisationer er systemer hvor 
beslutninger iagttager andre beslutninger og derved absorberer usikkerhed; det 
stadige behov for usikkerhedsabsorption bliver således til et krav om sekven-
tialitet i beslutningerne. Beslutningerne vil – billedligt talt – lede efter egnede 
beslutningspræmisser til den videre vernetzung. [Skolens] projektsystem viser 
sig i Billede VI at savne nogle beslutningspræmisser at forstå: projektsystemets 
beslutninger savner i ledelsessystemets udlægning de relevante tilkoblingsmu-
ligheder. Ledelsessystemet reagerer med den såkaldte brochure som præmisho-
risont eller henvisningshorisont for projektsystemet. I et anden ordens blik 
kan ledelsessystemet siges at iagttage gennem netop henvisningsmuligheden 
i en skelnen der aktualiserer projektforventninger over for fx deltagerfrihed. 
Brochuren i [Skolens] projekt bliver gennem Billede VI det manifeste udtryk 
for ledelsessystemets beslutninger og for den medkommunikerede forpligtelse 
og relevans. Sådan en ’kontrakt’ må indløses refleksivt i projektsystemet: ”Die 
Entscheidung selbst ist eine Kompaktkommunikation, die mindestens implizit auch ihre 
Gründe, ihre Berechtigung, ihren Arbeitsaufwand mitkommuniziert aber im weiteren 
Kommunikationsprozess nur als Entscheidung in spezifizierten Alternativkontext weiter-
behandelt werden kann: als eine Entscheidung für dies und gegen das.”(ibid.:185). Dette 

507 Luhmann 2000a:342.
508 Luhmann 1993b:299f.; jf. ’ledelse-by-proxy’ i 7b. Processerende kriterier bliver på samme måde funktionel 

ækvivalent til generalisering af  adfærdsforventninger (Baecker 2003:19f.) hvor de på en subtil facon bidrager 
til formgivelse af  forventningens modus, jf. Luhmann 2000b:375.
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er projektsystemets usikkerhedsproducerende usikkerhedsabsorption. [Skolens] 
brochure forvandler kontingens til absorberet usikkerhed som gennem tilkobling 
kommer til fungerer som iagttagelspunkter for projektsystemet; og derfra udfol-
der sig straks ny kontingens for projektsystemets beslutningskommunikation. 
Man kan med la Cour minde om de flerfold kontingente vilkår for kommunika-
tionen der tvinger organisationer til at lade udfaldsbetingelserne af  kommunikationen 
afhænge af  en for organisationen uigennemsigtig interaktionel processering”.509 [Skolens] 
projektgrupper må fortløbende tolke i reference til sig selv og til brochurens 
kriterier – som en beslutningsproces der søger at slutte strømmen tilbage til en 
præmis. Processerende kriterier kan på deres side udnytte at beslutningspræmis-
ser kan siges at ligge på lur: ”Entscheidungsprämissen wirken mithin wie ein virtuelles 
Irritationspotenzial, das nur auf  geeignete Umstände wartet, um in den Entscheidungsprozess 
wiedereingefürt zu werden.”(Luhmann 2000a:229). Beslutningspræmisser bliver i 
denne forstand født ’trojanske’. Med processerende kriterier kan ledelseskom-
munikationen falbyde udsøgte distinktioner der dels som strukturel kobling bliver 
henvisningshorisont for relationen mellem ledelsessystem og projektsystem, 
dels gennem projektsystemets tilkobling processerer irritation-i-en-retning. I 
begge tilfælde, i gunstigt fald, øges sandsynligheden for nogle beslutningspræ-
misser frem for andre. På denne måde udgør de processerende kriterier en art 
præferencefunktion i kommunikationen.510

PROCESSERENDE KRITERIER IAGTTAGET II:  
... SOM PROCESSERENDE

Hvad er det egentlig der processeres? Svaret er i første omgang enkelt: 
Verknüpfung. Vel at mærke i konkurrence med den verknüpfung der altid 
allerede finder sted. De processerende kriterier bliver organisationsdidak-
tikkens forsøg på at foruddiskontere udsøgte ’shifters’ i kommunikationen. 
Shifters er hos Andersen & Born (2003:188ff.) igangsættere af  kodificeret 
kommunikation; jeg løsner i denne sammenhæng ’shifters’ fra (kun) at angå 
kodningens metaniveau og til også at betegne shifters – anledninger – over for 
iagttagelsesbærende distinktioner generelt. Derfor må svaret ovenfor udbyg-
ges: Verknüpfung-i-en-retning. Andersen & Born markerer at udpegningen 
af  hvad der fungerer som shifters er et empirisk forehavende og ikke en 
deduktiv mulighed. Med præmissers retrospektive træk har de naturligvis ret; 

509 la Cour 2003:237; la Cour taler om at organisationen søger at sætte rammer op for kommunikationen 
– inden for hvilke (den interaktionelle) kommunikation kan håndhæve sin frihed som en art rest-
kontingens. På trods af  nærliggende paralleller til kriteriebegrebet beskrives her snarere et hierarkisk 
kausalforhold end et ordensforhold mellem præmis og beslutning; endvidere må man fastholde at der 
ikke systemteoretisk kan være tale om egentlig restkontingens: Kontingensen bliver fuldgyldigt ny i 
enhver kommunikation som fx projektsystemets.

510 Jf. March 2002:201f. Andersen & Born (2003:204f.) kritiserer troen på styring via anden ordens-
strategiernes styring af  beslutningspræmisser og har i stedet forslag om tegnregimer og betydningsregimer; med 
kritikken og alternativet synes de dog at fokusere på (hvad jeg ville kalde) kriterier frem for processerende 
kriterier.
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at det forholder sig sådan er imidlertid ikke noget argument for ikke at prøve 
alligevel. Ledelse eller organisationsdidaktiksystemet har bundet sig selv op 
på forsøget på en sådan specialiseret kommunikation. Ledelse der har noget 
for med nogen må spekulere i at processere tilkobling. ”Tilkoblingen knytter 
sig til den konkrete etablering af  sprogbrugens betingelser, hvilket i vores blik handler om 
den konkrete organisatoriske præmisetablering. Sagt anderledes handler tilkobling om de 
talepositioner, de genstandsgørelser og de tids- og rumhorisonter, som sættes af  beslutninger 
om beslutninger.”(ibid.:200). Tilkobling gør det dog ikke alene: Når også afvisning 
er en form for tilkobling, så er tilkobling i sig selv ikke tilstrækkeligt i ledende 
kommunikation; kommunikationen må søge at påvirke ...”mere i retning af  anta-
gelse end forkastelse”.511 Med processerende kriterier efterspørger ledelse således 
antagelse i form af  tilkobling til en skelnen.

Også empirisk bliver det dog stadig vanskeligt at udrede shifter-funktioner; I 
Billede VI (jf. Billede IV) aktualiseres en funktion af  kollegial forstyrrer som alle 
projektgrupper skal mødes med i år 1. I afsnit 7b. (p.151) fik iagttagelse af  anden 
orden øje på en skelnen af  forstyrrelse|første ordens processer. Iagttaget gen-
nem ’processerende kriterie’ bliver ’forstyrrer’ eller forstyrrelse dermed markeret 
over for den hjemmeblinde selvfølgelighed som altid vil ledsage projektsystemets 
egne iagttagelser. Denne påførte distinktion af  forstyrrelse|selvfølgelighed vil 
sandsynligvis ved ’tilkoblende indføring’ lade sig forskyde af  projektsystemet 
til en mere operationel distinktion. En mulig processeret skelnen for [Skolens] 
projektgrupper kunne da lyde: hvad-har-vi-overhovedet-gang-i-når-det-ses-
udefra|hvad-tror-vi-selv-vi-har-gang-i. Altså en skelnen der kunne aktualisere 
refleksion. Billede IV og VI viser at den formaliserede kollegiale forstyrrer i år 
2 bliver afløst af  forstyrrelse gennem konsulent og ledelse. Lidt bagvendt kan et 
anden ordens blik da fremkalde et bud på en skelnen der således ikke var bragt 
i fornøden funktion i projektsystemets iagttagelse: Eksempelvis en skelnen af  
forstyrrer|kollegialitet – iagttaget ud fra asymmetri. En forstyrrer er afhængig 
af  at måtte gøre sig forskellig fra; hvis ikke man kan eller får mulighed for at 
praktisere denne asymmetri, klapper differencen mellem forstyrrer og kollega 
sammen. Er formaliseret forstyrrelse på denne måde et mislykket kriterie for 
[Skolens] projektledelse? I snæver forstand måske, men jf. Billede IV tyder det 
på at begrebet om forstyrrelse i sig selv har frembragt gunstig systemirritation; 
man kan derfor forsigtigt byde på at alene kommunikationen af  kriteriet om 
forstyrrelse i sig selv påfører en distinktion af  typen hvad-har-vi-overhovedet-
gang-i-når-det-ses-udefra|hvad-tror-vi-selv-vi-har-gang-i. Eksemplet fra Billede 
VI kan således både siges at vise hen til en pointe om at processerende kriterier 
i de funktionelle sekvenser må justeres for præmiseffekten (som fra år 1 til år 2) 
og til en væsentlig påmindelse: at en tilsyneladende forkastelse godt kan rumme 
en slags antagende tilkobling, og dermed atter en påmindelse om at systemet 
naturligvis ikke lader sig udregne – og slet ikke kausalt.512 Omvendt kan man i 
511 Luhmann 2000b:189.
512 Metaforisk kan de processerende kriterier i funktion således siges at fungere som strange attractors – jf. 
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vid udstrækning forlade sig på at tidligere hændelser er lejret som hukommelse, 
skemata og andre forventninger, og på denne måde vil selv ...”relativt tilfældige 
handlingshændelser, når de forekommer, virke forventningsdannende gennem deres hændelse, og 
at tilslutningshændelser da forløber mindre tilfældigt.”(Luhmann 2000b:344) Tilslutning 
er nok usandsynlig, men ikke usandsynligt usandsynlig.

PROCESSERENDE KRITERIER IAGTTAGET III:  
KRITERIER FOR PROCESSERENDE KRITERIER

I Billede VI aktualiseres formidlingen sammen med skriftlighed og en målgruppe 
af  udenforstående kolleger. I et anden ordens blik dukker denne aktualisering af  
’skriftlig formidling for udenforstående’ op i to af  flere mulige forskydninger; dels 
iagttaget ud fra eksempelvis organisationalisering i en skelnen der markerer det 
forpligtede|det uformelle, dels iagttaget ud fra eksempelvis læring i en skelnen 
der markerer rekonstruktion|reproduktion. [Skolens] projektgrupper må således 
iagttage deres projekt som formidling ved at iagttage hvordan andre ville kunne 
tænkes at iagttage projektgruppens iagttagelse af  sit projekt. Og de må iagttage 
deres projekt gennem skriftlighed ved at iagttage hvordan mulige formuleringer 
kan iagttages som mere eller mindre dækkende for projektgruppens iagttagelse 
af  sit projekt, for gruppens iagttagelse af  sin iagttagelse af  projektet – eller 
måske endog for gruppens iagttagelse af  en opportun iagttagelse af  projektet. 
Aktualiseringen af  ’skriftlig formidling for udenforstående’ er eksempel på 
at processerende kriterier hverken udløserkausalt, eksplicit eller selvfølgeligt 
medkommunikerer de distinktioner som ledelsessystemet søger at påføre. 
Inden for en kontekst af  dobbelt kontingens kunne man betegne dette som et 
ekstra usikkert forehavende, men der er dog tale om en organisationsdidaktisk 
(kalkuleret) risiko. Denne risiko kalkuleres ud fra differencen irritation-i-en 
retning|fejl-irritation; en fejl-irritation er en uhensigtsmæssighed som udtrykker 
at systemet enten forstyrres for lidt, forkert eller for meget.513

Processerende kriterier må iagttages komplementært ud fra indhold og form; 
’skriftlig formidling for udenforstående’ lyder umiddelbart udspecificeret, men 
som illustreret ovenfor så er der flere mulige, ’dybere’ lag – bugen rummer 
mange distinktioner – som først indløses situeret. Kriterier må formuleres ud 
fra en difference af  uspecificeret|udspecificeret; netop så udspecificeret som 
tilkobling-til-en-retning kræver og for resten så uspecificeret at processeringen 
af  den nødvendige kompleksitet ikke hæmmes. Med Morgans (1998:123) 
begreb kan man derfor tale om de gunstige processerende kriterier som et 
’minimum af  kritisk specifikation’.514 Flertydighed er et vilkår (6b. p.96f.); 
selv udspecificerede beslutningspræmisser anvendes med Ambiguität (Luhmann 

6b. p.96f.
513 - og derfor ikke ’tilpas’ jf. note 167.
514 Man kan forlænge Morgans ’minimum’ ud over graden af  specifikation til også at omfatte mængden af  

det specificerede. Som processerende kriterier skal kun kommunikeres de få nødvendigste. En sådan 
forenkling øger sandsynligheden for at disse vinder realitet gennem kommunikationen, jf. Luhmann 
2000a:258.
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2000a:253f.), men dette bliver ikke et argument mod det uspecificerede. Med 
henvisning til Weick problematiserer Luhmann det specificerede og anfører 
eksempelvis muligheden af  at ...”man von vornherein einen Zufallsfaktor einbaut, der 
aber nicht als solcher identifiziert wird.”(ibid.:357f.) [Skolens] lancering af  en kollegial 
forstyrrer kan iagttages som eksempel på en sådan faktor; ’skriftlig formidling 
for udenforstående’ kan næppe kaldes en tilfældighedsgenerator, men er dog 
mindre specificeret end et kriterie om fx afrapportering inden for en angivet 
7-punktsskabelon. Med et tvist kan man her sige at der for en gangs skyld er 
efterspørgsel på utydelig ledelse, men der er i forlængelse af  argumentationen 
naturligvis kun tale om hensigtsmæssig utydelighed. Pointen bliver følgeligt 
ikke at ledende kommunikation nu skal være orakuløs – skønt den sagtens 
kan betjene sig af  mere uortodokse genrer, – men at kæphesten må rumme 
tilkoblingsduelige distinktioner der kan operationalisere en bounded ambiguity.515 
Processerende kriterier skal absorbere den ufornødne, ufrugtbare vilkårlighed 
og efterlade den fornødne som processor.
Hvordan kunne [Skolen] da have kvalificeret de processerende kriterier i Billede 
VI? Svaret må lyde: Det kommer an på.... Dette er ikke et forlegenhedssvar, men 
en konsekvens af  at processerende kriterier er bundet kontekstuelt. Ligesom 
processerende kriteriers lakmusprøve bliver en empirisk prøvning af  deres 
præmisfunktion, så bliver formuleringen af  processerende kriterier kun hen-
sigtsmæssig under iagttagelse af  konkrete systemer. Man kan derfor godt med 
relevante argumenter foreslå [Skolen] at knytte processerende kriterier mere 
direkte til kategorien ’tegn’ end – som i Billede VI – alene til smtte-modellen 
generelt. Men uden konkret iagttagelse over tid kan man ikke bestemme hen-
sigtsmæssigheden af  en sådan skærpelse. 

Endnu to forhold der eksemplificerer hvorledes ’afstanden’ til systemet multipli-
ceres på kontingensen: Ofte vil det ikke være ’det betegnede’ i de processerende 
kriteriers påførte distinktioner der vinder tilkobling, men derimod andensiden 
der viser sig at være opmærksomhedsgiver; det afståede får større styrke end 
det aktualiserede.516 Og hyppigt kan det kun kontekstuelt – og siden empirisk – 
påregnes om formuleringer vil fungere som simpel første ordens rammesætning 
eller som anden ordens foreskrivelse, som processerende kriterier; udmeldingen 
af  en timeramme i Billede VI kunne være et sådant eksempel, ligesom fx en 
deadline kan være det. I én kontekst er en timeramme blot en oplysning om en 
timeramme, men i en anden kontekst kan en timeramme af  en bestemt størrelse 
medkommunikere distinktioner der angår forpligtelse, præstation mv.
Processerende kriterier kan være mundtlige, men i Billede VI aktualiseres 
netop det hamrende gode papir; i et anden ordens blik kan dette siges at 
betegne skriftlig over for flygtig eller utydelig – som ovenfor iagttaget gennem 

515 Bounded ambiguity jf. 6b. 93f. Ang. det orakuløse: Formuleringen af  processerende kriterier kan dog 
bevidst trække på figurer som dilemma, metafor, forstyrrelse, Delphisk tungetale og mere ondartet: 
regulære doublebinds.

516 Luhmann 2000a:199; 358.
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’henvisningsmuligheder’. Ud over denne praktiske omstændighed kan skrift-
lighed i sig selv gøre kriterier mere processerende. Luhmann fremhæver skrift 
som bedre bærer af  en konstituerende kommunikationsdifference: Skriftlige 
former er ...”mere kommunikative former for kommunikation, og de foranlediger dermed 
kommunikationsreaktioner på kommunikation i en meget mere specifik betydning, end det 
er muligt i en mundtlig dialog.”517 I kortform kan man derfor hævde at en skriftlig 
kommunikation af  processerende kriterier er den optimale forudsætning for 
kommunikation om de processerende kriterier – over tid.

PROCESSERENDE KRITERIER IAGTTAGET Iv:  
KRITERIER FOR KRITERIER – EN SKELNEN I TID

Ud fra Billederne I-III viste afsnit 5b. og 6b. hen til en funktionelt argumenteret 
deltagerafhængighed og til nødvendigheden af  situeret råderum i projekter af  
en beskaffenhed som [Skolens]. Dette afsnit 9b. belyser processerende kriterier 
ud fra Billede VI og den samlede aktualisering af  anden ordens foreskrivelse. 
Fremstillingen af  processerende kriterier har samlet sig tydeligst om deres 
funktion – og ovenfor om kriterier for indhold og form på den baggrund. 
Imidlertid sikres de processerende kriteriers basale funktionsmåde alene gen-
nem skelnen i tid (jf. 6b. p.100). Hvor indhold og form kan iagttages ud fra en 
difference mellem processerende kriterier og legitimt råderum for projektsy-
stemet, så skal der tilsvarende iagttages ud fra en tidslig difference af  før|efter 
i forhold til præmisbestemmelse. Man kan anføre at anden ordens forholdet 
logisk set må rumme en tidsforskydning på mindst et splitsekund; hvis syste-
met skal orientere sig efter ’præmis’ udskyder dette den følgende beslutning 
tilsvarende. Ledelsessystemet må drage strukturel konsekvens af  alle de nævnte 
omstændigheder: differencen af  beslutningspræmis|beslutning må tidsfæstes 
så kommunikationen af  de processerende kriterier fikserer kontingensen i 
anden ordens foreskrivelse og på disse præmisser overlader projektsystemet til 
selvledelse. Projektsystemet bliver da bestyrer af  den genvundne kontingens 
og får med denne udvidende begrænsning legitimt handlingsrum inden for de 
processerende kriteriers distinktioner. Ledelsessystemet forskertser på denne 
måde ikke – som det umiddelbart kunne tage sig ud – muligheder for ledelse, 
men installerer tværtimod anden ordens foreskrivelse på betingelser der sand-
synliggør at projektsystemet vil gøre den ledende kommunikation ledende 
gennem tilkobling. Den strukturelle adskillelse af  præmis og beslutning bliver 
dermed netop adkomst for ledelse. I Billede VI kan man iagttage [Skolens] 
brochure samt dennes skriftlighed i dette perspektiv: ’efter’ brochuren er 
projektgrupperne sikret en bestemt projektautonomi, men ledelsessystemet er 
samtidigt sikret muligheden for kommunikation om de processerende kriterier. 
Kommunikation om processerende kriterier vil både angå betydningsudfyldelsen 
(kommunikation til efterprøvning af  hvilke distinktioner der er i funktion) og 

517 Luhmann 2000b:204; endvidere ibid.:499; 2000a:121; 159.
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mere konventionelt: orienteringsforpligtelsen (lige fra undersøgelse af  hvordan 
projektgrupper bringer refleksion på formel – til anholdelse af  manglende 
ydelser, jf. [Skolens] leder i Billede IV).
Når processerende kriterier skal yde deres funktion som anden ordens fore-
skrivelse i en projektproces, så er det med Weick (1995:115) bundet til at disse 
præmisser er arrangeret så ...”people can get on with the process of  decision making. 
And it is the early influence, capable of  coloring all subsequential steps, that affords much 
of  the reason why premise control is so powerful.”. Processerende kriterier skal altså 
installeres forlods i den processuelle sekvens således at the coloring kan vinde 
gyldighed som både virkningsfuld og kendt. Tilsvarende kræver det at ledelses-
systemet efterfølgende disciplinerer sine kommunikationsbidrag for at undgå 
at kriterier slæbes ind undervejs som ’selective interventions’. Foss (2003:345) 
foreslår at denne disciplinering sker enten ved bevidst at gøre sig til ignorant 
iagttager eller ved at indbygge bagslag i eventuelle interventioner; dette sidste 
fx når en højtidelig erklæring om projektets selvledende frihedsgrader vil gøre 
enhver efterfølgende intervention til et eklatant brud der stiller ledelsessystemet 
utroværdigt. I forhold til hvad man kunne kalde en ’selective ignorance’, kan 
det næppe udelukkes at et ledelsessystem bliver foranlediget til at ’iagttage mod 
bedre vidende’ (kommunikationen af  iagttagelser holdes i skak af  systemets 
egne iagttagelser af  anden orden), men netop tydeliggørelsen af  præmisser som 
præmisser gennem eksempelvis processerende kriterier giver ledelsessystemet 
en funktionel tredje udvej: Også ledelsessystemets kommunikationsbidrag må 
således orientere sig disciplineret i forhold til de processerende kriterier som 
beslutningspræmisser.
Med dette tidslige kriterie for processerende kriterier bliver det understreget 
at de processerende kriterier kun kan fungere frugtbart for projektprocessen 
når de trojanske kæpheste trækkes af  stald samlet og forlods. Med metaforen: 
Løsgående kæpheste og efternølere kan være direkte skadelige for den proces 
som ledelsessystemet søger at etablere; hermed gives der yderligere betydning 
til den kvalificerede organisationsdidaktiske refleksion – særligt i et forvægt-
sperspektiv (jf. 6b. og 8b.).

PROCESSERENDE KRITERIER IAGTTAGET v: LEDELSE

Efter fremstillingen af  de processerende kriteriers egne kriterier vender resten af  
afsnit 9b. tilbage til fokus på hvilken ledelse der processeres af  de processerende 
kritierier. Eller spurgt på vanlig hvis: Hvordan sættes ledelse af  differencen 
mellem anden ordens foreskrivelse og situerethed? 
Det er mere end blot nærliggende eller letkøbt at begynde svaret i den klassiske 
fortælling, altså, forsøgsvis, noget i retning af: Den trojanske kæphest sætter 
ledelse metaforisk i billede af  Odysseus. De græske myter rummer ligesom andre 
klassiske beretninger arketyper som historiske forståelser af  relevant lederskab. 
Odysseus tilskrives karakteristika som shrewdness and cunning (Bass 1997:4) og en 
devious wisdom der er crafty og many-wiled (Sarachek 1968:40). Sarachek fremhæver 
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for Odysseus craft i en skelnen til valor: ...”craft is devious and secretive.”(ibid.:42).518 
Alle disse kendetegn ved Odysseus-figuren bliver ledelseskvaliteter med dob-
belt bund; dreven, snu, kløgtig, snild, indirekte, listig til den snydefulde side 
og fuld af  tricks. Som Bass (op.cit.) bemærker, så er disse egenskaber ikke så 
højt værdsat aktuelt, mens Sarachek mere ligeud argumenterer for at craft vil 
være enemy of  effective coordination and mutual trust (1968:48). Man kan vanskeligt 
forestille sig en nutidig stillingsbeskrivelse for ledelse der i alvor vil betjene sig 
af  en sådan craft-diskurs – hvorimod det vil være inden for det diskurspolitisk 
korrekte at anvende fx en effektivitetsdiskurs (målorientering, resultater mv.) 
eller en strategidiskurs (jf. ’strategisk’ p.150). 
I det videre ser jeg bort fra den eventuelt svigefulde dimension i craft.519 Med 
dette forbehold: Hvilken difference for ledelse er det man kan iagttage ud fra 
’craft’? Et anden ordens blik kan frembringe flere distinktioner – eksempelvis 
indirekte|direkte, skjult|åben, tilbagetrukket|frembusende, snedig|dydig, 
funktionel|idealistisk, objektgørelse|subjektforhold, bagtanker|første-ordens-
forholden-sig og i en slags samlende forskydning: snedig ledelse|umiddelbar 
ledelse. Rekursivt kan man sige at denne difference sætter ledelse som forledelse. 
Craft er dermed ikke blot listighed, men forledelse.
Pointen bliver – grænsende til det cirkelsluttende og næppe overraskende – at 
disse iagttagelser af  anden orden ækvivalerer iagttagelser i argumentationen 
ovenfor: ledelse som organisationsdidaktik, som foreskrivelse af  anden orden 
og som ledelse iagttaget lidenskabsløst som objektforhold – ledelse har iagt-
tagelser som objekt.520 Craft-diskursen vil i almindelighed støde an mod en 
HRdiskurs og i særdeleshed kollidere med ledelsesdiskursen i organisationer 
med humanistisk orienterede professioner, fx inden for uddannelsessektoren.521 
Hvorfor må ledelse tilsyneladende ikke være crafty? Uden mellemregninger i 
øvrigt vil et plausibelt bud kunne være den medkommunikere(n)de skelnen 
af  objektgørelse|subjektforhold.522 Med en lidt kæk replik kan man affærdige 
den konventionelle HRdiskurs som HRretorik der hykler opportunt fordi 
det vil skade effektiviteten at kommunikere medarbejderne i andet end et 
subjektperspektiv. Med [Skolen] og Billede I-II viste afsnit 5. hen til særlige 
iagttagelser af  ledelse gennem autonomi; jeg argumenterede for at dette opskrev 
deltagerafhængigheden, og argumentet må på denne måde føre til en polven-
ding af  distinktionen objektgørelse|subjektforhold – til en aktualisering af  
518 Craft er etymologisk beslægtet med, men hér ganske forskelligt fra fx Mintzbergs (1994:110) forslag 

om ledelse som crafting = håndværkskunnen. Og metaforen er hinsides den trivielle brug af  Odysseus 
= hero hos Latemore & Callan 1999.

519 Odysseus var nok udspekuleret og tilskrives idéen til den hule træhest, men hans listigheds tvivlsomme 
karakter viser sig mod fjender og ikke som svig over for sine egne.

520 ’Forledelse’ bryder i den henseende en distinktion mellem management og ledelse hos fx Kirkeby 
1998:29ff. – eller forskyder denne i et anden ordens blik fra manipulation|oprigtighed og 
objektforhold|subjektforhold til en mere epistemologisk funderet difference mellem kausalitet og 
emergens.

521 Sml. Fullan 2001b, Sergiovanni 2001, Leithwood 1992.
522 ’Subjekt’ refererer ikke her til et psykologisk subjekt, men til en idealistisk norm om 

subjektsymmetri.
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subjektforholdet. Med Billede III viste afsnit 6. hen til den deltagerafhængighed 
som sættes funktionelt af  projektprocessen og som – koblet med visionen som 
retningsgivende – udfoldede objektgørelse|subjektforhold mere som dilemma 
end som difference. Med Billede IV viste afsnit 7. hen til hvordan [Skolens] 
projektledelse indløser dilemmaet gennem forskydning til grundfiguren for 
ledelse af  anden orden: beslutningspræmis|beslutning; efter temperament og 
behov kan man således hævde at objektgørelsen bliver et anden ordens forhold 
(kommunikation er objektet) og at subjektforholdet dermed får rum for at lade 
sig realisere autopoietisk som verknüpfung; objektgørelse bliver en nødvendig 
asymmetriseringsfunktion. Eller med Billede V og afsnit 8. blot se objektgørelse 
som en prunkløs pendant til definitionen af  ledelse som specialiseret kom-
munikation med henblik på at orientere systemers iagttagelser i en retning: 
Hermed endnu en replik til demonteringen af  ’pædagogisk ledelse’ som en 
særligt renfærdig form for ledelse – organisationsdidaktikken i læringsledelsen 
vil have crafty slagside.523 

LEDELSE IAGTTAGET X: ... SOM FORLEDENDE

Med Billede VI kan ledelse gennem processerende kriterier iagttages som 
forledende eller forførende; irritation-i-en-retning; forstyrrelse med anledning 
til skelnen og dermed anledning for en iagttagelsesposition; forledelse til en for-
skydning i projektsystemets selvreferentielle proces.524 De fleste vil nok iagttage 
[Skolens] brochure som et noget blodfattigt eksempel på forførelse. Der bliver 
da heller ikke tale om forførelse i samme betydning som når ledelse iagttages 
som forførelse gennem intimteknologier og med fx værdier som forførelsens 
tricks.525 De processerende kriterier i Billede VI udspiller sig ikke intimiserende 
i kærlighedens kodning (elsket|ikke-elsket);526 trods læring og læringsledelse 
som dominerende kontekst processerer de heller ikke som udgangspunkt 
inden for pædagogikkens kode (bedre|dårligere),527 men som allerede vist: 
inden for organisationens kodning af  præmis|beslutning. De processerende 
kriterier forfører til at skelne; der er tale om en diskursiv forførelse der fungerer 
gennem kriteriers forpligtende dimension. Man kan sige at ledelse på denne 
måde kommer til at drage konsekvensen af  betingelserne for intervention 
i autopoietiske systemer: at enhver intervention er henvist til at stille sig til 
rådighed som kommunikation i systemets omverden og til ...”als Information in 
die operativen Kreisläufe dieses Systems eingeschleust zu werden.”(Willke 1992:36) Denne 
indslusningsbetingelse rummer en generel organisationsdidaktisk udfordring 
til ledelse: hvad skal fylde bugen på hesten? Dette gælder den almindelige 
oscillerende iagttagelse af  præmis og beslutning som ledsager organisationers 

523 Jf. 8b.
524 Jf. Rennison 2003:218.
525 Ibid.:223. Sml. ledelse som forførelse og anvendt erotik hos Sørhaug 2001:172ff.
526 Jf. Andersen & Born 2001; 2005.
527 Andersen 2004.
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altovervejende inkrementelle ændringer og ’everyday reframing’.528 Men som 
argumenteret ovenfor: I projekter som [Skolens] og i andre sammenhænge 
hvor deltagerafhængighed kommer til stede som efterspørgsel på selvledelse, 
kan differencen mellem præmis og beslutning ikke indløses gennem ledelses-
systemets løbende oscilleren. Differencen må også installeres strukturelt og 
installeres snedigt processerende. Alvesson (2002:180) taler om ledelse som 
subtle influence, og det er nærliggende at spørge om det virkelig behøver at være så 
spidsfindigt og fordækt? Det spidsfindige behandles ovenfor i forhold til graden 
af  specifikation. Det underspillede, indirekte eller måske endog fordækte er ikke 
et ideal, men en støttefunktionen for kommunikationen; medkommunikation 
af  kommunikationens intentioner vil – paradoksalt – samtidig kunne fremsætte 
tvivl om disse intentioner (Luhmann 2000b:425), ligesom forførelse kun dårligt 
kan tåle at få sin funktion tematiseret i kommunikationen uden at risikere at 
tabe kraft eller ligefrem forvitre ved det.529 Processerende kriterier skal derfor 
nok etisk kunne holde til at lade indholdet tematisere, men vinder tilsynela-
dende ikke processuel funktion ved at flage med deres organisationsdidaktiske 
argument. Sætter dette ledelse som manipulation? Ja, – ikke i teknisk rationel 
eller kausal betydning, men i overensstemmelse med bestemmelsen af  ledelse 
ovenfor. En større bekymring for det manipulative vil dog forekomme at være 
et ideologisk ræsonnement, snarere end et empirisk: det manipulative er indlejret 
i samme kontekstbetingelser som sin genstand og disse kontekstbetingelser vil 
indsnævre grænserne for vilkårlighed. Overgjort manipulation vil sandsynligvis 
blive betalt tilbage med et tilsvarende legitimitetstab. Det manipulative i de 
processerende kriterier i Billede VI bliver således holdt i skak af  [Skolens] kul-
turelle kontekst. Til gengæld kan andre manipulative figurer optræde inkognito: 
eksempelvis ’midlertidighed’ og ’mål-middelforskydning’. Det midlertidiges 
potentiale til manipulation skyldes at det temporært regulerede kan iagttages 
som mindre indgribende (’det gælder jo kun inden for denne projekthorisont’) 
og interventionen derfor lettere lader sig sluse ind (Luhmann 2000a:206f.) 
Mål-middelforskydningen er et generelt vilkår; på vej mod visionen vil [Skolen] 
i forskydningskæder gøre sine midler til indløsning af  visionen til vikarierende 
mål (jf. ibid.: 270f.). Man må ikke forveksle disse forskydningskæder med 
konventionelle forestillinger om mål-middelhierarkier; forskydningen angår 
forskydning af  iagttagelsespunkt. I Billede VI er brochurens elementer ikke 
lig med [Skolens] vision; anvendelsen af  en angivet model er eksempel på et 
vikarierende mål der – gennem anden ordens iagttagelser ovenfor – kommer til 
syne som aktualisering af  organisationalisering og refleksiv kvalitetstilskrivelse. 
Begge disse fænomener er heller ikke lig med visionen, men må iagttages som 
forskydninger der forskyder opmærksomhed fra mål-som-mål til middel-som-
mål. I de fleste tilfælde bliver denne forskydning ikke bare et vilkår, men også 
en nødvendighed hvis projektsystemet ikke skal brænde sammen i forsøget 

528 March 1995:108; Alvesson 2002:180.
529 Jf. Luhmann 2000b:531 – som når en asymmetrisering i kommunikationen svækkes i sin asymmetri-

seringsfunktion ved kommunikation om den.
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på at operationalisere visionens kompleksitet. [Skolens] projektgrupper kan 
nu i stedet gøre modellen til et af  flere operationelle iagttagelsespunkter. Men 
forskydningskæden medkommunikerer ikke sig selv og vil derfor tendentielt 
være forledende.
Ledelse som forledelse er ’shifter-pushing’.

LEDELSE IAGTTAGET XI: ... SOM MASKERET MAGT?

Processerende kriteriers indslusende ledelse må iagttages som forledelse – 
som forførelse. Hvor kedeligt det end måtte lyde, så er forførelse autopoiese 
i det forførte system.530 Systemet kan på sin side ikke værge sig mod sig selv 
andet end ved refleksion. Man kan på denne måde sige at jo mere refleksivt 
systemet er i stand til at operere, des mere kan systemet gå ind i forledelsen 
med åbne øjne. Eller afvise at lade sig forlede. Forledelse vinder derfor ikke 
gunstig tilkobling ved i sig selv at være fordækt – afsløringen kan tværtimod 
give bagslag; hvis Billede VIs ’logbog’ konstrueres i [Skolens] projektsystem 
som ’kontrol’ eller hvis ’konsulent’ konstrueres som ’ledelsens forlængede arm’, 
så vil den organisationsdidaktisk efterspurgte processering af  refleksion og 
forstyrrelse formodentlig udeblive. Eksemplet illustrerer den porøse overgang 
mellem deltagerafhængighed iagttaget som funktion og deltagerafhængighed 
som ideal – participation som en art demokratisk rettighed. I en organisation 
som [Skolen] må projektsystemets forventninger om participation indkalkuleres 
som præmis for organisationsdidaktiksystemets beslutninger. Med forledelse 
gennem processerende kriterier kan man således tale om maskering af  magt.531 
Tilsvarende må man både kynisk funktionelt og ledelsesetisk interessere sig for 
hvilke betingelser for ’modmagt’ der frembringes. Luhmann (2000a:212) peger 
på at magt opstår hvor beslutninger kan siges at disponere over andres usik-
kerhed; magt operationaliseres eksempelvis på denne måde gennem muligheden 
for at skrue op eller ned for usikkerhedsabsorptionen i systemet. Dette kunne 
i første omgang friholde formel ledelse for mistanke om maskering: [Skolens] 
projektsystem ved godt at brochuren skyldes ledelsessystemet. Kæphesten er 
så at sige anticiperet som kæphest og systemet kan tage sine forholdsregler. 
Sådanne stabile magtrelationer giver i sig selv bedre vilkår til modmagtens 
indvendinger.532 Processerende kriterier formet som skriftliggjorte præmisser 
for projektsystemets egne beslutninger markerer ledelse over for råderum, 
men markerer straks derefter også projektsystemets råderum over for ledelse. 
På samme måde kan den participative idealisme søge beroligelse i autopoietisk 
selvreferentielle systemers tilbøjelighed til at afværge magtens dybdevirkning 
ved at ...”die zunächst latente Gegenmacht den Änderungsimpuls auf  für sie akzeptable 
Bahnen umleitet.”(ibid.:202)  
Med betegnelsen ’trojansk’ undgår kommunikation gennem processerende 

530 Jf. Thyssen 1987:125; Luhmann 2000b:492.
531 Jf. Mathiesen 1982.
532 Jf. Flyvbjerg 1991b:424f.
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kriterier naturligvis ikke at blive iagttaget for sin maskerede form for magt. 
Maskeringens tyngde ligger dog ikke på de processerende kriterier i sig selv, 
men på de processerende kriteriers fællestræk med mere overordnede og 
gennemgribende diskurser: Først og fremmest den indefinering af  potentiel 
modmagt der forekommer gennem modernitetens semantikker vedrørende 
relationen mellem medarbejder og organisation.533 Med Thyssens ord: Moderne 
magt er en kultiveret magt, kultiveret magt er forførelse (1987:124) der må sikre 
sig opbakning fra de magtramte (2000:101). 
Endvidere vil det virke maskerende at deltagernødvendighedens dobbelte 
begrundelse i [Skolens] projekt kommer til at følge devisen om at bytte sta-
tus for indhold.534 Projektsystemet får funktionelt (situerethed) og kulturelt 
(autonomi) råderum i bytte for præmisbestemmelser på indholdsområder der 
af  ledelsessystemet iagttages som centrale for [Skolens] projekt. Dette indefi-
nerende bytteforhold vil sandsynligvis kunne gøre indslusningen af  specifikke 
indholdselementer mere tilgængelige.
I forhold til de enkelte processerende kriterier bliver det maskerede især at 
forstå som uigennemsigtigheden i det processerendes rækkevidde – og uigen-
nemsigtighed kan som nævnt være en funktion i den ledende kommunikation. 
Den ledelse der vil kompensere for kommunikationens maskeringer skal derfor 
ikke tematisere forførelsens indhold, men bidrage til kommunikationen om 
betydningen af  de skriftliggjorte præmisser. Gennem en sådan form for for-
handlet ledelse vil projektsystemet kunne vinde støtte til refleksion og udfoldelse 
af  de processerende kriteriers iagttagemåder og til den videre verknüpfung. 
Ledelsessystemets og projektsystemets selvreferentielle uforenelighed er ikke 
noget argument imod forhandlingens forsøg på at stemme gensidigt af. Denne 
indsigt skiller ifølge Willke (1992:39) den ironiske iagttager fra den tragiske. 
Tragikeren vil få øje på hvordan systemerne vil fortsætte deres adskilte auto-
poiese trods alle anstrengelser. Ironikeren får derimod øje på hvordan netop 
systemernes distance til hinanden giver spillerum for forhandling af  kontingens; 
ikke fra nogen privilegeret position (heller ikke som ledelsessystem) ...”sondern 
allein aus der Spiegelung (Spekulation, Reflexion) der äußeren Distanz in einer inneren 
Distanz der Systeme zu sich selbst, die ihnen die reflektierte Position eines Spielens 
mit ihren Kontingenzen erlaubt.”(ibid.:40).

533 Om magtens indefinering, se Mathiesen 1982:83ff. Om den til det paradoksale grænsende indefinering 
af  medarbejderen, se fx Luhmann 2000a:115; Andersen 2004:263f.

534 March 1995:107.
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10. SAMMENFATTENDE FORSKYDNING

...”the whole is neither more nor is it less 
than the sum of  its parts: it is different.”

von Foerster (1984:280)

Jeg spørger indledningsvist på empiriens vegne: Hvorledes kan man iagttage 
ledelse og ledelsessystemets muligheder for at bidrage til en ledende kommuni-
kation i en organisation som [Skolen] – iagttaget ud fra høj deltagerafhængighed 
og lav styrbarhed?
Sammenfattende kan man rimeligvis spørge til hvad empirien får tilbage fra 
undersøgelsen? Svaret må blive: Forskydninger!
Gennem ledeforskellene forskydes det indledende spørgsmål funktionelt i 
forhold til [Skolens] Billeder. Og iagttagelsen af  hvordan der iagttages gen-
nem [Skolens] kommunikation ledsages af  andre iagttagelser: fx af  hvordan 
ledelse i organisationen sættes af  de distinktioner der driver iagttagelsen i 
organisationen.

Jeg vil i det følgende beskrive forskydningerne som pointer vundet i et empirisk, 
et organisationsteoretisk og et system- og distinktionsteoretisk perspektiv.

FORSKYDNING IAGTTAGET: EMPIRISK

Kan undersøgelsen gøre ledelsessystemet klogere på ledelse i [Skolen]? Hvis 
man ser bort fra afhandlingens almene utilgængelighed, ja, så udvindes der i 
de enkelte b-afsnit (5b.-9b.) forskelle som kan genindføres i ledelsessystemets 
videre vernetzung af  iagttagelser. Ikke nødvendigvis på [Skolen] som er forbi sine 
billeders empirisk fikserede tilstand, men i andre organisationer med lignende 
høj deltagerafhængighed og lav styrbarhed. I forhold til [Skolen] rekonstruerer 
afhandlingen med sine iagttagelser ’ledelse’ på en måde der matcher organi-
sationens kommunikation af  sig selv og de særlige udfordringer for ledelse i 
moderne organisationer. [Skolens] projekt bliver et sindbillede på det generelle, 
kontingente organisationsvilkårs ambiguity hvor ledelsessystemet må indstille 
sig på at organisationens udviklingsdrift skal indløses situeret, og hvor ledelse 
må iagttages ud fra en skelnen af  ledelse|de selvledende.
For en organisation med [Skolens] organisationskulturelle semantik (fx ’auto-
nomi’) vil denne distinktion i sig selv kunne iagttages med selvfølgelighed. 
Derimod bliver den videre forskydning en udfordring af  autonomi som præ-
misgørende iagttagelse: Afhandlingen iagttager netop ud fra det situerede et 
behov for mere ledelse – ikke alene som funktion, men som ledelsessystemets 
kommunikation. Ikke bare mere ledende kommunikation, men mere ledelse 
der fungerer intervenerende på en mere indirekte, snedig facon. Hvor vidt 
dette vil blive iagttaget empirisk som nyt – eller blot ’kulturfremmed’ – får 
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naturligvis stå åbent for drøftelse. Men ude af  konventionelle konteksters 
personbundne karisma og trivial-forestillinger om manipulation vil jeg hævde 
dette som en relevant forskydning af  ledelse aktuelt. Afhandlingens [Skole] 
skruer op for ledelse på denne indirekte måde gennem Billederne II-VI, og dette 
kan samtidig iagttages som forskydning af  ledelse fra første til anden orden. 
Denne form for ledelse må realiseres gennem ledelsessystemets iagttagelser af  
projektsystemets iagttagelser. Således får man øje på hvordan ledelse af  anden 
orden – gennem iagttagelse af  anden orden – bogstaveligt må arrangere sine 
kommunikationsbidrag i forhold til de distinktioner som anden ordens iagt-
tagelsen måtte frembringe. 
De processerende kriterier viser den tydeligste konsekvens af  dette forhold: 
Her er man på én gang langt ude i ledelseskommunikationens forgreninger og 
på anden vis helt inde ved kernen af  ledelse som kommunikation der leder. 
Gennem undersøgelsens anden ordens blik forstærkes den præmisgørende 
funktion i de processerende kriterier og giver et ledelsessystem anledning til at 
indregne netop kommunikation af  denne præmisfunktion som særligt anden 
ordens ledende.

FORSKYDNING IAGTTAGET: ORGANISATIONSTEORETISK

Organisationsteoretisk – eller blot begrebsligt – tilfører afhandlingens forskyd-
ninger ændrede måder at se ind i feltet på. Om afhandlingens iagttagelser også 
kan vinde organisationsteoretisk konsekvens bliver et empirisk spørgsmål; der 
kan stadig iagttages en difference mellem organisationsteori og hvad man kunne 
kalde ’skoleorganisationsteori’. Mens skoleorganisationsteori som vist knytter 
fremmedreferentielt an til organisationsteorien og selvreferentielt konstruerer 
sig som noget særligt, så synes det omvendte ikke at fungere anschlussfähigt. 
Alene det skæve størrelsesforhold og de professionsforankrede særpræg i fx 
begrebsvalget kan forklare denne teoretiske lukning. Med afhandlingen forsøger 
jeg at opløse det fastlåste forhold gennem forskydning til generelle organisati-
onsteoretiske iagttagelsespunkter – og derved skabe strukturelle koblinger for 
flere teorisystemers kommunikation af  organisation og ledelse.
I forhold til skoleorganisationsteori nykonstruerer afhandlingen nogle af  de 
gængse iagttagemåder; eksempelvis ved at aktualisere deltagerafhængighed 
som funktionel nødvendighed over for deltagerafhængighed som idealistisk 
norm, ved at aktualisere organisationsudvikling til forskel fra skoleudvikling, 
ved at iagttage ledelse ud fra ledelsessystemet som et objektforhold og ved at 
forskyde distinktioner i den uklare pædagogiske ledelse til et egentlig begreb 
om læringsledelse.
Med læringsledelse som iagttagelsespunkt bevæger jeg mig i afhandlingen 
atter fremad i labyrinten og nu i et alment organisationsteoretisk perspektiv. 
Dette giver anledning til en rekonstruktion af  ledelse som ledende kommu-
nikation – og af  ledelse (ledelsessystemet) som specialiseret kommunikation 
med henblik på at orientere systemers iagttagelser i en retning. I den almene 
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organisationsteori vil det ikke være kontroversielt at ledelse har noget for med 
nogen; til gengæld vil den almene organisationsteori formodentlig være noget 
forbeholden over for forslaget om at forlade den konventionelle strategiske 
ledelse til fordel for organisationsdidaktik som grundlæggende ledelsesoptik. 
Jeg vil derimod med afhandlingens argumenter hævde at den rekonstruerede 
organisationsdidaktik netop forener behovet for både strategi og læring i 
moderne organisationer. Organisationsdidaktikken rækker fra det eksterne, 
strategiske til det interne, processuelle – og yder derfor mere end det konven-
tionelt strategisk besværgende.
Organisationsdidaktikken bliver ikke mindst relevant i forhold til ledelse som 
ledelse af  anden orden. Ledelse af  anden orden er – som vist i afhandlingen 
– et allerede anvendt perspektiv der iagttager ud fra den afgørende difference 
mellem beslutningspræmis og beslutning. Ledelse i moderne organisationer – og 
i løst koblede organisationer i øvrigt – synes med kontingens som grundvilkår 
at være henvist netop til anden ordens ledelse. Men selv om dette anden 
ordens forhold aktualiseres i direkte henvisning til præmis|beslutning eller 
indirekte som ledelse-af-selvledelse, så bliver begrebet mig bekendt ikke udfoldet 
yderligere og kommer derved til uforløst at fremstå operationelt som anden 
ordens tilbagetrækning. Alternativt forskydes spørgsmålet til vigtige iagttagelser 
af  selvledelse, og af  hvorledes de selvledede gennem anråbelse og selviagt-
tagelse skal indløse anden ordens udfordringen på ledelsessystemets vegne. 
At forlade sig på en sådan (social) forskydning af  præmis|beslutning vil jeg 
betegne som en ledelsesmæssig forlegenhedsløsning; ledelse af  anden orden må 
kunne iagttage gennem præmis|beslutning på en måde der ikke blot håndterer 
medarbejderne, men først og fremmest håndterer opgaven i organisationen. 
Afhandlingen forskyder sig (sagsligt og tidsligt) ud af  denne klemme til en 
distinktion af  anden ordens foreskrivelse|situerethed. Jeg sætter dermed ledelse 
som præmisprægning på baggrund af  organisationsdidaktisk refleksion; herved 
øges sandsynligheden for at systemet orienterer sig mod særlige beslutninger 
som præmisser for den videre kommunikative verknüpfung af  beslutninger i 
organisationen. Forslaget om processerende kriterier er afhandlingens bidrag 
til den organisationsteoretiske udfordring med operationalisering af  begrebet 
om anden ordens ledelse. Bidraget er næppe fyldestgørende for udfordringen, 
men viser gennem [Skolens] ansatser hvorledes man kan undgå at forskellen 
mellem første og anden orden klapper sammen, og hvorledes man med påførte 
distinktioner kan orientere iagttagelser i en gunstig retning. Konstruktioner af  
ledende kommunikation med funktion som de processerende kriterier bliver 
afgørende for ledelsessystemers muligheder for at realisere ledelse af  selvledelse. 
Konstruktioner ikke bare i epistemologisk forstand, men organisationsdidaktisk 
konstruerede, tilkoblingsduelige kommunikationsbidrag. Med andre ord: ledelse 
af  anden orden handler om kompetent håndtering af  den trojanske kæphest.
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FORSKYDNING IAGTTAGET:  
DISTINKTIONS- OG SYSTEMTEORETISK

Afhandlingens mest centrale greb består i overhovedet at forskyde spørgsmålet 
om ledelse i [Skolens] projekt ind i en systemteoretisk – og dermed distinktions-
teoretisk – iagttagelsesramme. Dette er ikke noget originalt bidrag i sig selv, men 
min ambition har været at fremstille det analytiske arbejde således at det kunne 
lade sig gøre at kigge mine labyrintiske forskydninger over skulderen. Denne 
mulighed glimrer ved sit fravær i mange – i øvrigt skarpsindige – systemteoretisk 
baserede analyser af  organisationsforhold. 
Hvor teorien om autopoietisk selvreferentielle systemer har sin egen frugtbarhed 
som organisationsteoretisk referenceramme, så bidrager begrebet om den 
distinktionsdrevne iagttagelse i særlig grad til den analysestrategiske skarphed. 
Vidensskabelsen er kommunikativt betinget; det skal være muligt at kunne 
se med i maskinrummet på den analysestrategiske maskine for at få øje på 
hvorledes ledeforskelle som lav styrbarhed|foregribelse, tilkobling|dekobling 
og situerethed|foreskrivelse frembringes og forskydes funktionelt. Da for-
skydninger ikke lader sig deducere frem, indebærer dette indblik en middelbar 
træghed – og henviser sin iagttager til langsom læsning.
I det omfang jeg er lykkedes med den nævnte ambition, får jeg til gengæld 
sandsynliggjort gevinsterne ved en sådan funktionel metode på dette niveau. 

Med distinktion som iagttagelsespunkt vinder man også forskydninger i den 
konventionelle organisationsteori – og i den systemteoretiske. Forskydning 
fra den konventionelle organisationskulturs antagelser til iagttagelser, fra mål 
til vision, fra beslutning til præmis, fra første til anden orden er i alle tilfælde 
frembragt af  produktive distinktioner – som iagttagelse der betegner inden for 
rammen af  en skelnen. Gennem sådanne forskydninger bryder man etablerede 
skelnemåder, og eksempelvis vil iagttagelser være umiddelbart mere kommu-
nikativt tilgængelige end ’grundlæggende antagelser’.
Det er også med distinktion som iagttagelsespunkt at jeg i afhandlingen hævder 
en skelnen der aktualiserer dilemma over for paradoks – og derved åbner for 
en oscillering mellem beslutningens sider. Og det er med distinktion som iagt-
tagelsespunkt at jeg peger på at anden ordens styringsdifferencer er forskellige 
fra første ordens styringsdifferencer – og derfor udfordrer til mere komplekse 
styreformer end simpel minimering. Begge tilfælde er eksempler på (beskedne) 
forskydninger der gennem skelnen udfordrer etablerede systemteoretiske skel-
nemåder i forhold til ledelse.

Endelig vil jeg pege på en forskydning ud fra distinktion og iagttagelse – som på 
et meta-niveau forbinder sig med det indledende empiriske spørgsmål; man kan 
her tale om en forskydning fra teori (som teori) til (teori som) metode: Hvordan 
kan man lede eller bidrage til en ledende kommunikation? Svaret lyder: Gennem 
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iagttagelse; gennem iagttagelse af  iagttagelse og iagttagelse som kommunika-
tion. Heller ikke denne forskydning er afhandlingens fortjeneste – ligesom jeg 
undervejs tager konkret inspiration hos de få referencer hvor der er arbejdet 
operationelt med en kobling af  ledelse og iagttagelse. Afhandlingen medfortæller 
således parallelt historien om ledelse som en mulig iagttagelsesstrategisk maskine, 
men jeg tilføjer yderligere opmærksomhed på distinktion som operationel 
figur: Gennem iagttagelse af  en skelnen, af  det betegnede i denne skelnen og 
gennem den informationsværdi der udvindes af  distinktionens refleksionsside, 
bliver ledelsessystemet i en organisation som [Skolen] i stand til at specialisere 
sine kommunikationsbidrag organisationsdidaktisk – som tilkoblingsduelig 
beslutningskommunikation i fx processerende kriteriers form.
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11. METODER: vIDENSSKABELSE  
– ANALYSESTRATEGISK SET

”Sociologists cannot be unaware that the
 specific characteristic of  their point of  view

 is to be a point of  view on a point of  view.”
Bourdieu (1999:625)

Afhandlingens vidensskabelse beror på den analytiske iagttagelse af  et case 
studie. Denne tilsyneladende dobbelt-konfekt svarer både på en argumentation 
af  at ’case studie’ i sig selv ikke er videnskabelig metode (Stake 2005) og på 
afhandlingens epistemologiske udgangspunkt: case studiet er allerede i sig selv 
skabt gennem iagttagelse, og disse iagttagelser kan iagttages. Sådanne iagttagelser 
af  anden orden udgør den vidensskabende analyse (Andersen 1999a; 2003b; 
Luhmann 2000b; 2002; Rasmussen 2004). Den vigtige skelnen går således ikke 
mellem hvad der er case studiet af  [Skolen] og hvad der er analyse, men er 
den skelnen der løbende etablerer differencen mellem iagttagelse af  første og 
iagttagelse af  anden orden. Eller sagt på en anden måde: Det konstruktivistiske 
afsæt forskyder den konventionelle distinktion af  teori|empiri til en distinktion 
af  teori|metode (Rasmussen 2004:330).
Med denne grundlæggende præmis fortsætter afsnittet udfoldelsen fra afsnit 
4.; i afsnit 4. fremstiller jeg de videnskabsteoretiske implikationer for en me-
tode der tager et konstruktivistisk afsæt og indskriver sig under teorien om 
autopoietisk selvreferentielle systemer. I den forbindelse drøfter jeg en række 
centrale begreber og forhold; denne drøftelse kunne også have været henvist 
til dette metode-afsnit, men blev placeret som en læsevejledende indføring i 
afhandlingens teorikompleks og som en anskueliggørelse af  hvordan ledefor-
skelle fremanalyseres. Drøftelsen skal ikke gentages hér; dette afsnit skal netop 
supplere afsnit 4. og skal i den forstand dels læses som en opsamling på den 
analytiske metode der allerede praktiseres gennem afhandlingen, dels præsentere 
og drøfte forskningsprojektets fremgangsmåde generelt.

CASE STUDIET [SKOLEN]

[Skolens] projektperiode strækker sig over årene 1998-2001; i denne periode føl-
ger jeg [Skolens] udviklingsprojekt som konsulent og forsker. Udviklingsprojektet 
bærer sit eget forskningsfokus der kan beskrives inden for rammerne af  (partici-
patory) action research (Kemmis & McTaggart 2005) og som formidles i Andersen 
2003a.535 
Denne afhandlings case studie forløber samtidigt, inkluderer [Skolens] projekt 

535 Udviklingsprojektet kan med Stake (2005:444f.) beskrives som intrinsic case study over for afhandlingens 
instrumental case study; i dette sidste tilfælde bliver casen søgt anvendt som middel til at uddrage begreber, 
indsigt mv. Jf. også en paradigmatisk case hos Flyvbjerg (1991a:150).
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som empirisk projekt – og rækker tidsmæssigt videre således at de sidste opføl-
gende interview foregår i 2005. Det indsamlede materiale over denne periode 
indgår i case studiets undersøgelse af  ledelse-i-[Skolens]-projekt; dette empiriske 
materiale fremgår i oversigt af  Bilag I (p. 297). Det empiriske materiale er i den 
henseende konventionelt i sin fremtræden med sin kombination af  dokumenter, 
(deltager)observation, interviews mv. 
De metodiske forskelle der følger af  det epistemologiske afsæt knytter sig til 
operationaliseringen af  ledeforskelle og til den konstruktivistiske forståelse 
af  empirien som iagttaget. Eksempelvis er projektets interviews i traditionel 
forstand semi-strukturerede, kvalitative interviews: ’Interview’ kan således nok 
trække på gængse kvalitative opskrifter på forberedelse og gennemførelse (Kvale 
1997), men må som viden begribes inden for en konstruktivistisk ramme (la 
Cour, Knudsen & Thygesen 2005). 
Case studie er både proces og produkt (Stake 2005:444); dette gælder allerede 
under indsamling af  det empiriske materiale og i forbindelse med fremstillingen 
af  casen som tekst. Der er udbredt opmærksomhed på at denne fremstilling 
af  casen ikke blot er en nødvendig afgrænsning, men også en fortolkende 
arrangeren som er uomgængelig – og funktionel.536 Det vil således også uden 
for snævert epistemologisk orienterede registre være vanskeligt at hævde casen 
som nøgen og uberørt; der bliver i alle tilfælde tale om ...”the researcher’s dressing 
of  the case’s own story.”(ibid.:456). Og funktionelt bidrager denne arrangeren til 
at orientere opmærksomheden mod særlige empiriske træk som måske ellers 
ikke lod sig skelne umiddelbart (Bourdieu 1999:621f.). Forskeren arrangerer 
uundgåeligt realiteten ved at arrangere sit empiriske materiale; det interessante 
spørgsmål bliver derfor kun: hvordan?
I [Skolens] projekt har jeg indsamlet alt-hvad-jeg-kunne-komme-i-nærheden-af  
som empirisk materiale, men dette er ingenlunde uhildet; jeg har ’indsamlet’ ved 
at få øje på noget gennem mine præmature ledeforskelle: iagttagelsespunkter 
i form af  empiriske og teoretiske fokuseringer har altid allerede fungeret 
selekterende. Og dertil kommer heldigvis det empiriske materiale som jeg i 
forløbet bare indlemmede – men som i flere tilfælde viser sig at være væsentlige 
informationskilder.
Jeg har – billedligt talt – lagt det samlede empiriske materiale på bordet og scannet 
det ud fra iagttagelsespunkterne ’lav styrbarhed’ og ’høj deltagerafhængighed’. 
Den medløbende scanningsreference har i scanningsprocessen afgørende 
betydning som virksom kontekst: først og fremmest teorien om autopoietiske, 
selvreferentielle systemer – og dernæst antagelsen om ’projektledelse’ som 
et frugtbart perspektiv. I tillæg til denne specifikke kontekst gælder almen 
organisationsteori – og min teoretiske og empiriske forståelse af  skoler som 
organisationer – som generel scanningskontekst. Ingenting forstås uden om 
sin forforståelse.

536 Fx som criss cross interpretation (Stake 2005:450), forstående deskription (Rasmussen 2004:346), fortællinger 
(Borum 1995:118f.); Van Maanens ’impressionist tales’ er en malende metafor for en sådan case fremstilling 
(1988:101f.).
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Denne scanning af  empirien fremkalder case studiets case som tekst i seks ’bil-
leder’ (Billede I-VI). Uanset herkomst arrangerer jeg altså (dele af) det empiriske 
materiale som organisationstekst i disse billeder. Ligesom jeg kondenserer 
observationer, noter, båndoptagelser og mere løst strukturerede tekstbidder i 
fremkaldelsen af  de enkelte billeder. 
Billede I adskiller sig fra de øvrige ved at rette sig mod en beskrivelse af  [Skolens] 
projekt som samlet forløb. Scanningens fiksering af  de øvrige fem temaer er 
kontingent, men ikke vilkårlig; ’lav styrbarhed’ og ’høj deltagerafhængighed’ 
fremkalder indledningsvis de empiriske temaer  II: ’kulturel autonomi’, III: 
’projekters drivkraft’, IV: ’indirekte ledelse’, V: ’at-lægge-til-rette-for’ og VI: 
’at-være-ledende’. Billede I kan naturligvis ikke siges at repræsentere [Skolens] 
projekt som en helhed; ligesom med de øvrige billeder er der tale om at en 
iagttager med sine iagttagelser frembringer en empirisk konstruktion (Rasmussen 
2004:346) der hverken dækker realiteten eller gør krav på at være realitet. I stedet 
er frembragt et empirisk peep show således som det skitseres i figur 11.1.537 
Hvis ikke man holder sig denne konstruktivistiske realitet for øje, risikerer man 
at fremstille sig mere alvidende end det epistemologiske afsæt kan tåle.
Fig. 11.1:

Figur 11.1 illustrerer iagttagelsens vilkår 
i forholdet mellem Billederne I-VI og 
[Skolens] projekt. Det empiriske peep show 
viser sig endnu tydeligere under et analyse-
strategisk regime hvor ethvert peep tilmed 
disciplinerer sig efter iagttagelsers kløvning 
af  verden. Der vil altså altid være ’meget 
mere’ af  [Skolens] projekt end man ser, og 
det man ser er intet andet end iagttagelse 
med udsigt til iagttagelse.

GENERALISERING?

I sin argumentation for case studier peger Flyvbjerg på at ...”formel generalise-
ring er overvurderet som kilde til videnskabelig udvikling, hvorimod ’det gode eksempels 
magt’ er undervurderet.”538 Belagt med en konstruktivistisk forståelsesramme vil 
en efterlysning af  en formel generalisering – inspireret af  logisk-empiriske 
konventioner – i form af  validitet og reliabilitet ikke være relevant.539 Disse 
forestillinger om generalisering som gyldighed og pålidelighed abonnerer på 

537 Et ærbart peep show som ...” a lighted box containing small pictures, which one looks at through a 
hole fitted with a glass that makes them look larger.” (Longman Dictionary of  contemporary English 
1978:801)

538 1999 vol.1:149, opr. kursiveret. Jeg tillader mig i det følgende at give ’generalisering’ dobbelt betydning: 
dels resultaternes transfer fra det specifikke til det generelle; dels som eksplicitering af  og indsigt i det 
analysestrategiske – populært sagt: muligheden for at kigge forskeren over skulderen i hans omgang 
med empiri og metode.

539 Sml. Yin 2003:33ff.
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ontologiske referencer som ikke kan indløses epistemologisk. Iagttagerens 
iagttagelser modsvarer ikke en realitet, men ...” ’griber’ realiteten, hvilket vil sige, 
at de er pålidelige som ordningsform i forhold til en ligeledes ordnet realitet.”(Luhmann 
2000b:97) Luhmann åbner for muligheden af  en art polyangulering – ud fra 
formodningen om ...”at indsigter besidder større erkendelsesværdi, jo mere forskellige de 
forhold er, som kan bekræfte dem.”(ibid.)540 Vi er stadig på epistemologisk grund: 
fem millioner fluer kan godt tage fejl, men sammenhænge der fremstår gennem 
tilstrækkeligt forskelligartede kilders bidrag vinder analytisk udsigelseskraft. 
Kan det tilføre tyngde til Billederne I-VI som [Skolens] selvbeskrivelse at 
Luhmann (2000a:433) indrømmer fx konsulenter en mulig gråzone-status 
i forhold til kunne medvirke selvbeskrivende i organisationer? Måske, men 
billederne er stadig et konstrukt, der ligeledes konstrueres som kilde via det 
analysestrategiske valg.541 Kan det tilføre billederne troværdighed at [Skolens] 
leder og en centralt placeret medarbejder i [Skolens] projekt har læst billederne 
– og finder gyldighed i fremstillingen? Måske, men jeg kunne givetvis også have 
fundet medarbejdere på [Skolen] som ville læse billederne som tendentiøse 
og synes at de favoriserer organisationsperspektivet på bekostning af  fx et 
lærerperspektiv. I stedet for at falde for illusionen om intersubjektivitet som sandheds-
kriterium (Rasmussen 2004:344) må man fastholde både læserens forståelse og 
forskerens konstruktion som fortolkerens egen ydelse, og at denne er betinget 
af  at forholde sig til fortolkerens selvreference (ibid.:342).

Det er ikke svært at forstå hvordan den analysestrategiske konsekvens af  
distinktions- og systemteorien kan udvirke kritik af  ...”et ret lemfældigt forhold til 
metode i konventionel forstand.”542 Og når empirien synes være konstrueret efter 
forskerens forgodtbefindende, så fremkalder det bemærkninger om at ...”selvdi-
sciplineringens betydning bliver overbetonet på bekostning af  almene samfundsvidenskabelige 
dyder.”543 Man kan anvende kritikken på to måder; dels i en relevant drøftelse af  
hvordan der konstrueres analysestrategisk; dels pege på at denne kritik dybest set 
er en kritik af  det epistemologiske afsæt for ikke at være ontologisk: der bliver 
i den forstand ikke tale om kritik af  metode, men om kritik af  valg af  præmis. 
Replikken til dette bliver med Andersen (1999a:183) både fyndig og nærmest 
ontologisk besværgende: ”Det er muligt at indsætte analysestrategi på metodikkens 
plads i en epistemologisk orienteret anden ordens betragtning og derved kunne diskutere 
operationaliseringsproblemer uden at ende i ontologiserende metoderegler.”
Jeg tillader mig på denne måde at parkere den sidste del af  kritikken på dette 
sted. Det relevante spørgsmål om hvorledes analysestrategien konstruerer, 
vender jeg til gengæld tilbage til.

540 Jf. afsnit 4. p. 30.
541 Andersen 1999a:184.
542 Vallentin 2005:202.
543 Ibid.:213. Citaterne angår specifikt den Luhmann-inspirerede analysestrategi hos især Andersen (1999a; 

2003b), men de samme indvendinger ville kunne gælde den samlede gruppe af  diskursanalytiske eller 
konstruktivistisk orienteringer.
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Generalisering skal i denne afhandlings metode betyde at det bliver muligt for 
læseren at orientere sine iagttagelser i forhold afhandlingens iagttagelser af  
[Skolens] iagttagelser; ikke bare ved at se [Skolen] som endnu et eksempel på 
en organisation, men ved at man som læser bliver i stand til at tilkoble sig de 
anvendte distinktioner. Således kan der rejses kritik gennem prøvning.544

Generalisering fra empiri og resultater er indlejret i ’det gode eksempels magt’; 
ikke i den banale betydning af  at gøre ligesom [Skolen], men i prioriteringen 
af  et case studie der synes at tilbyde læringsmuligheder (Stake 2005:451). 
Afhandlingens [Skole] er en organisation der i nogen grad kan siges at være 
lykkedes med et udviklingsprojekt inden for en genre der ellers forekommer 
vanskelig (jf. afsnit 2., 3., 5. og 6.). Hvad kan man lære af  at iagttage [Skolen] 
gennem Billederne I-VI? Eller: Hvordan iagttager [Skolen] i sit projekt og 
hvorledes sætter disse iagttagelser [Skolens] projektledelse?

Med disse nedslag forlader jeg referencen til konventionel metode og samler 
opmærksomheden om den anvendte analysestrategi og dens grundlag.

LUHMANN SOM METODE?

Luhmanns arbejde med teorien om selvreferentielle systemer giver i en sjælden 
grad mening til begrebet ’teorikompleks’; at det overhovedet lader sig gøre at 
spørge til Luhmann som metode handler både om Luhmanns omfattende 
produktion, om hans tilgængelighed – og om hans utydelighed på metodesiden. 
Luhmann medskriver mange empirisk-analytiske elementer i sin teoribygning, 
men hans empiriske opmærksomhed slår – så vidt jeg kan se – ikke ud som en 
beskrevet, systematisk, analytisk metode over for en empiri. På et meta-niveau 
beskriver han sin metode som funktionel metode.545 Man kan med Flyvbjerg 
tale om implicit metode i en teori og om opgaven med metodologisk udlæsning.546 Jeg 
støtter mig i udgangspunktet til Andersens (1999a; 2003b; 2006b) udlæsning af  
en systemteoretisk analysestrategi, således som den blev præsenteret i afsnit 4. 
(p.39f.). Men dette er ikke den eneste anvendelse af  Luhmann analytisk. Groft 
skåret synes Luhmann at inspirere til anvendelse på tre niveauer:547

i. Teorien om autopoietiske selvreferentielle systemer.
ii. Teorien specificeret i forhold til samfund, funktionssystemer, organisationer 
mv.
iii. Teorien om distinktion – distinktion som analysens operationelle motor 
inden for den systemteoretiske ramme.
544 Her kan man foreslå reliability afløst af  relatability, jf. Bassey (1984) i Webb 2005:71f.
545 Luhmann 2000b:91ff. For en kort og klar fremstilling se Baraldi, Corsi & Esposito 1997:61f. og Knudsen 

2004:22ff.. Den funktionelle analyse spørger til hvilke problembeskrivelser man kan forstå empirien 
ud fra – og til hvorledes iagttagelse ud fra disse problembeskrivelser kunne foreslå evt. alternativer. 
Populært sagt: Hvis empirien er svaret, hvordan er da de mulige spørgsmål og hvorledes åbner disse 
spørgsmål for at iagttage på en anderledes måde? 

546 1991 vol.1:89.
547 Sml. Andersen 2006b:22f.
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De to første niveauer fører til vægtige analyser.548 Og disse to niveauer synes at 
honorere Luhmanns forestillinger om funktionel metode; på et generelt niveau 
afsøges differencer der forbindes med kontingente betingelser og perspektiver 
og dermed ...”tjener til at åbne det eksisterende for sideblik til andre muligheder.”549 
I en stærkt forenklet udlægning vil jeg hér tale om anvendelse af  den sy-
stemteoretiske optik i model af  Luhmann – med særlig vægt på differencen 
system|omverden – og om direkte træk på den udfoldelse af  perspektiver 
på empiriske systemer som kan hentes i Luhmanns tekster. Det er disse ni-
veauer jeg selv profiterer af  gennem afhandlingen ved eksempelvis at indlejre 
[Skolens] projekt i en systemteoretisk forståelsesramme og ved at iagttage 
organisationen [Skolen] som et socialt system bestående af  kommunikation.550 

Det tredje niveau (iii) kan henføres til den sene Luhmanns såkaldte differensteo-
retiske paradigmeskift og således orienteringen mod en decideret distinktionsteoretisk 
systemteori.551 På dette niveau drages metodisk konsekvens af  teorien: en episte-
mologisk funderet, distinktionsbaseret analysestrategi. På dette niveau er der 
tale om systematisk, netop ’metodisk’ anvendelse af  distinktioner – i form af  
ledeforskelle – der bruges til iagttagelse og ordning af  empirien.552

Uden at hævde et endeligt overblik kan man sige at der kun er få (danske) 
eksempler på empirisk forskning med en gennemført anvendelse af  dette tredje 
niveau som analysestrategi, og hvor ledeforskellen – spidst formuleret – ikke 
blot får status af  løs metafor.553 På dette sted i afhandlingen skulle det nødigt 
komme overraskende at jeg knytter afhandlingens analysestrategi til tredje-
niveauet; jeg har påført Billederne II-VI mine ledeforskelle og dette har dels 
udfoldet empirien kontingent ud fra disse distinktioner; dels har det gennem 
forskydninger ført til mere frugtbare distinktioner og ligeledes virket tilbage 
i forskydninger af  de oprindelige ledeforskelle. Man kan basalt beskrive disse 
forskydninger som vernetzung; eller med en anden Luhmann-metafor, labyrint: 
”Ein Labyrinth ermöglicht es, bei ganz wenigen Eingangs- und Ausgangsstellen ein Maximum 
interner Kontaktmöglichkeiten bereitzustellen, die in prinzipiell unvoherseebaren Sequenzen 
aktualisiert werden. (2000a:420)
548 På dansk grund fx i de fleste artikler i Pedersen 2004b; i Højlund & Knudsen 2003; Rasmussen 2004; 

Qvortrup 2001, 2004; Thyssen 2000. Tilsvarende anvendelse kan findes refereret i Rasmussen 2002.
549 Luhmann 2000b:93.
550 Ironien er ikke uden en vis underholdningsværdi: Verden de-ontologiseres via tilbøjeligheden til at 

ontologisere det luhmannske.
551 Borch 2000:119-120. Den ’Spencer-Brownske vending’ bemærkes hos Luhmann fra sidst i 1980’erne 

(ibid.:106), jf. Qvortrup 2006b og hos Clam som dominant reference (2000:68).
552 Til sammenligning: Rasmussen (2004:329ff.) skyder en oplysende omvej over en operativ, konstruktivistisk 

hermeneutik; trods det oplysende bliver det dog en omvej i forhold til at realisere en analysestrategi på 
systemteoriens egen epistemologiske grund – på baggrund af  den distinktionsteoretiske vending.

553 Andersen 1999a:153. Med forbehold for at mange analyser har en dybere analysestrategi end den der 
formidles forkortet gennem fx artikler. Eksempler på anvendelse af  dette tredje niveau finder jeg fx 
hos Andersen & Born 2001, Born & Thygesen 2001, Bramming & Frandsen 2003, Knudsen 2004, 
Rennison 2004, Andersen 2004; 2006b, Frankel 2005. I sin rendyrkede form kan det få kritikken til 
at vrænge systemteoretisk minimalisme (Vallentin 2005:219); fra det nævnte tredje niveau må dette vel 
iagttages som en cadeau.  
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Figur 11.2 har den svaghed som også er metaforens: mangel på dynamik; der 
er jo ikke tale om givne labyrinter, men om løbende konstruktioner. Alligevel 
illustrerer den hvordan man fra et hvilket som helst udgangspunkt må forskyde 
sig gennem re-entries eller udfoldelse via labyrintens form(markeringer) – videre 
ind eller videre ud i det labyrintiske. Figur 11.3 illustrerer hvordan enhver 
forskydning principielt lægger grunden til en ny labyrintisk vernetzung af  
distinktionens former. Det første (fig. 11.2) finder sted fx ved re-entries, når 
man lader det betegnede i en iagttagelse være nyt iagttagelsespunkt eller når 
man udfolder gennem anden ordens blikke. Det andet (fig. 11.3) sker fx når 
det markerede og det umarkerede i en skelnen bytter plads i en ny iagttagelse 
der betegner ’med modsat fortegn’:

Fig. 11.2    Fig. 11.3

Ledeforskellene påfører former som forbinder sig labyrintisk; som nævnt står 
mine forskydninger af  iagttagelser ud fra Billederne I-VI til prøvning og kritik 
via parallelle blik eller – sagt på en anden måde – via transparensen i mine 
’mellemregninger’.
Dette efterlader endnu to centrale metodiske forhold til drøftelse: 
’Ledeforskellenes emergens’; hvordan dukker de op, hvordan kaster de forskyd-
ninger af  sig, hvorledes formes et andet ordens blik og hvordan når man til 
formens andenside? og
’Formanalysen’; hvad hører til en formanalyse og kan analysestrategien nøjes 
med at være formanalytisk?

ANALYSESTRATEGI III:  
MELLEM EMERGENS OG IMPRESSIONISME 

”At udforme en analysestrategi handler om at forme et bestemt blik, der kan få omver-
denen til at træde frem som bestående af  andres iagttagelser.”(Andersen 1999a:151) 
Analysestrategi er således en strategi for en anden ordens iagttagers iagttagelse 
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af  det empiriske som iagttagelser. Strategien består i at skabe og anvende de 
særlige distinktioner der former eller leder det analytiske blik: ledeforskelle. 
Ledeforskelle er reelle forskelle med markeret-side|umarkeret-side (ibid.:130). 
En ledeforskel er – metodisk set – afhandlingens egen, selvpåførte trojanske 
kæphest; den rummer det kløvende blik som lader empirien emergere som 
iagttagelse.554

Denne afhandlings gennemgående ledeforskelle (lav styrbarhed|foregribelse; 
tilkobling|dekobling; situerethed|foreskrivelse) blev frembragt indledningsvist 
som præmature eller uformede distinktioner (Borch 2000:116). Det begynder – som 
tidligere nævnt – med en skelnen, men denne skelnen fremtræder måske først 
som iagttagelsespunkt (fx ’ledelse’) og særligt hyppigt som den markerede side 
(fx ’lav styrbarhed’). Den markerede side træder eksempelvis frem gennem 
’forslag fra teksten’ eller som i tilfældet med den lave styrbarhed: Som en 
kondensering af  iagttagelser i en generel empirisk kontekst indført i [Skolens] 
Billede I. Ledeforskellenes andenside frembringes typisk ved at spørge om ’dette 
betegnede’ til forskel fra ’hvad-som-så-dermed-ikke-betegnes’. I afhandlingens 
analysestrategi bliver den markerede side ofte til på stikord direkte fra Billederne 
I-V, men som det fremgår undervejs kan netop det ikke-markerede i mange 
tilfælde bidrage til at fremkalde distinktioner.
Ledeforskelle må være formede distinktioner; ikke bare som logisk følge af  
begrebet, men fordi de ellers ikke kan bære ’iagttagelser som det betegnede inden 
for rammen af  en forskel’, og fordi man derved vil tabe den informationsværdi 
eller den analytiske skarphed som distinktionen spænder op mellem sine sider.555 
Først med andensiden kan man reelt vinde information af  det betegnede. 
Metodisk bliver det således interessant at drøfte hvorledes noget emergerer som 
ledeforskel for en iagttager – eksempelvis ved at overveje hvorledes andensiden 
emergerer som andenside? Denne drøftelse er væsentlig; for mig at se er en 
distinktions- og systemteoretisk analysestrategi mest sårbar for kritik på netop 
dette forhold. Ikke svag, men sårbar fordi den skeptiske betragter på distancen 
kan få analysestragiens distinktioner og andensider til at emergere som den rene 
impressionisme. Det analysestrategiske ordvalg (fx ’dukker op’, ’frembringer’ 
mv.) og kontingensens skær af  tilfældighed tager ikke luften ud af  den kritik 
der måtte sætte lighedstegn mellem konstruktivisme og impressionisme. Man 
kan med andre ord kun vanskeligt værge sig analysestrategisk mod kritik fra 
iagttagere der ikke iagttager med analysestrategiens ledeforskelle – ligesom man 
selvklart må indrømme kritikken ret til at iagttage anderledes.
Analysestrategiers emergens, anden ordens blikkets fremkaldelse af  empiriske 
iagttagelser der ikke ekspliciteres af  teksten selv og andensiders dukken op kan 
554 Jf. Münchhausen’s pigtail hos Watzlawick 1990:180ff.
555 Begreber kan godt virke ledende uden dermed at være egentlige ledeforskelle – også uden at være 

et såkaldt anden ordens begreb. Et begreb kan siges altid at indeholde et modbegreb som en art 
indbygget difference (sml. Andersen 1999a:112f.; 2003b:311f.; 2006b:33f.). Alligevel bør man ikke 
som fx Rasmussen (2004:345) kalde krav eller forandringer for ledeforskelle; de er som distinktioner 
endnu uformede. Den indbyggede difference af  binær karakter (krav|ikke-krav) bliver hyppigt stum 
og taber i følsomhed i forhold til ledeforskelle hvor andensiden er elaboreret som netop andenside.
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dog inden for en konventionelt acceptabel ramme begribes som abduktiv.556 
Hvor det induktive ikke er tilstrækkeligt til at slutte strømmen i processen, 
er det i abduktionen at gnisten alligevel springer. En abduktion er hos Peirce 
et forslag fra empirien; et forslag som sluttes af  empirien og som kan både 
betvivles og benægtes for dets sandhedsværdi.557 Derfor må en læser efterlyse de 
redegørende mellemregninger man måtte savne i analysestrategien: Eksempelvis 
dukker andensiden hverken op som et stykke ontologisk arkæologi eller som 
guddommelig inspiration, men i kraft af  det anden ordens blik som påføres. 
Specificering af  en form kræver endda dobbelt afgrænsning; andensiden er i 
sig selv en konstruktion inden for en kontekst.558

I stedet for at værge for sig må anden ordens iagttageren bestemme sit blik og 
redegøre for dets konsekvenser (Andersen 1999a:152ff.).559 Andersen hævder 
optimistisk at iagttagelsespunktet må holdes fast gennem ekstern reference i en 
anden ordens iagttagelse (ibid.:154); i afhandlingen søger jeg at imødekomme denne 
forudsætning i reference til systemteoretisk organisationsteori og til mere 
almen organisationslitteratur. Men jeg må også holde mig selv fast på at selv 
det mest skarpt skårne iagttagelsespunkt er iagttaget fra et sted – der således 
bliver afhandlingens blinde plet(ter).  
Til den analysestrategiske kerne hører også bestemmelsen af  betingelserne 
hvorunder ledeforskellene er ledeforskelle – ledeforskellenes konditionering. I 
formanalytisk sammenhæng drejer dette sig især om at begrunde fastsættelsen af  
forskellens andenside (ibid.:173). Med spejlingen i det abduktive ovenfor bliver 
man mindet om at andensiden kommer til stede som den umarkerede del af  en 
iagttagelse. I den forstand skal den ikke begrundes, men snarere tydeliggøres 
gennem sin reference. Andensiden ’foregribelse’ (lav styrbarhed|foregribelse) 
dukker ikke op som simpelt modbegreb (fx ’høj styrbarhed’), men er selv den 
markerede side i resultatet af  en mindre kæde af  skelneoperationer – forskyd-
ninger.560 Den lave styrbarhed aktualiseres således ikke over for muligheden af  
at sætte mere styring igennem, men over for muligheden af  i det hele taget at 
kunne foregribe hvad der vil være det gode at gøre. 
Redegørelse, tydeliggørelse og (empirisk) sandsynliggørelse; spørgsmålet om le-
deforskelles duelighed som analysestrategisk blik lader sig eksempelvis undersøge 
ved at...”formanalysen gøres til input for en anden analyse...”(ibid.) – som når man i et 
semantisk spor spørger til hvordan distinktion af  lav styrbarhed|foregribelse 
sætter ledelse i [Skolens] projekt. Eller lader sig undersøge helt basalt: gennem 
forskydning.

556 Jf. en hypotetisk konstruktion (Rasmussen 2004:347).
557 Peirce 1994:145;169. For en diskussion af  abduktionens forskellige former – se Kirkeby 1994.
558 Borch 2000:110; jf. verden som ’unmarked state’ (Luhmann 1999a:58f.).
559 Andersen beskriver analysestrategien gennem bestemmelsen af  fire forudsætninger: ledeforskel, 

konditionering af  ledeforskel, iagttagelsespunkt og en eventuel kombinatorik af  analysestrategier; alle 
fire kræver redegørelse. Jeg berører på dette sted kun de to; ledeforskelle som operativt fænomen er 
behandlet ovenfor.

560 Se afsnit 4. p.35f.
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Afslutningsvis vil jeg derfor argumentere for at formanalysen også i sig selv – 
forskydende – kan anskueliggøre sine ledeforskelles duelighed.

ANALYSESTRATEGI Iv:  
ALLE ANALYSESTRATEGIERS MODER 

”Når man starter i iagttagelsesbegrebet, synes det oplagt at give Luhmanns formanalyse 
fortrinsret.”(Andersen 1999a:128) Med overskriften forudskikker jeg et argument 
for at gå videre end til overvejelse af  en fortrinsret: Formanalysen skaber som 
anden ordens iagttagelse – med sin ledeforskel af  markeret|umarkeret – første 
ordens iagttagelse som genstand. ”Formanalysen spørger til den forskel, der styrer 
iagttagelsen og til de paradokser forskellen etablerer. Formanalysen spørger til enheden 
i det adskilte.” (ibid.:158-159) Jeg vil derfor hævde formanalysen som basal 
analysestrategi.

Andersen (1999a; 2003b; 2006b) lægger vægt på at vise differentieringer inden 
for en ikke endelig række af  analysetrategier med luhmannsk afsæt – altså 
fokuserer på hvad der kan siges at adskille forskellige analysestrategier. Jeg 
vælger i stedet at fremhæve hvad der må iagttages som den sammenhæng der 
former strategierne – at de alle er versioner på baggrund af  en analysestrategisk 
grundform: formanalysen. Afparadokseringen kan foregå semantisk og det 
aktualiserede kan fx selv være en form – og på denne måde er der slået an til den 
mulige kombinatorik af  analysestrategier der har det formanalytiske grundlag til 
fælles.561 Den analysestrategiske maskine har distinktionen som krumtap. Der 
er tilbøjelighed til at iagttage formanalysen som analytisk ufuldendt – gennem 
pointering af  dens bidrag til mere differentierede analysestrategier.562 Min 
pointe er til gengæld at man derved kommer til at undervurdere formanalysens 
selvstændigt analytiske potentiale. Realiseringen af  dette potentiale er betinget 
af  at formanalysen på dette tredjeniveau (jf. ovenfor) ikke gennemføres på 
skrømt med ledeforskelle som løse metaforer, påskud og andre former for 
affyringsramper.563 Privilegeringen af  det formanalytiske kan begrundes ud fra 
den distinktionsteoretiske tyngde i det analysestrategiske; herved udlæses den 
analysestrategiske konsekvens af  teorien.564 Dette fremhæver således analyse-
strategi netop som iagttagelsesstrategi (Bramming & Frandsen 2003: 143ff.) 
og installerer analysen som en håndgribelig distinktionsdiskursiv operation: 

561 Kombinatorik, jf. Andersen 1999a:145.
562 Formanalysen ses snarere som oplæg til andre analyser end som selvstændig analytisk ydelse (ibid.:131); 

en markering der dog ikke synes afgørende i Andersen 2003b:313f; 2006b:39f.
563 På samme måde: Anden ordens iagttagelse skal sandsynliggøre en iagttagelse i empiriens første orden; 

til gengæld udfordrer jeg, jf. også afsnit 4., det skolastiske tærskelniveau hos Andersen (1999a; 2006b) 
i hans betingende udlægning af  de såkaldte anden ordens begreber og i distanceringen til diskurskom-
mentering (2006b:33). I det sidste tilfælde kan man pragmatisk anføre at afparadoksering eller seriel 
forskydning ofte ender med at være vanskelig at skelne fra en begavet diskurskommentar. 

564 Jeg griber i den henseende Andersens (ibid.:145) bemærkning om at Luhmanns analysestrategiske 
ansatser ikke er beskrevet for sammenhænge efter den såkaldte ’Spencer-Brownske vending’.
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Hvilken skelnen kan iagttages i [Skolens] projekt og hvilken kommunikation 
kan udfoldes ud fra denne distinktion?
I flere tilfælde vil der ikke være tale om at andre analysestrategier tager over, 
men om at de allerede indledningsvist er aktive: Allerede med bestemmelsen af  
formens andenside gennem skelneoperationer pejler man kantvis et semantisk 
felt; ’foregribelse’ er ikke en tom reflektor, men er selv en aktualisering der svarer 
an på eksempelvis forestillinger om kausalitet og optimal deltagelse. 
Analysen har eksempelvis klarere semantiske træk i spørgsmålene om hvor-
ledes distinktionerne ’sætter’ fx autonomi eller ledelse. Tilsvarende er der 
systemanalytiske træk i iagttagelsen af  hvordan  [Skolens] ledelsessystem og 
projektsystem gensidigt fungerer som omverden for hinandens systeminterne 
kommunikation; denne difference af  system|omverden er også det præcise 
underlag for anvendelsen af  begreber som ’nedefra’ og ’oppefra’ i organisatio-
nens kommunikation.
Min analysestrategiske pointe er således ikke back-to-basics, men snarere down-
to-basics; ikke at undsige mere differentierede former, men snarere at fremhæve 
den differentierende form. Formanalyse som ...”analysen af  kommunikationsbe-
tingelserne givet en bestemt forskel, og formanalysens ledeforskel er: den markerede side|den 
umarkerede side.”565 
Således også min analyseteoretiske bestræbelse i afhandlingen; ledeforskelle er 
’drawn distinctions’ og man ser ikke hvorledes det kunne være faldet anderledes 
ud med andre ledeforskelle.

565 Andersen 1999a:130, opr. kursiveret.
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12. ENGLISH SUMMARY
The Trojan Hobbyhorse
Observing Leading Communication 

Inquiry
This thesis examines the opportunities for leadership in projects of  learning 
and change in types of  organizations characterized by a low degree of  steering 
influence and a high degree of  dependence on the participants.
The thesis takes off  empirically in six pictures (Pictures I-VI) from a project of  
organizational change in an organization called [The School]. These pictures 
re-produce the developmental process of  [The School] according to six com-
bined perspectives dealing with the task of  leadership; this task concerns the 
progression in the project process as well as it concerns the learning processes in 
the organization and for the participants within the frames of  the project. The 
six pictures describe the development project of  [The School] – partly outlining 
the project as a whole and partly presenting five key themes whose analytical 
treatments will be leading sequentially the argumentation of  the thesis.

Niklas Luhmann’s systems-theoretical perpective – viewing the organization 
as a social system operating autopoietically and self-referential by its recursive 
communication of  decisions – is the basic inspiration and reference for the 
inquiry of  the thesis into the possibilities for leadership in a project of  orga-
nizational change. In this way the systems theory is working at two levels in 
the thesis’ exploration of  the question of  leadership and in the analysis of  the 
underlying empirical study: The systems theory furnishes both the theoretical 
main-perspective regarding the perception of  organizations and their functional-
ity and the ongoing analytical strategies. Thus the analytical weight of  the thesis 
unfolds especially through the examination of  the empirical question from a 
systems theoretical point of  view. In this work of  analysis the thesis, above all, 
draws upon the distinction-borne observation as a fundamental methodological 
concept – and upon its operational equivalent: the guiding difference.
The irradiating by systems theory provides the crucial screening of  the themes 
of  the thesis but the thesis, additionally, considers compatible contributions from 
the prevalent organization theory. This supplement works fruitfully as a differ-
entiating sidelight on the fairly generalized systems theory of  organization.

Chapters
Following the three introducing chapters, in chapter 4. I establish the fundamen-
tals of  the thesis: the systems theory and the basic conception of  perception 
as construction. Hence I link up creation of  knowledge with observing (of) 
observing and through this opening I recount the conditions for an inquiry based 
on systems theory; at the same time I initiate the actual analysis by generating 
the guiding differences of  the inquiry. With the thoroughness of  this chapter I 
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make an attempt to ensure accessibility to readers who are not deeply acquainted 
with the perspective of  system theory but first of  all I intend to show the 
impact of  the systems theory on the way the case emerges and on the relation 
between me and the case study. Thus, this is not only the mere announcing of  
a theoretical position but especially an effort to transform pragmatically parts 
of  a copious theoretical system into a capable research practice: analytically 
strategic second-order observing.

Then follow five chapters; each of  those submitting their picture to analytical 
examination. Chapter 5. analyses through ‘participant dependence’ the culturally 
observing in the organization: via Picture II of  [The School] the understanding 
of  autonomy in the organization is observed. In [The School] the world is 
already initially cloven in autonomy and not-autonomy and from this point the 
culture is to be observed as a distinct expression of  participant dependence. It 
will not be possible to lead change in the organization being regardless of  the 
participants connecting culturally. Hence the culture in organizations similar 
to [The School] is considered to be a developmental eye of  the needle. What 
are the opportunities for leadership in an organization which observes itself  
through autonomy?
The chapter claims that ‘observation’ as an alternative to the deterministic 
‘assumptions’ in conventional organization theory would increase the chances 
of  engaging the cultural dimension in the leading communication.

With organizational processes which are both infinite and unpredictable, one 
has anchored up in contingency; in chapter 6. I bring forward the ‘project’ as a 
metaphor generally depicting organizational processes characterized by a low 
degree of  steering influence and a high degree of  dependence on the participants. 
The essential differences in the anatomy of  such a process begin with changes 
in the way of  pointing out the direction for the organization. Picture III shows 
[The School] framing the direction as both ambiguous and specific – a kind 
of  vision – and I examine the possibility to capture ‘vision’ as a medium for 
communicative connecting, for direction and for steering influence.
The chapter emphasizes the functional mode of  the vision in the organizational 
processes; to create connection there has to be something to link up to; and to 
orientate the change of  an organization there has to be a direction. A vision 
seems to provide both, and the analysis stresses how the leadership action needs 
to be increased in the preliminary phases.

Leadership by proxy; this is chapter 7. in a short version. Picture IV illustrates 
[The School] organizing widely with leadership by proxy through a coordinating 
committee, through ‘disturbances’, consultants etc. – and that the leadership in 
general turns out more vicariously. As a nub of  the analysis more leadership 
is required; this is actually not contrasting [The School’s] own organizing of  
leadership functionality but a reasoning for more leadership of  a certain indirect 
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kind. It is a need which cannot be redeemed by proxy only.
Thus the response to the low degree of  steering influence will be neither releasing 
for a more arbitrary engagement nor the calling for more conventional steering 
but, instead, more leadership in the very sense of: leadership of  second order. 
And this means: more leading communication based on the crucial distinction 
of  decision premise and decision.

Second-order leadership and leadership concerning learning in the organization 
become joint perspectives. Picture V indicates that leadership in [The School] 
will intensify substantially in arranging for learning processes in the organiza-
tion. Due to analysis of  its own the leadership of  [The School] must arrange in 
an interfering manner which, at one and the same time, calibrates the steering 
influence and complies with the participant dependence.
Hence chapter 8. observes ‘learning’ as an expression of  the general functionality 
in organizations submitted to contingency. The chapter brings forward the argu-
ment that leadership concerning learning in the organization relies conditionally 
on the ability of  maintaining ‘didaktik’ on behalf  of  the organization; this 
thinking stretches from defining the direction for the organization to facilitating 
of  the individual participation in the process. I therefore recommend a (re-)
construction of  ‘organizational didaktik’ as a both simple and comprehensive 
description of  the task for contemporary leadership.566

Thus the chapter lets the ‘didaktik’ loose from being tied to educational institu-
tions concerning their core contribution; instead it constitutes organizational 
didaktik as a general programme for leadership – thereby for instance supersed-
ing ‘strategic’ leadership in conventional organization theory.

Picture VI is observed according to the conception of  second-order leadership 
and within the frame of  organizational didaktik. The focal point reaches beyond 
a second-order withdrawal and into the efforts of  establishing second-order 
intervention. Based on Picture VI of  [The School] I analyse the extend to 
which the organizational didaktik pays attention to the leading matters of  
communication.
I recommend on this basis a concept for leading communication of  second 
order: ‘processing criteria’; the processing criteria become ‘the Trojan hob-
byhorse’ of  the leadership system. The concept of  processing criteria, based 
on such as ‘applied distinctions’, ‘orientated observing’ and ‘crafty leadership’, 
is a contribution to a practical redeeming of  some of  the challenges in a 
second-order leadership. The processing criteria benefit inspiringly from project 
leadership, from the horizon of  ‘didaktik’ and from the distinction between 
decision of  premises for decisions and decisions. Thus processing criteria offer 

566 The original term ’organisationsdidaktik’ (cf. Dale (1989, 1993, 1998, 2003), Lehnhoff  1998 og Geißler 
2000) defies translation because of  the differences in meaning between ’didaktik’ and ’didactics’. If, then 
it would be ’organizational second-order didactics’ but I prefer holding on to the hybrid: ’organizational 
didaktik’. 
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a communication capable of  leading the entity of  a low degree of  steering 
influence and a high degree of  participant dependence. The idea of  processing 
criteria cannot be said to be non-controversial in organizational types like [The 
School] because it admits the leadership a more seductive repertoire, likely to 
be interpreted as both undemocratic and manipulative.

Chapter 10 reconsiders the analytically strategic achievement as a whole: How do 
the guiding differences make leading communication emerge in an organization 
like [The School]? And finally, closely connected with chapter 4., chapter 11. 
discusses the research strategies of  the thesis. 

The summary of  the summary
Within a systems-theoretical frame the thesis claims analytically that leadership 
according to developmental changes in an organization like [The School] – as 
well as in general in modern, loosely coupled organizations characterized by a 
low degree of  steering influence and a high degree a participant dependence 
– has to be observed as second-order leadership. Leadership of  second order 
refers to a basic distinction of  decision premises and decisions; thus it will be 
concerned with premise decision through communication of  premises for other 
decisions. On account of  the analytically strategic inquiry the thesis recommends 
how leadership of  second order as a reflective matter (leadership of  leadership) 
is to be redeemed through organizational didaktik.
Second-order leadership must be elaborated in a second-order-way; to succeed as 
a leading communication in the organization means orientating in a direction the 
observing done by (sub)systems and simultaneously optimizing the conditions 
for these systems leading themselves. This cannot be accomplished by a mere 
second-order withdrawal but has to be gained through an adequate second-order 
intervention. The thesis contributes to the unfolding of  a conceptuality of  
such a leading communication seen as an intervening second-order leadership; 
metaphorically bringing forth the Trojan hobbyhorse of  the leading communica-
tion; empirically and analytically emphasizing the decisively distinguishing and 
observing in a conceptualized idea of  processing criteria.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

202

13. LITTERATUR

Ackermann, M. (2005): Systemisches Lernen : Individuelle und organisationale Lernprozesse in 
Kommunikationsarchitekturen. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Alvesson, M. (2002): Understanding Organizational Culture. London: Sage Publications.

Andersen, F. B. (1999b): Om hvordan de som fik planken høvlede den og lavede bogkasser i 
stedet for at gå planken ud... I: Knudsen, S. V.  (Red.) (1999): Projektarbejdets fortid og fremtid (pp. 
153-168). København: Danmarks Lærerhøjskole.

Andersen, F. B. (2000a): Projektledelse som ekspeditionsledelse i et fagligt terræn. I: Fly, M. & 
Hounsgaard, L. (Red.) (2000): Faglig ledelse i sundhedsvæsnet (pp. 87-97). København: Gyldendal.

Andersen, F. B. (2000b (2007)): Tegn er noget vi bestemmer… Århus: Danmarks Lærerhøjskole (2007: 
Viby J.: JCVUforlag).

Andersen, F. B. (2003a): Den lettede struds. I: Ryberg, B. & Thrane, M. (Red.) (2003): Skolen som 
lærende organisation : I teori og praksis (pp. 157-200). Århus: Klim.

Andersen, F. B. (2006a): At forberede udviklingsprocesser – med et refleksivt afsæt. I: Andersen, 
F.B., Gleerup, J., Ryberg, B. & Schaarup, P. (2006): Ledelse i refleksive processer (pp. 55-84). Århus: 
JCVUforlag.

Andersen, N. Å. (1999a): Diskursive analysestrategier. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Andersen, N. Å. (2001): Beslutningens ubesluttelighed. København: CBS (WP3/2001: http://ir.lib.
cbs.dk/download/ISBN/8790403908.pdf). [Publ. I: Nordiske organisasjonsstudier vol. 3(2), 2001 
(pp. 39-62)].

Andersen, N. Å. (2003b): Organisation i anden ordens perspektiv : Systemteoriens analyse-
strategiske maskine. I: Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) (2003): Organiseret kommunikation : 
Systemteoretiske analyser (pp. 310-323). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Andersen, N. Å. (2004): Ledelse af  personlighed : Om medarbejderens pædagogisering. I: 
Pedersen, D. (Red.)(2004): Offentlig ledelse i managementstaten (pp. 241-267). Frederiksberg: 
Samfundslitteratur. 

Andersen, N. Å. (2006b): Partnerskabelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Andersen, N. Å.  & Born, A. (2001): Kærlighed og omstilling : Italesættelsen af  den offentlige medarbejder. 
Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Andersen, N. Å. & Born, A. (2003): ”Shifters”. I: Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) 
(2003): Organiseret kommunikation : Systemteoretiske analyser (pp. 182-206). Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.

Andersen, N. Å.  & Born, A. (2005): Kærlig ledelse. I: Nordiske Organisasjonsstudier; vol. 7(3-4) (pp. 
161-186).

Andersen, N. Å. & Thygesen, N. T. (2004a): Styring af  styringsværktøjer. I: Nordisk 
Administrativt Tidsskrift 1/2004 vol. 85  (pp. 28-37). 

Andersen, N. Å. & Thygesen, N. T. (2004b): Styringsteknologier i den selvudsatte organisation. 
I: GRUS nr.73; vol. 25. (pp. 8-29).

Andersen, T. (1996): Reflekterende processer : Samtaler og samtaler om samtalerne (2.udgave). 
København: Dansk Psykologisk Forlag. 



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

203

Argyris, C. (2000 [1992]): Organisatorisk læring : Single- og double loop. I: Illeris, K. (Red.) 
(2000): Tekster om læring (pp. 247-253). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Argyris, C. (1990): Bryt forsvarsrutinerne : Hvordan lette organisasjonslæring. Hemel Hempstead: 
Universitetsforlaget, Prentice Hall International.

Argyris, C. & Schön, D. (1996): Organizational learning II : Theory, method, and practice. Reading: 
Addison-Wesley Publishing Company.

Baecker, D. (2003 [2000]): Organisation som begreb : Niklas Luhmann om beslutningens 
grænser. I: Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) (2003): Organiseret kommunikation : Systemteoretiske 
analyser (pp. 17-32). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Baraldi, C., Corsi, G. & Esposito, E. (1997): GLU : Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer 
Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bass, B. M. (1997): Concepts of  Leadership. I: Vecchio, R. P. (Ed.) (1997): Leadership : 
Understanding the dynamics of  power and influence in organizations (pp. 3-23). Notre Dame: University 
of  Notre Dame Press.

Bateson, G. (2005 [1972]): Mentale systemers økologi. København: Akademisk Forlag.

Berg, G. (1990): Skolledning och professionellt skollederskap : Perspektiv på skolledares uppgifter och funktio-
ner. Uppsala: Uppsala Universitet.

Berg, G. (1999): Skolekultur : Nøkkelen til skolens utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Berg, G. (2003): Att förstå skolan : En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: 
Studentlitteratur.

Bertelsen, A. & Jørgensen, O. S. (2000): Psykiatrisk ordbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Borch, C. (2000): Former, der kommer i form : Om Luhmann og Spencer-Brown. I: Distinktion, 
Nr. 1, 2000 (pp. 105-122).

Borch, C & Larsen, L. T. (2003a): Magten uden årsag : Om Foucaults og Luhmanns magtopfat-
telser. I: Borch, C & Larsen, L. T. (Red.)(2003b): Perspektiv, magt og styring: Luhmann og Foucault til 
diskussion (pp. 149-179).

Borum, F. (1995): Strategier for organisationsændring. København: Handelshøjskolens Forlag.

Born A. & Thygesen, N. T. (2001): Og hvad kan vi så bruge tillid til? I: Bordum, A & 
Wenneberg, S. (2001): Det handler om tillid. (pp. 127-138). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Bourdieu, P. (1999 [1993]): Understanding. I: Bourdieu, P. et al. (1999 [1993]): Weight of  the world : 
Social suffering in contemporary society. (pp. 607-626) Stanford: Stanford University Press. 

Bramming, P. & Frandsen, C. M. (2003): Iagttagelsens praksis : Strategi for udvikling og kompetence. 
Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Chin, R. & Benne, K. D. (1976): General strategies for effecting changes in human systems. I: 
Bennis, W. G., Benne, K. D., Chin, R. & Corey, K. E. (Eds.)(1976): The planning of  change (3rd 
ed.)(pp. 22-45). New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Christensen, S. & Kreiner, K. (1991): Projektledelse i løst koblede systemer : Ledelse og læring i en 
ufuldkommen verden. København: Jurist- og økonomforbundets forlag.

Clam, J. (2000): System’s sole constituent, the operation : Clarifying a central concept of  
Luhmannian theory. I: Acta sociologica, Vol.43 (1), (pp. 63-79).



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

204

la Cour, A. (2003): Organisation og interaktion. I: Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) 
(2003): Organiseret kommunikation : Systemteoretiske analyser (pp. 232-247). Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.

la Cour, A., Knudsen, M. & Thygesen, N. T. (2005): Det systemteoretiske interview : Interviewet 
som meningsdannelse. København: CBS (WP 8/2005: http://ir.lib.cbs.dk/download/
ISBN/8791181941.pdf).

Cranil, M., Holst J., Johansen, L. U. & Østergaard, V. P. (1993): 10 skoler i udvikling. 
København: Forskningsinstituttet for Pædagogik og Uddannelse.

Cuban, L. (1992): Managing dilemmas while building professional communities. I: Educational 
researcher; vol. 21(); 1992 (pp. 4-11).

Dahler-Larsen, P. & Krogstrup, H. K. (2001): Evalueringers konstitutive virkninger. I: Dahler-
Larsen, P. & Krogstrup, H. K. (Red.)(2001): Tendenser i evaluering (pp. 232-245). Odense: Odense 
Universitetsforlag.

Dale, E. L. (1989): Pedagogisk profesjonalitet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Dale, E. L. (1993): Den profesjonelle skole. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Dale, E. L. (1998): Pædagogik og professionalitet. Århus: Klim.

Dale, E. L. (2003): Professionalisering og læring i organisationer. I: Ryberg, B. & Thrane, M. 
(Red.) (2003): Skolen som lærende organisation : I teori og praksis (pp. 69-88). Århus: Klim.

Dalin, P. (1994): Skoleutvikling : Teorier for forandring. Oslo: Universitetsforlaget.

Fink, H. (1991): Når værdidommen falder. I: Kritik vol. 24(95), 1991 (pp. 64-84).

Flyvbjerg, B. (1991): Rationalitet og magt, Vol. 1 (1991a) & Vol. 2 (1991b). København: Akademisk 
Forlag.

Foss, N. J. (2003): Selective intervention and internal hybrids : Interpreting and learning from 
the rise and decline of  the Oticon spaghetti organization. I: Organization Science, vol. 14(3). (pp. 
331-349).

Foss, K., Foss, N. J. & Klein, P. G. (2006): Original and derived judgement : An entrepeneurial 
theory of  economic organization. København: CBS (WP 8/ 2006: http://ir.lib.cbs.dk/paper/
ISBN/8791815258).

Frankel, C. (2005): En iagttagelsesteoretisk analytik. I: Nygaard, C. (Red.)(2005): 
Samfundsvidenskabelige analysemetoder (pp. 173-197). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Friedmann, A. A. (2004): Beyond mediocrity : Transformational leadership within a transactional 
framework. I: International Journal of  Leadership in Education July-September, vol. 7(3). (pp. 203-224).

Fullan, M. (2001a): Hvad er værd at kæmpe for i skoleledelse. Århus: Praxis.

Fullan, M. (2001b): Leading in a Culture of  Change. San Francisco: Jossey-Bass. 

Fullan, M. & Hargreaves A. (2003): Hvad er værd at kæmpe for – i skolen? : Samarbejde om forbedring. 
Århus: Klim.

Geißler, H. (2000): Organisationspädagogik : Umrisse einer neuen Herausforderung. München: Vahlen.

Gleerup, J. (2003): Den lærende skole ’lærer for sjov’ : Om nødvendigheden af  pædagogisk 
ledelse. I: Ryberg, B. & Thrane, M. (Red.) (2003): Skolen som lærende organisation : I teori og praksis 
(pp. 33-54). Århus: Klim.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

205

Gleerup, J. (2004): Viden(skabs)teori. I: Hansen, N.B. & Gleerup, J. (Red.)(2004): Videnteori, profes-
sionsuddannelse og professionsforskning (pp. 83-118). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Gleerup, J. (2006): Pædagogisk ledelse : Udvikling via strategisk konversation og refleksion. I: 
Andersen, F.B., Gleerup, J., Ryberg, B. & Schaarup, P. (2006): Ledelse i refleksive processer (pp. 
11-19). Århus: JCVUforlag.

Graversen, G. & Holt Larsen, H. (2004): Arbejdslivets psykologi : Arbejdet, organisationen og de men-
neskelige ressourcer. København: Hans Reitzels Forlag.

Gronn, P. (1995): Greatness Re-visited : The current obsession with transformational leadership. 
I: Leading and Managing, vol. 1(1), (pp. 14-27).

Grøterud, M. & Nielsen, B. S. (2001): Ledelse av skoler i utvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hargreaves, A. (2000): Nye lærere, nye tider : Lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. Århus: 
Klim.

Harris, A. (2004): Distributed leadership and school improvement. I: Educational Management 
Administration & Leadership, vol. 32(1), (pp. 11-24).

Harris, A. (2005): Leading from the chalk-face : An overview of  school leadership. I: Leadership, 
vol. 1(1), (pp. 73-87).

Harrit, O. (1999a): Evaluering som professionel arbejdsform. I: Hermansen, M. (Red.) (1999): 
Kvalitet i skolen (pp. 189-207). Århus: Klim.

Harrit, O. (Red.)(1999b): Projekt Skoleevaluering : Erfaringer og perspektiver. Skive: Danmarks 
Lærerhøjskole. 

Haslebo, G. (2004): Relationer i organisationer : En verden til forskel. København: Dansk Psykologisk 
Forlag.

Hatch, M. J. (1997): Organization theory : Modern symbolic and postmodern perspectives. Oxford: Oxford.

Henriksen S. & Nørgaard, E. (1983): Vanløse-dagbogen : En reformpædagogisk praksis. København: 
Gyldendal.

Hermansen, M. (1997): SKUP : Hedder det SCOOP eller SKUB? København: Danmarks 
Lærerhøjskole.

Hermansen, M. (2001): Den fortællende skole : Om muligheder i skoleudviklingen. Vol. 1 & 2. Århus: 
Klim.

Hermansen M. (2003): Omlæring. Århus: Klim.

Hermansen, M. (Red.) (2007): Læringsledelse : Løft til læring i skolen. Frederiksberg: Forlaget 
Samfundslitteratur.

Hjort, K. (2001): Moderniseringen af  den offentlige sektor. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Homers Odyssé på Dansk (Due, O. S.) (2002) København: Gyldendal

Hopmann, S. & Riquarts, K. (1995): Didaktik und, oder Curriculum : Grundprobleme einer 
international vergleichenden Didaktik. I: Hopmann, S. & Riquarts, K. (Hrsg.) (1995): Didaktik 
und, oder Curriculum : Grundprobleme einer international vergleichenden Didaktik (pp. 9-34). Zeitschrift 
für Pädagogik: Beiheft; 33. Weinheim; Basel: Beltz.

Højlund, H. & la Cour, A. (2005): Strukturelle koblinger. København: CBS (WP 15/2005: http://
ir.lib.cbs.dk/download/ISBN/8791839041.pdf).

Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) (2003): Organiseret kommunikation : systemteoretiske analyser. 
Frederiksberg: Samfundslitteratur.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

206

Høyrup, S. (1997): Ledelse, kvalitet og organisation i skoleudviklingsprocessen. I: Høyrup, S. 
(Red.)(1997): Skoleudvikling : En antologi (pp. 56-77). København: Danmarks Lærerhøjskole.

Illeris, K. (1999): Læring : Aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde: 
Roskilde Universitetsforlag.

Illeris, K. & Kryger, N. & Moos, L. & Thomassen, J. (1998): Pædagogisk udviklingsarbejde : 
Skoleudvikling. Frederikshavn: Dafolo Forlag.

Jank, W. & Meyer, H. (2006 [2002]): Didaktiske modeller : Grundbog i didaktik. København: 
Gyldendal.

Jensen, S. S., Mønsted, M. & Olsen, S. (2005): Viden, ledelse og kommunikation. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.

Jørgensen, M. W. & Phillips, L. (1999): Diskursanalyse som teori og metode. Frederiksberg: Roskilde 
Universitetsforlag.

Kemmis, S. & McTaggart, R. (2005): Participatory action research : Communicative action and 
the public sphere I: Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Ed.)(2005): The Sage handbook of  qualitive 
research (3.udg.). (pp. 559-603) Thousand Oaks: Sage Publications.

Kierkegaard, S. (1991[1841]): Om begrebet ironi. I: Samlede værker bind 1. (4.udg.) København: 
Gyldendal.

Kirkeby, O. F. (1994): Abduktion. I: Andersen, H. (Red.): Videnskabsteori og metodelære : Introduktion, 
Vol.1 (4.udg.) (pp. 122-152). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kirkeby, O. F. (1998): Ledelsesfilosofi : Et radikalt normativt perspektiv. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.

Kjørup, S. (1985): Forskning og samfund : En grundbog i videnskabsteori. København: Gyldendal.

Klausen, K. K. (2001): Skulle det være noget særligt : Organisation og ledelse i det offentlige. København: 
Børsens Forlag.

Klausen, K. K. (2004): Strategisk ledelse : De mange arenaer. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Kneer, G. & Nassehi A. (1997): Niklas Luhmann – introduktion til teorien om sociale systemer. 
København: Hans Reitzels Forlag.

Knudsen, M. (2003): Forskydninger – Kontingenshåndtering i moderniseringen af  et amtskom-
munalt sundhedsvæsen. I: Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) (2003): Organiseret kommunikation : 
Systemteoretiske analyser (pp. 136-158). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Knudsen, M. (2004): Beslutningens vaklen : En systemteoretisk analyse af  moderniseringen af  et amtskom-
munalt sundhedsvæsen 1980-2000. København: Handelshøjskolen i København (Ph.d.-afhandling 
3.2004).

Kristiansson, M. R. (2003): Organisationsudvikling og informationspolitik i vidensamfundet : 
Øresundsuniversitetet som case. København: Handelshøjskolen i København (Ph.d.-serie 11.2003).

Kvale, S. (1997 [1994]): InterView. København: Hans Reitzels Forlag.

Langager, S. (1994): Kaospiloterne : Afsluttende rapport. København: Danmarks Lærerhøjskole (PPP 
89).

Latemore, G. & Callan, V. J. (1999): Odysseus for today : Ancient and modern lessons for lead-
ers. I: Asia Pacific Journal of  Human Resources, 1999, vol. 36(3) (pp. 76-86).

Laursen, P. F. (1997): Refleksivitet i didaktikken I: Jacobsen, J. C. (Red.) (1997): Refleksive lærepro-
cesser : En antologi om pædagogik og tænkning (pp. 60-77). København: Politisk revy.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

207

Laursen, P. F. (2003): Didaktik og kognition (2.udg). København: Gyldendal.

Lave, J. & Wenger, E. (1991): Situated learning : Legitimate peripheral participation. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Lehnhoff, A. (1998): Managementbildung als Ermöglichung organisationaler Lernprozesse. I: 
Geißler, H., Lehnhoff, A. & Petersen, J. (Hrsg.)(1998): Organisationslernen im interdisziplinären 
Dialog (pp. 253-284). Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

Leithwood, K. A. (1992): The move towards transformational leadership I: Educational Leadership, 
Feb. 1992, vol. 49(5) (pp. 8-12).

Lillejord, S. (1997): Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse. I: Fuglestad, O.L. & Lillejord, S. 
(Red.)(1997): Pedagogisk ledelse i relasjonelt perspektiv (pp. 23-38). Oslo: Fagbokforlaget.

Lindegaard, M. & Olsson J. R. (2005): Power i projekter og porteføljer. København: Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag.

Luhmann, N. (1993a [1991]): Barnet som medie for opdragelsen. I: Cederstrøm, J., Qvortrup, L. 
& Rasmussen, J. (Red.) (1993): Læring – samtale – organisation : Luhmann og skolen. (pp. 163-190) 
København: Unge Pædagoger.

Luhmann, N. (1993b/2003): Die Paradoxie des Entscheidens. I: Verwaltungs-Archiv : Zeitschrift für 
Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik 84. Band, Heft 3, 1993 (pp. 287-310). 

(Dansk udg. Luhmann, N. (2003): Beslutningens paradoks I: Højlund, H. & Knudsen, M. 
(Red.) (2003): Organiseret kommunikation : Systemteoretiske analyser (pp. 35-61). Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.

Luhmann, N. (1997a [1988]): Limits of  steering. I: Theory, Culture & Society, vol.14(1), 1997 (pp. 
41-57).

Luhmann, N. (1997b [1995]): Autopoiesis. I: Luhmann, N. (1997c): Iagttagelse og paradoks (pp. 
45-60). København: Gyldendal.

Luhmann, N. (1998 [1988]): Erkendelse som konstruktion. I: Hermansen M. (Red.) (1998): Fra 
Læringens horisont : En antologi (pp. 163-182). Århus: Klim. 

Luhmann, N. (1999a [1993]): Sign as form. I: Baecker, D. (Ed.): Problems of  form (pp. 46-63). 
Stanford: Stanford University Press.

Luhmann, N. (1999b [1993]): The paradox of  form. I: Baecker, D. (Ed.): Problems of  form (pp. 
15-26). Stanford: Stanford University Press.

Luhmann, N. (2000a): Organisation und Entscheidung. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Luhmann, N. (2000b [1984]): Sociale systemer : Grundrids til en almen teori. København: Hans 
Reitzels Forlag.

Luhmann, N. (2002a [1993]): Deconstruction as second-order observing. I: Luhmann, N. 
(2002b): Theories of  distinction : Redescribing the descriptions of  modernity (pp. 94-112). Stanford: 
Stanford University Press.

Luhmann, N. (2002b): Theories of  distinction : Redescribing the descriptions of  modernity. Stanford: 
Stanford University Press.

MacBeath, J. (2003): The alphabet soup of  leadership. (pp. 1-16) Cambridge: Cambridge University 
(http://www.educ.cam.ac.uk/lfl/docs/alphabet.doc).

March, J. G. (2002 [1978]): Bounded rationality, ambiguity, and the engineering of  choice. I: 
Clegg, S. (Ed.)(2002): Central Currents in Organization Theory. Vol. 4. (pp. 194-217). London: Sage 
Publication.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

208

March, J. G. (1994): A primer on decision making : How decisions happen. New York: The Free Press. 

March, J. G. (1995): Fornuft og forandring [1991 pp. 11-28], [1984 pp. 29-50], [1991 pp. 51-70], 
[1986 pp. 87-118], [1987 pp. 119-146], [1991 pp. 173-186], [1992 pp. 187-204]. København: 
Samfundslitteratur. 

Mathiesen, T. (1971): Det uferdige. Oslo: Pax.

Mathiesen, T. (1982): Makt og motmakt. Oslo: Pax.

Mikkelsen, H. & Riis, J. O. (2003): Grundbog i projektledelse. (7. udgave). Rungsted: Prodevo.

Mikkelsen, H. & Riis, J. O. (2006): Projektstyring – med enkle midler (6. udgave). Rungsted: 
Prodevo.

Mintzberg, H. (1990): Strategy formation: Schools of  thought. I: Frederickson, J. W. (Ed.) (1990): 
Perspectives on strategic management (pp. 105-235). New York: Harper Business.

Mintzberg, H. (1994): The Rise and Fall of  Strategic Planning. Hemel Hempstead: Prentice Hall.

Moos, L. & Thomassen, J. (1997): Der er dømt udvikling : Skoleudvikling og lærerne – erfaringer fra 
SKUP-projektet. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Moos, L. & Thomassen, J. (1994): Kulturundersøgelse. København: Danmarks Lærerhøjskole og 
Danmarks Lærerforening.

Moos, L. (2003): Pædagogisk ledelse : Om ledelsesopgaven og relationerne i uddannelsesinstitutioner. 
København: Børsens Forlag.

Morgan, G. (1998 [1997]): Organisasjonsbilder. Oslo: Universitetsforlaget.

Morsing, M. (1995): Organisatorisk læring af  anden orden – fra en struktur til en proces-oriente-
ret teori om læring. I: Børsens Ledelseshåndbøger (3.15), (pp. 1-27).

Møller, J. (1996): Lære og/å lede : Dilemmaer i skolehverdagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Møller, J. (1997): Ledelse i og av skolen – dilemmaer i skolehverdagen. I: Fuglestad, O.L. 
& Lillejord, S. (Red.)(1997): Pedagogisk ledelse i relasjonelt perspektiv (pp. 139-157). Oslo: 
Fagbokforlaget.

Møller, J. (1999[1992]): Vurdering og vejledning i skolen i et magtperspektiv. I: Hermansen, M. 
(Red.) (1999): Kvalitet i skolen : Praksis (pp. 189-207). Århus: Klim.

Møller, J. (2003): Ledelse af  skolens læringsarbejde. I: Ryberg, B. & Thrane, M. (Red.) (2003): 
Skolen som lærende organisation : I teori og praksis (pp. 89-105). Århus: Klim.

Nielsen, K. (2003): Om forskellen der gør en forskel : Pædagogisk ledelse er en særlig form for 
ledelse. I: Hermansen, M. & Petersen, M. H. (2003): Ledelse af  skoler og pædagogiske institutioner : 
Er det management? (pp. 175-188). Århus: Klim.

Nordenbo, S.E., Reisby, K. & Schnack, K. (1995): Didaktik in Dänemark. I: Hopmann, S. 
& Riquarts, K. (Hrsg.) (1995): Didaktik und, oder Curriculum (pp. 285-298). Zeitschrift für 
Pädagogik: Beiheft; 33. Weinheim; Basel: Beltz.

Pedersen, D. (2004a): Ledelsesrummet i managementstaten. I: Pedersen, D. (Red.)(2004b): 
Offentlig ledelse i managementstaten (pp. 104-133). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Pedersen, D. (Red.)(2004b): Offentlig ledelse i managementstaten. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Peirce, C. S. (1994): Semiotik og pragmatisme. København: Gyldendal [ca.1901 pp.145-150] [1903 
pp.163-178].



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

209

Petersen, M. H. (2003): Kompetenceudvikling og teamlæring i et organisationsdidaktisk 
perspektiv. I: Hermansen, M. & Petersen, M. H. (2003): Ledelse af  skoler og pædagogiske institutioner 
: Er det management? (pp. 69-87). Århus: Klim.

Qvortrup, L. (2001): Det lærende samfund : Hyperkompleksitet og viden. København: Gyldendal.

Qvortrup, L. (2004a): Det vidende samfund : Mysteriet om viden, læring og dannelse. København: Unge 
Pædagoger.

Qvortrup, L. (2004b): Pædagogisk ledelse. I: Forum for skoleledelse 1/2004 (pp. 28-35).

Qvortrup, L. (2006a): Skolen som organisation i det hyperkomplekse samfund : Almen organi-
sationsdidaktik. I: Hansen, B. G. & Tams, A. (Red.) (2006): Almen didaktik : Relationer mellem 
undervisning og læring (pp. 93-121). Værløse: Billesø & Baltzer.

Qvortrup, L. (2006b): Systemers endogene uro : Luhmann som empirisk begrebseksperimentator. 
I: Tække, J. (Red.) (2006): Luhmann og erkendelse : Epistemologi, anvendelse og nyorientering (pp. 21-40). 
København: Unge Pædagoger.

Radich, F., Printz, L. & Drejer, A. (2006): Innovation i videnvirksomheden : Teorier om strategisk ledelse. 
Århus: Academica.

Rasmussen, J. (1996): Socialisering og læring i det refleksivt moderne. København: Unge Pædagoger.

Rasmussen, J. (1999): Konstruktivisme og fænomenologi. I: Hansen, J. T. & Hermansen, M. 
(Red.) (1999): Sociologisk udfordring til psykologien (pp. 67-88). Århus: Klim.

Rasmussen, J. (Red.) (2002): Luhmann anvendt. København: Unge Pædagoger.

Rasmussen, J. (2004): Undervisning i det refleksivt moderne : Politik, profession, pædagogik. København: 
Hans Reitzels Forlag.

Rennison, B. W. (2004): Ledelsesbegrebets historie i den offentlige sektor. I: 

Pedersen, D. (Red.)(2004): Offentlig ledelse i managementstaten (pp. 85-103). Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.

Rennison, B. W. (2005): Magtens blik : En revitalisering af  Luhmann & Foucaults magtanalytik. 
København: CBS (WP 18/2005: http://ir.lib.cbs.dk/download/ISBN/8791839084.pdf).

Rieper, J., Launsøe, L. & Rieper, O. (2005): Diskursanalyse som metode til læring i et interpro-
fessionelt felt. I: Nordiske Organisasjonsstudier; vol. 7(3-4) (pp. 111-136).

Ryberg, B. (2006): Refleksive processer. I: Andersen, F.B., Gleerup, J., Ryberg, B. & Schaarup, P. 
(2006): Ledelse i refleksive processer (pp. 21-53). Århus: JCVUforlag.

Ryberg, B. & Thrane, M. (Red.) (2003): Skolen som lærende organisation : I teori og praksis. Klim: 
Århus.

Sarachek, B. (1968): Greek concepts of  leadership. I: The Academy of  Management Journal, vol. 
11(1), 1968 (pp.39-48).

Schein, E. H. (1994): Organisationskultur og ledelse. (2.udg.) København: Valmuen.

Schnack, K. (1993): Sammenlignende fagdidaktik. I: Schnack, K. (Red.) (1993): Fagdidaktik og 
Almendidaktik (pp. 5-17). København: Danmarks Lærerhøjskole.

Schnack, K. (2004): Dannelsens indhold som didaktikkens emne. I: Schnack, K. (red.) (2004): 
Didaktik på kryds og tværs (pp. 9-24). København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Schultz, M. (1990): Kultur i organisationer : Funktion eller symbol. København: Handelshøjskolens 
Forlag.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

210

Schön, D. A. (2001 [1983]): Den reflekterende praktiker. Århus: Klim.

Schaarup, P. (2006): Forstyrrelser er ytringer, der bevidst fremsættes for at fremprovokere 
tilstandsændringer. I: Andersen, F.B., Gleerup, J., Ryberg, B. & Schaarup, P. (2006): Ledelse i 
refleksive processer (pp. 85-105). Århus: JCVUforlag.

Senge, P. (1999): Den femte disciplin. Århus: Klim.

Sergiovanni, T. J. (1998): Leadership as pedagogy, capital development and school effectiveness. 
I: International Journal of  Leadership in Education, vol. 1(1), 1998 (pp. 37-46).

Sergiovanni, T. J. (1999): Rethinking leadership : A collection of  articles [1984 pp. 5-20], [1990 pp. 
83-92], [1992 pp. 101-110]. Arlington Heights: SkyLight Professional Development.

Sergiovanni, T. J. (2001): Leadership : What’s in it for schools? London: RoutledgeFalmer.

Smyth, J. (1989): A ’pedagogical’ and ’educative’ view of  leadership. I: Smyth, J. (Ed.) (1989): 
Critical perspectives on educational leadership (pp. 179-204). Barcombe: The Falmer Press.

Spencer-Brown, G. (1994): Laws of  form (limited ed.). Portland: Cognizer Co. 

Stake, R. E. (2005): Qualitative case studies. I: Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Ed.)(2005): The 
Sage handbook of  qualitive research (3.udg.). (pp. 443-466) Thousand Oaks: Sage Publications.

Sørensen, E. (2003): Netværksstyring. I: Jæger, B. & Sørensen, E. (Red.) (2003): Roller der 
rykker : Politikere og administratorer mellem hierarki og netværk (pp. 11-20). København: Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag.

Sørensen, E. (2004): Offentlig ledelse som meta-styring af  netværk. Roskilde: RUC (WP 2004:3, http://
www.ruc.dk/upload/application/pdf/9c8bc3cd/Working_Paper_2004_3.pdf).

Sørhaug, T. (2001[1996]): Om ledelse : Magt og tillid i moderne organisationer. København: Hans 
Reitzels Forlag.

Teubner, G. (1996): Double Bind: Hybrid Arrangements as De-Paradoxifiers. I: Journal of  
institutional and theoretical economics; vol. 152(1); 1996 (pp. 59-64).

Teubner, G. & Hutter, M. (2003[2000]): Homo oeconomicus og homo juridicus – kom-
munikative fiktioner. I: Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) (2003): Organiseret kommunikation : 
Systemteoretiske analyser (pp. 248-265). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Thrane, M. (1998): Brikker til et ændret skolebillede. I: Kvan (u.nr.) dec.1998.

Thygesen, N. T. (2003): Hvordan iagttages ledelse som styringsteknologi? I: Højlund, H. & 
Knudsen, M. (Red.) (2003): Organiseret kommunikation : Systemteoretiske analyser (pp. 289-309). 
Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Thygesen, N. T. (2004): Hvordan styringsteknologi gør ledelse mulig. I: Pedersen, D. (Red.)
(2004): Offentlig ledelse i managementstaten (pp. 137-158). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Thygesen, N. (2005): Styringsteknologi som social skabelse. I: Nordiske Organisasjonsstudier; vol. 
7(3-4) (pp. 137-160).

Thyssen, O. (1987): Påfuglens øjne : Efter postmodernismen. Charlottenlund: Rosinante. 

Thyssen, O. (1995): Interview with Professor Niklas Luhmann, Oslo, April, 2, 1995. I: Cybernetics 
& Human Knowing vol. 3(2), 1995 (pp. 23-26).

Thyssen, O. (2000): Værdiledelse : Om organisationer og etik. (2.udg.). København: Gyldendal.

Thyssen, O. (2003a): Luhmann og ledelsen : Kritik af  ledelsesteorien i Organisation und 
Entscheidung. I: Højlund, H. & Knudsen, M. (Red.) (2003): Organiseret kommunikation : 
Systemteoretiske analyser (pp. 266-285). Frederiksberg: Samfundslitteratur.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

211

Thyssen, O. (2003b): Luhmann og erkendelsesteorien. I: Borch, C. & Larsen, L. T. (Red.)(2003b): 
Perspektiv, magt og styring: Luhmann og Foucault til diskussion (pp. 15-38). København: Hans Reitzels 
Forlag.

Thyssen, O. (2006): Erkendelsesteori som kommunikationsteori : Kritik af  Luhmanns teori om 
den forsvundne verden. I: Tække, J. (Red.) (2006): Luhmann og erkendelse : Epistemologi, anvendelse 
og nyorientering (pp. 41-60). København: Unge Pædagoger.

Vallentin, S. (2005): Luhmann, metode, analysestrategi – om systemteoriens møde med empirien. 
I: Nygaard, C. (Red.)(2005): Samfundsvidenskabelige analysemetoder (pp. 199-230). Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.

Van Maanen, J. (1988): Tales of  the field : On writing ethnography. Chicago/London: The University 
of  Chicago Press.

Vergils Aeneide (på danske vers af  Due, O. S.) (1996) (2.udg.). Viby J.: Forlaget Centrum.

Volkmer, M. & Borch, C. (2000): Interview med Dirk Baecker: Spørgsmål til den distinktions-
teoretiske vending i systemteorien. I: Distinktion, Nr.1, 2000 (pp. 123-131).

Von Foerster, H. (1984): Observing systems. (2nd ed.) Seaside: Intersystems Publications [1976 pp. 
274-285], [1973 pp. 288-309].

Wadel, C. C. (1997): Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I: Fuglestad, O.L. & 
Lillejord, S. (Red.)(1997): Pedagogisk ledelse i relasjonelt perspektiv (pp. 39-56). Oslo: Fagbokforlaget. 

Wadel, C. C. (2005): Når medarbeidere må lede hverandre : Organisationsændring mot mer 
medarbeiderledelse. I: Arbejdsliv vol. 7(4), 2005 (pp. 78-90).

Wadel, C. C. (2006): Om å lede seg selv sammen med andre : Selvledelse i medarbeidersamhand-
ling. I: Sosiologi i dag, vol. 36(1), 2006 (pp. 59-77).

Watzlawick, P. (1990): Münchhausen’s pigtail, or psychotherapy and ”reality”. New York: W. W. Norton 
& Company.

Webb, R. (2005): Leading teaching and learning in the primary school : From ’Educative 
Leadership’ to ’Pedagigical Leadership’. I: Educational Management Administration & Leadership vol. 
33(1) (pp. 69-91).

Weick, K. E. (1990): Cartographic Myths in Organizations. I: Huff, A. S. (Ed.) (1990): Mapping 
strategic thought (pp. 1-10). West Sussex: John Wiley & Sons.

Weick, K. E. (1995): Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks: Sage Publications.

Weick, K. E. (2001): Making sense of  the organization. Malden: Blackwell Publishing [1993, pp. 
57-92].

Wheatley, M. J. (1999): Leadership and the new science : Discovering order in a chaotic world. San 
Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

Willke, H. (1992): Beobachtung, Beratung und Steuerung von Organisationen in systemteore-
tischer Sicht. I: Wimmer, R. (red.) (1992): Organisationsberatung : Neue Wege und Konzepte (pp. 
17-42). Wiesbaden: Gabler.

Willke, H. (1994): Systemtheoretische Strategien des Erkennens: Wirklichkeit als interessierte 
Konstruktion. I: Götz, K. (Hrsg.) (1994): Theoretischen Zumutungen : Vom Nutzen der systemischen 
Theorie für die Managementpraxis (pp. 97-117). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und 
Verlagbuchhandlung.



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

212

Wimmer, R. (1992): Was kann Beratung leisten? Zum Interventionsrepertoire und 
Interventionsverständnis der systemischen Organisationsberatung. I: Wimmer, R. (red.) (1992): 
Organisationsberatung : Neue Wege und Konzepte (pp. 59-111). Wiesbaden: Gabler.

Wollnik, M. (1994): Interventionschancen bei autopoietischen Systemen. I: Götz, K. (Hrsg.) 
(1994): Theoretischen Zumutungen : Vom Nutzen der systemischen Theorie für die Managementpraxis (pp. 
118-159). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagbuchhandlung.

Woods, P. A., Bennett, N., Harvey, J. A., Wise, C. (2004): Variabilities and dualities in 
distributed leadership. I: Educational Management Administration & Leadership, vol. 32(4), 2004 (pp. 
439-457).

Yin, R. K. (2003): Case study research : Design and methods. (3rd ed.) Thousand Oaks: Sage 
Publications.

Ålvik, T. (1996 [1995]): Fortsatt kaos. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1/1996 (pp. 42-54).



P H . D .  -  A F H A N D L I N G
A

F
 F

R
O

D
E

 B
O

Y
E

 A
N

D
E

R
S

E
N

213

14. BILAG
BILAG I: SKRIFTLIGT, BåNDET ELLER OPTEGNET 

MATERIALE FRA [SKOLEN]

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2005
Observation 
og deltager-
observation

Møder i plenum567 6 6 5
Lærergrupper 8 13
Koordinationsudvalg 8 12 10
Seminar 1 1
Ledelsessamtaler med 
projektgrupperne

7

Interviews568

Lærergrupper 1 7
Leder 1 1 1
Koordinationsudvalg 1
Elever 2
Lærere 5

Samtaler mv.
Leder 4 4 6

Dokumenter
Fra ledelse Skoleplaner (1998-99, 1999-00, 2000-01), projek-

tansøgning, referater, ’sandhedsbillede’, oplæg, 
information til lærere, skoleblad, mails, programmer 
for mødevirksomhed mv.
Desuden bidrag i Andersen 2003a

Fra koo.udvalg Referater, ’skriftlige refleksionsspørgsmål til grup-
perne’, programmer for mødevirksomhed mv.
Desuden bidrag i Andersen 2003a

Fra lærere og 
projektgrupper

Arbejdspapirer, referater, evalueringer, formidling, 
projektformuleringer, logbøger, ’sandhedsbilleder’ mv. 
Desuden bidrag i Andersen 2003a

Andet ’Kulturundersøgelse’ år 1 og år 2

567  Møder har som regel haft varighed af  ca. to timer.
568  Interviews af  varighed 45-90 min.
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BILAG II: MIDTEROPSLAG BROCHURE 1999-2000 (åR 1)
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BILAG III: MIDTEROPSLAG BROCHURE 2000-2001 (åR 2)



P H . D .  -  A F H A N D L I N G

A
F

 F
R

O
D

E
 B

O
Y

E
 A

N
D

E
R

S
E

N

216


