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Resumé  

Hvilke forhold har betydning for organiseringen og styringen af samarbejdet mellem 
den kommunale forvaltning og daginstitutionerne om kvalitet i dagtilbud?

Med kvalitetsreformens fremkomst i 2007 fik kommunerne generelt tildelt en større rolle i 
produktionen af samfundets velfærdsydelser. Dette gælder også for kvaliteten i det 
kommunale dagtilbud. Udgangspunktet for Ph.d. afhandlingen har været konstateringen 
af, at selve organiseringen af kommunernes indsats rettet mod børn i daginstitutioner har 
en selvstændig betydning for omfanget og kvaliteten af indsatsen. Offentlige reformer i 
Danmark bliver som oftest gennemført på baggrund af en usagt eller unavngiven blanding 
af styringsambitioner. Uanset om styringen af de forskellige kommunale organisationer, 
institutioner, partnerskaber og netværk sker med udgangspunkt i ønsket om en udbredt 
selvstyring (relativ autonomi), kontraktstyring, detailstyring, hybridstyring, netværksstyring 
eller noget tredje, så bliver mange organisatoriske niveauer og fagprofessionelle inddraget 
og dermed tvunget til at samarbejde om at udføre de ændringer som reformerne 
foreskriver. Kommunerne stiller i stigende omfang krav om evaluering og dokumentation af 
kvaliteten i daginstitutioner. I organiseringen af arbejde med kvalitet i de kommunale 
daginstitutioner, kan der iagttages en tendens til, at pædagogerne bliver bedt om selv at 
styre og tilrettelægge kvaliteten i daginstitutionerne ud fra fastlagte kvalitetsstandarder. 
Afhandlingens analysestrategi er funderet på en systemteoretisk, diskursteoretisk og 
governmentalistisk tilgang. Afhandlingen bygger på interviews med personale i den 
kommunale forvaltning og daginstitutioner.  Disse interviews bygger på en systemteoretisk 
inspireret kvalitativ interviewform, som i højere grad end i det klassiske interview, 
interesser sig for kommunikationen om andres kommunikation.  

Temaerne i analysen er: mening, paradoks, forventning og potentialisering. I analysen 
samles og bearbejdes de system- og diskursteoretiske begreber med aktuelle indspil fra 
forskellige aktører med erfaringer fra samarbejde om kommunalt styret kvalitet i dagtilbud. 
Analysen viser at daginstitutioner og den kommunale forvaltning tenderer at suspendere 
markante ændringer i det organisatoriske samarbejde. Undersøgelserne viser, at 
daginstitutionslederne, i langt mindre udstrækning end hidtil antaget, forsøger at binde 
organisationen sammen nedad mod pædagogerne i daginstitutionerne og opad mod 
forvaltningen og politikerne. Det ser ud til at daginstitutionsledelserne i højere grad 
orienterer sig mod en mere uafhængig og hybrid styringsform, der aktivt forsøger at 
inddrage pædagogens organisatoriske kompetencer i arbejdet med at udvikle kvalitet i 
dagtilbud. Mine resultater understøtter samtidig anden forskning inden for dette felt, der 
peger på, at samarbejdet mellem forvaltning og daginstitution om kvalitet i dagtilbud skal 
give mening for at fungere, og at denne meningsskabelse i pædagogisk arbejde er stærkt 
knyttet til brugen, anvendelsen og praksis. Mening er i mindre grad bundet til 
organisationens evne til at danne ramme om den enkelte pædagogs kompetenceudvikling 
eksempelvis i relation til at kunne udvikle og håndtere kvalitetsoplysninger.
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Summary  

What factors have influenced the organization and management of the cooperation 
between the local government and daycare institutions concerning the assessment 

of quality? 

With the quality reform inception in 2007 the municipalities generally played a prominent 
role in the production of social welfare services. This certainly also concerns quality in the 
municipal day care institutions. The outset for this PhD thesis has been the finding that the 
organization of municipal efforts aimed at children in day care institutions has an 
independent impact on the amount and quality of effort that has been put into it. Public 
reforms in Denmark are usually conducted on the basis of an unspoken or blend of 
management ambitions. Whether the management of the various municipal organizations, 
institutions, partnerships and networks is based on the desire for widespread self-
management (relative autonomy), contract management, retail management, hybrid 
management, network management or something else , then many organizational levels 
and occupational professional are involved and therefore forced to cooperate to effect the 
changes that the reforms prescribes. Municipalities provide increasingly stringent 
requirements on the evaluation and documentation of the quality of day care institutions. In 
relation to the organization of work with quality in municipal day care centers, there is an 
observable trend that employees are asked to perform self-management and organize 
quality day care from established quality standards. The dissertation analysis strategy is 
based on systems theory, discourse theory and a governmentality approach. The thesis is 
based on interviews with staff of local government and institutions. These interviews are 
based on a systems inspired qualitative interview form, which is more interested in 
communication about others' communications than a more classical form of interviewing.  

The themes in the analysis are: meaning, paradox, expectations and potentializing. The 
material from the interviews are collected and processed through system- and discourse 
theoretical concepts and put together with current input from various stakeholders with 
extended experience from cooperation on municipal controlled quality in day care 
institutions. The analysis shows that day care centers and local government tends to 
suspend significant changes in the organizational cooperation. The studies show that 
daycare institutional leaders, to a much lesser extent than previously thought, are trying to 
tie the organization together downwards and upwards against the administration and 
politicians. It seems, that day care managements are increasingly oriented towards a 
much more independent and hybrid form of governance; a form that are actively trying to 
involve the organizational skills in order  to develop quality in day care. My results also 
supports other research in this field, pointing out, that cooperation has to be meaningful in 
order to function, and that this meaning creation process  is strongly linked to the use, 
application and practice. Meaning is less tied to the organization's ability to provide a 
framework for the individual employees, for example in relation to develop and handle 
relevant information about quality. 
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Kapitel 1: Indledning 

Denne afhandling er i vid udstrækning inspireret af mine 15 års arbejde med forskellige typer af 

opgaver for UC Sjælland. Inden at jeg i afsnit 1.3 præsenterer et udvalg af de opgaver, som mere 

specifikt har haft betydning for min lyst og inspiration til at kaste mig ud i denne Ph. d. afhandling, 

er det nok på sin plads at begynde med den vigtigste inspirationskilde. 

Da jeg i 1989 afleverede min specialeopgave på Statskundskab på Københavns Universitet med 

titlen: ”Regulering eller deltagelse: en diskussion af den statslige informationsvirksomhed 1967-88” 

(skrevet sammen med Henrik Høigaard) var det en stor udfordring, men også meget 

tilfredsstillende, at få lov til at diskutere og anvende Luhmanns systemteori som analyseredskab. 

Siden dengang er denne teoritilgang til samfundsvidenskabelige studier blevet mere hyppig, om 

ikke almindelig, og nogle vil nok ligefrem påstå, at den er eksploderet. Uanset hvor på en aktuel 

popularitetsskala at anvendelsen af systemteoretisk analyse i et samfundsvidenskabeligt studium 

befinder sig, er det et faktum, at det for mig har været et privilegium og særdeles tilfredsstillende 

igen at få lov til at prøve kræfter med denne teoridannelse.   

Jeg har altid opfattet mine omgivelser, uanset hvor jeg har haft min gang, som værende oprigtig 

interesseret i et systemteoretisk eller governementalistisk ”blik” eller perspektiv på 

samfundsaktuelle problemstillinger.  

Jeg har arbejdet hårdt på at tilrettelægge og sammenbinde afhandlingen på en sådan måde, at 

hverken teori eller empirisk konstruktion føles som et appendiks til afhandlingen, men i stedet 

optræder som en transparent, eksperimenterende og konsistent ”pakke”. Jeg har gennem hele 

forløbet haft et stærkt ønske og håb: at det efter endt læsning er muligt at fornemme min ambition 

om at tage selve operationaliseringen af de udvalgte system- og diskursteoretiske begreber 

alvorligt; en operationalisering, som i sidste ende er grundlaget for at kunne give sig selv lov til at 

mene noget som helst – også om kvalitet i dagtilbud. Endelig håber jeg, at afhandlingens til tider 

kompakte og stramme form ikke virker forstyrrende og irriterende, men at den tværtimod bidrager 

til at skabe et overblik for læseren.   

Formålet med at benytte ”Kvalitet i dagtilbud” som omdrejningspunkt i denne afhandling er 

dobbelt:  

På den ene side har det været nødvendigt for mig at være udstyret med en ”empirisk nøgle”. Dels, 

for mere generelt at kunne ”åbne dørene” ind til den verden, hvor den kommunale forvaltning og 

daginstitutionerne befinder sig i en daglig udfordring med at skabe dialog og samarbejde om 
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indholdet af kvaliteten i dagtilbud, og dels for mere konkret at kunne kommunikere med mine 

respondenter om de faglige kvalitetsoplysninger, som de skal indsende til kommunen. 

På den anden side har undersøgelsen dels taget sigte på at belyse en generel problemstilling om 

styring og organisering af offentlig virksomhed. Dels har undersøgelsen taget sigtet på at belyse 

det på en afgrænset del af offentlig virksomhed, nemlig kvalitet i dagtilbud. 

1.1. Inspirationskilder  
Det var tilbage i 2007, at jeg som projektleder på vegne af UC Sjælland blev involveret i 

ansøgningsarbejdet til et Nationalt Videnscenter, der skulle arbejde med børn og unges kost, 

motion og sundhed.1 Gennem mit efterfølgende arbejde som projektleder i KOSMOS har jeg fået 

mange værdifulde erfaringer med forskelige typer af projekter og kommunale opgaveløsninger. Fra 

2007-2010 indgik jeg således i den arbejdsgruppe i KOSMOS, der skulle arbejde sammen med 

kommunerne om at sikre sundhedspolitikkers vej fra ideskabelse til implementering. Arbejdet blev 

udført på baggrund af en projektmodel, hvor Individniveau (ex pædagoger, pædagogmedhjælpere, 

dagplejere, lærere og sundhedsplejersker), Institutionelt niveau (ex dagtilbud, skoler, 

fritidsordninger) og politisk niveau (det kommunale, regionale og statslige forvaltninger) udgjorde 

fundamentet for et projektsamarbejde om Videnscenterets indsatsområder. Det var specielt 

gennem mit arbejde for gruppen: Politik, Strategi og Implementering, at jeg fik øjnene op for 

vigtigheden af at studere præmisserne for det nødvendige samspil mellem det kommunale 

forvaltningsniveau og det institutionelle niveau. Det er dette arbejde gennem KOSMOS, som har 

inspireret mig til at gå i gang med en nærmere undersøgelse af organiseringen og styringen af det 

kommunale samarbejde om kvalitet i daginstitutioner (Sørensen, Michelsen og Borg, 2009). 

I 2007 fik Sorø Kommune tildelt satspuljemidler til igangsættelse af udviklingsprojektet: ”Sorø, 

Sund og Stærk”, der gennem nye aktiviteter og metoder skulle forebygge og afhjælpe overvægt 

blandt børn og unge. I 2010 var jeg som proceskonsulent tilknyttet delprojektet ”Sundhed i 

børnehøjde”2 med deltagelse af kommune, skoler og daginstitutioner. Jeg deltog som 

sparringspartner for den projektansvarlige i forbindelse med udfærdigelsen af en rapport med 

anbefalinger til udvikling af sundhedspolitikker på skoler og daginstitutioner. Rapporten 

konkluderede bl.a., at det er vigtigt gennem samarbejde at sikre overensstemmelse mellem 

kommunens sundhedspolitik, og så den sundhedspolitik, som den enkelte institution vælger at 

prioritere og arbejde ud fra (Judson, Christiansen 2008). Disse anbefalinger har, i kombination med 

1 Se mere på www.vicekosmos.dk 
2 Projekt ”Sundhed i børnehøjde” omfattede 700 børn, 150 personaler, ledelser, pædagoger, lærere, 

bestyrelser og forældre på daginstitutioner, skoler og SFO i lokalområdet Pedersborg.  
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anbefalingerne fra evalueringen af det overordnede projekt: ”Sorø, sund og stærk”, der 

understregede behovet og vigtigheden af arbejde på tværs af kommunale institutioner (Land, 

Liveng, 2010), været en væsentlig inspirationskilde til denne afhandlings undersøgelse af 

organiseringen og styringen af det kommunale samarbejde om kvalitet i daginstitutioner. 

I sommeren 2011 var jeg sammen med chefforsker Britta Hørdam fra UC Sjælland med til at 

ansøge Sundhedsstyrelsen om midler til et tværsektorielt og tværkommunalt partnerskabsprojekt 

med fire parter, nemlig socialpsykiatrien i Sorø, Ringsted og Slagelse Kommune samt Distrikt 

Slagelse i Region Sjælland3. Projektet, som er blevet døbt ”Bevægelse, krop og sind”, skal udvikle, 

afprøve og etablere en model for koordinering og samspil mellem kommuners og regioners tilbud 

og de frivillige organisationer. Herudover er det også meningen at få styrket den tværsektorielle 

kvalitet og sammenhæng i både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Projektet skal skabe 

mulighederne for at etablere et egentligt fagligt og organisatorisk samarbejde mellem 

projektkommunerne. Dette projekt har givet mig indsigt i og lyst til at arbejde videre med 

spørgsmålet om rammebetingelserne for et samarbejde om kommunernes organisering og styring 

af aktører, opgaver og indsatser.  

I sommeren 2011 blev jeg, i et tæt samarbejde med projektleder Gitte Gjedsted fra UC 

Sjælland/KOSMOS, involveret i at udforme et pilotprojekt, der kunne undersøge, om der er nogen 

sammenhæng mellem sunde mellemmåltider og børns trivsel i daginstitutionerne. På baggrund af 

mine erfaringer fra flere års aktiv censorvirksomhed på pædagoguddannelsens linjefag: ”Sundhed, 

krop og bevægelse”, og med mine 15 års erfaring fra undervisning på professionsuddannelsen i 

Ernæring og Sundhed, så kunne jeg konstatere, at der var god grund til at etablere tværgående 

uddannelsesforløb på professionsuddannelserne.4 Arbejde med at styrke de kommende 

fagprofessionelles kompetencer inden for organisation og tværprofessionelt samarbejde har på 

denne måde også inspireret til denne afhandlings nærmere undersøgelse af organisering og 

styring af det kommunale samarbejde om kvalitet i daginstitutioner. 

3 Se mere om projektet på www.bevægelsekropogsind.dk og www.youtube.com/watch?v=DPTTDTW3KE8. 
4 På den måde flugtede projektets ide fint med de tanker, der blev fremsat i forbindelse med mødet i UC 

Sjællands Dialogforum den 3. november 2011, hvor uddannelsesudvalg, direktion og bestyrelse drøftede 

spørgsmål om tværprofessionalisme. Debatten på dette mødet mundede ud i tre anbefalinger til, hvilke 

kompetencer professionsbachelorstuderende skal erhverve sig gennem deres studie: A) De skal have 

ledelsesmæssige og organisatorisk kompetence til at sætte det tværfaglige i spil. B) I et tæt samarbejde med 

aftagerfeltet skal professionsbachelorer uddannes til at være innovativt tænkende dimittender. C) Det faglige 

studie i relation til praksis og tværfaglighed skal styrkes. 
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Med afsæt i mine ovennævnte inspirationskilder, der viser mit arbejde med og generelle interesse 

for det kommunale samarbejde, så har det været naturligt at fortsætte dette arbejde gennem et 

studie, der mere specifikt undersøger dette samarbejde, dvs. organiseringen og styringen af en 

bredere indsats om kvalitet i dagtilbud.  

1.2. Fra sundhedsindsatser til kvalitet i daginstitutioner 
Dette afsnit skal demonstrere, hvordan min interesse for sundhed og børn mere specifikt har flyttet 

sig til kvalitet i dagtilbud, samtidig med at sundhed og trivsel for børn gennem denne 

problemstilling og opfattet som sundhed i bred forstand er blevet fastholdt. 

Det er direkte skrevet ind i den danske sundhedslov (§ 36), at kommunerne skal sikre et 

tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for at understøtte kvaliteten af den kommunale indsats for 

børns sundhed (SST 2011). Kommuners evne til at samarbejde på tværs af forvaltninger og 

eksempelvis daginstitutioner med ansvar for børns sundhed har således indflydelse på kvaliteten 

af de forskelige indsatser5. Hermed øges presset også på den enkelte kommune og dens evne til 

at skabe kvalitet gennem etableringen af et samarbejde eksempelvis mellem en rammesættende 

forvaltning, den daginstitutionelle virkelighed og de fagprofessionelle pædagoger.  

I kommunerne er der generelt en stor villighed til tværsektorielt samarbejde om sundhedsindsatser 

rettet mod børn. Denne påstand er bl.a. dokumenteret gennem en større undersøgelse af 

kommunernes indsatser rettet mod børns sundhed; en undersøgelse, som har været til stor 

inspiration ved igangsættelsen af dette studie (Højlund, Wistoft og Hanson, 2009 a, og Højlund, 

Wistoft og Grabowski 2009 b). 

Sideløbende med, at der er kommet en stigende interesse for kommunernes evne til at løse 

sundhedsopgaver rettet mod børn gennem tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, så ser det 

også ud til, at der ofte opstår uklarheder i organiseringen af den kommunale sundhedsindsats, 

netop fordi indsatsen går på tværs af forskellige kommunale forvaltningsniveauer og enheder. En 

sådan stigende uklarhed afføder i sagens natur så igen et endnu større behov for intern 

koordination og styring af arbejdsopgaverne (Højlund, Wistoft og Grabowski, 2009b, Dansk 

Sundhedsinstitut og AKF 2008, SST 2011).  

5 I den forbindelse er det interessant at kunne konstatere, at næsten 85 % af den kommunale indsats rettet 

mod sundhedsfremme i daginstitutioner er ledet af folk, der ser på egen ledelse som værende omfattet af 

ansvaret for at deltage i ”tværgående organisatoriske enheder” (Master of Health Management, CBS, og 

Center for Ledelsesudvikling, KL November 2010). 
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En anden vigtig pointe i relation til kommunale sundhedsindsatser rettet mod børn er, at disse 

typisk har haft karakter af projekter (Højlund, Wistoft og Grabowski 2009 b). Projekterne er ofte 

blevet igangsat, gennemført og evalueret, men det har efterfølgende været svært at få skabt en 

mere fast forvaltningsmæssig og institutionel forankring. (Sundhedsstyrelsen 2008, Hansen, 2008). 

Selvom det enkelte projekt har været en succes, så har de nyetablerede kommuner efter 

Kommunalreformen haft vanskeligt ved at finde den rigtige formel for organiseringen af de 

tværsektorielle sundhedsindsatser rettet mod børn. (Højlund, Wistoft og Hanson 2009 a). 

En væsentlig udgangspræmis for denne afhandling er derfor konstateringen af, at selve 

organiseringen og samarbejdet omkring eksempelvis kvaliteten af den kommunale indsats over for 

børn i daginstitution kan have en selvstændig betydning for omfanget og kvaliteten af indsatsen 

(Højlund, Wistoft og Hanson 2009 a: 15-17). 

1.3. Valg af teoretisk ståsted: diskursteori/Governmentality og systemteori 
Jeg ønsker allerede her i indledningen at begrunde og motivere mit valg af systemteori og 

diskursteori/Governmentality som afhandlingens teoretiske position. Afhandlingens teoretiske 

grundlag vil dog blive foldet mere ud i detaljer i afhandlingens kapitel 3 og 4.  

Motivering af teorivalg: 

1. For det første er det teoretiske fundament i afhandlingen blevet valgt, fordi jeg, som nævnt 

indledningsvist, altid har beskæftiget mig indgående fagligt med specielt Foucaults og Luhmanns 

teoridannelser, og fordi jeg gennem årene bedre og bedre har været i stand til, ikke kun at 

anvende teoriapparatet, men også at forholde mig kritisk og mere operativt til disse positioner. 

Dette argument kan ikke i sig selv nødvendigvis begrunde mit teoretiske valg af systemteori og 

diskursteori/ Governmentality-begreb, men har været medvirkende til, at jeg har truffet valget om at 

benytte dette teoretiske grundlag i afhandlingen. 

2. For det andet er systemteori og diskursteori/Governmentality foretrukket i denne afhandling, da 

jeg i langt højere grad kan identificere mig med deres videnskabsteoretiske positioner end med 

andre videnskabsteoretiske tilgange. Primært, fordi disse positioner opfatter forskning som 

kvalitative ”konstruktioner” eller kvalitative ”fremstillinger” af virkeligheden (uddybet i afsnit 5.1.1.), 

men også fordi de tydeliggør forskellen til den type samfundsvidenskabelige studier, der som 

eksempel opererer med en metodisk opdeling i objektiv og subjektiv relevans (Borlund, 2000). Ved 

at anvende metode ud fra denne præmis så mener jeg, at studier og undersøgelser kommer i fare 

for enten at gøres uafhængig af kontekst og individuel fortolkning eller afhængig af den eller de 

personer, der indgår i undersøgelsen.  



13

En anden velkendt og velafprøvet samfundsvidenskabelig metodisk og videnskabsteoretisk 

position er den kritiske realisme. Den kritiske realisme er forankret i en objektiv virkelighed, som 

findes uden for den menneskelige erfaring. Som udgangspunkt baserer den kritiske realismes 

metode sig altså på et ontologisk udgangspunkt, hvor registrerede fænomener i samspil med 

strukturer skaber virkeligheden, hvilket ikke er foreneligt med denne afhandlings mere 

konstruktivist funderede virkelighedsopfattelse. Den kritiske realisme ønsker at udgøre et modsvar 

til magten, og mener at videnskab er en væsentlig etisk og politisk fordring i samfundet. Denne 

sidste ambition sammenholdt med den kritiske realismes forestilling om, at al viden er omgærdet af 

usikkerhed og at forskellige udsagn ikke er definitivt men kun tilnærmelsesvist sandhedsbærende, 

udtrykker mere det epistemologisk videnskabssyn, som også forefindes i denne afhandling. Den 

vigtigste forskel mellem den kritiske realisme og denne afhandlings videnskabsteoretiske og 

metodiske tilgang er førstnævntes forestilling om at kunne indfange virkeligheden ved at benytte 

og overholde kausale ’spilleregler’. Herved falder den kritiske realisme efter min mening tilbage i 

en ontologisk position, som vanskeliggør lige netop det afgørende ’spillerum’ for epistemologisk 

eller ’usikker viden’ i samfundsvidenskabelige analyser, fx af sammenhænge mellem styring, 

reformdannelse og reformpolitik. Det er vigtigt at indkredse udsagn i denne afhandling, ligesom 

italesættelsen af specifikke organisatoriske og institutionelle procedurer for beslutninger er vigtige 

at forfølge i denne afhandlings afdækning af virkelighed. Derfor er Foucault og den 

diskursteoretiske position også valgt som teoretisk og begrebsligt fundament i denne afhandling, 

Denne position understreger dygtigt, måske bedre end andre samfundsteoretiske tilgange, at magt 

er et selv-forhold, men at magt samtidig også er et anden-forhold i den forstand, at vores forhold til 

andre er en diskursiv position skabt med henblik på kontrol, og ikke mindst, at magt er knyttet til 

diskursobjekter som skoler og daginstitutioner, velfærdsinstitutioner, der kun kan produceres i og 

af diskurserne (Andersen 1999: 31-32). De diskursive relationer og de diskursive praksisser i en 

kommunal forvaltningspolitik og eksempelvis i en daginstitutionel hverdagspraksis er hverken 

subjektive eller objektive (jf. opdelingen i subjektiv og objektiv relevans ovenfor). Den 

diskursanalytiske tilgang er således velegnet til at opfange, at institutioner, politiske begivenheder, 

økonomiske realiteter og processer alle er organiseret af en diskursiv praksis. En diskursiv praksis 

som ”etablerer” systemer af indbyrdes relationer som grundlag for alle de andre typer af relationer 

(Dreyfus, Rabinow 1982: 63). 

 

3. For det tredje kan jeg med hjælp fra de valgte teoridannelser bedre tillade mig at have 

ambitioner om at kunne bidrage med ’ny metodologisk viden’ frem for hvis jeg foretrukket mere 

klassiske samfundsvidenskabelige metoder. Den samfundsvidenskabelige kvalitative forskning 

kan typisk deles op i fænomenologi, grounded theory, diskursanalyse, poststrukturalisme, kritisk 
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teori og aktør-netværksteori (Kvale og Brinkmann 2008). Disse paradigmer og de klassiske 

kvalitative metodologiske greb, der følger med valget af sådanne teoretiske positioner: 

interviews, fokusgrupper, observationer, feltarbejde, dokumentanalyse, aktionsforskning, 

casestudier, har selvfølgelig også bidraget til opbygningen af den eksisterende viden inden for 

de seneste års samfundsvidenskabelige forskning. Dette gælder både for sammenhængen 

mellem reformpolitik og styring, men også mere eksplicit for studier af samarbejde og kvalitet på 

daginstitutionsområdet (se fx gennemgangen af forskningen på området i afsnit 2.2.2.). Min 

begrundede systemteoretiske interviewform repræsenterer efter min mening noget ’nyt’ og 

’andet’; en interviewform, der transformerer teoretisk viden til en praksisform; en interviewform, 

som samtidig overholder det vigtige kriterium ved samfundsvidenskabelige analyser om 

gennemsigtighed eller ’transparens’.  

 

Hermed har jeg motiveret valget af systemteori og diskursteori/Governmentality som teoretisk 

grundlag i denne afhandling, og jeg vil nu blot supplere med nogle enkelte punkter til denne 

motivering af teorivalg: 

 

a) Governmentality-begrebet lader sig med fordel begribe, både som en klassisk 

”selvstyringsteknologi”, men også som en ”dokumentationsteknologi”. En 

”dokumentationsteknologi”, der kun tillader bestemt diskurser eller tolkninger af ”pædagog”, 

”daginstitution”, ”barn” og ”medarbejder”.6 Styringsteknologier og dokumentationsteknologier, 

antages at være særligt velegnede til at indfange, hvordan magt og viden spiller sammen – 

eksempelvis i relation til styringen af samarbejdet mellem kommunal forvaltning og 

daginstitution om ’Kvalitet i dagtilbud’. ”Governmentality-begrebet” er desuden, gennem sit 

brud med statsteoriens klassiske temaer om legitimitet, ideologi og spørgsmålet om, hvem 

der besidder magt (Dean 2008: 41), velegnet til at anskue magtforhold på en ny måde. 

 

b) Hele grundlaget for udveksling af kommunikation og samarbejdet om ydelser mellem systemer 

er knyttet til den nærmere fastlæggelse af, hvor og hvordan grænser drages for systemers 

ydeevne, funktioner og kompleksitet. En generel diskussion af systemers evne til regulering af 

egen- og omverdenkompleksitet er relevant for såvel daginstitutioner som kommunal forvaltning, 

ligesom disse organisationers og institutioners selvreferencer og selvbeskrivelser er relevant som 

grundlag for den efterfølgende mere konkrete analyse af styringen af ovennævnte samarbejde. Det 

er tillige vigtigt at få fastlagt ’anden ordens iagttagelsesbegrebet’, da dette begreb spiller en stor 

rolle for interviewmetoden i denne afhandling, ligesom det er afgørende at få diskuteret det 

6 For en uddybning af ”dokumentation” som styringsteknologi se Plum 2011. 
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politiske systems specifikke rolle og funktion og de rammer for forventninger, som det er muligt at 

fremsætte til et konkret samarbejde mellem offentlige organisationer og institutioner. Eller som Ane 

Qvortrup formulerer det i sin Ph.d. afhandling som begrundelse for at basere sit teoretiske ståsted 

på Luhmanns systemteori: 

”Derfor var der behov for en strategi, som gjorde mig i stand til at afdække 

meningsdannelse samtidig med, at jeg opretholdt en vis distance til 

undersøgelsens ’objekter’. Her er systemteorien valgt, da der til Luhmanns 

begrebsapparat – i særdeleshed til hans beskrivelser af 

andenordensiagttagelser – knytter sig særlige refleksioner over 

analysestrategiske muligheder. Systemteorien er altså valgt som ramme ud 

fra den antagelse, at netop denne videnskabelige konstruktion kan føre til 

en interessant ny meningsfuldhed. (Qvortrup 2011: 15) 

1.4. Afhandlingens problemindkredsning og problemformulering 
I min tid som underviser på Professionsuddannelsen Ernæring og Sundhed og som projektleder i 

KOSMOS er jeg stødt på en del litteratur, undersøgelser og rapporter, der været orienteret mod en 

mere naturvidenskabelig viden om effekten af kost- og motionsindsatser rettet mod børn fra 

specifikke målgrupper. Jeg har derimod ikke mødt ret mange undersøgelser, der har studeret 

betydningen af den kommunale styring og organisering af samarbejdet om disse indsatser.  

Jeg har med afsæt i mine inspirationskilder, der dokumenterer mit arbejde med organiseringen og 

styringen af det kommunale samarbejde om sundhed for børn, fået mulighed for at indsnævre og 

udforske emnet yderligere. Gennem arbejdet med min afhandling har det været muligt at dykke 

dybere ned i de større udmeldte politiske reformer med konsekvenser for organiseringen og 

styringen af det kommunale samarbejde om kvalitet i daginstitutioner. Det er ikke kun Kommunal- 

og Strukturreformen fra 2007, der haft indflydelse på kommunernes organisering af dagtilbud. Det 

kar kvalitetsreformen fra samme år også. Sidstnævnte reform har, med dens meget håndfaste 

udmeldinger om styring og kvalitet i dagtilbud, haft stor betydning for samarbejdet mellem den 

kommunale forvaltning og den pædagogiske institution. En analyse af den kommunale 

organisering og styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner tager derfor også naturligt 

afsæt i en gennemgang af den politisk udmeldte ramme for indsatserne, nemlig kvalitetsreformen. 

Kommunernes forsøg på at gennemføre tiltag til forbedring af kvaliteten i dagtilbud har været 

genstand for en del uenighed.  Som en udspringer af "kvalitetsreformen", så er det fra 2012 blevet 

aftalt med kommunerne, at daginstitutioner hvert andet år skal indsende tilstrækkelig 

dokumentation for den udførte kvalitet af det pædagogiske arbejde. Formålet med denne 
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dokumentation har været at give de lokale politikere, såvel som de lokale borgere, passende 

oplysninger og ideer om de foranstaltninger, der træffes for løbende at forbedre kvaliteten i 

daginstitutioner. De indsamlede oplysninger om den dokumenterede kvalitet har herefter skullet 

registreres i en form, således at det efterfølgende vil være muligt at offentliggøre resultaterne 

gennem uniformerede elektroniske ordninger på internettet. 7 Det er så meningen, at de indsendte 

"kvalitetsrapporter" skal hjælpe kommunerne til fremadrettet at udvikle redskaber til yderligere 

udvikling og dialog mellem daginstitution, den lokale administration og de lokale politikere. Den 

sprogbrug, som indtil videre har ledsaget udmeldinger fra kommunerne om styringen og 

organiseringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud, har tydeliggjort en usikkerhed med hensyn 

til, hvilken type indgreb som er nødvendig, og hvordan man kan sikre sig, at disse indgreb kan 

gennemføres i praksis. Et eksempel på denne usikkerhed er den sprogbrug, som fulgte med 

offentliggørelsen af ”Kvalitet i dagtilbud”. Her blev der vekslet mellem sætningerne: "nødt til at gøre 

noget ved" og "kunne gøre noget ved". Forskellen markerer den usikkerhed, som omgærder hele 

substansen i initiativet: Hvad er de mere nøjagtige lokale politiske forventninger og statslige 

forventninger til reformen, hvem definerer, og hvordan er det defineret, hvilken form for interesse 

pædagoger ansat i kommunale daginstitutioner har i at medvirke til et samarbejde om 

implementering af centralt formulerede krav til kvalitet?  

Offentlige reformer i Danmark bliver som oftest gennemført på baggrund af en usagt eller 

unavngiven blanding af styringsambitioner. Uanset om styringen af de forskellige kommunale 

organisationer, institutioner, partnerskaber og netværk sker med udgangspunkt i ønsket om en 

udbredt selvstyring (”relativ autonomi”), kontraktstyring, detailstyring, ”hybridstyring” eller noget helt 

andet, så er der ingen tvivl om, at mange organisatoriske niveauer og fagprofessionelle bliver 

inddraget og dermed tvunget til at forholde sig til de ændringer, som reformerne medfører.8  

Kvalitetsreformen har som omtalt været genstand for en del offentlig debat, men debatten om 

kvalitet i dagtilbud tiltrak sig i sommeren 2013 særlig stor opmærksomhed fra flere forskelige sider. 

Denne bevågenhed fra politikere, forskere og debattører i almindelighed vidner om en generel 

interesse for implementeringen af politiske reformer i samfundet, men også specifikt om en 

7 I forbindelse med mine interviews, så er jeg i øvrigt stødt på det synspunkt, at ”offentlig tilstedeværelse og 

synlighed” kan være en velkommen strategi i en tilspidset konkurrence om rekruttering af børn til 

daginstitutionerne.  
8 Lars Thorup Larsen kalder det for en guvernemental analyse med refleksioner over den dobbelt ledelses- 

og styringsrelation, hvor ”staten forsøger at styre professionerne, styre sig selv og styre borgerne, mens 

både professioner og borgere i vid udstrækning forsøger at modstå denne styring og i stedet agere efter 

egne forestillinger” (Larsen 2013: 44-55). 
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optagethed af problemstillingen i netop dette studie, nemlig spørgsmålet om organiseringen og 

styringen af det kommunale samarbejde om kvalitet i daginstitutioner.  

Problemets mere præcise formulering eller konstruktion i denne afhandling ser herefter sådan ud: 

 

Hvilke forhold har betydning for organiseringen og styringen af samarbejdet mellem 
den kommunale forvaltning og daginstitutionerne om kvalitet i dagtilbud? 

1.5. Afhandlingens forløb 
 

Nu følger der en oversigt og gennemgang af forløbet i denne afhandling. 

I kapitel 2 vil der blive redegjort for hovedindholdet i Kvalitetsreformen, samt forløbet frem til 

fremlæggelsen i august 2007. Redegørelserne og beskrivelsen af hændelsesforløb er begge taget 

med for at give læseren en substantiel indføring i kvalitetsreformens omfang og betydning. Med 

udgangspunkt i denne redegørelse opridses herefter en summarisk og generel oversigt over den 

forskning, der knytter sig til sammenhængen mellem styring af kvalitet gennem tværgående 

politiske reformtiltag som fx kvalitetsreformen og de opfattelser af ledelse og organisation, som på 

dette tidspunkt var de fremherskende i Danmark. Kapitlet bidrager med at skabe et overblik over 

væsentlige offentlige reformer og specielt kvalitetsreformens direkte og indirekte indflydelse på 

kommunale tiltag som fx ’kvalitet i dagtilbud’ belyses nærmere. På den måde får jeg også 

fremhævet de mere generelle typer indsatser, som forvaltning og administration også er underlagt i 

forsøget på at styre kvaliteten af de offentlige ydelser i Danmark. Efter denne gennemgang vender 

jeg blikket mod de mere specifikke forskningsrelevante tilgange til studiet af ’kvalitet i dagtilbud’. 

Med denne gennemgang får jeg skabt fundamentet for senere i afhandlingen at kunne udvikle et 

mere dynamisk og helhedsorienteret blik på samarbejdet om ’kvalitet i dagtilbud’. Endelig 

reflekterer jeg mere indgående over, samt diskuterer og medinddrager relevant international 

litteratur og forskning i forbindelse med vurderinger af kvalitet, styring og offentlig reformdannelse. 

I kapitel 3 præsenteres systemteorien med speciel vægt på de begreber, som senere indgår i 

analysen af styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud. Efter en kort præsentation af 

konstruktivismen som videnskabsteoretisk afsæt belyser jeg herefter, hvorledes udvalgte 

systemteoretiske begreber vil kunne indgå som analysestrategisk fundament i afhandlingen. Det 

drejer som om væsentlige systemteoretiske begreber som sociale systemer, funktionssystemer, 

kompleksitet og selvreference. Med gennemgangen af disse begreber er det meningen at få 

skærpet det analytiske blik med det formål at få forberedt de udvalgte begreber til den 
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efterfølgende operationalisering i analysen. Kapitlet rummer desuden en generel diskussion af 

systemers evne til regulering af egen- og omverdenkompleksitet; en regulering, som er relevant for 

såvel daginstitutioner som kommunal forvaltning, ligesom disse organisationers og institutioners 

selvreferencer og selvbeskrivelser er relevant som grundlag for den efterfølgende mere konkrete 

analyse af styringen af ovennævnte samarbejde. Kapitlet bruger plads til at fastlægge ’anden 

ordens iagttagelsesbegrebet’, og dette er særligt vigtig, da dette begreb spiller en stor rolle for 

interviewmetoden i denne afhandling. Kapitlet diskuterer også det politiske systems specifikke rolle 

og funktion og de rammer for forventninger, som det er muligt at fremsætte til et konkret 

samarbejde mellem offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af en gennemgang af 

mere klassiske orienterede organisationsteoretiske diskussioner af, hvorledes organisationer 

udvikler strategier for tackling af den type paradokser, som kan knyttes til styringen af den 

offentlige sektor, slutter kapitlet af med at reflektere over, hvorvidt kvalitetsreformen repræsenterer 

en ny form for styrings- og beslutningsteknologi, hvor institutioner og ledere i højere grad end 

tidligere skal bære og begrunde modsatrettede styringsambitioner i organisationer.  

I kapitel 4 fremlægges dele af Foucaults diskursteori med henblik på at diskutere og fastlæggelse 

nogle af de styringsrationaler og styringsteknologier, der karakteriserer samarbejdet om styringen 

af kvaliteten i kommunale daginstitutioner. Med gennemgangen af Foucaults begreber om 

genealogi og arkæologi ønsker jeg at fremhæve institutionernes og forvaltningernes egne udsagn 

om den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner, og på den måde få 

diskuteret grundlaget for nogle af de udsagn der stipuleres i praksis. Herefter diskuteres 

Governmentality som styring mere indgående. Kapitlet afdækker, at styring udøves med henblik på 

specifikke, men skiftende mål, hvilket i sammenhæng med styringen af samarbejdet mellem 

kommunal forvaltning og daginstitution understøtter antagelsen om tilstedeværelsen af hybride 

styringsformer inden for dette felt. Til sidst i kapitlet redegøres for nogle afgørende dimensioner 

ved Governementality-begrebet, nemlig de magt- og selvstyringsprocedurer som det er muligt at 

forbinde med ledelsen af offentlige organisationer og institutioner som fx forvaltninger og 

kommunale daginstitutioner.  

 

I kapitel 5 præsenteres og diskuteres afhandlingens metodisk design. Med udspillet om at begribe 

metode på 3 niveauer: metode som videnskabsteori: konstruktivisme, epistemologi og ontologi, 

metode som teknik til at generere og behandle viden og endelig metode som undersøgelseslogik 

eller analysestrategi, diskuteres efterfølgende det metodiske og analysestrategiske udbytte af at 

foretage et mix mellem en systemteoretisk og en diskursiv strategi. Disse spørgsmål og de krav en 

sådan kombination stiller til operationaliseringen af dimensionerne i problemstillingen præciseres i 

dette kapitel, ligesom kapitlet præsenterer: overvejelser i forbindelse med det empiriske 
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analysedesign, en modstilling af det klassiske og det systemteoretiske interview med det formål at 

præcisere fordele og ulemper ved de to interviewformer, en gennemgang af de udvalgte 

kommuner og deltagende interviewpersoner (cases), samt problemstillinger knyttet til metode som 

teknik som fx generaliserbarhed, repræsentativitet, datamætning, reliabilitet, validitet og 

afhandlingens dokumentproduktion.  

I kapitel 6 er målet at få diskuteret og præciseret, hvilken betydning analysestrategien har for 

afsøgningen af empiri i denne afhandling. Det er også i dette kapitel, at der bliver fremlagt en 

redegørelse for, hvorledes den teoretiske og den operationelle interviewguide kan udfoldes til brug 

for afhandlingens problemstilling. De teoretiske mellemstationer deles i to: De første 

”mellemregninger” koncentreres om de relevante analysestrategiske indsigter, der stammer fra en 

systemteoretisk inspireret bearbejdning af kondenseringen og selektionen af mening i den 

kommunale forvaltning og i de kommunale daginstitutioner. De næste ”mellemregninger” opstår 

gennem udfoldelsen af det ”governmentale og diskursive blik” på den selvstyrende praksis i 

forbindelse med styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud. Den bestemmende eller styrende 

forskel i den valgte analysestrategi kan herefter fastlægges mening, og de andre 

forskelsmarkeringer eller tematiseringer i analysestrategien er paradoks, forventning og 

potentialisering. Med denne fremgangsmåde sikrer jeg, at de teoretisk eller deduktivt udledte 

”mellemregninger”, i deres samlede og ”transparente” form, kan danne et tæt parløb med den 

mere konkrete og operationelle udformede interviewguide, sådan som den kommer til udtryk i 

analysekapitlet. 

Kapitel 7 er afhandlingens analysekapitel. Analysekapitlet bidrager til opstillingen af selvstændigt 

udarbejdede modeller, der beskriver det komplekse samspil om kvalitet i dagtilbud. I dette kapitel 

identificeres der en række muligheder og barrierer for et samarbejde om kvalitet i dagtilbud, 

ligesom der identificeres en række forskellige styringsambitioner. I analysen redegøres der for, 

hvorledes mange organisatoriske niveauer og fagprofessionelle inddrages i arbejde med at 

udmønte de ændringer som kvalitetsreformen har afstedkommet. og hvordan aktører presses til at 

forholde sig til de ændringer, som reformerne medfører. I analysekapitlet redegøres der også for, 

hvorfor analysen er blevet bygget op omkring brugen af en systemteoretisk inspireret interviewform 

funderet på udvalgte og generelle antagelser inden for system-og diskursteori.  Der redegøres for 

interviewanalysens struktur. Herefter beskrives udførligt, hvorfor jeg har foretrukket at opbygge 

analysen som en løbende diskussion af: 
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Tema 1 (mening): Samarbejde som meningsbærende styringsform for kvalitet i dagtilbud  

Tema 2 (paradoks): Samarbejde om kvalitet i dagtilbud som en hybrid styringsform med sigte på at 

ophæve modsigelser og paradokser, samt suspendere entydige beslutninger om, hvad der er 

korrekt og hensigtsmæssig. 

Tema 3 (forventning): Pædagoger og forvaltningsansattes selvbeskrivelse som medarbejdere der 

ønsker og forventer at komme til at arbejde med kvalitet gennem egen kompetenceudvikling – 

eksempelvis gennem dokumentation og evaluering. 

Tema 4 (potentialisering): Samarbejde mellem kommunal forvaltning og pædagogisk institution om 

styringen af kvaliteten i forsøget på at skabe et overskud af kommunikation i organisationen. 

Det ekspliciteres, hvorfor interviewanalysen ikke bliver gennemført alene ud fra mine interviews, 

dvs. hvorfor interviewanalysen blandes med indsigter fra dokumenter, rapporter, litteratur og andet 

forskelligt materiale om kommunalreformen fremkommet i den løbende debat om ’kvalitet i 

dagtilbud” og med de udvalgte og diskuterede begreber fra kapitel 3 og kapitel 4. 

I kapitel 8 konkluderes der på afhandlingens problemformulering med særlig fokus på, hvad 

anvendte teorier og metoder har bidraget med af ny viden og indsigt i for hold til afhandlingens 

problemstilling. Herunder ekspliciteres afhandlingens nyhedsværdi, samt hvilke begrænsninger 

anvendelsen af diskursteori/Governmentality og systemteori kunne indebære for selve analysen af 

styringen af samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og daginstitutionerne om kvalitet i 

dagtilbud. Der afsluttes med en perspektivering. 
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Kapitel 2 Kvalitetsreformen: en dansk oversigt og en gennemgang af 
international forskning i større offentlige reformer med betydning for 
’Kvalitet i Dagtilbud’ 
 

I afsnit 2.1. vil der blive redegjort for hovedindholdet i Kvalitetsreformen, samt forløbet frem til 

fremlæggelsen af reformen i august 2007. På baggrund af denne redegørelse igangsætter afsnit 

2.2. herefter en summarisk og generel oversigt over den forskning, der knytter sig til 

sammenhængen mellem styring af kvalitet gennem tværgående politiske reformtiltag som fx 

kvalitetsreformen og de opfattelser af ledelse og organisation, som på dette tidspunkt var de 

fremherskende i Danmark. Gennem afsnit 2.2.1. opbygges en oversigt, der vil kunne bidrage til at 

skabe et overblik over væsentlige offentlige reformer og specielt kvalitetsreformens eventuelle 

indflydelse på kommunale tiltag som ’kvalitet i dagtilbud’. Jeg får herved belyst de 

mulighedsbetingelser som forvaltning og administration er givet i forsøget på at styre kvaliteten af 

de offentlige ydelser i Danmark. Fra denne mere ’afsenderorienterede’ eller forvaltningsorienterede 

tilgang til forskningen i kvalitet og ledelse af offentlige organisationer retter jeg i afsnit 2.2.2. 

derefter blikket mod ’modtagerorienterede’ eller ’pædagogisk-institutionelle’ forskningsrelevante 

tilgange til studiet af ’kvalitet i dagtilbud’. Med tydeliggørelsen af disse eksisterende forskellige 

samfundsfaglige forskningstraditioners relevans for mit emne skaber jeg et fundament for senere i 

afhandlingen at kunne udvikle et mere dynamisk og helhedsorienteret blik på samarbejdet om 

’kvalitet i dagtilbud’. Endelig vil jeg i afsnit 2.3.introducere, reflektere over og medinddrage relevant 

international litteratur og forskning i forbindelse med vurderinger af kvalitet, styring og offentlig 

reformdannelse.  

2.1 Kvalitetsreformen: optakt, forløb og indhold 
Baggrunden for at medtage optakten til, forløbet omkring og indholdet af Kvalitetsreformen er at 

kunne sandsynliggøre, hvordan reformen nødvendigvis må ses som led i den større reformproces 

af den offentlige sektor, der fandt sted i årene efter dens tilblivelse i 2007. Selve den statslige 

reformproces rummer en række fælles institutionelle udviklingstræk, som har kunnet kaste lys over 

flere af de generelle styringsudfordringer, der er indlejret i kvalitetsreformen. Præsentationen af 

kvalitetsreformen vil i tråd med afhandlingens konstruktivistiske funderede analysestrategi foregå 

ved at fokusere på kvalitetsreformens forestilling om styring, organisation og ledelse, hvor 

institutionelle forandringer ses som enten stabiliserende eller destabiliserende for den mening som 

kan tilskrives et politisk felt - fx Kvalitet i Dagtilbud (Højlund, Knudsen: 2008: 15-17). 
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I Danmark er moderniseringen af den offentlige sektor overvejende foregået på decentralt niveau, 

hvilket hænger sammen med den simple kendsgerning, at det er her, at velfærden udmøntes 

(Dalsgaard, Jørgensen 2010: 44). 

Igennem 1980”erne blev moderniseringen af den offentlige sektor et udbredt politisk tema i 

1980”erne. Det var et vigtigt politisk tema for den siddende borgerlige regering, og der blev søsat 

programmer, der skulle effektivisere og afbureaukratisere en voksende offentlig sektor.  Ved 

indgangen til og i starten af 1990”erne accelererede det praktiske arbejde med en modernisering af 

de statslige institutioner.  Finansministeriet, som der var enighed om havde påtaget sig store 

forpligtelser i forbindelse med organiseringen og udformningen af reformarbejdet og 

moderniseringsarbejdet, udviklede nu nye koncepter for resultatløn og resultatkontrakter. Med 

disse redskaber og med ministeriets generelle høje indflydelse på politikudviklingen i denne 

periode, var banen åben for disse redskabers fremmarch ind i andre offentlige sektorer som et 

legitimt styringsredskab.  

Igennem 1990”erne blev Finansministeriets styringsforslag forsøgt systematiseret specielt 

gennem introduktionen af en helhedstankegang. Finansministeriet udgav i denne periode en serie 

af ”Vejledninger” i form af skrifterne ”Værktøjer til Velfærd”.  I denne periode udviklede 

Finansministeriet også nye metodiske værktøjer med direkte adresse til kvaliteten i den offentlige 

sektor.  Et godt eksempel på dette arbejde var indstiftelsen af den internationalt anerkendte og 

udbredte Kvalitetspris for den offentlige sektor. Den så dagens lys i 1997 (se mere i afsnittet om 

Modellen bag kvalitetsreformen i afsnit 2.2.1.). I perioden var der også andre vigtige projekter for 

den offentlige sektors udvikling; projekter der ikke decideret omhandlede sikringen af kvalitet i de 

offentlige velfærdsydelser. Der blev eksempelvis iværksat projekter, som skulle skabe et aktivt 

samarbejde mellem stat, amter og kommuner. Projekterne ”Service og Velfærd” og ”Den Digitale 

Task force” er de vigtigste.  

Fra år 2000 og frem forsøgte Finansministeriet at skabe en fælles platform mellem stat, amt og 

kommune for et udvidet samarbejde om kvalitet i den offentlige sektor. Dette lykkedes dog ikke. 

Kommunernes Landsforening ønskede ikke at deltage i et sådant samarbejde, idet de anså 

”konkurrence om kvalitet” for at være i modstrid med hele ideen om det lokale selvstyre. På trods 

af at medarbejdere fra de kommunale medarbejderorganisationer – eksempelvis fra FOA – i 

begyndelsen deltog i det tværgående samarbejde, så vurderes det, at de kommunale aktørers 

fravalg af arbejdet med udviklingen af en fælles kvalitetsmodel udgjorde en svaghed for 

udviklingen af en bæredygtig kvalitetsmodel. (Statens Center for Kompetence- og 

Kvalitetsudvikling, 2007). Forsøget på at finde fodslag om en model for kvalitet i den offentlige 

velfærdsservice fortsatte ufortrødent, hvilket resulterede, i at Finansministeriet i 2004 og 2006 
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kunne lancere den såkaldte ”KVIK- model”. Modellen repræsenterede tankegangen fra de tidligere 

kvalitetsmodeller, og repræsenterede et forsøg på at involvere en række arbejdspladser i at 

eksperimentere og afprøve kvalitetsmodellen på en ny grafisk, pædagogisk og munter måde 

(Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, 2007).9 ”Kvik-modellen” repræsenterer 

således den første rigtige kvalitetsmodel, som blev bredt ud til anvendelse blandt et større antal 

ledere i den offentlige sektor. I november 2006 offentliggjorde Finansministeriet så det dokument, 

som endegyldigt vidner om, hvor langt fremme man var med hensyn til præsentationen af en 

egentlig kvalitetsreform. Finansministeriets udgivelse: ”På vej mod en kvalitetsreform” indeholdt en 

række kortfattede temaer med mærkbare fingeraftryk fra borgerligt tankegods og retorik. Temaerne 

var: 

1. Frit valg 

2. Sammenhængende service  

3. Mål og resultater  

4. Konkurrence 

5. Ledelse og medarbejderinddragelse 

Dette oplæg til en kvalitetsreform er blevet beskrevet på følgende måde: 

”Teoretisk var der tale om elementer fra NPM-teorien om konkurrence og 

ledelse (make managers manage through competition, and let managers 

manage through mangerial freedom)” (Greve 2012. 76)

Citatet angiver, at kvalitetsreformen fra starten blev opfattet som en ledelsesreform, der ville 

ansvarliggøre og uddanne ledere til at kunne præstere bedre offentlig service.  

Kvalitetsreformens målsætninger fra 2007 lagde vægt på de kommunale lederes ansvar for at 

gennemføre reformens elementer. Her blev det præciseret, at institutionslederne havde et klart 

ansvar, at de blev tildelt det nødvendige rum til at lede, at de fik ret til lederuddannelse, og at de 

ikke mindst skulle have anerkendelse og belønning for veludført arbejde (Torfing: 19).  

Regeringen var stålsat på at kommunikere meget og bredt ud om indholdet af kvalitetsreformen. 

Det politiske reformhåndværk eller benarbejdet med at få kørt den politiske arbejdsproces bag 

9 Op til efteråret 2007 har der i tilknytning til Kvik-modellens elektroniske værktøjer (www.kvikselv.dk) været 

registreret 168 institutionsbrugere (Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 2007: 19). 
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kvalitetsreformen i stilling mindede meget om det arbejde, som senere kom til at præge 

reformarbejdet i Globaliseringsrådet. Men i stedet for at nedsætte et politisk råd, satte statsminister 

Anders Fogh Rasmussen sig selv spidsen for et ministerudvalg om kvalitet i sommeren 2007. 

Rådet blev sat til at udarbejde en strategi for, hvordan kvaliteten i den offentlige sektor blev sikret i 

fremtiden. Der blev i perioden 30. november 2006 – 19. november 2007 afholdt fem lukkede 

temamøder repræsenterende stort set alle relevante organisationer i den offentlige sektor.10  

Sideløbende med nedsættelsen af disse temagrupper, så igangsatte den borgerlige regering en 

række initiativer med det klare formål at øge opmærksomheden om kvalitetsreformen i 

befolkningen. Der blev truffet beslutning om følgende initiativer (Greve 2012: 81): 

1) Nedsættelse af en kvalitetsgruppe på 27 personer, der skulle skrive det endelige forslag til 

kvalitetsreformen. 

2) Nedsættelse af en gruppe til udarbejdelse af ”9 principper for god offentlig service”. 

3) Udpegning af to personlige repræsentanter for statsministeren med den opgave at finde gode 

eksempler på god offentlig service. 

4) Rundsending af ministre til morgenmøder i offentlige organisationer med det formål at indhente 

gode eksempler på offentlig service. 

 

I marts 2007 tilbød fagbevægelsen at gå ind i forhandlingerne om økonomien i kvalitetsreformen. 

Uden at gå direkte ind i en politisk forløbsanalyse, så kan det være illustrativt og informativt for det 

endelig resultat om forhandlingerne om en kvalitetsreform kort at nævne episoder fra det politiske 

forhandlingsforløb. Det er i den forbindelse blevet fremhævet, at de efterfølgende 

trepartsforhandlinger muligvis havde fået den betydning, at det offentlige fokus efterfølgende var 

blevet flyttet fra kvalitetsreformen og over på de politiske trepartsdrøftelser. Dette fik den logistiske 

konsekvens, at offentliggørelsen af kvalitetsreformen først kunne foregå den 27. august 2007. 

Under alle omstændigheder, så var kvalitetsreformen nu markant forandret sammenholdt med det 

oprindelige udspil. Med den nye udgave af kvalitetsreformen var der nu et mere udfoldet 

styringsperspektiv end i det oprindelige udspil. Nu var der kommet langt flere ord på udspillets 

temaer (Greve 2012: 83, 90, 93). 

1. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar.  

10 For en oversigt over temaindhold og deltagere se: ”Bedre velfærd og større arbejdsglæde – Regeringens 

strategi for høj kvalitet i den offentlige sektor”, (www.kvalitetsreform.dk), august 2007, s.154-224. Den 

hyppige anvendelse af ordet ”god” i punktbeskrivelserne (punkt 2-4) kan med dets upræcise betydning 

udgøre et tolkningsmæssigt problem for læseren. 
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2. Sammenhængende service – med respekt for borgerne.  

3. Klare mål og ansvar for resultater.  

4. Nytænkning og konkurrence. 

5. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation.  

I det endelige udspil til en kvalitetsreform samlede interessen sig altså om, i endnu højere grad end 

i tidligere udspil, at skabe velfungerende arbejdspladser, at sikre det kommunale selvstyre, at sikre 

innovative institutioner, der fokuserer på kvalitet i dagligdagen og at sørge for, at offentlige lederes 

kompetencer blev systematisk fornyet (Greve 2012: 88)11 

Det endte med, at store dele af Folketinget stemte for finansloven i marts 2008 og samtidig stemte 

for store dele af kvalitetsreformen. En kvalitetsreform, som samlet set ikke kostede det offentlige 

flere ressourcer eller skattekroner, end der sædvanligvis ellers ville blive allokeret til området 

(Pedersen 2010:122-123). Ansvaret for implementeringen af kvalitetsreformen blev efter 

vedtagelsen lagt tilbage i Finansministeriet, der afholdt en enkelt opfølgningskonference i 

september 2008, men ellers overlod Finansministeriet implementeringen af reformen til diverse 

styrelser. Det var bl.a. Personalestyrelsen og Dialogforum for Offentlig Ledelse samt en række 

fagkontorer og forskellige samarbejdsfora (Greve 2012: 85).12  

2.2 Kvalitetsreformen og ’Kvalitet i dagtilbud’: dansk forskning og litteratur  

Formålet med dette afsnit er som omtalt i introduktion til dette kapitel at fremlægge og vurdere den 

forskning som anlægger et ”top down – perspektiv” i analyserne af den offentlige sektors 

reformprocesser i Danmark og af Kvalitetsreformen i særdeleshed. I de enkelte kommuner i 

Danmark har man siden Kvalitetsreformens vedtagelse helt konkret være tvunget til at forholde sig 

til implementeringen af reformen. På daginstitutionsområdet er reformens udfoldelse blevet døbt 

’Kvalitet i dagtilbud’, og har givet anledning til en lang række forskningsbidrag med et markant 

”bottum up – perspektiv” på forskellige aspekter af Kvalitetsreformen. Jeg vil gennemgå de 

forskellige perspektiver hver for sig, og samler til sidst i afsnittet op på Kvalitetsreformens 

styringsimplikationer. 

11 Nogle hævder, at kvalitetsreformens 180 forslag mere rettede sig mod forbedringer af den 

driftsøkonomiske dimension fremfor mod fx de offentlige velfærdsydelsers kvalitet (Pedersen 2010: 116). 
12 25 mia. kr., som er halvdelen af den samlede kvalitetsfond, er dog øremærket til Sundhedsvæsenet. 
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2.2.1. Kvalitetsreformens styringsimplikationer for kvalitet, ledelse og organisation i 
den offentlige sektor – en summarisk gennemgang 

Kvalitetsbegrebet er som udgangspunkt meget bredt. Mange fortolkninger og definitioner kan 

gøres i forbindelse med dets nærmere bestemmelse. I forbindelse med fastlæggelsen af begrebet 

kvalitet i kvalitetsreformen, så består kvalitet her af tre forhold som skal kombineres (”Bedre 

velfærd og større arbejdsglæde – Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige sektor”, 

(www.kvalitetsreform.dk), august 2007: 8). Når vi taler om subjektiv kvalitet eller den 

brugerorienterede kvalitet, så refererer dette til eksempelvis den enkelte offentlige ansattes smag 

og individuelle præferencer. Der eksisterer også aspekter i kvalitetsbegrebet, som er mere 

uafhængig af den enkeltes individuelle præference. Det drejer sig om den faglige kvalitet og om 

den organisatoriske kvalitet. Den faglige kvalitet drejer sig hovedsagligt om hurtig og effektiv 

allokering af kompetencer og færdigheder, og bedømmes bedst af andre fagprofessionelle. Den 

organisatoriske kvalitet udtrykker mere om grundlaget for at udnytte sin produktion og sine 

ressourcer bedre er til stede, og anses for at være velegnet til at måle kvaliteten hos en enkelt 

enhed i organisationen (Søndergård 2007: 8) Uanset om valg af tilgang til kvalitet er den subjektive 

eller den objektive, så gælder den samme opskrift, nemlig at høj kvalitet er lig med en høj grad af 

målopfyldelse. Hvis det gælder, at systematisk kvalitetsudvikling forudsætter målinger af kvalitet, 

så gælder det også, at hvis der ikke findes målinger af kvalitetsniveauet i den offentlige 

velfærdsservice, så findes der naturligvis heller ikke viden eller evidens for, hvordan indsatsen kan 

og skal justeres.  Og findes der ikke evidens, så eksisterer der i denne logik heller ikke noget 

objektivt grundlag for at korrigere indsatsen med henblik på at kunne udvikle en endnu bedre 

kvalitet. Derfor er effektmåling og kvalitetsmåling to sider af samme sag. Hvis der kan 

dokumenteres en positiv effekt af en indsats, så medfører det en bedre målopfyldelse, som så igen 

resulterer i en højere kvalitet osv.13 Den finansministerielle brug af kvalitetsbegrebet har siden 

kvalitetsreformens indførelse ledt til en udbredt anvendelse af kvalitetssikringsmetoderne 

certificering og akkreditering. Disse metoder formodes at kunne fremme den organisatoriske 

kvalitet, hvorimod indikatorer suppleret med målinger af brugertilfredshed formodes at styrke den 

faglige kvalitet.14 For mig er det netop forsøget på at opruste den organisatoriske kapacitet med 

13 For en mere udførlig diskussion af, hvad baggrunden er for evidensbegrebets indtog i kvalitetsreformen, 

se Pedersen 2010: 124-128. Se også afsnit 2.3. om Performance Management.  
14 Allerede i 2007 foreslås eksempelvis den sprogvurdering i daginstitutioner, som nu er gældende indikator 

på kvalitet. Der er i skrivende stund ikke på samme måde blevet foretrukket at anvende indikatorer for børns 

sundhed – eksempelvis via overvægt med indikatorer som fx BMI, kondital el. lign.. Søndergaard 2007: 9-15. 
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metodiske designs og målinger, som er et væsentligt undersøgelsesobjekt og omdrejningspunkt i 

’Kvalitet i dagtilbud’.  

Kvalitetsreformens tilblivelse i 2007 skete i lyset af et tilløb på 10 års forsøg med kvalitetsarbejde i 

den offentlige sektor.  Kvalitetsreformen grundlægges på baggrund af et direkte samarbejde med 

arbejdsgiverorganisationer, med de faglige organisationer og især med Statens Center for 

Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) som arkitekt og aktiv medspiller (Dalsgaard, Jørgensen 

2010: 65). Der indstiftedes en ”kvalitetspris” og på tidspunktet for lanceringen af kvalitetsprisen 

anedes konturen af den Exellence Model, som siden mere eller mindre har udgjort drivkraften i de 

kvalitative styringsforsøg af den offentlige velfærdservice. Nu skulle kvalitetsarbejdet ses i en 

helhed, og ikke mindst lederne af den offentlige velfærdservice skulle nu lære at tage ansvar for, at 

der på tværs af organisationerne blev skabt en større bevidsthed om, hvad der lå bag skabelsen af 

værdi for borgerne, brugerne og medarbejderne. 

Hvis vi borer lidt i grundlaget for Excellence Modellen, så finder vi andre inspirationskilder til den 

implementeringsmetode, der skulle øge de offentlige lederes evne til at skabe bedre resultater 

gennem en helhedsorienteret indsats og sikre en succesfuld virkeliggørelse af ideen bag 

kvalitetsreformen15. Inspirationen til de nye kvalitetssikringsmetoder stammede fra nogle begreber 

om udvikling af moderne organisationer, eller mere præcist, hvordan det er muligt at indlejre og 

fastholde en udviklingskultur i organisationens praksis. Modellen er døbt RADAR.16 Modellen 

mener at kunne måle og stimulere graden af udviklingsevne i en organisation. Populært sagt en 

slags grundlov for, hvordan det er muligt at fastholde en udviklingskultur i organisationens praksis17  

En anden model, som typisk blev indarbejdet som grundlag for helhedsorienterede 

implementeringsmetoder, er TQM-modellen (Total Quality Management), der tager sigte på at 

forbedre organisationens præstationer gennem anerkendelse af organisatoriske rutiner og ved at 

opdage "tavs viden" og "best practice" (Scott 2007).  

15 Den store fokusering i kvalitetsreformen på de offentligere lederes evne til at skabe resultater (godt støttet 

af økonomiske incitamentssystemer) har da efterfølgende også fået nogen til at mene, at kvalitetsreformen 

nok ender med at blive kaldt for en ”ledelsesreform”. (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 51)  
16  “RADAR logic is a dynamic assessment framework and powerful management tool that provides a 

structured approach to analyzing the performance of an organization. Sustainable success is realized 

through using RADAR alongside the Fundamental Concepts of Excellence and the EFQM Excellence 

Model.” Se British Quality Foundation (www.bgf.org.uk/performance-improvement/radar). 
17 Buchholt:” Excellence som ledelsesvision og ledelsespraksis”, Statens Center for Kompetence- og 

Kvalitetsudvikling (SCKK), 2007: 24-26, 42. 
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Forestillingen om en effektiv forvaltning af fx eksempelvis kommunale daginstitutioner er således 

tæt forbundet med spørgsmålet om, hvordan en mulig akkreditering skal behandles. Leon Lerborg 

har arbejdet mere indgående med de generelle udfordringer og retningslinjer for organisationer og 

institutioner, der arbejder med optimering af kvalitet (Lerborg 2008: 27-28): 

1.  Kvalitet kræver, at dem, der beskæftiger sig med den offentlige sektor, præcist og klart siger nej 

til den udbredte tendens til at male et mere positivt billede af institutioner, deres aktiviteter, ledere, 

ydeevne, effektivitet, medarbejdere, end der er belæg for. 

2.  Kvalitet ikke primært skal materialiseres i systemer. Kvaliteten skal først og fremmest være 

dybtfølt orden, normer og værdier for at levere høj kvalitet. Med andre ord: Først og fremmest et 

menneskeligt valg. 

3. Kvalitet handler først og fremmest om professionelle ambitioner. Kvalitet er ikke det 

gennemsnitlige, normale, men ambitionen om at få de enkelte medarbejdere til at levere det unikke 

og enestående. Det er en fiasko for samfundet, at kvalitet er reduceret til normalitet og 

middelmådighed. 

4. Kvalitet opnås bedst ved, at institutioner og medarbejdere gives plads til at udfolde sig.  

Med finansministeriets direkte brug af Excellence Modellen som udviklingsredskab blev det også 

mere tydeligt, hvorfor det fremover i særlig grad skal være ledelsen, som skal sikre kvaliteten i den 

offentlige velfærdsservice. På den baggrund har nogen kaldt kvalitetsreformen for en 

ledelsesreform; og nogen påstår direkte, at KL udelukkende baserer sine analyser af kvalitet i 

dagtilbud på en ledelsesmodel, hvor spørgerammen ensidigt er målrettet organisationens ledelse: 

”Dette hænger også sammen med holdningen til kvalitet i mange kommuner og i 

Kommunernes Landsforening. I flere kommuner giver man udtryk for, at kvalitet ikke 

nødvendigvis hænger sammen med mere personale. Dette hænger sammen med den 

kvalitetsforståelse, man har udviklet i mange kommuner. Tendensen er her, at ”kvalitet” 

regnes som et produkt af professionel ledelse og bedømmes ud fra den 

dokumentation, man får i forvaltningerne fra ledelseslagene.” (Glavind 2013: 38)
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I kvalitetsreformen skal ledelsen være indstillet på at skulle testes for, om deres lederadfærd er i 

overensstemmelse med organisationens mål og strategi. De skal ligeledes være indstillet på at 

arbejde på forbedringer, der omfatter dem selv.18    

Kvalitetsreformen har udover sin fokusering på ledelse og kvalitet i offentlig velfærdsservice også 

haft en selvstændig betydning for udviklingen af en formaliseret lederuddannelse, 

diplomuddannelse og masteruddannelse. Det bemærkes endvidere, at de offentlige ansatte 

gennem deres aktive deltagelse på mange niveauer i reformen sikrede sig et grundlag for 

deltagelse i kommende aftaler og for generelle forbedringer for medlemmerne (Dalsgaard, 

Jørgensen 2010: 47). Det er ikke muligt helt at friholde diskussionen om konkret ”kvalitet” fra den 

samfundsmæssige diskurs, idet mange politikere tvinges til at interessere sig for 

implementeringssiden af den offentlige service gennem mediebårne sager som fx ventetider på 

kræftbehandling, misrøgt på plejehjem og døgninstitutioner for børn og unge (Dalsgaard, 

Jørgensen 2010: 24).19 

Tidligere erfaringer med udviklingen af kvalitetsstandarder for offentlig servicevirksomhed fremkom 

i form af Den Danske Kvalitetsmodel 2007 for sundhedsvæsenet. Den Danske Kvalitetsmodel og 

det forberedende arbejde med kvalitetsreformen udkom altså næsten samtidig, og uden at drage 

sammenligning i øvrigt, så ser det ud til at, at Kvalitetsmodellens ønske om at skabe standarder for 

behandlinger, diagnose og organisering i det danske sundhedsvæsen har haft en afsmittende 

effekt på kvalitetsreformen, der lagde mange kræfter i at tydeliggøre det offentliges serviceydelser 

gennem kvalitetsstandarder.

I kvalitetsreformen blev der ikke kun lagt vægt på standardisering, men også på 

afbureaukratisering og medarbejderindflydelse i form af nærvær og omsorg. Denne 

afbureaukratiseringslinje er siden blevet ført videre i form af planen ”Mere tid til velfærd” fra oktober 

2009, som indeholdt en række regelforenklinger og opblødninger af krav til dokumentation. Dette 

er sket på daginstitutionsområdet, hvor det efter kvalitetsreformen eksempelvis ikke behøver at 

være alle børn, som skal sprogvurderes. Det vurderes dog, at styring og centralisering af 

beslutningskompetence fortsætter med uformindsket styrke gennem målinger, kontrakter og ikke 

18 Der er bred enighed om, at Kvalitetsreformen entydigt satser på ledelsesniveauet (Dalsgaard, Jørgensen 

2010:145). 
19 Det relevante spørgsmål, som kan stilles i kølvandet på nogle af disse medieoplyste eksempler på 

manglende kvalitet i den offentlige service, er, om løsningen til fremtidens kvalitetsforbedringer kunne ligge i 

en ”offentlig tillidsreform”, der funderes på tillid til de offentlige ansatte og institutionsledernes 

professionalisme og diskretion, og ikke i en blind tro på, at ”konkurrencen på markedet” sørger for den 

nødvendige disciplinering af udbyderne af offentlige serviceydelser (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 28, 202). 
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mindst gennem en styrkelse af ledelsen (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 53). Spørgsmålet er blevet 

rejst, om ikke multiple kvalitetsstandarder i form af administrative og ressourcemæssige hensyn, 

samt hensyn til medarbejdere og ikke mindst brugere, kan ende med, at kvalitetsstandarderne 

risikerer at miste deres uafhængighed af politisk regulering. Kvalitetsstandarderne skal således 

kobles til mange centrale beslutningsniveauer, dvs. på kryds og tværs af statslige og kommunale 

niveauer i forhold til praksis og til politikerne, og ikke mindst i forhold til organisationerne, der ofte 

står i en skarp konkurrencerelation til andre beslægtede organisationer. Konsekvensen af at 

inddrage mange beslutningskontekster fra de offentlige organisationers omverden er, at 

organisationernes egen-kompleksitet må følge med, hvilket igen betyder, at organisationernes 

selvproducerede beslutningspræmisser bliver mere komplekse, og dermed øges presset på især 

ledelserne og organisationernes interne sammenhængskraft. I parentes bemærket er dette på 

mange måder en produktiv proces, idet organisationer og markedsføringsfirmaer nu kan sælge 

specielle ydelser, der kan understøtte koblingerne og sikre en politisk efterspurgt sammenhæng, 

som fx dokumenteret kvalitet i dagtilbud (Højlund, Knudsen 2008: 269-276.). Kvalitetsreformen 

blev på den måde af flere opfattet som et eksempel på den løst koblede forandringsstrategis evne 

til at mobilisere lokale ledelsesressourcer og skabe nye løsninger af styring og ledelse baseret på 

eksperimenter og erfaringer.20 Ønsket om at skabe nye samarbejdsstrukturer i den offentlige 

forvaltning, blev fremsat både inden for sundhed, pædagogik, ret og økonomi (Sløk, Villadsen 

2008: 24-26). 

Efter kvalitetsreformen gik Kommunernes Landsforening aktivt ind i arbejdet med at modernisere 

den offentlige velfærdsservice. Kommunerne deltog således gennem ”Det Fælleskommunale 

Kvalitetsprojekt” i udpegningen af 18 indsatsområder for modernisering, de deltog i 64 projekter 

vedrørende ”Kvalitet i kerneydelsen” og 26 projekter angående ”testmiljø for ledelsesinformation”. 

Kommunerne begyndte efterfølgende så småt at understøtte kravene til de kvalitetstanker, som var 

indeholdt i kvalitetsreformen. Kommunerne divergerede stort set kun fra kvalitetsreformen, når det 

drejede sig om, hvor meget og hvor detaljeret staten skulle have adgang til at styre i den 

kommunale sektor (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 66). Der var og er på den måde en 

grundlæggende enighed mellem stat og kommuner om, at kvalitetsforbedringer af offentlig service 

skal foregå gennem udviklingen af fælles ”målemetoder og redskaber”, gennem en ny proces- og 

resultatstyringspraksis, hvor kvaliteten er bundet op på brugervurderinger eller brugertilfredshed 

(”Kvalitetskonferencen – fælles fokus, fælles indsats”, KL 2009). 

20 ”Den eksplorative forandringsstrategi opfatter den offentlige sektor som et løst koblet system, der består af 

netværk af selvstændige enheder, hvor løsninger bestemmes efter eksperimenter med forskellige 

muligheder, og hvor interessenternes fortolkninger baseres på praktisk afprøvning" (Hjortdal m.fl. 2009:7-8)  
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Generelt er de mange politiske reformer for moderniseringen af den offentlige sektor blevet 

præsenteret som nye teknikker – ikke som nye tanker. Generelt har der også været konsensus om 

at lade politikerne afstikke kursen for det strategiske reformarbejde med baggrund i et 

styringskoncept, der på samme tid anerkender behovet for kontrol (Qvortrup i Hjort, Qvortrup og 

Raae 2012: 11). Eller sagt på en anden måde: Politikere skal styre, ikke ro. Hvis dette kan lade sig 

gøre, så vil det fremover også være muligt at overlade det ”tekniske” til forvaltningerne gennem: 

kontraktstyring, outputorientering, controllerarbejde og omkostningsbudgettering, sufficient IT-

understøttelse, indførelsen af nye personalesystemer, afrapporteringer, benchmarking, 

evalueringer, akkrediteringer m.v. (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 22-23, 88-89). 

Leon Lerborg mener, at der i virkeligheden er tale om en blanding eller kombination af 

styringsparadigmer i den institutionelle praksis.  Det er i høj grad et spørgsmål om at kunne dosere 

og tilrette de enkelte styringsparadigmer efter situationen. Dette kalder han for ”balancestyring”. 

Styringsparadigmerne antages at have indflydelse på eksempelvis daginstitutionernes praksis over 

tid.21  

Kasper Villadsen foretrækker at kalde blandingen af styringsparadigmer for ”et styringsdilemma”. 

Her er problemstillingen at kunne fastholde rammestyring, målstyring og kommunalt selvstyre 

samtidig med fastholdelsen af en mere centralstatslig styring (Sløk, Villadsen 2008: 21-22, 

Majgaard 2009/2010: 572).  

Niels Thyge Thygesen og Christian Tangkjær beskriver den moderne styrings opgave som en 

opgave med at skabe decentralisering af ”det tekniske” og af driftsansvaret uden at give afkald på 

styring (Thygesen, Tangkjær 2008:180).  

Jacob Torfing kulegraver den strategiske styring af styringsnetværk i kommunerne. Han 

interesserer sig for metastyring; dvs. for styringen af selvstyrende netværk. Metastyring gør det 

muligt for politikere, administratorer og institutionsledere at arbejde mere bredt uden at miste 

kontrollen (Torfing 2008: 153). De må udvikle 

 ”nye strategiske og kollaborative kompetencer, som kan bruges i forbindelse med 

etablering, aktivering, organisering, stabilisering, integrering og udvikling af komplekse 

styringsnetværk” (Torfing 2008:160) 

Specifikt indgår kvalitet mere og mere som en slags overbegreb for typen af nye initiativer, der skal 

indoptage tidligere styringsmåder og styringsresultater (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 49). 

21 Styringsparadigmerne antages at have indflydelse på eksempelvis daginstitutionernes praksis over tid, og 

selve styringsimperativet minder en del om ”hybrid-styring”. Lerborg 2010: 34-39. 
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Hvis politikerrollen reduceres til kun at opstille planer og mål for kvalitet for de faggrupper, som er 

direkte berørt af og involveret i leveringen af offentlige serviceydelser risikerer politikerne at 

devaluere sin egen rolle og betydning. Hvis der sker en institutionalisering af brugerstyringen, ved 

at brugerne af offentlige serviceydelser tildeles en særposition og ”mægtiggøres” gennem 

tilfredshedsmålinger, så tenderer tildelingen af de offentlige ydelser alene at orientere sig mod en 

forbrugerefterspørgsel. Det offentliges ”kvalitetsniveau” bliver defineret og fastlagt som en opgave 

mellem politikere, medarbejdere og borgere, og kvalitet indgår mere og mere som en slags 

overbegreb for typen af nye initiativer, der skal indoptage tidligere styringsmåder og 

styringsresultater (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 49). 

Nogle forskere i den offentlige serviceproduktion finder det formålstjenligt at skelne mellem mikro- 

og makrokvalitet (Jørgensen 2003). Der skelnes mellem  

a) den individuelle nytte af serviceydelserne,  

b) den udvidede nytte af serviceydelserne og 

c) den fælles værdi af serviceproduktionen.  

Selvom kvaliteten i den offentlige serviceproduktion opstår som en samproduktion mellem ansatte 

og brugere, der kan medvirke til at innovere serviceproduktionen, er kriterierne for bedømmelsen 

af kvalitet i den offentlige service forskellig. Uafhængigt af om den offentlige service leveres på et 

statsligt, regionalt eller kommunalt niveau, så knytter  

1. den individuelle nytte sig til brugerniveauet, 

2. den udvidede nytte sig til institutionsniveauet og  

3. den fælles værdi sig til samfundsniveauet.   

Når kriterierne for bedømmelsen af offentlige serviceydelser kan skifte på denne måde, mener 

nogen, at kvalitet i ydelserne burde betragtes som artspecifikt og flerdimensionelt. Hvis kriterier for 

kvalitet formuleres som én bestemt type kvalitetsstandard løsrevet fra praksis og det konkrete 

arbejde, og som kan trækkes ned over hovedet på enhver offentlig serviceydelse, så bliver det ikke 

tilstrækkeligt tydeligt, at resultater og målopfyldelse er udtryk for en samproduktion eller 

samforvaltning. Enighed om resultater og målopfyldelse kræver med andre ord specifikke og 

praksisrelevante vurderinger (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 87-110).22  

22 Som illustrerende eksempel kan nævnes ”skoleundervisning”, hvor ”resultatet” af elevernes læring ikke er 

eksklusivt bundet til lærernes kvalifikationer og motivation, men i endnu højere grad til ”inputkvaliteten”. Dvs. 
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Kommunerne er med kvalitetsreformen sat til at evaluere sig selv individuelt og kollektivt, og staten 

med det statslige evalueringsinstitut sat til at overvåge og benchmarke kommunerne. 

Kvalitetsreformen understøtter institutionaliseringen af en reguleret konkurrencemodel i den 

offentlige sektor. Jeg har tidligere nævnt de vigtigste redskaber: brugerstyring, dokumentation og 

evaluering, resultatmålinger og processtyring. Udviklingen af kvalitetsmodellen er blevet beskrevet 

på følgende måde: 

Når ”firmatiseringen” af den offentlige sektor (konkurrencefilosofien) suppleres med en 

”manualisering” ovenfra samt en ”brugerstyring” nedefra, er det ikke så sært, at de 

decentrale ledere og de ansatte føler sig sat i noget af en kattepine handlingsmæssigt.” 

(Dalsgaard, Jørgensen 2010: 134) 

 

Den generelle opfattelse er, at kvalitetsreformen allerede har medført omfattende og 

gennemgribende forandringer. Vi taler nu decideret om ny styringsagenda på forvaltningsniveauet

Dalsgaard, Jørgensen 2010: 141), og om en top-down styring af de offentlige velfærdsydelser 

baseret på en accelereret sammensyning af politik, administration og drift (Pedersen 2010:160). 

Nogen taler ligefrem om, at styringstænkningen i kvalitetsreformen er ”skizofren”.   

Argumentationen er, at kvalitetsreformen anbefaler mere standardisering, akkreditering og 

benchmarking, men at kvalitetsreformen i samme moment også taler om afbureaukratisering og 

handlerum for ledelse. Derfor er det også lidt humoristisk blevet foreslået, at kvalitetsmålingerne i 

forbindelse med realiseringen af kvalitetsreformen i stedet erstattes eller suppleres med en 

menings- og begejstringslogik. (Hjortdal, Nielsen 2007/2008)  

En anden stemme, der forholder sig kritisk til kvalitetsreformen, er Ove Kaj Pedersen. Han er af 

den opfattelse, at kvalitetsreformen ligefrem er ”fejldeklareret”.  Han mener ikke, at 

kvalitetsreformen handler om kvalitet. Han mener, at reformen udpræget vedrører spørgsmålet om 

en effektivisering af den offentlige sektors serviceproduktion. Han mener, at der er fire betingelser, 

som sikrer effektiviseringen. Effektiviseringen kan henholdsvis foregå gennem 

1. en metaramme, hvor ”det flydende kommunale selvstyre” i princippet gør det ligegyldigt, om 

opgaverne løses af statslige eller kommunale instanser, 

til elevernes ressourcer i form af evner, social baggrund og kompetencer. (Nørreklit, Kølsen de Wit 

2007/2008: 5-6, 12-15). 
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2. en afbureaukratisering, hvor et sektoropdelt, men nationalt dækkende og standardiseret 

dokumentationssystem, skal gøre det muligt at sammenligne service fra kommune til kommune, fra 

institution til institution og fra medarbejder til medarbejder,  

3. en professionalisering af ledelse, hvor ledelse gøres kollektivt, ubestemt og til forhandling, kun 

stabiliseret gennem kontrakt og aftale og 

4. en brugerinddragelse, hvor brugernes ret, garantier og minimumsstandarder ikke præciseres, 

men snarere udvandes. (Temanummer SFI, 2007: 57-63) 

Ove Kaj Pedersen er af den klare opfattelse, at kvalitetsreformen handler meget mere om metoder 

til kvalitetsudvikling, end om hvilke offentlige velfærdsydelser borgeren skal tildeles. Han er 

overbevist om, at det nu i langt højere grad drejer sig om installationen af ”den flydende garanti for 

velfærd”, hvor kvalitet forhandles og aftales. Det handler ikke så meget om, hvad der er 

dokumentationens formål, hvilke opgaver den skal løse, og hvordan dokumentationen benyttes og 

organiseres (Temanummer SFI, 2007: 61-62, Petersen 2011). 

Specielt punkt 3 om ledelsernes rolle som initiativtager til forandringer i kvalitetsarbejdet har været 

genstand for en del polemik og uenighed blandt iagttagere.  Det kan være et problem for 

troværdigheden af kvalitetsreformen, at den opfatter kvalitet i den offentlige velfærdsservice alene 

som værende et spørgsmål om ledelse. På denne side, så forudsætter kvalitetsreformen en 

moderne ledelsesform, hvor udviklingen af en helhedsorienteret udviklingskultur i den offentlige 

organisation er i højsædet. Men på den anden side forudsætter kvalitetsreformen samtidig også, at 

ledelserne i de selvsamme offentlige organisationer er de eneste, der magter at reflektere 

meningsfuldt på de spørgsmål, som er defineret i TQM-modellen eller RADAR- manualen for 

udviklings- og kvalitetsorienteret arbejde. På den måde kan hele konstruktionen eller modellerne 

karakteriseres som en form for lukket, tautologisk eller selvrefererende organisationsmodel, med 

ledelserne som styringsredskab og evidensmåler for forandringer de selv har taget initiativ til. 

Denne kritik er blevet rejst specifikt i forbindelse med forestillingen om en fyldestgørende 

akkrediteringsmodel for kvalitet i daginstitutioner. Kritikken går hovedsagligt på, at kvalitet ikke kan 

materialiseres i systemer, men kvaliteten skal først og fremmest komme til udtryk som en dybtfølt 

orden hos medarbejderne og som tydelige normer og værdier i daginstitutionerne. Kvalitet kan kun 

udtrykkes og formuleres af mennesker med professionelle ambitioner. Kvalitet er ikke det 

gennemsnitligt udregnede normale, men ambitionen om at give de enkelte medarbejdere plads til 

at udfolde sig i bestræbelserne på at kunne levere det unikke og enestående. (Lerborg 2008: 27-

28) 
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Med hensyn til kvalitetsreformens betydning for de fagprofessionelle, så mener han i øvrigt også, 

at denne har sat kraftigt spørgsmålstegn ved de fagprofessionelles rolle og autonomi. Det er 

vigtigt, at man respekterer deres professionalisme og deres krav til kvaliteten. På den anden side 

så er han dog også af den opfattelse, at fagprofessionelle skal udvise tydeligere respekt for den 

økonomistyring og de resultatkrav, som er en uundgåelig del af en moderne offentlig service- og 

velfærdsproduktion (Magisterbladet 2013: 50). Spørgsmålet er så, om dette dobbelthensyn udgør 

et generelt paradoks for styringen af kvalitet i den offentlige velfærd efter kvalitetsreformen. Dette 

tema belyses i næste afsnit. 

Opsamling 

Hele baggrunden for ’Kvalitet i dagtilbud’ er Kvalitetsreformen, som ved sin offentliggørelse i 2007 

havde mere fokus på offentlig velfærdsledelse og styring end tidligere offentlige reformer havde 

haft. Efterfølgende gik kommunernes Landsforening nu mere aktivt ind i arbejdet med at 

modernisere den offentlige velfærdsservice. Diskussionen bredte sig især blandt danske forskere i 

politisk styring og offentlig velfærd, om Kvalitetsreformen, lidt firkantet sagt, kun var teknik eller om 

den også var politik. Under alle omstændigheder blev det kommunalt styrede 

daginstitutionsområde nu også underlagt ibrugtagningen af redskaber som fx evaluering, 

dokumentation og resultatmålinger. Det var ikke set før. Den generelle opfattelse blandt de danske 

forskere var, at kvalitetsreformen medførte omfattende og gennemgribende forandringer i styringen 

af den offentlige velfærdsservice, herunder også af styringen af samarbejdet mellem kommunal 

forvaltning og daginstitution gennem ’Kvalitet i dagtilbud’ 

2.2.2. Styringsperspektivet i den danske Kvalitetsreform: en summarisk 
forskningsgennemgang tematiseret ud fra evaluering og dokumentation, tillid og 
mening, samt samarbejde og samspil 

Ved fremlæggelsen af kvalitetsreformen blev der som beskrevet i afsnit 2.1. udviklet modeller og 

metoder til sikring af ”god kvalitet” på daginstitutionsområdet. Dette afsnit vil ud fra relevante 

tematiseringer af institutionelle styringsperspektiver: evaluering og dokumentation, tillid og mening, 

samt samarbejde og samspil, fremlægge relevant forskning for kvalitet og institutionelle og 

organisatoriske rammer for styring af samarbejdet om ’Kvalitet i dagtilbud’. 

Nogle af forslagene i kvalitetsreformen henvendte sig specifikt til daginstitutionsområdet. Det 

fremgik eksplicit af finanslovsforslaget, at der skulle ske forsøg med akkreditering på 

dagtilbudsområdet. Der skulle sættes penge af til tidssvarende fysiske rammer til børn i 

daginstitutioner, og der skulle afsættes flere midler til forbedringer af kvaliteten i daginstitutioner 
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(”Velfærd og kvalitet”, Finanslovforlaget for 2008, Finansministeriet, 2007: 20).  I direkte 

sammenhæng med ”Kvalitet i dagtilbud” indeholdt oplægget et forslag til, hvordan institutionerne 

skulle tænke nyt og udvikle kvaliteten. I kapitel IV i forslaget til regeringens strategi for høj kvalitet i 

den offentlige service, foreslås det således, at der på daginstitutionsområdet udvikles en model for 

akkreditering – en ”akkreditering light”. Ideen var, at børnehaver og vuggestuer skulle bruge 

akkrediteringsmodellen til at inddrage medarbejdere i at vurdere mål, ledelse, arbejdsprocesser og 

opnåede resultater (”Bedre velfærd og større arbejdsglæde – Regeringens strategi for høj kvalitet i 

den offentlige sektor”, (www.kvalitetsreform.dk, 2007: 108). Det anbefales, at 

akkrediteringsmodellen benyttes til at understøtte arbejdet med de pædagogiske læreplaner, 

sprogvurderingerne og børnemiljøvurderingerne i daginstitutionerne. Tidsplanen for selve 

indhentningen og opgørelsen af kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet blev sat til 2009. Det 

skulle vise sig, at tidsplanen var alt for ambitiøs, og det var heller ikke muligt at overholde 

tidsrammen, når det drejede sig om adgangen til kvalitetsoplysningerne via www.borger.dk,, via 

hjemmesider i kommunerne eller via opslag på institutioner.  

Allerede i forslaget til en kvalitetsreform blev det altså angivet, hvad der skulle gælde som gyldige 

parametre på kvalitet inden for hele daginstitutionsområdet. 

Forskningen i danske daginstitutioner har generelt været stadigt stigende igennem de senere år. 

Pædagogerne har som professionel faggruppe ikke været tilbageholdende med at kommentere 

offentligt på Kvalitetsreformen og mere konkret på ”Kvalitet i dagtilbud”. Den faglige organisation 

BUPL og pædagogerne har eksempelvis løbende kommenteret på og været meget optaget af især 

de evalueringsprocedurer og dokumentationsteknikker, som har været indeholdt i dette udspil. Der 

er bred enighed om, at organiseringen og styringen af det kommunale samarbejde om kvalitet i 

daginstitutioner ofte er foregået med udgangspunkt i en tradition for, hvad der har virket i den 

enkelte kommune og i den enkelte daginstitution. Det har typisk været det pædagogiske 

personales personlige engagement og de gode erfaringer fra praksis, der har fungeret som en 

meningsbærende garant for kvaliteten i de kommunale daginstitutioner (Højlund, Wistoft, 

Grabowski 2009 b). 

I sommeren 2012 udgav regeringen rapporten: ”Fremtidens dagtilbud - Pejlemærker fra Task 

Force om fremtidens dagtilbud”. Rapporten ekspliciterede flere ønsker og tanker i forbindelse med 

samarbejdet om dokumentation som kvalitetsudvikling.  

Rapporten bidrog eksempelvis med den indsigt, at  
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”en hensigtsmæssig og intelligent dokumentationspraksis kræver et tæt samarbejde 

mellem det kommunale niveau og dagtilbuddene”. (Fremtidens dagtilbud - Pejlemærker 

fra Task Force om fremtidens dagtilbud, Regeringen: 24) 

Task Forcen mente også, at for at dokumentation, af eksempelvis kvaliteten, skal kunne bruges på 

det kommunale niveau som beslutningsgrundlag, så kræves der, at den er meningsfuld (min 

fremhævning) for det pædagogiske personale at producere (Fremtidens dagtilbud - Pejlemærker 

fra Task Force om fremtidens dagtilbud, Regeringen: 25). De mener desuden, at der eksisterer et 

stort behov for overvejelser om, hvordan dokumentationen kan blive et fundament for en god 

dialog mellem forvaltning, politikere, personale og forældre (Fremtidens dagtilbud - Pejlemærker 

fra Task Force om fremtidens dagtilbud, Regeringen: 25). Med disse udmeldinger ønsker Task 

Forcen (og regeringen) at imødekomme den pædagogiske forskningsverdens indvendinger mod 

resultatmålinger alene for resultatmålingernes skyld.   

Nu følger en forskningsorienteret gennemgang af styringsperspektiver set ud fra en pædagogisk – 

institutionel tilgang til organiseringen af ’kvalitet i dagtilbud’. Gennemgangen vil følge de 

tematiseringer, der udspringer af den pædagogiske forskning og det pædagogiske 

daginstitutionsfelts egne væsentligste bekymringer med Kvalitetsreformens gennemførelse og ved 

introduktionen af ’Kvalitet i dagtilbud’. Tematiseringerne er: 

1. Evaluering og dokumentation 

2. Tillid og mening 

3. Samarbejde og samspil 

Ad 1: Evaluering og dokumentation 

Kim Rasmussen, Dina Danielsen og Jan Kampmann, som er forskere ansat på Institut for 

Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, beskriver i deres forskning af evaluering 

af pædagogers arbejde i daginstitutioner, hvordan pædagogerne er fælles om at afvise enhver 

form for evaluering af deres arbejde, der konnoteres med kontrol og overvågning. Disse typer af 

modsætninger og dilemmaer er også tæt knyttet til kvalitet i dagtilbud. Modsætninger eller 

dilemmaerne kommer tydeligere frem i nogle studier, der påpeger, at en vigtig forudsætning for en 

bæredygtig anvendelse af evaluering i et dagtilbud er, at de pædagogiske medarbejdere tillades 

mulighed for at se deres egen praksis som meningsfuld. At løfte kvaliteten gennem en systematisk 

evaluering af eget arbejde kan for den enkelte pædagog kun give mening, hvis han eller hun får 

chancen for at fortælle andre om, hvorfor og hvordan de har valgt at arbejde med bestemte ”faglige 

temaer” og ”metoder” (Danielsen, Kampmann, Rasmussen 2010). Jeg mener, at følelsen af 
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ejerskab til kvalitativt pædagogisk arbejde på den måde bliver et aktivt parameter, som dem der 

ønsker mål og resultater (forvaltningen) må forholde sig til. 

Maja Plum, som er Adjunkt på København Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling, med interesse for bl.a. styring og forvaltning af det pædagogiske arbejde samt 

diskursanalyser i pædagogisk forskning, har i sin forskning specielt beskæftiget sig med de 

pædagogiske lærerplaners funktion som dokumentation. Kravet om at kunne dokumentere sin 

styringspraksis får pædagogerne til at fremstå med en særlig form for pædagogisk identitet. Hun 

taler om tidslige og rumlige strukturer, der stabiliserer bestemte pædagogiske handlinger. Herved 

bliver dokumentation en umærkelig integreret del af pædagogens faglighed og implicerer samtidig 

en bestemt måde, som pædagoger griber og regulerer det daginstitutionelle hverdagsliv på.23 For 

den enkelte pædagog kan dette betyde, at han eller hun får vanskeligt ved at bedømme om 

kvaliteten i det udførte arbejde er i orden. 

Steen Baagøe Nielsen, som er lektor på Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og 

Uddannelsesforskning, med interesse for bl.a. arbejdsmarked, køn og daginstitutionelle diskurser, 

mener, at der indlejret i den børnepasningsmodel, som har udviklet sig gennem årene, er en række 

modsætningsfyldte signaler, når det gælder styringen af kvaliteten og indholdet af pædagogikken i 

dagtilbud. Han taler i den forbindelse om fire diskurser, som hver især skal fremhæve forskelig 

kvalitet i det daginstitutionelle miljø (Nielsen, Steen Baagøe i Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt, 2013: 

93): 

1) Barndoms- og forebyggelsesdiskurser 

2) Familie-, kvinde- og ligestillingspolitiske diskurser 

3) Arbejdsmarkeds- og pasningsdiskurser 

4) Lærings-og førskolediskurser 

Samlet set mener han, at der på trods af politiske, økonomiske og faglige uenigheder er etableret 

et solidt folkeligt mandat bag den danske daginstitutionsmodel. Han nævner også risikoen for, at 

der i forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsreformens ønsker til systematisk dokumentation og 

evaluering er risiko for, at pædagogerne opdeles i et A-hold og i B-hold. A-holdet bliver eksperter i 

at beskrive og dokumentere kvaliteten i daginstitutionerne, og B-holdet sidder så tilbage med de 

traditionelle omsorgs- og trivselsopgaver med fare for mere opsplittede og anderledes 

23 Plum, Maja, Ph.d. afhandling Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU 2011. Se også Plum i

Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt 2013: 205-221. 
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hierarkiserede daginstitutioner til følge. Han taler i øvrigt også om pædagoger, der presses ind i 

rolle som mellemledere,  

”der skal bruge deres tid på at være ’diskursrøgtere’ overfor forvaltning og 

forældre (bestyrelser) i stedet for at bruge deres engagement på at udvikle 

et inspirerende aktivt samvær med børnene.” (Nielsen, Steen Baagøe i 

Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt, 2013: 93)

Herved risikerer det pædagogiske arbejde i stigende grad at skulle indrettes efter, hvem der kan få 

den pædagogiske hverdag til at hænge sammen og balancere, og hvem der kan håndtere krav om 

såvel faglig som organisatorisk kvalitetsudvikling; kvalitetsstandarder, der hverken er selvvalgt eller 

ønsket af brugerne. 

Peter Østergaard Andersen, som er professor på Københavns Universitet, Institut for Medier, 

Erkendelse og kommunikation, og som igennem mange år har forsket i daginstitutioner, diskuterer 

bl.a. med udgangspunkt i svenske førskoleundersøgelser af sprogvurderinger i daginstitutioner, 

hvordan pædagogerne på den ene side forsøger at imødekomme de udefra kommende krav om 

anvendelse af dette evalueringsværktøj, og på den anden side, hvordan de gennem netop denne 

imødekommelse af udefrakommende krav om kontrol og styring fremstår som professionelle 

pædagoger i daginstitutionerne (Löfdahl, Prieto 2010: 79).24 Dette eksempel illustrerer, hvordan 

pædagoger i daginstitutioner er klemt mellem at skulle levere kvalitet både opad og nedad i 

systemet. Dele af pædagogernes daglige arbejde ville som tidligere nævnt godt kunne 

dokumenteres gennem objektive resultatmål og tests, men det er yderst sjældent set, at det er 

pædagogerne selv som tager initiativ eller foreslår sådan kvalitetstiltag. 

Niels Glavind, som er selvstændig Senior Consultant med mere end 20 års erfaring med 

evalueringsprocesser i dagtilbud, mener, at det pædagogiske personale i daginstitutioner ikke bør 

afvise kvalitetskrav om dokumentation eller evaluering i almindelighed. Han er blot bekymret for, at 

det overvejende bliver "ikke-pædagogisk personale”, som kommer til at beslutte og udforme 

kvalitetsstandardernes indhold i de danske daginstitutioner (Glavind 2010, 2011), hvorved vi er 

tilbage til diskussionen om forskellige kvalitetsbegreber blandt forvaltning og pædagogisk 

personale. 

Opsummerende kan det konstateres, at pædagoger i daginstitutioner generelt er åbne for at 

diskutere brugen af evaluering og dokumentation som et udtryk for en eller anden form for kvalitet. 

Pædagogers tilbageholdenhed over for en mere systematisk anvendelse af kvalitetsmål skyldes 

24 Se også Andersen, Peter Østergaard 2013: 15-27. 
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hovedsagligt, at de er meget usikre på, hvad målingerne skal bruges til, og om de reelt set måler 

det, som den enkelte daginstitutionspædagog forbinder med kvalitet i arbejdet med børn. 

Ad. 2. Tillid og mening 

Siden Kvalitetsreformens vedtagelse har Danmarks Evalueringsinstitut nøje fulgt udviklingen med 

’Kvalitet i dagtilbud’. Danmarks Evalueringsinstitut har eksempelvis fremsat det synspunkt, at det 

er de systematiske dokumentationsformer, der i sig selv garanterer den nødvendige kvalitet og 

samtidig skaber mening for det pædagogiske personale.25 Jeg finder det interessant, at 

dokumentation og mening knyttes tæt sammen på denne måde. Det har den konsekvens, at 

mulige meningstydninger indskrænkes væsentligt, og at det stort set kun er systematiseret og 

dokumenteret pædagogisk arbejde, som kan være meningsbærende, legitim og 

diskursdirigerende. Danmarks Evalueringsinstituts hævder på den anden side ikke, at det ikke ville 

være muligt at knytte andre meningsbærende kvalitetsopfattelser til daginstitutionel praksis end 

den dokumenterende. 

Et forskningsprojekt mellem KU og CBS har siden 2010 arbejdet med pædagoger, 

forvaltningsansatte, politikere, forældre og børn i dialoglaboratorier, hvor der blev undersøgt nye 

måder at organisere dagtilbud og dokumentation på. I projektet arbejdes der med kvalitetsudvikling 

ved at etablere mere tillid mellem pædagogerne, forvaltningen og politikerne eksempelvis ved 

forsøgsvis at lade dialog erstatte skriftlig afrapportering som dokumentationsform.26   

Forskningsprojektet ønsker at anlægge et kritisk perspektiv på styringen og organiseringen af 

dagtilbud. Styringen af den offentlige serviceproduktion bredes ud til at omfatte udviklingen af 

styringsmodeller for, hvorledes politikere, ansatte og borgere kan arbejde sammen om at reducere 

den indbyggede konflikt i Kvalitetsreformen mellem den institutionelt definerede kvalitet, den 

brugeroplevede kvalitet og den medarbejderfaglige kvalitet (Dalsgaard, Jørgensen 2010:189).  

Styringsmodeller for lokalt institutionsvirke er blevet udviklet i kølvandet på Kvalitetsreformen 

(Dalsgaard, Jørgensen 2010: 199), herunder også ”Styringslaboratorier som arbejdsmetode”. En 

arbejdsmetode og opfattelse af processer i den offentlige sektor, der lægger hovedvægten på at 

25 Dette synspunkt stammer fra daværende direktør Agi Csonka fra Evalueringsinstituttet den 30-04-2012 om 

systematiske dokumentationsformer og høj kvalitet i dagtilbud: ”det er ikke noget, vi gør, fordi vi ”skal”, men 

fordi det giver ”mening”.”, http://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2012/evaluering-april-2012/kvalitet-

2013-kl.-7-17-eller-ar-0-90 
26 Se Hviid, Plotnikof: ”Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud” – en 

forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier”, Københavns Universitet & CBS 2012, 

Børn & Unge Nr. 22, 20. december 2012. 
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eksperimentere videre med spørgsmålet om, hvorfor Kvalitetsreformen ønsker et større 

ledelsesmæssig spillerum samtidig med at ønsker ”mere måling, sammenligning af nøgletal og 

kvalitetssikring” (Hjortdal m.fl. 2009: 14).  

Styringslaboratorier som arbejdsmetode anspores altså af de mange paradokser, dilemmaer, 

modsætninger og krydspres som den enkelte leder, den enkelte fagprofessionelle eller 

institutionen (eksempelvis en daginstitution) kan opleve. Ideen i arbejdsmetoden er så, at den 

fremanalyserede dynamik, som er indeholdt i konflikten, efterfølgende kan transformeres til en 

begrundet udviklingsstrategi, der så igen kan afprøves i laboratoriet gennem en nysgerrig, 

undersøgende, legende og eksperimenterende, kreativ og modig tilgang til modsætningerne i den 

aktuelle styring og ledelse. Det antages, at man med brugen af denne model vil kunne komme til at 

se mere (selv)kritisk på de resultater, som NPM har ført med sig (Hjortdal m.fl. 2009: 7-8., 21).   

Formålet med ”Styringslaboratoriet” er innovation af de formaliserede krav til offentlige ledere og 

medarbejderes opgaveløsning samt den dokumentation der kræves. Emnet for laboratoriet er en 

specifik udfordring på institutionsniveauet; en udfordring som ledelses- og medarbejderfunktionen 

ser som et resultat af uhensigtsmæssig styring fra de overliggende hierarkiske niveauer. 

Deltagerkredsen skal omfatte de primære interessenter i den pågældende styringsindsats, og 

gennem et ”mini-laboratorium” opereres der med udviklingen af samarbejder om dokumentation og 

tilbagemeldinger fra brugerne om den opfattede kvalitet.   

Julie Gry Mortensen forsøger i sin Specialeafhandling – ligesom jeg gør i denne afhandling - at 

anvende systemteorien som blik på styringen af daginstitutionsområdet. I dette tilfælde drejer det 

sig om Høje-Taastrup Kommune, hvor daginstitutionsområdet ses som et system bestående af 

daginstitutionerne, områdeledelsen samt fagforvaltningerne, og hvor politikkerne i kommunens 

byråd og de øvrige administrative forvaltninger ses som en del af omverdenen (Mortensen, 2009). 

Specialets konklusion om, at det er den type af ledelsesfaglige rationaler der tillægger 

management og performance mening i systemet som udgrænses, og at det som oftest er de 

professionsorienterede værdier der tilskrives størst ledelsesmæssigt potentiale, (Mortensen, 2009: 

72), understreger efter min mening, at interpersonel tillid og meningsdannelse stadig spiller en 

rolle, og med rette kan opfattes som konkurrerende systemer til de mere kvalitets- og 

resultatorienterede systemer eksempelvis udfoldet gennem ’kvalitet i dagtilbud’.  

Opsummerende kan det konstateres, at de offentlige lederes og medarbejderes samarbejde om 

og håndtering af dokumentationskrav generelt påvirker muligheden for at skabe mening og tillid til 

eksempelvis en beslutning om at indføre kvalitetsmål på daginstitutionsområdet. Dette udelukker 
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ikke, at indførelsen af kvalitetsmål og standarder på daginstitutionsområdet i sig også ville afføde 

en større samlet tillid til kvaliteten af dette systems ydelser. 

Ad 3. Samarbejde og Samspil 

John B. Krejsler, som er ansat på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Danmarks 

Pædagogiske Universitet med interesse for den lokale forvaltning af kvalitetsreformen og især det 

kommunale og lokale samspil mellem forvaltning, institutionsledelse og pædagoger, taler om, at 

der med implementeringen af Kvalitetsreformens kvalitetsrapporter for dagtilbud er åbnet op for et 

strategisk spillerum for det pædagogiske arbejde (Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt 2013: 7-29, 99-121).  

Selvom en undersøgelse af to meget forskellige hovedstadskommuners tilgang til styringen af 

dagtilbud viser, at der med Kvalitetsreformens gennemslag er sket en strammere styring end 

tidligere, er det muligt at identificere betydelige manøvremuligheder for taklingen af 

udefrakommende krav til daginstitutionerne. Uafhængigt af om daginstitutionerne styres ud fra en 

model for områdeledelse eller ud fra en decentral værdibaseret ledelsesform, er det denne 

forskers klare vurdering, at kvalitetsreformen er slået igennem på kommunalt plan. Forvaltning, 

daginstitutionsledelser og de fagprofessionelle pædagoger 

”iscenesætter ikke længere hindanden i så udpræget grad som 

modstandere. Man synes i højere grad at tale om hinanden som 

medspillere med legitime interesser. I begge de undersøgte kommuner har 

man i samspillet mellem forvaltning, institutionsledelse og pædagoger
været igennem en proces fra modstand mod forvaltningens mere centralt 

udtænkte kvalitetstiltag til mere konstruktive dialogorienterede processer” 

(Krejsler i Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt 2013: 16 – min understregning) 

Forvaltning, daginstitutionsledelser og de fagprofessionelle pædagoger udvikler til stadighed 

nye modeller for, hvordan kvalitet i dagtilbud kan tilpasses ønskelige organisationsformer 

Krejsler i Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt 2013: 120). Han opfordrer på det kraftigste 

pædagogerne til at lære at manøvrere i det ny strategiske spillerum, som kvalitetsreformen 

har givet anledning til, for ikke i sidste ende at miste indflydelse på eget arbejdsområde 

(Krejsler i Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt 2013: 45). 

Lone Svinth, som på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)Århus Universitet i foråret 2014 

blev Ph.d. med en afhandling i pædagogisk psykologi om samspil og læring, og Charlotte 

Ringmose, som er professor på DPU ved Aarhus Universitet, er fælles om at understrege, at 

kvaliteten i dagtilbud er tæt knyttet til den pædagogiske praksis. De fremlægger det synspunkt, at 
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pædagoger generelt holder stædigt fast på retten og legitimiteten af den ’tavse viden’ som 

grundlag for deres handlemuligheder, hvilket medvirker til at undergrave pædagogernes identitet, 

den pædagogiske profession og deres samarbejdsmuligheder (Svinth, Ringsmose 2012: 61-62). 

Annegrethe Ahrenkiel, som er forsker i Sundhedsfremme på Roskilde Universitet, Institut for 

Psykologi og Uddannelsesforskning, Arbejdsliv og Læring, fremhæver forældresamarbejdets 

betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Hvis pædagoger i daginstitutioner ensidigt 

prioriterer de politiske efterspurgte læreplaner og planer for kompetenceudvikling er det vanskeligt 

samtidig at tilgodese barnets fysiologiske behov, venskabsrelationer og børnenes trivsel generel 

(Ahrenkiel i Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt 2013: 21). Med udgangspunkt i kvalitetsreformens 

påskønnelse af sammenlægninger af daginstitutioner til større og mere ensartede enheder, og 

med den deraf ændrede ledelsesstruktur fra mere flad til centraliseret ledelse og organisation, 

hævder hun, at afstanden er blevet større for såvel pædagoger som forældre hvad angår 

indflydelsen på de beslutninger, som vedrører udformningen og forvaltningen af den kommunale 

daginstitutionspolitik (Ahrenkiel, Krejsler, Schmidt 2013). 

Opsummerende kan det konstateres, at den forskningsmæssige interesse for samspillet mellem 

forvaltning, institutionsledelse og pædagoger er stigende. Det er blevet fremhævet, at en succesful 

organisering af samspillet og samarbejdet mellem eksempelvis daginstitution og kommunal 

forvaltning, på den ene side kræver en større synlig pædagogisk manøvredygtighed, og på den 

anden side, kræver en mindre centraliseret men mere åben beslutningsstruktur i dette samspil og 

denne type samarbejde. 

2.3. International forskning: Kvalitet, ledelse og organisation i forbindelse 
indførelse af større offentlige reformer – en summarisk 
forskningsgennemgang
 

I afsnit 2.1.om kvalitetsreformen nævnte jeg nogle af de organisationsteorier og analysemodeller 

som er blevet anvendt i forsøget på at styre og lede forandringsprocesser i den offentlige sektor i 

Danmark. Excellence Modellen, RADAR Modellen og TQM Modellen, som jeg nævner i afsnit 2.1., 

er blot eksempler på modeller, som alle blevet anvendt i forsøget på at virkeliggøre 

Kvalitetsreformens mål og ambition om sikre kvaliteten i den offentlige service. Disse modeller for 

kvalitetsstyring af den offentlige service er på samme måde som i Danmark blevet diskuteret 

intensivt i Sverige, Norge og internationalt. Flere forfattere henviser samstemmende til den 

internationale ’kvalitetsbevægelse’, der fra midten af 90’erne er skyllet ind over OECD-landene.  
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Det er afgørende at få fremhævet de dimensioner af denne ’kvalitetsbevægelse’ som ikke 

udelukkende beskæftiger sig med, hvorfor kvalitetssikring eller kundeorientering er vigtig og hvad 

det helt konkret består i for den enkelte organisation eller virksomhed. Kvalitetssikring set indefra. 

Det er omend endnu vigtigere at få belyst kvalitetsstyringen udefra; dvs. ikke blot med praktiske 

tips til, hvordan eksempelvis TQM kan iværksætte, fastholde og optimere en ’kundeorienteret’ 

indsats, men til, hvordan det er overhovedet er muligt at identificere, hvilke forandringer som er 

påkrævet og mulige i den offentlige sektor (Hasselbladh 2002: 5-18).  

Jeg vender tilbage til dette spørgsmål om mulige og påkrævede forandringer i det kommende 

afsnit, men allerførst vil jeg vurdere relevante internationalt orienterede indspark til 

sammenhængen mellem ledelse og styring af kvalitet i den offentlige sektor. Her er mine bud: 

Anne Marie Berg ser ikke kun kvalitetsstyring som et ledelsesværktøj i organisationen, men også 

som et svar på mange forskellige forhold i omgivelserne, herunder det politiske spil, der ofte 

handler om alt muligt andet end ’kvalitet’ (Berg 2002: 82).  

Staffan Furusten vurderer, at det siden midten af 80’erne er blevet moderne for virksomheder og 

organisationer at lancere programmer med målbare kriterier for kundetilfredsstillelse (ex 

’Kvalitetscirkler’, TQM, Benchmarking og ISO 9000). Gennem årerne er denne organiserede 

kvalitetsvirksomhed gået hen og blevet til en institutionaliseret praksis. (Kvalitetssikring set indefra 

– se ovenfor) Herved endte TQM op med, dels at blive kulturbærende, og dels at danne 

præcedens for, hvad organisatorisk kvalitet var. (Furusten 2002: 28, 36-37 – se mere om 

organisatorisk kvalitet i 2.2.1.) 

Anette Karlsson har interesseret sig mere specifikt for ledelsens betydning for kvalitetsstyringen. 

Denne ledelsesdiskurs betoner TQM’s betydning og mulighed for at kunne danne et helhedssyn på 

virksomheden. Alle medarbejdere i organisationen antages at have en interesse i at måle og 

resultatindrette, fordi dette er hvad kunderne efterspørger. Der hersker således ingen tvivl om, at 

TQM indtager positionen som 80’ernes og 90’ernes dominerende ledelsesdiskurs, hvor fleksibilitet, 

entrepreneur-ånd, teams, netværk og innovation var i højsædet samtidig med at TQM også 

vurderes at være den bedste repræsentant for udviklingen af mere konkrete redskaber til 

institutionaliseringen af en afgørende kvalitetssikring i offentlige organisationer og virksomheder 

(Karlsson 2002: 100-103)  

Hans Hasselbladh hævder, at det ikke på samme måde som for NPM, har været muligt at foretage 

systematiske sammenligninger af kvalitetsstyringen i offentlige virksomheder på internationalt 

niveau. Den offentlige sektor har haft markant forskellige roller i etableringen af kvalitetsstyring i fx 

USA og Sverige (Hasselbladh 2002: 239).  
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Jeg vil nu give en kort oversigt og vurdering af organisationsteoriske diskussioner omkring 

offentlige reformtiltag.  

Med lanceringen af begrebet ‘New Public Management’ forsøgte Christopher Hood allerede tilbage 

i 1981 at fokusere på den offentlige sektor resultater eller ’performance’. Hood introducerede 

markedsmekanismen som en hjørnesten i målingen og leveringen af offentlige serviceydelser, hvor 

den offentlige sektors ledere spillede en afgørende rolle for succes i den planlagte transformation 

og reformering af offentlig virksomhed. Inspirationen til NPM var foranlediget af to typer meget af 

forskellige tilgange. Den ene tilgang var ’ny-institutionel økonomi’ og den anden tilgang var under 

stærk indflydelse af ledelsesteori; eller rettere "performance management" (Pollitt & Bouckaert 

2004). Se mere om denne tilgang nedenfor.  

I sin nyeste bog fokuserer Christopher Hood på, hvordan offentlige institutioner gennem spin-

aktioner og bureaukratisk adfærd prøver at tackle opståede styringsproblemer (””The blame game” 

- Hood 2011). Institutioner overlader policy-præsentationer til professionelle agenturer i forsøget på 

at gøre sig immune over for en potentiel kritik, hvilket antages at påvirke medarbejderne 

selvfremstilling (Dalsgaard, 2013:48). 

Managementperspektivets hegemoniske blik på implementeringen af den offentlige reformpolitik i 

Danmark har givet plads til både ”hårde” incitamentssystemer og ”bløde” styringstiltag. Forskellige 

typer af brudflader og krydspressituationer er blevet identificeret, men udelukkende på 

ledelsesniveau og ikke på medarbejderniveau (Dalsgaard 2013:45).  

I det nordiske perspektiv på moderniseringen og omstillingsprocesser i den offentlige forvaltning 

har der ofte været fokus på institutionelle og kulturelle forandringer, på nye grænser mellem 

offentligt og privat, på incitamentsstrukturer i forbindelse med udviklingen af interne markeder, på 

kontraktskabelse og på ”forretningsskabelse” i en nyetableret ledelsespraksis (Busch, T., Johnsen, 

E. og Klausen, K.K. (red.) 2011). Erfaringer fra den norske ”Samhandlingsreform” (2009) og fra de 

danske ”Kvalitets- og Strukturreformer” (2007) viser, hvor stærk indflydelsen fra NPM har været 

med hensyn til at ville gøre op med organisationernes inkonsistente strategier og deres 

begrænsede rationalitet, organisationernes kontrolunderskud og ikke mindst med de stærke 

professionelle normer, som forhindrer ledelsen i at operere, dvs. i at kontrollere og implementere 

beslutninger i organisationerne (Busch, T., Johnsen, E. og Klausen, K.K. (red.) 2011: 91). Det vil 

sige en omfattende suspension af traditionel selvstyring hos administration og fagprofessionelle, 

en type suspension, som jeg ønsker at forfølge i min analyse i denne Ph. d. afhandling. 

 



46

Efter NPM 

Der har i kølvandet på NPM manifesteret sig en lang række tilgange til studiet af ‘Public 

Management”.27 Flere af disse tilgange lægger specielt vægt på ”Performance” eller ”Outcome”.  

Som en integreret del af NPM vil sider af ”Performance Management” lægge vægten på resultat, 

regulering, benchmarking og implementering. 

Selvom ideerne ikke var nye eller revolutionerende, så havde de to sider af NPM der udgjorde 

kernen i begrebet, nemlig brugen af markedsmekanismer og markedsbaseret styring i den 

offentlige service og brugen af management redskaber, fungeret som en øjenåbner for, hvordan 

den offentlige sektors output og resultater også ville kunne benyttes i evalueringen og 

opfølgningen på, hvordan resultaterne egentlig var blevet opnået (se også afsnit 2.2.1. om 

sammenhængen mellem en høj kvalitet og en høj grad af målopfyldelse).  

Der blev i denne periode arbejdet videre med dette fokus på offentlig servicevirksomhed og i 1998 

fremkom Michael Power med den påstand, at leveringen af public service nu endegyldigt var 

blevet et mål for revision. (Power, 1998). De vigtigste udfordringer for offentlig service blev med 

NPM ’som guidance’ herefter: 

- at få gang i en bedre offentlig økonomi og spare penge i stedet for successivt at udvide 

budgetterne 

- at cementere den offentlige leder som den vigtigste drivkraft for forandring 

- at indføre en markedsbaseret forvaltning som den altafgørende styrende mekanisme 

- at sidestille borgeren med en forbruger, der altid søger den største værdi. (Greve 2012) 

I det sidste tilfælde fremgår det tydeligt, hvordan borgeren som skattebetaler vurderes at have krav 

på en høj offentlig service, og hvordan de offentlige ledere kan gøres ansvarlig direkte gennem de 

resultater de opnår eller ikke opnår.. 

27 Carsten Greve opsummerer i en artikel i Dagbladet Information 19. juli 2012 fire udviklingstræk i offentlig 

ledelse og administration i Danmark siden NPM’s storhedstid: ”(1) Ministerierne er begyndt at involvere 

personer, eksperter og organisationer i omgivelserne på en helt anden måde. Der bliver konstant skabt nye 

fora for deltagelse.(2) Projektformen vinder frem: Ministerierne engagerer sig i projekter. Projektformen ser 

ud til passe den ny generation af ministre godt. (3) Dialog om policy-udvikling: Flere ministerier går i aktiv 

dialog med personer og grupper i det danske og internationale samfund. (4) En række ministerier tager 

selvstændige initiativer til at rulle NPM tilbage.” 
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De offentlige ledere skulle efter NPM og de mange reforminitiativer ikke kun stå på mål for en 

markedsstyret offentlig forvaltning og administration. De mere politiske orienterede præstationer 

skulle også måles og vurderes. Med udgangspunkt i internationale klyngeanalyser og studier af 

den organisatoriske autonomis betydning i offentlige organisationer nåede Pollitt og Bouckaert 

frem til den konklusion, at der var stor international overensstemmelse (konvergens) i snakken om 

betydningen af offentlige reformer, men at der samtidig også var væsentlige afvigelser (divergens) 

når de politiske beslutninger, foranstaltninger og resultater endeligt skulle gøres op. De etiketter 

som i denne periode blev sat på de organisationsansvarlige for reformernes gennemførelse er 

måske meget sigende. De blev kaldt alt fra ’radical reformers’, ’incremental reformers’ og ’reluctant 

reformers’ til ‘Minimizers’, ‘Marketizers’, ‘Modernizers’ og ‘Maintainers’ (Pollitt og Bouckaert 2004: 

96-103). Uanset om NPM steg voldsomt i popularitet blandt forskere i studiet af den offentlige 

sektors rolle og funktion er der dog aldrig blandt forskere opstået endegyldig konsensus om NPM’s 

paradigmatiske status (Politt og Bouckaert 2004: 99 -102, Vinni 2007). 

Koen Verhoest har mere indgående undersøgt den organisatoriske og ledelsesmæssige 

autonomis indflydelse på den offentlige forvaltnings præstationer eller ‘performance’ (Verhoest, K. 

et al. 2004)28. Graden af ledelsesmæssig og organisatorisk autonomi ser ud til afvige landene 

imellem. Forskelle faktorer har betydning her: pres fra omgivelserne i form af nedarvede budget- 

og økonomiske kriser, forvaltningsrettens iboende kultur og tradition, forvaltningernes tradition med 

at benytte konsulentbistand og den direkte erfaring med at involvere sig i leveringen af service og 

endelig, i hvilket omfang der hersker mistillid og en uklar opgavefordeling mellem centrale 

afdelinger i administrationen (Verhoest et al. 2010). Betydningen af denne tillids- eller 

mistillidsfaktor, der rummer såvel et organisatorisk som et personafhængigt ellement, er relevant 

for min analyse i denne Ph.d. afhandling (se også tematisering: tillid og mening, afsnit 2.2.2., samt 

min overornedede skelnen mellem et ‘top-down’ og bottum-up spor til studiet af Kvalitetsreform og 

‘Kvalitet i Dagtilbud’ i afsnit 2.2.1 og 2.2.2.). Den overordnede konklusion er, at tendensen til at den 

ansvarlighed eller tillid i de offentlige organisationer, som under NPM havde en tendens til at søge 

opad, at den tendens er fortsat efter NPM. Politiske og administrative reformer kommer til verden i 

en arena af modstridende interesser og tillidsforhold; interesser og tillidsforhold som skyldes 

spændinger mellem organisation og omverden. Koen Verhoest vurderer i denne forbindelse, at 

den organisatoriske autonomi og effekten af at kunne kontrollere og følge op på reformernes 

resultater har haft en målbar tillidsskabende virkning på valget af den offentlige sektors ledelse- og 

28 Koen Verhoest’s empiriske undersøgelse bygger på data indsamlet fra 2002-2003 og fokuserer på 

profilen, autonomien, kontrollen, kulturen og resultaterne af organiseringen af den offentlige sektor i 

Flandern.  
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styringsredskaber for den innovative adfærd i offentlige organisationer, for den generelle 

ansvarlighed og for leveringen af de offentlige serviceydelser (Verhoest, K. et.al 2012). I min optik 

en tydelig styrkelse af den organisatoriske kvalitet. 

Christopher Pollitt og Geert Bouckhaert beskæftiger sig mest med internationale komparative 

studier af politiske og administrative reformer. De anskuer overordnet set reformer som produkter 

af beslutningstagning; inspireret, udløst eller fastholdt af internationalt orienterede offentlige 

forvaltningsidéer, socioøkonomiske kræfter, miljømæssige begivenheder og eksisterende 

administrative strukturer og kulturer (Pollitt og Bouckaert 2004; 2011). De vurderer, at mange 

offentlige reformer og politiske prioriteringer med disse karakteristika er blevet gennemført flere 

steder verden, eksempelvis i New Zealand, Australien og Storbritannien, men at det især har været 

de institutionelle og lokale forhold der har betydet, at implementeringen af de offentlige reformtiltag 

har afstedkommet meget forskellige resultater (Pollitt & Bouckaert 2004: 23, Greve 2012:11).  

Geert Bouckhaert uddyber tillidsaspektet i sin artikel ”Thrust an public administration”, hvor 

formålet er at bidrage til diskussion af den offentlige administrations håndtering af tillid (Bouckhart 

2012). I artiklen bliver der som udgangspunkt fokuseret på, hvordan de tre anerkendte modeller for 

hvordan reformer internationalt har sat sit præg på udviklingen af den offentlige sektor (New Public 

Management (NPM), neo-Webersk stat (NWS) og New Public Governance (NPG) Pollitt & 

Bouckaert, 2011) alle i deres mangfoldighed dagsordensætter tillidsdimensionen enten som 

komponent, som drivkraft eller som mål (Bouckhaert 2012: 92). Med NPM’s vægtning af 

performance management og udviklingen af specialorganiseret konsulentbistand og selvstændigt 

fungerende politisk- administrative enheder udløstes et akut behov for at forbedre og strukturere 

tillidsforholdet i den offentlige forvaltning og administration. Tillid som ’ydelse’ og som et princip for 

styring af de interne samarbejdsrelationer i den offentlige forvaltning gik i denne periode langsomt i 

opløsning.  

Geert Bouckhaert bestemmer tillid i den offentlige forvaltning og administration enten som en 

årsag, som et mål eller som en driver og løftestang for reformer. I relation til større offentlige 

reformer – og hermed også i relation til Kvalitetsreformen og specifikt til indførslen af kvalitetsmål i 

kommunale daginstitutioner i Danmark – er det vigtigt at gøre opmærksom på den analytiske 

pointe, at ”det er lettere at miste tilliden end at genvinde den” (Bouckhaert 2012: 108). Ligesom det 

også er værd at huske på den generelle pointe om, at ´en god performance management´ ikke 

nødvendigvis medfører mere tillid, men at ´en dårlig performance management’ sandsynligvis vil 

erodere tilliden til gennemførelsen af de planlagte offentlige reformer (Bouckhaert 2012: 108.-109) 
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Bouckhaert påpeger endvidere, hvor vanskeligt det er at overføre erfaringerne med 

foranstaltninger til opbygning af tillid fra et ”high-trust” land til et ”low-trust” land, eksempelvis 

mellem New Zealand og Norge. I Norge har samarbejdsrelationer således været markant 

tillidsbaseret selvom de udadtil er blevet defineret og indskrevet som en formel og hierarkisk 

organisering (Christensen, T. & Lægreid, P. 2005). I min analyse af ’Kvalitet i dagtilbud’ vil det på 

samme måde være vanskeligt at bygge på internationale undersøgelser, idet Danmark på linje 

med Norge må kategoriseres som et ”high-trust land”. 

Donald P. Moynihan har undersøgt, hvordan ideologiske forskelle mellem politiske embedsmænd, 

organisationer og offentlige instanser kan have påvirket gennemførelsen af tværpolitiske og store 

administrative programmer som fx George W. Bush administrationens Program Assessment 

Rating Tool (PART): 

”Studies of PART also offer insights into basic questions of governance and 

management: the role of political ideology in administrative reform, 

administrative burden, goal ambiquity, political appointees, and the role of 

leadership”. (Moynihan 2013:501)29 

Hans analyser af disse administrative reformer viste, at objektive forskelle i de krav som blev 

opstillet i forbindelse med ledelsen af reformerne, dels havde indflydelse på den organisatoriske 

kapacitet hos den offentlige instans som havde ansvaret for gennemførelsen af forbedringerne, og 

dels mere generelt havde betydning for mulighederne for at gennemføre reformerne (Moynihan 

2013).  

Moynihans analyser viser, at politiske reformer initieret af politiske partier alt andet lige vil møde 

mere modstand og flere forhindringer, hvis reformerne og det administrative personale divergerer 

politisk og ideologisk (Moynihan 2008). Studierne viser, at succesen med ledelsen af offentlige 

reformer selvfølgelig er afhængig af evalueringsprocessen (de øjne der ser), og på den måde kan 

Reformprogrammernes ’performance management’ aldrig blive helt uafhængig af programmernes 

’idelogiske’ proces og forløb. Denne pointe er særdeles relevant set i forhold til denne Ph.d. 

afhandlings specifikke blik på Kvalitetsreformen og ’Kvalitet i Dagtilbud’ (jf. afsnit 2.2.1.og 2.2.2.). 

I et Ph.d. studie af, hvordan ’performance management’ og ’performance information’ påvirker de 

offentlige lederes beslutninger, der blev lederne portrætteret som værende mere optaget af at 

forbedre og opretholde organisationens præstationer (organisatorisk kvalitet) frem for at være 

29 PART var et survey-redskab, der blev implementeret af eksterne konsulenter med omfattende assistance 

fra bureauets egne konsulenter (Moynihan 2013: 501). 
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fokuseret på egne præstationer. I studiet blev det konkluderet, at dette først og fremmest var en 

konsekvens af introduktionen af ’performance measurement’ i sig selv, men også fordi lederne 

godt var klar over, at hvis deres organisationer undlod at præstere tilfredsstillende, at så ville de 

omgående blive gjort til genstand for omfattende offentlig kritik og blive tvunget til at forsvare sig 

offentligt (Hood 2011, Moynihan 2008, Nielsen 2013: 37-38). 

I virkeligheden er ’performance information’ en yderst kompleks og multifacetteret begreb. Wouter 

Van Dooren, der hovedsagligt beskæftiger sig med komparative studier af offentlig virksomhed, 

gør opmærksom på, hvorledes der er flere formål knyttet til at anvende dette begreb som grundlag 

for analyser af den offentlige sektors reformtiltag: evaluering, kontrol, budgettering, motivation, 

forfremmelse, fejring, læring og forbedring. Hvert enkelt formål har sin egen bestemmelse og logik, 

og ’performance information’ kan enten undersøges og bruges som et instrument til forbedring af 

den offentlige serviceydelse, som et symbol i de bredere anlagte politiske processer eller som et 

socialt fænomen der reflekterer sociale forandringer (Wouter Van Dooren (Ed.) 2008: 3, Hood 

1991).  Der har inden for den offentlige sektor langsomt udviklet sig en præstations- og 

resultatorienteret ”indikator-industri” med særdeles erfarne brugere af ’performance information’. 

Disse brugere kender dens styrker svagheder, ved hvordan data kan gøres tilgængelige, og ved 

hvordan data sættes op på en sådan måde, at de kan formidles og præsenteres i et overbevisende 

format. (Dette gælder givetvis også den danske professionalisme bag Kvalitet reformen og ’Kvalitet 

i dagtilbud’. En fornemmelse, og ikke en påstand jeg kan underbygge videnskabeligt) Med andre 

ord: en professionaliseret organisering af data med afsendere der ved hvordan det er praktisk 

muligt at italesætte indikatorer på organisationens resultater og præstationer. Faren for, at dette 

”informations-set-up” bliver isoleret fra den organisation, som den oprindeligt var sat i verden for at 

monitorere, er overhængende, og på den måde kan ’performance information’ hurtigt udvikle sig til 

at blive et selvstændigt og ikke-besluttet organisatorisk biprodukt. Ethvert studie af en offentlig 

organisations ’performance information’ bør derfor også altid tage et kultursociologisk 

udgangspunkt, netop for ’performance information’ repræsenterer langt mere end blot de tekniske 

detaljer i den offentlige sektor beslutningstagning. (Wouter Van Dooren (Ed.) 2008: 4-5) 

Colin Talbot har siden NPM blev den ledende reformdiskurs tilvejebragt oversigter og teoretiske 

modeller til studiet af ledelse og offentlige reformer og til forbindelsen mellem ”Performance 

Management” og ”Public Management”. Jeg vil nu som baggrund for min kvalitetsdiskussion kort 

nævne de vigtigste modeller. 

Talbot daterer den tredje bølge inden for ”performance studier” til midten af 1990’erne og han ser 

denne bølge som den definitive afløser for studier af og modeller for ’organisatorisk effektivitet’ 

(OE) (Talbot: 144-145). Modellen for ’Organisatorisk effektivitet’ var stille og roligt røget ud på 
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sidelinjen til fordel for et praksis- og konsulentdrevet alternativ med fokus på ledelse: ”the 

Excellence, Quality and Culture Movement” (Talbot: 152). Sideløbende med etableringen af dette 

TQM-paradigme inden for organisation og ledelse blev der inden for ’performance og 

measurement – traditionen’ udviklet nye multi-dimensionelle modeller (the ’Multi-Dimensional 

Performance Measurement model’) med elementer fra både TQM-paradigmet og fra 

’organisatorisk effektivitet’ modellen. Talbot konkluderer, at der generelt må sættes 

spørgsmålstegn ved TDPM-modellernes indbyggede ønske og krav på universel gyldighed og 

uafhængighed af kontinental oprindelse (Canadisk, Amerikansk Europæisk), primært fordi de hele 

tiden ændrede sig (Talbot: 158). Han foreslår, at ’performance studierne’ fremadrettet skal 

fokusere på tre fronter: ’performance-modeller’, ’performance-regimer’ og ’offentlige værdier’, og 

ikke mindst på, hvordan de interagerer (Talbot: 209-215): 

”…public values have a more profound impact than just interpreting 

performance measures; they will also, for example, shape the institutional 

context – performance regime – in which performance occurs.” (Talbot: 

214)

Offentliggørelse og dokumentation af eksempelvis kvalitetsmålinger i danske kommunale 

daginstitutioner drejer sig på den måde ikke kun om at fortolke offentlig performance eller 

resultaterne. Værdiansættelse af pædagogik og daginstitutionel praksis vil medvirke til formningen 

af hele den organisationskultur som målingen er en del af. 

Hans de Bruijn m.fl. arbejder analytisk med ledelse, netværk og offentlige reformer (se ovenfor). 

Som udgangspunkt antager han, at offentlige organisationer er hybrider, hvilket betyder, at de ejer 

både karakteristika fra netværk og karakteristika fra hierarkier. Disse to former for generelle 

organisatoriske realiteter støder ofte sammen i virkeligheden. For hierarkiet drejer det som om at 

være tydelig, om at vise fasthed, om at opstille klare mål og om at definere tidsrammen og 

tidsplanen. Denne virkelighed er ikke hensigtsmæssig set ud fra et netværks-perspektiv. I et 

netværks-perspektiv er det vigtigt, at aktøren har organisatorisk frihed til hele tiden at kunne spille 

rollen enten som forhandler eller som konsulent, at aktøren kan holde kortene tæt til kroppen i 

kortere eller længere tid og at aktøren tilstås et spillerum for et mindre antal ’bekendelser’ i 

organisationen. En tidsplan ville bare svække aktørens forhandlingsposition (de Bruijn 2008:130-

133). Hans de Bruijn understreger vigtigheden af at anerkende den kendsgerning, at det 

uundgåelige sammenstød mellem disse to daglige organisatoriske realiteter er et dilemma, som 

den enkelte aktør må udvikle strategier til at imødegå. Strategier, som underbygger mit 

udgangspunkt for analysen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud som en hybrid styringsform med 
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sigte på at ophæve modsigelser og paradokser, samt suspendere entydige beslutninger om, hvad 

der er korrekt og hensigtsmæssig. (Se analysen i denne Ph. d. afhandling tema 2: Paradoks). 

Bejerot og Hasselbladh fremlægger i en artikel fra 2013 (Bejerot og Hasselbladh 2013: 1357-1380) 

en model for, hvordan det er muligt for moderne offentlige organisationer at reformere og forandre 

sig selv30. Modellen bygger på et ekstensivt empirisk materiale og kan med fordel indgå i en 

diskussion af mit eget studie af den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet dagtilbud31. 

Dette skyldes, at modellen undersøger ’forandringer’ på det kommunale myndighedsniveau, at den 

operationaliserer ud fra en kritisk ledelsestradition og ud fra den samme ’governmentality-tradition’ 

som jeg kommer mere udførligt ind på i kapitel 4, og endelig, at den kan udvides med et ny-

institutionel undersøgelsesoptik og er velegnet til at belyse konflikten mellem en reformivrig 

offentlig ledelse og en veletableret professionslogik (Bejerot og Hasselbladh 2013: 1363).  

Professionelle kommunalt ansatte pædagoger er, uanset om de er menige eller har 

ledelsesfunktioner og ansvar, afhængig af at blive anerkendt af det aktuelt opererende 

kvalitetssystem: 

”If the professional knowledge related to actual work practices is 

ignored when quality management systems are constructed, such 

systems are less likely to be seen as legitimate and relevant among 

professionals”. (Bejerot og Hasselbladh 2013: 1371) 

Governmentality-perspektivet til studiet af større politiske reformer, og som også udgør et relevant 

perspektiv til studiet af offentlig reformdannelse, nævnes også i en artikel af Patrik Hall. Som led i 

et større forskningsprojekt, der sammenligner konsekvenserne af indførelsen af NPM i tre 

forskellige offentlige organisationer, undersøger han, hvorvidt de politiske strategier (NPM) ud over 

at være en væsentlig del af en større standardiseringsøvelse i den offentlige sektor generelt, også 

tjener bestemte politiske interesser for de politiske eliter som introducerede dem (Hall 2012: 579) 

Hall hævder, at det især er den politiske aktivitet i forbindelse med offentlige virksomhers stræben 

30 Modellens komponenter repræsenterer den offentlige sektors hensigt og formål med at gribe ind og ændre 

på kontrollen gennem offentlige reformer (Bejerot og Hasselbladh 2013: 1364). Det er specielt modellens 

punkt 4: ”Intervention by management”, der vurderes som vigtig, idet denne type af intervention giver 

mulighed for at bygge bro mellem, på den ene side, de udmeldte politiske ambitioner med reformen, og på 

den anden side, det henholdsvis kvalitetskontrollerende arbejde og det aktivt udførende arbejde, som fx det 

daglige pædagogiske arbejde i danske kommunale daginstitutioner (Bejerot og Hasselbladh 2013: 1365-

1367). 
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efter at vinde kvalitetspriser som er interessant, og ikke så meget selve uddelingen af prisen (Hall 

2012: 579). Den reelle begrundelse for at indføre TQM som et ”Quality Improvement” system i den 

offentlige service (eksempelvis på daginstitutionsområdet) er, at denne type kvalitetsreformer 

repræsenterer muligheden for at genindføre en ny centralisering nu opnået ved at omdanne 

diskrete faglige aktiviteter til transparente organisatoriske aktiviteter (Hall 2012: 582). På den måde 

udtrykker Kvalitetsreformen i Danmark en grænseløs styringsteknologi, der virker ved eksempelvis 

samtidig at gøre aktiviteterne på daginstitutionsområde individualiserede, transparente og 

standardiserede (Hall 2012, Rose 1999 og kapitel 4: Diskursteori og Govenmentality). I oplægget 

til min egen analyse af samarbejdet mellem daginstitution og offentlig forvaltning vil jeg netop 

undersøge spørgsmålet om, hvorvidt formålet med at introducere kvalitetsmålinger på 

daginstitutionsområdet er at konstruere ”auditable organizations”, og om, hvorvidt pædagoger og 

forvaltningsansattes selvbeskrivelse som medarbejdere der ønsker og forventer at komme til at 

arbejde med kvalitet gennem egen kompetenceudvikling – gennem dokumentation og evaluering, 

har nogen hold i virkeligheden.32   

Opsamling 

I min vurdering af internationalt relevant litteratur vedrørende sammenhængen mellem ledelse, 

offentlige reformtiltag og styring af kvalitet i den offentlige sektor vil jeg fremhæve 80’ernes og 

90’ernes modeller og teorier for kvalitetsstyring – især TQM. Med denne tilgang fik virksomheder 

og offentlige organisationer tilbud om et mere helhedsorienteret syn på ledelse, kvalitet og styring. 

Med NPM’s indtog blev der forsøgt indført strukturer med mere tydelig incitament (gulerod og pisk) 

i flere dele af den offentlige velfærdspolitik. I kølvandet på NPM har mange forskellige 

teoridannelser været inde og præge diskussionen om public management og offentlig 

reformdannelse. Ikke mindst har performance management, studier af tillid og autonomi i 

organisationer, ideologiske forskelle, og spørgsmålet om offentlige organisationers kapacitet været 

i frontlinjen. Også performance information, som symbol eller instrument for forbedringer i 

organisationers evne til at afspejle sociale forandringers betydning er blevet diskuteret. Analyser af 

den offentlige velfærdsservice med udgangspunkt i performance management har vist, at den 

stigende brug af resultatmål ofte også bidrager til hele den organisationskultur, som 

resultatmålingen er en del af. Også Netværks-teori og offentlig reformdannelse har bidraget med 

væsentlig forskning. Med beskrivelsen af det uundgåelige daglige sammenstød mellem to 

32 Med inspiration fra Nikolas Rose skriver Hall om denne styringsteknologi med Health Care som eksempel: 

”In TQM-oriented health care, the mentality of the employee is to be governed by a continuous struggle for 

improvement”…….”the actual self is supposed to actively achieve a more professional self through constant 

self-improvement” (Hall 2012: 583). 
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organisatoriske realiteter (netværk og hierarkier) dannes de offentlige organisationer som hybrider, 

et perspektiv som jeg senere vil benytte mig af i min analyse. Endelig så nævner jeg 

Governmentality-perspektivets relevans set i forhold til studiet af større politiske reformer og 

reformdannelse.  Ny-institutionel forskning i offentlige organisationer og reformer har påpeget, at 

ændringer på det kommunale myndighedsniveau, og ikke mindst konflikter mellem reformivrige 

offentlige ledelser og en veletableret professionslogik kan afstedkomme synlige styringskonflikter.  

Indførelsen af kvalitetspriser, og ikke mindst omdannelsen af diskrete faglige aktiviteter til 

transparente organisatoriske aktiviteter, repræsenterer på samme måde en ny governmental eller 

grænseløs styringsteknologi i den offentlige reformdannelse.  
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Kapitel 3 Systemteori

I dette kapitel om systemteori vil jeg især fremhæve og begrunde valget af de systemteoretiske 

begreber, som vil kunne bidrage til analysen af styringen af samspillet mellem daginstitution og 

kommunal forvaltning. Efter en kort præsentation af konstruktivismen som videnskabsteoretisk 

afsæt vil jeg afsnit 3.1. herefter gennemgå: sociale systemer, funktionssystemer, kompleksitet og 

selvreference, da det især er disse systemteoretiske begreber, der indgår som analysestrategisk 

fundament i afhandlingen.  

Hele grundlaget for udveksling af kommunikation og samarbejdet om ydelser mellem systemer er 

knyttet til den nærmere fastlæggelse af, hvor og hvordan grænser drages for systemers ydeevne, 

funktioner og kompleksitet. En generel diskussion af systemers evne til regulering af egen- og 

omverdenkompleksitet er relevant for såvel daginstitutioner som kommunal forvaltning, ligesom 

disse organisationers og institutioners selvreferencer og selvbeskrivelser er relevant som grundlag 

for den efterfølgende mere konkrete analyse af styringen af ovennævnte samarbejde. Det er tillige 

vigtigt at få fastlagt ’anden ordens iagttagelsesbegrebet’, da dette begreb spiller en stor rolle for 

interviewmetoden i denne afhandling, ligesom det er afgørende at få diskuteret det politiske 

systems specifikke rolle og funktion og de rammer for forventninger, som det er muligt at 

fremsætte til et konkret samarbejde mellem offentlige organisationer og institutioner. 

Kapitlet vil, som optakt til afhandlingens analyse, gennemgå de systemteoretiske og mere klassisk 

orienterede organisationsteoretiske diskussioner af, hvorledes organisationer udvikler strategier for 

tackling af den type paradokser, som kan knyttes til styringen af den offentlige sektor.  

Kapitlet vil afslutningsvis diskutere, hvorvidt kvalitetsreformen repræsenterer en ny form for 

styrings- og beslutningsteknologi, hvor institutioner og ledere i højere grad end tidligere skal bære 

og begrunde modsatrettede styringsambitioner i organisationer. Disse spørgsmål og diskussioner 

er vigtige for tilrettelæggelsen af afhandlingens analysedel (kapitel 7).   

3.1.1. Sociale systemer 

Luhmanns teori om sociale systemer er som omtalt oven for et veludviklet og velkendt afsæt for 

mange samfundsteoretiske analyser. Teorien og begrebet tager udgangspunkt i den 

kommunikationsorienterede antagelse, at det er systemer, som koordinerer al kommunikation 

mellem mennesker (Luhmann1982, 2000, Tække, Paulsen 2008).  Det sociale system består af en 

række subsystemer, der hver især er defineret ud fra deres formelle funktioner (Luhmann 2000, 

Andersen, 1999). Mere om funktionssystemer i næste afsnit.  
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Subsystemerne tematiserer forskelige dele af samfundstotaliteten ud fra specifikke system-

omverden perspektiver. Dette er ensbetydende med, at eksempelvis et politisk blik på det sociale 

system indebærer, at der kun kan sættes fokus på det subsystem, der ud fra en formel definition 

rummer de politiske funktioner (Luhmann 1981, 1982, 2000). Herved bliver det alene det valgte 

tema, som kommer til at bestemme, hvilket perspektiv der anlægges på system-omverden 

relationen. Systemet skaber således selv sin afgrænsning i forhold til omverdenen.  

Denne dynamiske udlægning af systemet afspejler en væsentlig forskel mellem sociale og 

biologiske systemer. Luhmann anerkender, at sociale systemer i modsætning til biologiske 

systemer ikke kan defineres eksklusivt med baggrund i nogen universelle overlevelseskriterier som 

fx liv/død.  Selvom sociale systemers drivkraft er orienteret mod systemernes overlevelse og 

opretholdelse, så kan det i sagens natur ikke fastlægges som en fysisk eller biologisk afgrænsning. 

Sammenhængen mellem det sociale system og dets omverden kan kun være en relation baseret 

på mening: 

”We can speak of “social system” whenever the actions of several people are 

meaningfully interrelated and are thus, in the very interconnectedness, marked off from 

an environment. As soon as any communications whatsoever takes place among 

individuals, social systems emerge.”(Luhmann 1982: 70) 

 

Systemets grænser udgør hverken nogen absolut eller endelig størrelse. Det banebrydende ved 

fremkomsten af teorien om kommunikationsbaserede sociale systemer er dets ”konstruktivistiske” 

idegrundlag (se ovenfor). Idegrundlaget tilsiger, at systemets grænser altid vil være situations- og 

kontekstafhængige.   

3.1.2 Funktionssystemer, kompleksitet og selvreference 
I konkrete analyser er det muligt at drage fordel af Luhmanns systemteori og begrebet om 

samfundet som opdelt i funktionssystemer. Der findes en del funktionssystemer i samfundet med 

hver sit generaliserede medie og dertilhørende koder. Funktionssystemer er ikke 

handlingssystemer, men orienteringssystemer. De er heller ikke geografisk bundne, men derimod 

globale og verdensomspændende. Samfundet er altså splittet op i en række parallelle systemer 

med hver deres medie, element, funktion og kode: 
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Figur 1 Model fra Andersen 2013: 81 

Funktionssystemer og de kompleksitetsreducerende organisationssystemer er hinandens 

omverden og gensidigt lukkede for hinanden. Når hvert funktionssystem eller organisationssystem 

lukker sig om sine egne hensyn, forsvinder også forestillingen om et samfund som en helhed. 

Hvert funktionssystem forenkler og iagttager ud fra sit eget perspektiv (selvreference).  

- Hvert enkelt funktionssystem ”nægter” at løse de andre funktionssystemers opgaver. Det er 

ikke økonomiens opgave at blande sig i, hvad der er et godt eller dårligt kunstværk, men 

alene hvad dets pris er. Hvad koster kunstværket?  

- Hvert enkelt funktionssystem udvikler eller stiller sin egen semantik til rådighed, som 

standardiserer og legitimerer den sprogbrug, som organisationer benytter sig i 

kommunikationen (La Cour, Højlund 2013: 187). 

Funktionssystemerne kan ikke foretage sig noget af sig selv. De er der bare. Det er dog muligt hele 

tiden at skifte mellem de forskelige optikker, dvs. mellem det økonomiske, det politiske osv. (jf. 

model ovenfor og eksempel ovenfor). 

At listen over funktionssystemer ikke er komplet skyldes, at funktionssystemer kun kan skilles ad i 

teorien. I teorien er der ingen grænser for antallet af funktionssystemer. I praksis er 

funktionssystemerne sammenblandede, og funktionssystemer leverer den forenkling, som giver 

kommunikation en fordel med at øge tempoet og tillade opbygningen af en ny kompleksitet. Når vi 

skal afgøre, om vi har fat i et funktionssystem, så er det vigtigt, at der ikke er for stor usikkerhed 

om koderne (jf. model ovenfor). Antallet af funktionssystemer er et empirisk spørgsmål og 

afhængigt af, hvorvidt funktionssystemet er i stand til at udvikle og forfine sin kode.  

Hvad er det så, som forhindrer at velfærdssystemet, turistsystemet, boligsystemet eller 

sundhedssystemet i at udfolde sig som et kodificeret funktionssystem? 

Svaret er, at funktionssystemer ikke kan være alt for veldefinerede, da de skal bibeholde evnen til 

at åbne sig mod fremtiden. Derfor er der heller ikke noget tvingende entydigt svar på, hvad 
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forskellen er på et færdigudviklet funktionssystem og et funktionssystem, som er under udvikling 

(Thyssen 2000: 64). 

Igennem de senere år er det blevet flittigt diskuteret, om fx ”sundhed” har udviklet sig til 

funktionssystemer med tilstrækkeligt stabilitet og entydighed. Noget af denne diskussion er taget 

med her, dels fordi den er god til at illustrere et funktionssystems operationer, og dels fordi 

”sundhed”, som en del af den daginstitutionelle hverdagsdiskurs, indgår som en del af baggrunden 

for iværksættelsen af denne undersøgelse (se afsnit 1.2.). 

Hvad angår ”sundhedssystemet” med koden rask/syg, som også er taget med i modellen ovenfor, 

så er der dem, der mener, at dette ”sundhedssystem” endnu ikke har foldet sig ud som 

funktionssystem. Det skyldes, antages det, at der endnu ikke er udviklet en kode, der formår at 

accelerere eller ligefrem teknologisere kommunikationen inden for dette system (Thyssen 2000: 

63).33 I ”sundhedssystemet” er det eksempel snarere reglen end undtagelsen, at forskelige 

interesser og hensyn kolliderer, når læger, patienter, forældre og sundhedsprofessionelle skal 

træffe beslutninger. Sådanne sammenstød er med til at underminere beslutningernes saglighed og 

legitimitet (Thyssen 2000: 50).34 Andre hævder, at sygdom, på linje med magt og ret, udgør et 

yderst alvorligt socialt anliggende. Sygdom forefindes ikke kun på et mikro-plan, mellem venner og 

i familier, men fordrer involveringen af et institutionaliseret makroplan eller samfundsbaseret 

”medicinsk system”. Koden i ”det medicinske system” har til opgave kun at selektere 

kommunikationsbidrag, som er inkluderet i systemet med distinktionen: syg/rask. ”Syg” 

repræsenterer i denne tænkning den positive side af distinktionen, fordi diagnosticering af 

sygdomme muliggør fremadrettet medicinsk behandling. ”Rask” opstår tilsyneladende i forbindelse 

med behovet for at dække over ”det medicinske systems” funktion, nemlig at gøre personer syge 

for efterfølgende at gøre dem raske og dermed sikre deres midlertidige status som sunde. I stedet 

for at sygdom opfattes som eksterne tilstande, der blot skal behandles i det omfang, det er muligt, 

så bliver beslutningen om sygdom truffet af systemet selv. Dermed kan sygdom fremstå som noget 

”funktionelt” positivt for systemet. (Clausen, Tække 2011: 3-6)35 

Empirisk er der belæg for at hævde, at der eksisterer et funktionelt uddifferentieret system, der 

beskæftiger sig med sundhed og sygdom i samfundet. Generelt er det muligt at skelne mellem 

33 Spørgsmålet er, om eksplosionen i velfærdsteknologiske projekter og løsninger inden for 

”sundhedssystemet” efter 2010 har gjort denne udtalelse til skamme.  
34 Thyssen mener i øvrigt, at det er i orden at beskrive sporten som et fuldbyrdet funktionssystem (Thyssen 

2000: 63).  
35 Den almindelige selvbeskrivelse inden for det institutionaliserede sundhedsvæsen er ”sundhedssystem” 

frem for ”sygdomssystem” (Clausen, Tække 2011: 3). 
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organisationers og andre funktionssystemers strukturelle koblinger til ”medicinsystemet”. Selv i en 

daginstitutionel virkelighed er det muligt at få øje på koblingen til ”medicinsystemet”. Når en 

kommunal organisation eksempelvis tillader indførslen af tiltag som ”sunde madordninger” og 

”motion” i daginstitutioner, så kobler denne kommunikation sig således også strukturelt til 

”medicinsystemet” (Clausen, Tække 2011: 10). 

Kompleksitet 

Inden for systemteorien betegnes et system som komplekst, når dets systemstruktur er så 

fleksibelt, at det kan tilpasse sig flere forskelige tilstande uden at bryde sammen. 

Systemets strukturer er ikke som i Talcott Parsons strukturfunktionalistiske systemteori fastlagt på 

forhånd, men tager form gennem systemets differentieringsproces (Luhmann 1982: 56-57). Det, 

som grundlæggende karakteriserer forholdet mellem system og omverden, er, at omverdenen altid 

tilbyder flere muligheder, end det er muligt for systemets strukturer at tilpasse sig. Systemet 

presses hele tiden til at forøge egen-kompleksiteten og reducere omverdens-kompleksiteten. 

Forøgelsen af systemets egen-kompleksitet sker gennem systemets uddifferentiering i 

funktionsspecifikke subsystemer.36  Som nævnt ovenfor, så hjælper distinktionen eller den 

operationelle kode mellem: syg/rask eller sund/usund systemet med at nedbringe omverdenens 

kompleksitet. Distinktionen: sund/usund fungerer som en slags formel, der letter kommunikationen, 

og som ikke mindst i orienteringen rettet mod sundhedssystemet, giver den enkelte en mulighed 

for at monitorere eksempelvis egen livsstil (Clausen, Tække 2011: 4).  

Foruden at benytte sig af metoder til at forøge egen-kompleksiteten og reducere omverden-

kompleksiteten, så benytter systemet sig også af selektion til at stabilisere sig selv. Systemet har 

kun høj sensibilitet over for visse problemtyper. Disse typer faslægges af systemets funktion. Ved 

at reducere antallet af inputs fra omverdenen kan systemet tillade sig at være indifferent over for 

andre problemtyper, og opnår derved en betragtelig reduktion af omverden-kompleksiteten. 

Problemet med selektion er dog ifølge Luhmann, at den samtidig med en sådan reduktion af 

kompleksitet i omverdenen samtidig slækker på systemets mulighed for at orientere sig i forhold til 

sin omverden (Luhmann 1981: 21). 

Selvreference 

Luhmann mener at selvreferentielle systemer er typiske for de moderne samfund. Et 

selvreferentielt system bliver defineret på følgende måde: 

36 At tage en uddannelse bliver ofte anvendt som eksempel på en strategi til forøgelsen af egen-

kompleksiteten. 
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”Als selbsreferentiel kann ein system bezeichnet werden, das die elemente…….. aus 

denen es besteht, selbst produziert und reproduziert.”(Luhmann  1981: 33) 

Med inspiration fra biologerne Maturana og Varela præsenteres ideen om, at systemer ikke er 

direkte, men indirekte afhængig af deres omverden. For systemet betyder dette et større spillerum 

og mindre afhængighed af forandringer i omverdenen (Luhmann 1981: 35).37 Luhmann hævder 

dog ikke, at systemer alene refererer til sig selv. Systemets relationer er også præget af 

interdependens. Der foregår en udveksling af såvel materielle ydelser som af information mellem 

system og omverden. Udveksling af information mellem system og omverden sker primært for at 

stabilisere systemet: 

”Information is an internal change of state, self-produced aspect of communicative 

events, and not something which exist in the environment of the system and has to be 

exploited for adaptive or similar purposes.” (Luhmann 1985: 17) 

I systemteorien er det organisationer, der, som modsvar til en overældende kompleksitet i 

omverdenen, skal tilvejebringe de nødvendige strukturelle rammer for kommunikationen. Det 

selvreferentielle system er grundlaget for, at organisationer kan tilskrive sig selv betydning 

eller kondensererede former for mening (La Cour, Højlund 2013: 189).  

3.1.3. Iagttagelse af anden orden 
Når jeg vælger at anvende et ”anden-ordens-iagttagelsesblik” på fænomener i den kommunale 

forvaltning og den daginstitutionelle praksis, så accepterer jeg samtidig også den medfølgende 

systemteoretiske præmis om, at en omverden ikke selv kan bede om at blive iagttaget på en 

bestemt måde. Objekter er altid objekter for et subjekt. 

Inden for systemteori er det en generel vedtaget forudsætning, at iagttagelse altid foregår inden for 

rammen af en forskel, som altid vil dele verden i iagttager og iagttaget. Enhver iagttagelse er en 

operation, som stadfæster en forskel, men hvor forskellen samtidig ikke er synlig for iagttageren 

selv. Kommunikation opfattes som en handling af observation, der angiver en skelnen, og med 

andenordens-iagttagelse som analysestrategi, så medfølger en vigtig kritisk distanceret holdning til 

de organisatoriske observationer (Thygesen, Andersen 2012: 166). 

37 ”Selv-reference” er det systemteoretiske begreb, der bedst modsvarer bevidsthedsfilosofiens begreb om 

”selv-refleksion”. Se Harste 1987. 
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Med mit ”anden-ordens-iagttagelsesblik” kan jeg nu slå fast, at der er forskel på, hvordan 

rammerne for den institutionelle og organisatoriske indsats og styring af kvalitet i daginstitutioner 

kommer til syne i den kommunale forvaltningspraksis og i det pædagogiske arbejde: 

 ”Man ser det man ser, men man ser ikke det blik og den forskel, man ser med”. 

(Andersen 2008:21) 

Forskellen udgør således iagttagelsens ”blinde plet”, og det er en del af Luhmanns og 

systemteoriens epistemologiske program at iagttage andre iagttagelsers ”blinde pletter” (Andersen 

2008: 22). Spørgsmålet er så, hvilke analysestrategiske indsigter et ”anden-ordens-

iagttagelsesperspektiv” kan bidrage med i denne sammenhæng? 

Iagttagelsespositionen kan sammenfattes i følgende punkter:  

 En ”anden- orden-iagttager” begriber, at det handler om at iagttage, hvordan de andre 

iagttager. 

 En ”anden-ordens-iagttager” opfatter, at verden er polykontekstuel, og kan derfor også, 

gennem det valgte ”blik”, selv beslutte, hvordan omverdenen træder frem.  

 En ”anden-ordens-iagttager” spørger ikke om, hvad en forvaltningsenhed eller pædagogisk 

organisation er, men forsøger mere at afdække, hvordan forestillingerne om en 

forvaltningsenhed eller pædagogisk organisation er blevet til. 

 En ”anden-ordens-iagttager” forstår, at kommunale forvaltninger og pædagogiske 

institutioner er underlagt en organisatorisk ramme eller ”setting” med en specifik 

konstruktionshistorie.  

Med et så stramt analyseblik som dette systemteoretiske iagttagelsesperspektiv implicerer, er det 

oplagt, at der i studiet af samarbejdet om den kommunale styring af kvalitet i daginstitutioner ikke 

skal fokuseres på, hvordan ansatte i de berørte organisationer iagttager kvalitet, men derimod på, 

hvilke muligheder organisationen kan tage i anvendelse for at understøtte den fortsatte 

kommunikation om kvalitet i dagtilbud.  

Der vil således ikke blive fokuseret på enkeltinformanters vurdering af, hvor meget indflydelse de 

selv, kolleger og andre mener, de har på rammerne for kvalitet i daginstitutioner. Et sådant ”blik” på 

samarbejdet mellem kommunalforvaltning og daginstitutioner om kvalitet vil alene repræsentere en 

”første-orden-iagttagelse”. Et ”anden-ordens-iagttagelsesperspektiv” vil derimod koncentrere sig 

om de kommunikationsudkast i den kommunale forvaltning og pædagogiske institutioner, som 
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konkret må antages at skabe eller have skabt ”forventninger til kommunikationens mulige 

fortsættelse” (Andersen 2008: 26). Med dette perspektiv foreligger der heller ikke nogen forestilling 

om, at en undersøgelses kvalitet afhænger af, hvor mange undersøgelser, som med samme 

udgangspunkt ville nå frem til samme resultat (jf. kapitel 5 om Metode). Hvis andre undersøgelser 

når frem til samme resultat, så vil en konstruktivist mene, at dette ikke nødvendigvis må henføres 

til kvaliteten af det metodiske design i analysen, men måske snarere, at den interne konstruktion af 

kilder i analysestrategien har været den samme (Andersen 1999: 188)  

3.1.4. Beslutninger i et politisk system 
”Kvalitet i dagtilbud” hører under det politiske systems uddifferentiering til et funktionelt system 

med magt som det symbolsk generaliserede medie og med den specifikke kode styret/ikke styret 

(se figur i afsnit 3.2.2.). Som modsvar på de generelle kompleksitetsstigninger i samfundet, så 

tvinges det politiske system til løbende at foretage en funktionel uddifferentiering i mindre systemer 

(subsystemer). ”Kvalitet i dagtilbud” begribes således både som del af et uddifferentieret politisk 

system, og også som organisation forstået som et kommunikationssystem, der kommunikerer med 

beslutninger som ”sprog” (Andersen 2012 (a): 52).  

Beslutninger træffes fx gennem medierne ’penge’ eller ’gældende ret’. Forholdet mellem beslutning 

som form, mellem det funktionelt uddifferentieret politiske system og organisation, og mellem 

funktionssystemet generaliserede medie kan illustreres således: 

 

 

Figur 2. Forholdet mellem beslutning og funktionssystem: Andersen 2012 (a): 78
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Det politiske funktionssystem stiller med andre ord medie og kode til rådighed. Det afgrænser sig 

samtidig fra omverdenen gennem opstilling af betingelser for medlemskab af organisationen, og 

dermed styrer det også, hvem det er muligt for at bidrage til kommunikationen i organisationen 

(Clausen, Tække 2011). 

Det politiske system foretager således en nødvendig opdeling i specifikke områder for politik, 

forvaltning og publikum38: Mere specifikt om det politiske systems funktioner: 

1. Politikfunktionen handler om at skabe politisk støtte til beslutninger og programmer. 

2. Forvaltningsfunktionen består i at udarbejde og træffe bindende kollektive beslutninger i 

overensstemmelse med politisk forudbestemte kriterier. 

3. Publikumsfunktionen ligger i at konvertere erfaringerne med resultatet af de bindende 

beslutninger til nye motiver for beslutningstagning. (En uddybning af publikumsfunktionen til 

sidst i afsnittet). 

Det politiske system må være tilpas løst struktureret til at kunne garantere, at nogle endnu ikke 

definerede beslutninger accepteres (Luhmann 1982: 146). Niels Åkerstrøm Andersen siger det på 

den måde, at beslutninger ikke lægger fremtiden fast. Der produceres konstant usikkerhed i 

systemet, fordi det bliver synligt, at der kunne være blevet truffet en anden beslutning.39 Det 

politiske system konstituerer sine egne muligheder, fordi det akkurat kun tillader, at det bliver de 

politisk forudbestemte og funktionsrelevante forventninger, som inddrages i den politiske 

beslutningsproces. I det politiske system udøves den officielle magt legalt på grundlag af 

beslutningskompetencer 40. Magtmediet, som organiserer kommunikationsprocessen, kan dog ikke 

garantere, at formidlingen af beslutningspræmisser til forvaltningen bliver bindende. Til dette formål 

benytter det politiske system sig af nogle af de andre kommunikationsmedier, nemlig ret og penge. 

38 Fordelen ved denne differentiering består i ”einer beträchtlichen Ausweitung des Kommunikationstypus 

damit auch in höherer Abhängigkeit von interner Kommunikation und, im Zusammenhang damit, in einem 

stärkeren Ausdifferenzierung von Teilsystemen im politischen system, die bei höher wechselseitiger 

Interdependenz einander als Umwelt sehen und behandeln und den Kommunikationsprozess auf diese 

wiese filtrieren und vereinfachen können” (Luhmann 1981: 44). 
39 I analyseafsnittet (kapitel 7), så uddyber jeg denne pointe, og kalder den for en vigtig redundant operation, 

der skal sørge for, at beslutninger aldrig får karakter af endegyldige eller uigenkaldelige beslutninger. Se 

Andersen 2012 (a): 52-54. 
40 Det er muligt at fastlægge magt i det politiske system på følgende måde: ”Power exists whenever a 

decision-maker chooses one specific possibility from among many and when this selection is in turn 

accepted by others as a premise for their own decision-making – even though it is obvious that there are 

other possibilities, the subordinates are in turn motivated to implement the decision” (Luhmann 1982: 151). 
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Med hjælp af fx rets-bestemmelser og pengebevillinger bliver det nu muligt for det politiske system 

at opnå politiske resultater, der ikke indeholder stillingtagen til virkningen eller effekten af de 

enkelte beslutninger. De interne relationer i det politiske system (publikum-politik, politik-

forvaltning, forvaltning-publikum) karakteriseres i øvrigt som ydelser. Disse ydelser aktiveres først 

og fremmest, når der i samfundets øvrige funktionssystemer indtræder et behov for bindende 

beslutninger (Luhmann 1981: 81), og når den bindende virkning af fx en forvaltningsafgørelse kan 

indpasses i publikumsstrukturen.41 

I det politiske system er overgangen til en velfærdstatslig politik og en demokratiseret forvaltning 

ensbetydende med en uddifferentiering af en politisk relevant publikumsfunktion.  Denne 

uddifferentierede publikumsfunktion finder jeg særdeles relevant at koble til min problemstilling om 

styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud42.   

En besluttet politik om kvalitet i dagtilbud vil altid gennem lovgivning sætte grænser for den 

kommunale forvaltnings beslutninger.  Forvaltningen er kun i stand til at binde sig selv og sit 

publikum gennem beslutninger som kan reagere på andre systemers beslutninger (Luhmann 1981: 

45-46) Resultatet bliver, at vi i en demokratiseret velfærdsstat får en forvaltning som kun kan 

manifestere sig selv gennem et samarbejde og ved at gennemtrumfe sine egne ønsker: 

”Die Verwaltung kann in immer mehr Bereichen auf ihr Publikum nur noch einwirken, 

wenn dieses zur Kooperation bereit ist, Informationen gibt und eigene Wünsche 

durchsetzen kann.”. (Luhmann 1981: 47) 

Når forvaltningen tvinges til at gennemsætte egne ønsker, ændres de måder hvorpå forvaltningen 

adresserer forventninger til sin omverden. Hvis du ikke spiller en umiddelbar rolle i fx udførelsen af 

kvalitet i dagtilbud (performance role), er det givet, at du har en vigtig funktion som publikum 

(audience role) (Luhmann 2010: 353-446, Stichweh1997, Andersen 2012 (b): 110-113) Med 

henvisning til afsnit 3.4.2 kan det konstateres, at det funktionssystemet selv, der producerer såvel 

41 Bureaukratisering er udtryk for, at det ikke har været muligt at opnå resultater gennem skabelsen af 

bindende beslutninger i det politiske system. 
42 For mig er publikumsfunktionen i det politiske system især relevant fordi den kan hjælpe til med at 

fastlægge indholdet af samarbejde: ”Der Umbau hat sich schrittweise vollzogen. Ausgehend von der 

organisatorish und institutionell realisierten Vorgabe des ”Staates” (”government”) und dessen 

Binnendifferenzierung nach dem Gewaltenteilungsschema hat zunächst die Demokratisierung des 

politischen Systems zur Ausdifferenzierung eine politischen relevanten Publikums gefürht, das in allen 

politishen Operationen (nicht nur in den ”eigenen” Handlungen des Publikums, den Wahlen) 

mitbestimmende Bedeutung besitzt.” (Luhmann 1981: 44) 
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sine egne performance roles som sine audience roles, og derfor er det efterfølgende også muligt at 

udlede, at hver eneste audience roles udtrykker forskellige forventninger til individet (Andersen 

2012 (b): 110-113).   

Figur 3: Model fra Andersen 2013: slide 28 

Figuren illustrerer, at publikumsrollen ikke er noget som eksisterer uden for systemet. Publikum 

kan ikke øve direkte indflydelse på systemets funktion, og enkeltindivider vil altid blive adresseret 

med lige nøjagtig den type forventninger som svarer til deres rolle i systemet som enten udøvende 

eller som betragter. Derfor vil det som udgangspunkt heller ikke være muligt for den pædagogiske 

institution eller forvaltningen at stille grundlæggende spørgsmålstegn ved hinandens performance 

role. Dette har som konsekvens, at både forvaltning og pædagogiske institution godt kan invitere 

hinanden til samarbejde om eksempelvis kvalitet i dagtilbud, men så kun på den betingelse, at de 

ikke blander sig i hinandens performance (Andersen 2012 (b): 112).   

3.2. Systemteori som grundlag for institutionelle analyser af organisationer 
med fokus på samarbejdet om styring af kvalitet i dagtilbud 
Det vigtige spørgsmål i relation til en kvalitetsreform, der skal afstikke rammerne for den 

institutionelle og organisatoriske indsats for kvalitet i daginstitutioner er, hvordan de værktøjer og 

teknikker, som er blevet sat i spil for at sikre og forbedre kvaliteten af intervention, virker i en 

kommunal virkelighed i konstant forandring.  
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I lyset af det erklærede systemteoretiske udgangspunkt, som er bredt ud i afsnit 3.1, er det 

naturligt at fortsætte med at undersøge, hvorledes organisationsteorien og institutionel teori med et 

systemteoretisk tilsnit udlægger forandringer og hele grundlaget for de beslutninger, der træffes i 

kommunale forvaltninger og daginstitutioner.  

Klassisk organisationsteori og institutionel teori og analyse fokuserer grundlæggende på det 

sociale og psykologiske niveau, det organisatoriske niveau og det økologiske niveau. Inden for de 

klassiske analyser af private og offentlige organisationer og institutioner skelnes mellem forskellige 

perspektiver: Der skelnes typisk mellem det rationelle, det fysiske og det åbne systemperspektiv.  

Perspektiverne kombineres ofte med henblik på at forstå organisationernes og institutionernes 

mangfoldighed og kompleksitet (Scott, Davis 2007). Det er endvidere også muligt at skelne mellem 

kvalitativt forskellige opfattelser af organisatorisk struktur, adfærd, ændringer og ledelsesmæssige 

roller inden for den systemteoretisk inspirerede organisationsteori (Astley, Van de Ven 1983). 

I diskussionen af institutionalisering, så identificeres tre grundlæggende mekanismer for 

organisatorisk diffusion: en tvangsmæssig, en normativ og en mimetisk diffusionsmekanisme. Med 

udfoldelsen af disse institutionelle diffusionsmekanismer forsøger DiMaggio og Powel at forklare, 

hvordan beslutninger vedtages (DiMaggio, Powell 1983). Senere undersøgelser af 

institutionalisering har mere fokuseret på rationaliserede myter og senere igen på, hvordan 

organisationer reagerer, når de udsættes for et stort institutionelt pres (Sahlin, Suddaby (eds.) 

2008). 

Inden for de seneste år har der bredt sig en interessant systemteoretisk udlægning inden for 

organisations- og institutionel teori med interessante implikationer for eksempelvis opfattelsen af 

samarbejdet om styring af kvalitet i de kommunale daginstitutioner. Nu er det blevet langt 

tydeligere, at regionale og lokale organisationer i højere grad end tidligere anerkendes som en 

vigtig del af den institutionelle kontekst. (Sahlin, Suddaby (eds.) 2008: 30) 

En systemteoretisk tilgang som fundament for analyse og behandling af komplekse organisationer 

og institutioner kan med fordel trække på det grundlæggende arbejde i Cohen og March (1972) og 

Weick (1976). Med en henvisning til deres banebrydende arbejde om løst koblede systemer, om 

carbag-can modellen, og om ”organiseret anarki”, hvor de revolutionerede organisationsteorien og 

forskningen i institutionelle forandringer og udvikling, så bliver det fremover muligt fx at opfatte den 

organisatoriske beslutningsproces som begivenheder, der udfolder sig af flere forskelige grunde. 
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Her kan vi tale om både ulykker, vane eller personlig præference og hensigtsmæssighed (Astley, 

Van de Ven1983: 252). 43   

Den systemteoretiske tilgang til organisation og institutionel analyse fremhæver og indfører et 

konsekvent funktionelt perspektiv. Med begrebet om "anden ordens iagttagelse" fastholdes tesen 

om, at organisationer, institutioner og deres medarbejdere er henvist til kun at kunne iagttage 

hinanden som omverden (Luhmann 2006, Andersen 2012 (a)). Dette er også baggrunden for, at 

det dels bliver umuligt, men også irrelevant, at iagttage medarbejdernes individuelle og subjektive 

ønsker eller ambitioner. Der åbnes i stedet op for observation af den kommunikation som i det 

enkelte tilfælde refererer til konstruktionen af subjektiviteten (Thygesen (ed.) 2012). Det kan 

tilføjes, at der er lige så mange omverdener i spil i organisationen, som der er styringsteknologier 

(ex kvalitetsstyringsteknologi). Målet for eksempelvis en anden ordens daginstitutionsledelse er, at 

blive i stand til at se den forskel som styringen afsætter (Thygesen & Tangkjær 2008: 192-196).  

Med dette systemteoretiske blik in mente bliver det nu også relevant at inddrage og undersøge de 

foreliggende mere klassiske analyser af sammenhængen mellem systembaseret organisatorisk 

kommunikation og institutionel teori: 

Scott forsøger at bestemme det eksplicitte institutionelle element i ethvert organisatorisk system. 

Han understreger, at den politiske og analytisk opmærksomhed ofte er fokuseret på 

lovgivningsmæssige eller kulturelt-kognitive faktorer. Institutioner kommer på den måde til at blive 

opfattet som systemer af regler eller som et styringssystem opretholdt ved tvang (Scott og Davis 

2007: 258-259). 

Czarniawsky og Joerges mener, at teorier om organisatorisk og institutionel handlen har en 

tendens til at forenkle og undervurdere organisatoriske forandringer. De mener, at disse teorier 

ikke har nok opmærksomhed rettet mod den systematiske refleksion eller det, de kalder for den 

”ikke-reducerbare” kompleksitet ved organisationers liv. Det er på denne baggrund, at de anbefaler 

en ny strategi til analyse af komplekse organisationer; en "de-paradoxification strategy” 

(Czarniawsky og Joerges 1996: 16). Jeg vender mere specifikt tilbage til denne systemteoretiske 

analysestrategi i afsnit 3.5.. 

Systemteori kan bidrage til at præcisere, hvordan identiteter og grænser er blevet et handicap for 

organisationen (Schreyögg, Sydow 2010: 1253). På grund af beslutningsprocessens 

uforudsigelighed konfronteres beslutningstagerne med en tvetydighed, der medfører, at 

43 De velkendte klassiske organisationsteorier om det åbne og det naturlige system har trukket betydelige 

indsigter fra dette arbejde af March og Olsen (1972), Weick (1976), Scott og Davis 2007). 
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organisationer aldrig fuldt ud vil kunne komme til at forstå deres komplekse omgivelser (Schreyögg 

og Sydow 2010: 1253). Ved konstant at skabe forventninger og kopiere de organisatoriske skel og 

den organisatoriske identitet bliver det muligt for organisationerne at bygge sig selv langsomt op. 

Det er også muligt for organisationer at håndtere modsætninger. Det foregår ved samtidig at 

balancere og kompensere de paradoksale spændinger på systemniveauet (Schreyögg og Sydow 

2010: 1258). En håndtering af modsætninger i organisationen opfattes ydermere som separat og 

vigtig selvstændig funktion i en organisation; en funktion der er tænkt som en beskyttelse af 

dynamikken i systemet. På spørgsmålet om, hvordan organisationer forsøger at håndtere 

modsætninger, paradoksale spændinger og kompenserende processer henviser Van de Ven til 

begrebet: ”den paradokse administration”. Eksistensen af ”paradoks administration” antages ikke 

kun at producere mange af organisationens modsætninger i hverdagen, men antages også at 

skabe en produktiv dialektisk spænding inden for organisationsteorien. (Astley og Van de Ven 

1983: 264) 

Med denne reference til den systemorienterede klassiske organisationsteoris tilgang til 

spændinger, modsætninger og paradokser i organisationer og institutioner er det nu relevant at 

diskutere, hvorledes moderne systemorienteret organisationsteori forholder sig til selvsamme 

fænomener. 

3.3. ”Afparadoksering” 

I kapitel 6, som indeholder afhandlingens analysestrategi, vil jeg gå dybere ind i spørgsmålet om 

grundlaget for studiet af begreber som: ”system”, ”organisation”, ”samfund”, ”politik” og 

”kompleksitet ud fra en semantisk analysevinkel. Det skal her blot nævnes, at moderne 

systemorienteret organisationsteori ønsker at åbne for brugen af flere analyseredskaber, og at 

netop den moderne ’sociologiske institutionalisme’ eller den ’semantiske institutionalisme’ af nogen 

opfattes som en mulig ny-udvikler af systemteorien (Højlund, La Cour 2013: 185-202). 

Som tidligere nævnt kan organisationer opfattes som et biprodukt af en række 

beslutningsparadokser, og derfor er det muligt at studere selve dannelsen af en organisation med 

fokus på strategierne for, hvorledes organisationen tackler paradokser (Andersen 2012: 51-57, 

Rennison 2014:85). 

For det første, så skal man holde øje med, om beslutninger (jf. afsnit 3.2.6), som jo udkaster 

forventninger til fremtiden, men som paradoksalt nok altid træffes bagud, også har kvaliteten til at 

fungere som præmis for de fremtidige beslutninger. I organisationen er det således kun 

kommunikerede beslutninger, der kan fungere som beslutningspræmis for fremtidige beslutninger. 
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Det interessante for en organisationsanalyse, og dermed også for min analysestrategi, bliver med 

andre ord, hvordan medarbejderne opfatter, at der kommunikeres om beslutninger. 

For det andet er det et paradoks, at det kun er de spørgsmål, der i organisationen kan defineres 

som ubesluttelige, som kan besluttes. Ideen er den, at beslutninger helst ikke må være alt for 

besluttede. Hvis beslutningerne er alt for besluttede, så udelukkes muligheden for at øge 

kommunikationen gennem den for systemet så nødvendige kompleksitetsstigning. De bedste 

beslutninger for systemet bliver dermed dem, som ikke er alt for besluttede.  

Af den grund kan det også være et muligt organisatorisk opmærksomhedspunkt at iagttage, 

hvordan den enkelte organisation forsøger at undgå tendensen til at fastholde sine egne 

beslutninger (Andersen 2011: 62-63) og dermed kommer til at skabe forventninger hos 

medarbejderen, som ikke kan indfris. Det er muligt for organisationer at tackle beslutningens 

indbyggede paradoks på forskellig vis. Det, at en beslutning altid vil skabe usikkerhed om allerede 

trufne beslutningers karakter af beslutninger, og som vi tidligere har set, tvinger beslutninger til at 

blive fulgt op af nye beslutninger, er baggrunden for, at ubeslutsomhed nu kan opfattes som et 

bestemt beslutningsprogram eller en bestemt styringsteknik.  Organisationers udvikling af 

programmer for ubesluttelighed er altså organisations forsøg på at imødegå opståede paradokser. 

I forlængelse heraf bliver det nu også tydeligt, hvor svært det er for kommunikationen i 

organisationen at undgå at potentialisere alternative beslutninger (ex spin, konspirationsteorier 

m.m.), dvs. at lukke fuldstændig ned for udfordringer til beslutningen.  

For det tredje findes der et utal af kriterier for, hvornår en beslutning reelt set er besluttet. Det er 

paradoksalt, at det kun er beslutningen, der kan afgøre, hvornår noget er besluttet: det, som 

kommunikeres som en beslutning, er i sig selv en beslutning. Beslutninger er ”motoren” i 

organisationers ”maskinrum”. Organisationer tvinges til konstant at forholde sig til paradoksale 

beslutninger; beslutninger som danner grobund for usikkerhed og behovet for en konstant 

fornyelse af beslutninger. Når man skal se på, hvordan organisationen er og fungerer, så skal man 

derfor også undersøge, hvordan organisationen forsøger at undgå de ovenfor nævnte paradokser; 

dvs. hvordan organisationen ”afparadokserer” beslutninger og gør dem til nye 

beslutningspræmisser. Det er på denne måde, at ”afparadoksering” bliver til en strategi til 

håndtering af paradokser med henblik på en fortsættelse af kommunikationen i organisationen 

(Andersen 2012 (a): 57-65). 

Nu følger en uddybning af strategien for, hvorledes ”det ubesluttelige” alligevel kan gøres 

beslutteligt. De nedenfor anførte begreber vil kunne anvendes som inspiration til de empiriske 
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”håndtag” for en iagttagelse af kommunikationen mellem den kommunale forvaltning og 

daginstitutioner om kvalitet (Andersen 2012: 57-58).  

Saglig ”afparadoksering”: 

Strategien for saglig ”afparadoksering” går ud på, at få beslutninger til at ligne reaktioner på en 

upåvirkelig og indiskutabel omverden. Ved at ”naturalisere” eller ”fakta-belægge” organisationens 

omverden kan ubeslutsomheden transformeres til en naturlig reaktion på en omverden, der ikke er 

til at overtale. I interview vedrørende undersøgelsen af samarbejdet mellem kommunalforvaltning 

og daginstitutioner om kvalitet, er det relevant at spørge ind til den kommunikation, der har en 

tendens til at anvende ”uomgængelighed” som begrundelse og beslutningspræmis. 

 

Temporal ”afparadoksering”
Denne strategi drejer sig om at få beslutninger til at virke nødvendige. De skal i nuet være så tilpas 

anmassende, at de ikke kan udsættes til et andet tidspunkt. ”Afparadoksering” drejer sig om at 

afbryde snak og skabe et momentum for beslutningen. Gennem interview er der mulighed for at 

undersøge og se nærmere på i hvilket omfang beslutningsøjeblikke, i relation til implementeringen 

af ”kvalitet i dagtilbud”, udskydes eller fremskyndes, og om beslutningen, når den er truffet ikke blot 

er en italesat handling, men også indeholder den form for nødvendighed, der betyder, at 

beslutningen også kan blive effektueret. 

 

Social ”afparadoksering”
Denne strategi for, hvordan ”afparadoksering” kan medvirke til, at kommunikationen fortsætter og 

ikke afbrydes, foregår ved, at beslutningerne skal fremstilles, så det ser ud som om, at de allerede 

er blevet truffet, og at det blot er en formalitet at føre dem ud i livet. Ved at tildele centrale politiske 

aktører og interessenter i omverdenen meget autoritet og stor betydning kan beslutningen ende 

med at få karakter af et socialt imperativ. Gennem interviews vil det være muligt at undersøge, i 

hvilket omfang der i forbindelse med forvaltningens og de pædagogiske institutioners beslutninger 

og samarbejde om ”kvalitet i dagtilbud” udpeges og henvises til aktører i omverdenen med stor 

autoritet. 

 

Ved at udfolde begrebet om ”afparadoksering” i organisationen med udgangspunkt i vedtagelsen 

af kvalitetsreformen er det nu også muligt at undersøge, om eksempelvis denne beslutning betød, 

at de berørte organisationer og fagprofessionelle ledere havnede i situationer med paradoksale 

forventninger. Der er i hvert fald nogen, der hævder, at dette var tilfældet: Som bindeled mellem et 

politisk, forvaltningsmæssigt og fagprofessionelt niveau, der aldrig helt forstår hinanden blev de 
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fagprofessionelle ledere med kvalitetsreformen nu kun tilbudt en mulighed for handling; nemlig på 

én og samme tid at yde modstand rettet mod  

 

”… the self-appointed fencing and conservatism of the professionals, who never want 

change, as well as resistance towards the rigid causality of steering rationales  and 

performance measures from both central and local government, who always want 

change.” (Sløk, Pedersen 2011: 10)  

Med henvisning til eksempelvis en daginstitutionsleders manøvrerum vil det nu være muligt at 

opfatte den paradoksale tilstand som en åbning over for produktiv kritik af begge parter; en kritik 

rettet både mod pædagogerne og kommunens ledelse. Hvis eksempelvis en daginstitutionsleder 

begriber, at hun eller han er underlagt paradoksale forventninger, så kan en egentlig 

”deparadokseringsproces” begynde. Betina Rennison kalder det for en ”re-paradokseringsstrategi”, 

hvor det ikke drejer sig om at omgå paradokserne i organisationen, men om proaktivt at udnytte 

paradoksernes innovative kapacitet til om muligt at skabe noget merværdi i organisationen 

(Rennison 2014: 87). I forhold til daginstitutionerne vil processen kunne styrkes yderligere, hvis 

eksempelvis daginstitutionslederen allerede har erkendt behovet for at have pædagogiske 

medarbejdere med kompetencer, der rækker til andet og mere end fagprofessionel pædagog.44 

3.4. Kvalitetsreformen som ny teknologi: hybrid eller ”self-suspension”? 

Den systemteoretisk inspirerede hybrid-metafor eller hybrid-figur og dens mulige anvendelse og 

relevans som styringsteknologi i en administrativ og fagprofessionel kontekst har således været 

produktiv inden for organisationsteorien i en del år. 45  

Inden for de seneste år har ideen om beslutningstageres ”self-suspension” i forsøget på at få de 

”reformberørte” til selv at tage ansvar for de nødvendige forandringer taget over, der hvor ”double-

bind-begrebet” slap. Det er vigtigt at gøre de involverede til medspillere i reformprocesserne. Se fx 

Philippopoulos-Mihalopoulos 2012, Højlund, Knudsen 2012, Jensen 2012, Teubner 1996, 2006, og 

Pedersen 2011). 

44 På konferencen ”Kampen om daginstitutionen” af holdt den 28. februar 2014 på Århus Universitet, Institut 

for uddannelse og pædagogik (DPU), der vurderede lektor Peter Østergaard Andersen fra KU at den nye 

Pædagoguddannelse risikerede at afstedkomme nye ”kompetenceregimer” inden for pædagogisk og 

daginstitutionelt arbejde. 
45 "Double bind" producerer ikke en organisatorisk skizofreni, men en organisatorisk fleksibilitet", DiMaggio, 

(red.) 2001: 101. 
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Spørgsmålet er, om kvalitetsreformen repræsenterer en ny dagsorden for generelle ændringer i de 

kommunale styreformer og teknikker, fx inden for reguleringen af samarbejdet mellem kommunen 

og daginstitutioner. Der er forskere, som vælger at anvende metaforen ”Conundrum” (gåde) til en 

udlægning af ”kvalitetsreformens" velfærdspolitiske indhold (se kapitel 2) (Jensen 2012: 124-147). 

Hvordan er det muligt at imødekomme stigende velfærdsforventninger og efterspørgsel i en 

kontekst med begrænsede ressourcer? Det anerkendes, at der med vedtagelsen af 

"kvalitetsreformen" tillades nye måder at organisere og levere offentlige tjenester og 

velfærdsservice på (Jensen 2012: 136), men der bliver samtidig også sat spørgsmålstegn ved, om 

det kan lade sig gøre at undgå det sædvanlige politiske slagsmål om ”demokratiske interesser” 

(March og Olsen 1995, Osbourne 2010).  

Spørgsmålet er med andre ord, om det er muligt at basere en større reform (fx ”kvalitetsreformen”) 

om organisatoriske og institutionelle forandringer for fremtidige borgere på bekostning af 

erhvervede politiske og økonomiske rettigheder for de nuværende borgere? (Jensen 2012: 145). 

Antagelsen er, at først når reformerne er blevet taget for givet blandt de vigtigste interessenter, kan 

beslutningstagerne suspendere deres egen suspension og gå i gang med at genvinde ejerskab til 

beslutningen og påtage sig ansvaret forandringerne (Jensen 2012:124). 

Kvalitetsreformen er et godt eksempel på, hvorledes styring kan udlægges som et komplekst 

samspil mellem regulering og selvstyring. I sammenligning med fx England og USA er den danske 

model for kvalitetsudvikling en ”blød” styringsmodel.  Den består af såvel måleligt og 

sammenligneligt som af ikke-måleligt og ikke-sammenligneligt indhold. (Hjort 2012)  

På ene side er det muligt at sandsynliggøre, at det var hele det politiske system og styringsfelt, 

som blev påvirket gennem kvalitetsreformens opskrift på kvalitet og modernisering. Med 

kvalitetsreformen som afsæt kunne der efterfølgende tegnes et bredere perspektiv på 

samfundsmæssig styring. Under overskriften New Public Governance eller Netværksstyring, blev 

der fremadrettet nu fokuseret på netværk, tillid og tværorganisatoriske samarbejder, ligesom der 

blev slået stærk på faglig stolthed, handlingsduelighed, kreativitet og innovation i en form for 

samstyring af den offentlige velfærd. Sidst, men ikke mindst, blev der, jf. ideen om 

beslutningstageres selvvalgte ”suspension” på forrige side, peget på vigtigheden af dialog og 

interaktion mellem fagprofessionelle og borgere (Osborne 2010, Torfing 2008, Pedersen 2012).46  

På den anden side er det også muligt at beskrive udmøntningen af kvalitetsreformen som en 

ensidig og instrumentel brug af bureaukratiet gennem brugerstyring, dokumentation og evaluering, 

46 Dorthe Pedersen beskriver ligefrem kvalitetsreformen som et opgør med NPM-tankegangen.  Pedersen 

2012: 35-42. 
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resultatmålinger, processtyring og redskaber til sikringen af kvalitet i de offentlige serviceydelser. 

De fagprofessionelle ledere fik med kvalitetsreformen tildelt en ufrivillig, men ikke desto mindre 

afgørende rolle, som bindeled mellem kvalitet på mange niveauer. Lederne i eksempelvis den 

kommunale forvaltning skulle nu fremadrettet samtidig ”bære og begrunde” modsatrettede hensyn 

og krav (Dalsgaard, Jørgensen 2010: 140) I kvalitetsreformen blev ledelse indskrevet særskilt og 

med afgørende betydning for overskridelsen af paradokserne i styringen af den offentlige 

velfærdsproduktion.  De fagprofessionelle ledere i kommunerne blev på den måde efterladt med 

en næsten umulig opgave. De blev nu sat til at håndtere de konstitutionelle ”hybride” eller 

paradoksale forventninger om mulige handlinger og interventioner. De blev sat til at administrere 

”performance” i form af ad-hoc-registreringer og administration af performancedata på eksempelvis 

daginstitutionsområdet. Det vil sige, at der i kommunerne blev indført nye styringstiltag og nye 

styringssystemer i et allerede eksisterende styringssystem og i en allerede eksisterende 

styringshistorie med udbredt tradition for decentral selvforvaltning (Hjort 2012). 

I relation til eksempelvis en daginstitutionsleders manøvrerum, så betyder denne paradoksale 

tilstand en mulighed for en gensidig produktiv kritik af de involverede parter; både af pædagogerne 

og af kommunens ledelse. Hvis en daginstitutionsleder begriber, at hun eller han er underlagt 

hybride forventninger, og kan imødegå disse ved at producere konstruktiv kritik af begge lejre, så 

kan en ”afparadokseringsproces” begynde. Igangsætning af en sådan proces indebærer dog, at 

daginstitutionslederen bliver nødt til først at erkende behovet for at have pædagogiske 

medarbejdere som andet og mere end fagprofessionelle pædagoger: 

”If we continue the idea of a hybrid leader, such a hybrid knows that the professionals 

have also to be ”organizational”, which means capable of using and connecting their 

professional knowledge to wider organizational values and societal needs. For 

instance, they need to take decisions that pay attention to innovation; to economy, and 

to other system’s professionals as well as engaging and involving different citizens and 

other stakeholders in the delivery of welfare.” (Sløk, Pedersen 2011: 19) 

Andre lignende eksempler på denne styringsproblematik kan genfindes i Finn Wiedemanns 

konkrete undersøgelse af folkeskolelæreres erfaringer med styringsredskabet: ”Fælles Mål”.  

Materialet peger på en paradoksal samtidighed af en de- og ny-professionalisering inden for 

lærerprofessionen. Nogle lærere mener, at deres evne og mulighed for at foretage professionelle 

vurderinger og skøn er blevet styrket, andre at den er blevet reduceret gennem ”Fælles Mål”. Det 

hævdes, at det således ikke på forhånd er udelukket, at fagprofessionelle/folkeskolelærere er 
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underlagt instrumenteringen til sikring og styring af kvalitet kan udvikle meningsejerskab til nye 

centrale styringsinitiativer (Wiedemann, 2012: 136-137). 

Opsamling 

I afsnit 3.1. gennemgik jeg lige netop de systemteoretiske begreber, som senere i afhandlingen 

skal anvendes dom fundament i analysen. Der er blevet gået i dybden med begreberne sociale 

systemer, funktionssystemer, kompleksitet, selvreference og politiske beslutninger, da det er disse 

begreber som udgør ryggraden i den analysestrategi, som skal udvikles endeligt i kapitel 6. I 

kapitel 3.2. fortsætter udforskningen og diskussionen af systemteoriens anvendelighed , men nu 

mere i relation til spørgsmålet om, hvorledes klassisk organisationsteori og institutionel teori af 

systemteoretisk tilsnit  vurderer grundlaget for de beslutninger som træffes i forvaltninger og 

daginstitutioner, og ikke mindst set i lyset af beslutningen om  at indføre ’Kvalitet i dagtilbud’ på 

området. Det fremhæves, hvordan allerede den klassiske organisationsteori af systemteoretisk 

tilsnit introducerede begrebet om ”de-paradoxification” (afparadoksering) til at indfange 

organisatoriske forandringer eller typer af stigende og kompleksitet i organisationer.  Dette 

perspektiv videreføres netop i afsnit 3.3., der dels præsenterer de forskellige generelle typer af 

afparadokseringer, og dels tilvejebringer et eksempel på, hvilke konkrete handlemuligheder  eller 

spillerum eksempelvis en daginstitutionsleder har i hverdagen, selvom om vedkommende er ’klemt 

inde’ mellem hensyn til både pædagoger og forvaltning på samme tid. Kapitlet rundes af med at 

koble dele af den allernyeste  systemteoretiske organisationsforskning med Kvalitetsreformen ved 

at introducere og diskutere hybrid-metaforen og beslutningstageres ”self-suspension”, og ikke 

mindst disse begrebers relevans og anvendelsesmuligheder som styringsteknologi i en 

administrativ og fagprofessionel kontekst som fx indførelse af ’Kvalitet i dagtilbud i kommunerne. 

Noget forskning på området indikerer, at en ”afparadokseringsproces” først kan påbegyndes, når 

og hvis en daginstitutionsleder eksempelvis begriber, at det er vigtigt at have ansat medarbejdere 

som andet og mere end traditionelle fagprofessionelle pædagoger. 
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Kapitel 4 Diskursteori og Governmentality 

Begrundelsen for at medtage diskursteori og Governmentality-begreb som teoretisk fundament her 

i kapitel 4 er, som også nævnt i afsnit 1.4., at disse dels fastlægger netop de styringsrationaler og 

styringsteknologier, der karakteriserer samarbejdet om styringen af kvaliteten i kommunale 

daginstitutioner, og dels at de bidrager til denne afhandlings analysestrategi primært ved at formå 

at forbinde diskursen om samarbejde med en diskurs om kvaliteten i de kommunale 

daginstitutioner (Dean 2008:22). 

 

I afsnit 4.1.om genealogi og arkæologi ønsker jeg med en gennemgang af institutionernes og 

forvaltningernes egne udsagn om den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i 

daginstitutioner, at diskutere grundlaget for nogle af de udsagn der stipuleres i praksis. I afsnit 4.2 

om Governmentality diskuteres styring mere indgående. Afsnittet afdækker, at styring udøves med 

henblik på specifikke, men skiftende mål, hvilket i sammenhæng med styringen af samarbejdet 

mellem kommunal forvaltning og daginstitution understøtter antagelsen om tilstedeværelsen af 

hybride styringsformer inden for dette felt. Afsnit 4.3. redegør for nogle væsentlige dimensioner 

ved Governementality-begrebet, nemlig de magt- og selvstyringsprocedurer som det er muligt at 

forbinde med ledelsen af offentlige organisationer og institutioner som fx forvaltninger og 

kommunale daginstitutioner.  

4.1. Genealogi og arkæologi 
 

For Foucault er der ikke nogen diskurs om magt eller diskurs om den kommunale styring af 

samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner, der kan eksistere uden at være forankret i en 

institutionel praksis. Det er på den måde Foucaults begreb om genealogi med fordel kan bruges til 

at undersøge, dels hvordan magt udøves gennem kommunalt styret politik - eksempelvis i 

relationer mellem elev/lærer og barn/pædagog - og dels hvordan eventuelle styringsambitioner kan 

kobles til de måder, hvorpå disse mennesker praktiserer deres selvforhold på (Karlsen 2008: 46).  

Genealogibegrebet åbner derved op for, at det i en konkret analyse er legitimt at identificere 

samtidige, men dog forskellige styrings- og selv-styringsambitioner.  

 

Foucault mente, at det altid skulle være muligt at diskutere og kritisere relevansen af det 

observerbare perspektiv, således at vi ikke havner i den rene relativisme. Derimod havde han ikke 

noget imod, at vi havnede i den form for perspektivisme, hvor genealogien evner at udvise 

følsomhed over for sit materiale (Andersen1999: 62). Med genealogien som diskursteoretisk afsæt 

bliver det nu også muligt at udpege den analysestrategiske gevinst, der består i at flytte fokus fra 
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materialets eller udsagnets sandhedsværdi til et spørgsmål om, hvordan viden produceres og 

anvendes; dvs. til sandhedsfunktionen (Karlsen 2008: 42). Dermed kan genealogien være med til 

at udpege de nuværende forestillinger om den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i 

daginstitutioner og føre dem tilbage til de omstændigheder, hvorunder de er blevet frembragt – det 

vil sige som involverede subjekter med en bestemt konstruktionshistorie.  

 

Genealogien kan derfor også hjælpe os med at holde fast i, hvor vigtigt det er også at opfange de 

konstruktioner, strategier og praktikker, som diskursen om den kommunale styring af samarbejdet 

om kvalitet i daginstitutioner tidligere har indgået i, men som ikke nødvendigvis blev til noget. ”Den 

kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner” kan herefter udlægges som en 

genealogisk konstruktion over tid; som en proces, der sammenbinder og transformerer elementer 

fra tidligere diskursive strategier og praktikker i relation til den kommunale styring af samarbejdet 

om kvalitet i daginstitutioner (Andersen 1999: 58-60). 

 

Nu forlader jeg genealogien og ser i stedet for nærmere på, hvorledes arkæologien og udsagnet 

opfattet som diskursanalytiske instrumenter tillader en ren beskrivelse af kendsgerninger.  

 

Foucault anerkender, at det er vanskeligt, rent metodologisk, at holde sig til det der siges, og ikke 

mindst, at nå frem til det, der siges. Dermed er det heller ikke så let at nå frem til erklæringens 

positivitet eller til selve udsagnet (Deleuze 2004: 34). Selvom Foucault kan have ret i, at udsagn på 

én gang ikke er synlige og ikke er skjulte, så mener jeg, at han godt kunne have været mere 

præcis i angivelsen af, hvorledes den konkrete metode med udgangspunkt i ord, sætninger og 

propositioner sikrer, at den diskursive praksis begribes som noget andet og mere end et biprodukt 

af det analysestrategiske udgangspunkt.47 I de metodiske kriterier, som Foucault opstiller, skal 

ordene, sætningerne og propositionerne vælges ud fra et magtperspektiv, sådan som det er sat i 

spil af et givent problem (Deleuze 2004: 36). I en sådan tilgang til analysen af den kommunale 

styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner ville det korpus af fordelte og spredte udsagn 

med fordel kunne foretages ud fra det magt- og styringsperspektiv, som alligevel kommer til udtryk 

gennem Foucaults Governmentality-begreb (se næste afsnit). Diskursanalyse kan med andre ord 

bedst udlægges eller begribes som en analyse af udsagn - en udsagnanalyse. En diskurs skal altid 

bearbejdes i nuet. På samme måde skal udsagn analyseres, så snart de dukker op. Intet udsagn 

kan have latent karakter. Med det modsatte af latent mener Foucault reelt, og at alt er reelt i 

udsagnet betyder, at enhver realitet manifesteres i udsagnet: 

47 Foucaults accepterer selv en beskrivelse af hans arkæologiske filosofiske metode som tenderende poesi 

og fiktion, og at udsagn kan have drømmelignende karakter. Se Deleuze 2004: 37. 
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”Inden for udsagnenes område findes der hverken mulighed eller virtualitet; 

her er alt reelt, og enhver realitet er manifest: kun det tæller, der er blevet 

sagt, her, i dette øjeblik, med disse huller og udeladelser”. (Deleuze 2004: 

23) 

Et andet væsentligt forhold, der betinger udbyttet af en given diskursanalyse, er udsagnets 

regelmæssighed. Udsagn vil have en tendens til at følge reglerne i det felt, hvor udsagnene 

fordeles og reproduceres, men fordi udsagnene ikke er bundet til forskelige individer, så kan 

ophobningen af udsagn opfattes som et lager, hvor udsagn forstået som specifikt akkumulerede 

genstande kan akkumuleres og opbevares.  Udsagnet kan så leve lige så længe, som dette lager 

eksisterer eller genskabes (Deleuze 2004: 24). Rundt om udsagn skelner Foucault desuden 

mellem tre rumlige dimensioner eller lag: et kollateralt rum, et korrelativt rum og et komplementært 

rum. Det er især det komplementære rum, som er relevant i forbindelse med en analyse af den 

kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner. Det komplementære rum består 

på den ene side af institutioner (fx en daginstitution), der i sig selv indeholder udsagn (fx 

nedskrevne politikker for kvalitet, lærerplaner for sundhed, aftaler m.v.) På den anden side ville der 

hverken kunne refereres til subjekter eller objekter i udsagn relateret til den kommunale styring af 

samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner, hvis det ikke også samtidig var muligt at koble udsagn 

tilbage til et specifikt institutionelt miljø (fx en daginstitutionsverden) (Deleuze 2004: 28). Derfor er 

det også af stor betydning rent analysestrategisk at få belyst og diskuteret sammenhængen 

mellem ”institutioners ikke-diskursive formationer og udsagnenes diskursive formationer” (Deleuze 

2004: 29) i relation til den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner. 

 

Foucault opererer desuden med fire aspekter ved udsagn, som gennem italesættelse skaber 

eksistens: objekt, subjekt, begrebsnetværk og strategi (Andersen 1999: 44). Udsagn vil altid være 

udsagn i en diskurs, og diskursanalyse kan herefter endelig defineres som en: 

”analyse af udsagn, hvor udsagn er en begivenhed, der i hvert eneste moment 

italesætter subjektspositioner, diskursobjekter, begrebsrelationer og strategier. 

Verden bliver så at sige til gennem udsagnet som begivenhed.” (Andersen1999: 

47)

Temaer, som fx den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner, kan i 

udsagnene være bundet sammen på måder, som kan skifte over tid, og som ikke kan forudsiges 
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på forhånd (Andersen 1999: 47). Derfor er det også vigtigt at foretage undersøgelser af 

institutionernes og forvaltningernes egne udsagn om den kommunale styring af samarbejdet om 

kvalitet i daginstitutioner. Udsagn, der viser praksis.  

 

4.2. Governmentality 
 

Som begreb er Govenmentality et forsøg på at udlægge kendetegn ved politiske styringsstrategier, 

og begrebets anvendelse fra 1970’erne og frem til i dag henviser til en forskningstradition, der 

tager afsæt i Governmentality som analysestrategi.  

 

For det første, så udtrykker ”genealogy of governmentality” mere en fragmenteret skitse end en 

egentlig færdigudviklet teori; et diagnostisk værktøj. (Walters 2012: 2, Rose m. fl., 2006: 18). 

Governmentality opfattes bedst som et eksperiment, som begrebslige eller metodologiske 

retningslinjer, der kan sættes i gang på forskelige niveauer, og ikke ud fra en bestemt orden eller 

logik (Walters 2012: 38-43, Lemke 2007: 3, Raffnsøe, Gudmand-Høyer 2004, Greve 1995).  

 

For det andet eksisterer Governmentality ikke i ren form nogen steder. Enhver bestemt praksis 

eller erfaring med Governmentality kan kun begribes som en hybrid (jf. kapitel 3 om systemteori): 

som en kombination af viden, forskelige teknikker og rationalitetsformer. Disse hybrider kan have 

såvel negativ som positiv betydning for mulighederne for at bedrive politik. Det er også i denne 

sammenhæng, at Foucault opfatter den liberalistiske styringsform som særdeles modstandsdygtig. 

Denne styringsform anses for at være sublim i dens evne til at opfinde selv-balancerende 

mekanismer, der hele tiden formår at ophæve og udrydde opståede ubalancer (Walters 2012: 40). 

 

For det tredje så udgør ”Governmentality” ikke en selvindlysende eller automatisk ramme for 

politiske analyser. Der er ingen naturlig opskrift på magtfri politisk styring, og der er ingen garanti 

for, at politisk kreativitet ikke bliver instrumentaliseret og misbrugt (Walters 2012: 42-43). 

Governmentality kan således mere overordnet opfattes en enhed af betingelserne for handling 

(Thygesen, Andersen 2012: 160-162). Denne enhed af betingelserne for handling opfattes som et 

´dispositiv’ (se afsnit om dette længere fremme I dette kapitel); praksismønstre eller kontrollen med 

forudsætninger og definitioner som bliver taget for givet som vejledning for praksishandlinger 

(Thygesen, Andersen 2012: 163). 
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”Governmentality” skal og kan derfor kunne ”gå i dialog” med ”kvalitetsreformen” som politisk tiltag. 

”Governmentality” skal og kan give konkrete eksempler på den type af politisk intervention som 

”kvalitetsreformen” er et udtryk for. 

”Governmentality” skal og kan bidrage til opstillingen af alternative politiske forslag og strategier for 

den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner (Walters 2012: 147-151). 

 

”Governmentality” har været anvendt til at karakterisere regimers styring og administration siden 

det 16. og 17. århundrede, og styringsbegrebet har mere specifikt henvist til typer af beregnende 

ledelse af menneskers adfærd (Dean 2008: 31). Foucault udvikler begrebet om Governmentality i 

begyndelsen af 1990’erne i forbindelse med sine refleksioner over Machiavelli’s: ”The Prince” 8U

Foucault 1991: 91). Ud fra en antagelse om, at der var mange forskellige typer af regeringskunst i 

det 18. århundrede, nåede Foucault frem til, at: 

 

”there are three fundamental types of government, each of which relates to a 

particular science or discipline: the art of self-government, connected to morality;

the art of properly governing a family, which belongs to economy; and finally the 

science of ruling the state, which concerns politics.”  (Foucault 1991: 91, min 

fremhævning) 

 

Hos Foucault dækker ”Governmentality” altså over, at det altid er mennesker og kun mennesker, 

som kan blive ”gouverneret” (Borch, Larsen (red.) 2003: 95). 

 

Fra 1978 og frem ender begrebet med at blive Foucaults foretrukne definition på magtudøvelse og 

magtrelationer (Borch, Larsen (red.) 2003: 96), hvor magt består i at lede, styre og dirigere 

menneskers opførsel (”conduct”). Hermed bliver menneskers måde at opfatte sig selv på som 

styret et væsentligt element i styringsperspektivet og for analysestrategien i nærværende 

afhandling. ”Government”, ”conduct of conduct” eller ”styring” kan nu defineres som: 

 

”en hvilken som helst form for kalkuleret og rationel aktivitet. Den udføres af en 

mangfoldighed af autoriteter og organer, benytter sig af en mangfoldighed af teknikker 

og vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem vores ønsker, 

interesser og overbevisninger. Styring udøves med henblik på specifikke, men 

skiftende mål og har relativt uforudsigelige konsekvenser, effekter og resultater”. (Dean 

2008: 44) 
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Dean foreslår dels et styringsperspektiv, hvor styringen af menneskers konkrete handlinger skal 

forstås på baggrund af en eller anden form for rationalitet i de overvejelserne, man alligevel altid vil 

have om, hvordan der kan styres (Dean 2008: 44). Dels et styringsperspektiv, hvor styringen af 

menneskers konkrete adfærd erklæres for et moralsk anliggende (Dean 2008: 45).  

 

Det ”fornuftsrelaterede” eller rationelle styringsperspektiv med rødder tilbage til Weber, Habermas 

m.fl., skal generelt ikke forfølges her, men derimod skal perspektivet med at anskue styring som et 

moralsk anliggende eller en moralsk aktivitet, hvor såvel ”de styrede” som ”de styrende” leder sig 

selv, undersøges nærmere. Sammenhængen mellem moral og etik på den ene side, og ideen om 

selvstyring på den anden side, åbner op for relevante undersøgelser af, hvorledes det er muligt, at 

den styrende og det styrede udgør to sider af den samme aktør. Det er ideen om, at det enkelte 

individ, gennem det at stille spørgsmålstegn ved eller problematisere egen adfærd, automatisk 

også bliver bedre til at styre sig selv. På den måde kommer styring til ikke alene at handle om en 

styringspraksis, men også til at dreje sig om styring af selvet; en praksisudøvelse af selvet på 

selvet (Dean 2008: 45-47). Dean opregner 4 aspekter ved en analyse af etisk selvstyring (Dean 

2008: 53): 

 

 Det er vigtigt at kende styringsgenstanden, den etiske substans eller hvad, vi handler på. 

Eksemplerne er: kødet i kristendommen, nydelsen i det antikke Grækenland, forbryderens 

”sjæl” inden for strafferet; og det kunne efter min mening også gælde inden for diskursen 

om den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner; dvs. inden for en 

styringskultur a la ”performance governance” eller ”performance management”.  

 Det drejer sig også om en analyse af, hvordan vi styrer den etiske praksis eksempelvis ved 

hjælp af askese og åndelige øvelser. Denne etiske styringspraksis flugter fint med 

eksempelvis nye tiltag inden for sundhedsfremme i folkeskolen, hvor praktiske øvelser i 

”mindfulness” bliver mere og mere udbredt.48 

 I en analyse af den etiske selvstyring, så handler det også om, hvem vi er som subjekter, 

når vi tillader eller underkaster os en styring. Spørgsmålet er, om der eksempelvis er 

klarhed over, hvilke muligheder børn har for at reagere som subjekter i den måde, hvorpå 

den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i daginstitutioner tilrettelægges.  

48 For en uddybende diskussion af ”mindfulness” som nyt sundhedsfremmetiltag i folkeskolen, se Svinth 

2009. 
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 Endelig er det vigtigt, at spørgsmålet om, hvorfor vi styrer eller bliver styret, indgår i 

analysen af den etiske selvstyring. Det er især målet med eller resultater af den 

efterspurgte praksis med at styre sig selv, som der spørges ind til. Den årelange konsensus 

vedrørende målet for den pædagogiske indsats for børn i kommunale daginstitutioner; 

nemlig at børns fysiske, psykiske og sociale interesser bedst varetages decentralt og af 

selvstyrende institutioner, er et godt eksempel på et tema, hvor spørgsmålet med fordel kan 

stilles.   

 

Foucault gør det således klart, at Governmentality er født ud af en model for den gamle kristne 

arv49. Han benytter tillige det kristne islæt som en model for, hvordan den europæiske udbredelse 

af diplomatisk-militære teknikker antager de dimensioner, de gør. Dette skyldes, at disse 

styringsteknikker eller den styringspraksis kun kan forekomme samtidig med en mere generel 

italesættelse af styringskunst (Foucault 1991: 104). Som eksempel på et særligt træk ved moderne 

styringsteknikker nævner Nikolas Rose et begreb, som Georges Canguilhems kalder for den 

”veridikale diskurs”. Begrebet dækker over, at en moderne magtudøvelse ruster sig med 

”sandhedsprocedurer” og erklæringer for objektive, positive eller videnskabelige diskurser for at 

kunne hævde, at der styres ud fra en viden om objektive forhold. På den måde er styring blevet 

afhængig af såkaldte ”sandhedseksperter” og uløseligt forbundet med disse ”sandhedseksperters” 

begreber og forklaringer, deres opfattelse af normalitet, patologi, fare risiko, og ikke mindst af 

deres styringsteknikker (Borch og Larsen (red.) 2003: 96). 

 

Med Foucaults historiske oprids af de væsentligste forandringer i de europæiske statsdannelser 

ses en bevægelse væk fra den suveræne stat og hen til fremkomsten af en stat, hvor befolkningen 

iagttages som et ”felt for mulige interventioner” og som et legitimt mål for styringsteknikker 

(Foucault 1991:102). Selvom vi i dag befinder vi os i den slags ”Governmentality-æra”, som 

begyndte i det 18. århundrede, og som blev skabt på grundlag af en historisk triangel mellem 

”sovereignty -discipline-government” (Foucault 1991: 102)50, så er det tydeligt, hvordan 

49 Mads Peter Karlsen skriver bl.a. om det kristne islæt: ”I forlængelse af dette perspektiv kan den kristne 

pastorale ledelsestradition anskues som et element i denne proces, som én slægtsskabslinje blandt andre i 

en genealogi der forsøger at kortlægge den komplekse proces gennem hvilken den moderne 

”gouvernementalitet” eller ”regeringskunst” er blevet til. (Karlsen 2008: 20). Se også Dean 2008: 135-147, 

Jens Erik Kristensen i Borch og Larsen (red.) 2003:106-111 og Karlsen 2008: 29, for en uddybning af den 

kristne pastorale ledelse som kendetegnende for styringsrationaliteten i det moderne velfærdssamfund.  
50 For en uddybning af begreberne ”statsræson” og ”suverænitet”, og for en diskussion af forsøget på at 

reducere disse begreber til ”machiavellisme”, se Jens Erik Kristensen i Borch, Larsen (red.) 2003. 85-90. 
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suverænitetsspørgsmålet trådte mere og mere i baggrunden i Foucaults analyser (Schirato, 

Danaher, Webb 2012: 67-74). I stedet arbejdede Foucault nu mere målrettet med et 

styringsperspektiv som udvides med, eller muligvis også afløses af en styring, som tager sigte mod 

styringen selv (Dean 2008: 37). 

 

Herved kan “Governmentality” nu beskrives som et paradoksalt fænomen, hvor styringsproblemer 

og teknikker på den ene side er blevet det altoverskyggende politiske spørgsmål og problem for 

den moderne stat, samtidig med, at de selvsamme styringsproblemer og teknikker har gjort det 

muligt for den moderne stat at overleve og udvikle sig (Foucault 1991: 103). Med 

”Governmentality-begrebet” udvides den politiske analyses interesseområde til nu også at omfatte 

mere end kun staten og statslige institutioner. Den er nu i stand til at undersøge magtinstanser i 

andre dele af samfundet, som fx kommunale forvaltninger, kommunale daginstitutioner og deres 

forhold til brugerne (Lemke 2007: 13).

4.3 Etopolitik, Biopolitik og Disposivitet 
 
Inden det er muligt endeligt at fastlægge brugen af ”Governmentality-begrebet” i analysestrategien 

er det vigtigt at foretage en ekskurs til Foucaults begreber om ”etopolitik”, ”biopoltik” og 

”disposivitet”, da disse uddyber Governmentality-begrebet på en måde, der er relevant for en 

analyse af styringen af samarbejdet mellem kommunal forvaltning og daginstitution. 

Etopolitik 
Magtinstanser må ikke opfattes traditionelt og snævert som en kampplads for statens 

modsatrettede interesser. ”Governmentality” skal derimod opfattes som et forsøg på at begribe 

aktører som  

 

”partners” in a game of collective self-management” (Walters 2004: 35) 

 

Det at fungere som aktør, enten som medborger eller som bruger af offentlige velfærdsydelser, 

betyder i praksis, at bestemte ”spilleregler” skal følges. Kun visse handlinger er tilladte, og 

medborgerne eller brugerne kæmper til stadighed om at ændre de regler, som styrer dem. Nikolas 

Rose mener, at borgerne i dag er tvunget ind i magtspil, der stiller nye spørgsmål til dem, og nye 
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opfattelser af dem. Han kalder denne politik for ”eto-politik”51. Begrebet forsøger at afdække, 

hvorledes 

 ”følelser, værdier og forestillinger er blevet det medium, hvorigennem det 

autonome individs selvstyring kan forbindes med imperativerne for god 

regeringskunst.” (Rose 2003. 198) 

 

Begrebet fastlægger også fællesskabets moralske rum som et sted, hvor det er muligt at 

forestille sig en styring af borgerne. 

 

Bortset fra uklarheden om, hvem dette ”man” repræsenterer, er det disse ændringer i 

forventningerne til medborgernes og brugere af offentlige velfærdsydelsers selvregulering, 

som begrebet etopolitik refererer til, og hvor koblingen til Foucaults definition på 

”Governmentality træder bedst og tydeligst frem.  

 

Niels Åkerstrøm Andersen leverer et eksempel på en teoretisk videreudvikling af 

”Governmentality” i denne retning, hvor presset på borgernes evne til selvregulering øges. 

Hans analyse af Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens kampagne ”Leg dig sund” fra 

2008 demonstrerer bogstaveligt talt, hvordan leg indoptages - i dette tilfælde er det staten, 

men det kunne principielt også være en region eller en kommuner - som et statsligt 

styringsredskab med konsekvenser for selve statsformen og for forholdet mellem stat og 

borger. 

Biopolitik 
Nikolas Rose fortsætter selvstyringsaspektet ved ”Governmentality” på en interessant måde 

gennem videreudviklingen af Foucaults begreb om ”bio-politik”.52 I det biopolitiske perspektiv 

er det ikke muligt for staten at håndhæve og implementere en enkeltstående 

reguleringsstrategi, men på trods af biopolitikkens mange former og felter for fragmenterede 

sandheder, så er Rose af den opfattelse, at biopolitikken alligevel har formået at vitalisere 

eksistensen af individer som politiske subjekter. Med et ”biomagt-perspektiv” fastholdes 

blikket på forskellige myndigheders og autoriteters forsøg på og mulighed for at gribe ind i 

51 Eto står for etos og refererer til ”personer, gruppers eller institutioners følelser, moralske natur eller 

dominerende forestillinger”. Jens Erik Kristensen i Borch, Larsen (red.) 2003:198. 
52 Mitchell Dean har den opfattelse, at begrebet biopolitik, som Foucault efter 1978 anvendte til at forfine sit 

magtbegreb med, er blevet overset af stort set alle som har interesseret sig for Foucaults tanker om 

”Governmentality”. Dean 2008: 169, note 2. 
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den menneskelige eksistens (Rose 2007: 53-54), dvs. på at styre og administrere 

befolkningens sundhed, hygiejne, fødselstal, levetid og race (Dean 2008: 169). Biopolitik 

angår med andre  

 

ord ”de sociale, kulturelle, miljømæssige, økonomiske og geografiske forhold, under 

hvilket mennesker lever, forplanter sig, bliver syge, dør, opretholder sundhed eller 

bliver raske”. (Dean 2008, p. 169)  

 

Biopolitikken rummer en forestilling om, at økonomi, forstået som kunsten at lede individer og 

befolkning, er et selvregulerende system, der sætter begrænsninger for befolkningens liv og 

aktiviteter (Dean 2008: 170-171, Rose 2003: 189-191). 

Disposivitet
I Foucault’s teoretiske og begrebslige univers indgår to basale dispositiver som en vigtig del 

af analysestrategien; nemlig disciplin og ”Governmentality”: 

 

”Et dispositiv betegner et arrangement der har følger for og virker normerende på sin 

”omverden”, eftersom det indfører bestemte dispositioner i denne. Dispositivet udvirker 

en tilbøjelighed til bestemte former for handlingsudfald, en tilbøjelighed til at noget 

bestemt hænder eller ”sker”.” (Raffnsøe, Gudmand-Høyer 2004: 9) 

 

Med dispositiverne ”disciplin” og ”Govermentality” afslører Foucault sin store interesse for 

samordningen af den sociale disciplinering og den sociale regulering. Disciplin og 

”Govermentality” udtrykker to magtprocedurer som karakteriserer en serie af interventioner 

og regulerende kontrolforanstaltninger over for befolkningen; tilsammen en biopolitik (jf. 

ovenfor) (Raffnsøe, Gudmand-Høyer 2004: 34). ”Disciplin-dispositivet” henviser til, at 

kroppens disciplinering og reguleringen af befolkningen danner de to slags poler, som 

organiseringen af magten over livet er spredt ud imellem.  

 

”Governmentality-dispositivet” kommer tydeligst til udtryk som ledelsesrationale i Foucaults 

tanker om seksualitetens historie fra 1978-80. Med hjælp fra ”Governmentality-dispositivet” 

undersøger Foucault, hvordan en bestemt orden indføres, når det drejer sig om at lede 

andre. Han gør rede for, hvordan vi i ledelsen af andre forholder os til rationaliseringen af 

ledelsen af os selv, og hvordan vi i ledelsen af os selv forholder os til og forarbejder den 

rationalisering og videreudvikling af ledelsen af andre, som vi er udsat for (Raffnsøe, 

Gudmand-Høyer 2004: 33). Hvis eksempelvis en daginstitutionsleder opfatter, at hun eller 
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han er underlagt paradoksale forventninger, som jeg redegjorde for til sidst i afsnit 3.3., så 

kan lederen nu lettere 

 

“becomes part of a learning process in which it is essential to develop an 

attitude that permits the leader to stay ahead of the flock of which he or she 

is in charge, as well as to take proper care of the flock. The ability to be 

affected in the right way by ungovernable others so that one is able to 

maintain an anticipatory affectivity becomes a preoccupation that forms an 

essential prerequisite for proper governance. As virtuality and a future-

oriented attitude enter into the game of governance and begin to form 

conditions of possibility for proper governmentality, they change the basic 

rules of the game in ways that are not likely to appear in a traditional 

analysis of governmentality”.  (Raffnsøe, S. og Staunæs D. 2014: 198) 

 

Dispositiver er endelig vigtig i kortlægningen af acceptable udsagn i organisationer (jf. 

afsnittet om udsagn i dette kapitel), og særdeles vigtig i denne afhandlings interviewanalyse.  

 

De typer af vidensregimer (epistemér), der har en tendens til at gemme sig som isolerede 

erfaringer, videnskaber og institutioner, fx i en diskurs om styringen af samarbejdet i en 

kommune om ’kvalitet i dagtilbud’, kan nu bindes sammen i et dispositiv med en særlig 

diskursiv karakter. Et epistemé kan herefter defineres som netop det strategiske dispositiv, 

der tillader udvælgelsen af alle mulige acceptable udsagn (Raffnsøe, Gudmand-Høyer 2004: 

27, note 39).  

 

Opsamling  

Kapitlet har redegjort for, hvorledes den valgte diskursanalytiske tilgang med fordel han 

begribes som en udsagnanalyse. Med reference til Foucaults brug af den genealogisk bårne 

diskursanalyse har jeg påvist, at udsagn altid vil være udsagn og/eller en begivenhed, hvor 

italesatte subjektspositioner skaber eksistens i nuet. I min diskursanalyse bliver styringen af 

samarbejdet mellem kommunal forvaltning og daginstitution en realitet gennem udsagnet 

som begivenhed og som praksis. Jeg har redegjort for og diskuteret Governmentality-

begrebets fremkomst og anvendelse som moderne politisk styringsstrategi, ligesom jeg har 

diskuteret begrebets mere snævre anvendelse som analysestrategisk platform i denne 

afhandling. Kapitlet har forsøgt at få Governmentality-begrebets styrker til at fremstå tydeligt; 
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nemlig begrebets sublime evne til at opfange paradoksale styringsproblemer og 

magtteknikker som fx de kommunale forvaltningers og daginstitutioners ønsker og behov for 

at samarbejde om udfoldelsen af ’kvalitet i dagtilbud’. Herudover fremlægger kapitlet sin 

tolkning af ”Governmentality-dispositivet”. Af denne diskussion fremgik det, hvorledes 

eksempelvis daginstitutionsledere i højere grad er underlagt paradoksale forventninger som 

følge af en generel udviklingsproces, hvor god ledelse i stigende grad bindes op på lederens 

evne og kompetence til at kunne foretage en ordentlig fremtidsorientering. Kapitlet fungerer 

derfor som teoretisk grundlag for opstillingen af de kommende tematiseringer: mening, 

paradoks, forventning og potentialisering.  
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Kapitel 5 Afhandlingens metode 
Som det fremgik af kapitel 3, er denne afhandlings begrebslige og teoretiske fundament baseret på 

den konstruktivistiske og systemteoretiske position. Denne tilgang til studiet af det kommunale 

samarbejde om styringen af kvalitet i dagtilbud er forsøgt integreret med diskursteoriens 

arkæologiske og genealogiske greb, udlagt i afhandlingens kapitel 4, med henblik på at styrke det 

analysestrategiske grundlag. Det metodiske og analysestrategiske udbytte af at foretage et mix 

mellem en systemteoretisk og en diskursiv strategi, samt de spørgsmål og krav en sådan 

kombination stiller til operationaliseringen af dimensionerne i problemstillingen, vil blive præciseret 

i dette kapitel om metode på 3 niveauer. Der vil ligeledes blive fremlagt overvejelser om det 

empiriske analysedesign, en modstilling af det klassiske og det systemteoretiske interview med det 

formål at præcisere fordele og ulemper ved de to interviewformer, en gennemgang af de udvalgte 

kommuner og deltagende interviewpersoner (cases), samt problemstillinger knyttet til metode som 

teknik som fx generaliserbarhed, repræsentativitet, datamætning, reliabilitet, validitet og 

afhandlingens dokumentproduktion.  

5.1. Metode – de tre niveauer 

Som udgangspunkt for gennemgangen af afhandlingens metodiske overvejelser vil jeg til en start 

tillade mig at benytte Peter Dahler-Larsens overskuelige opdeling af kvalitative studiers ”metoder” i 

tre niveauer (Dahler-Larsen 2002: 24-31). Han foretager en særdeles nyttig distinktion mellem: 

1. Metode som videnskabsteori: konstruktivisme, epistemologi og ontologi. 

2. Metode som teknik til at generere og behandle viden. 

3. Metode som undersøgelseslogik eller analysestrategi. 

Som konkret metode (nr. 2) ønsker jeg at udvikle og anvende det systemteoretiske interview i min 

analyse samtidig med at jeg som reflekteret grundlag i afhandlingen overordnet benytter 

analysestrategi (nr. 3) som metodisk tilgang til studiet af styringen af samarbejdet mellem 

pædagogisk institution og kommunal forvaltning, 

5.1.1. Metode som videnskabsteori: konstruktivisme, epistemologi og ontologi 

Det kan og bliver til stadighed diskuteret, hvorvidt Luhmann er epistemologisk konstruktivist eller 

ontologisk konstruktivist (Collin 2003: 23, Justesen 2010: 14), men uden at jeg begiver mig ind i en 

detaljeret redegørelse af konstruktivismen som videnskabsteoretisk grundlag og konstruktivisme 
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som ”fadder” for dele af den systemteoretiske samfundsvidenskabelige analyse, er det på sin plads 

kort at redegøre for konstruktivismen som videnskabsteoretisk udgangspunkt.53  

Det er populært at beskrive konstruktivisme som en fællesbetegnelse, som et kontinuum, der 

strækker sig fra en moderat beskrivelse af fænomener som værende historisk betingede til en 

mere radikal udgave, hvor fænomener ikke kan tilskrives hændelser i en omverden, men kun 

udtrykker egne konstruerede reaktioner på begivenheder i omverdenen.  

I den radikale udgave af konstruktivisme (eksempelvis den Luhmannske) er det stadig vigtigt at 

kunne fastholde muligheden for at kunne give en empirisk og videnskabelig forklaring på, hvorfor 

fænomener fremtræder lige præcis, som de gør.  At virkeligheden er konstruktioner, der kunne 

have set anderledes ud, antages at give konstruktivistiske analyser et eksklusivt kritisk 
potentiale (Justesen, Mik-Meyer 2010: 29). Det er dette potentiale, som vil blive forsøgt forfulgt i 

undersøgelsen af styringen og samarbejdet om kvalitet i kommunale daginstitutioner.  

I konstruktivismen er virkeligheden med andre ord en konstruktion. Genstande for observationer vil 

altid være ”flydende, ustabil, flertydig og foranderlig” (Justesen, Mik-Meyer 2010: 30). I 

konstruktivismen flyttes vægten fra fænomenologiens ideal om indlevelse i subjektive 

livsverdensforhold til en diskussion om institutionelle forhold; eksempelvis organiseringen og 

styringen af det kommunale samarbejde om kvalitet i daginstitutioner. Konstruktivistisk inspirerede 

forskere forholder sig i modsætning til fænomenologer aktivt til teori, som er kendt på forhånd. Der 

er i konstruktivismen ikke nogen mulighed for at opretholde ideen om forskeren som neutral, 

teoriløs eller fordomsfri (Justesen, Mik-Meyer 2010: 31, 112). Den erkendelse antages at tillægge 

en ekstra kvalitetsdimension til forskningen eller den konkrete undersøgelse. Dette er så også 

baggrunden for, at denne afhandling bifalder og støtter udlægningen af forskning som kvalitative 

”konstruktioner” eller kvalitative ”fremstillinger” af virkeligheden.  

Det er vigtigt at anerkende de senere års forskydning fra ontologi til epistemologi, da dette skift har 

haft afgørende metodiske og designmæssige konsekvenser inden for den samfundsvidenskabelige 

forskning.  

I denne afhandling er der ingen fordel forbundet med at ontologisere ”daginstitutionen” eller ”den 

kommunale forvaltning” ved at gøre disse organisatoriske og institutionelle enheder til en bestemt 

form for virkelighed, som ikke kan diskuteres, eller som der ikke kan spørges ind til (Andersen 

1999: 13).  

53 En del af diskussionerne i dette felt angår forskellen mellem en ”konstruktionistisk” og en ”konstruktivistisk” 

tilgang; en diskussion, som der ikke vil blive fulgt op på her. 
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I modsætning til den ontologiske udgangsposition vil en epistemologisk orienteret metodisk tilgang 

ikke stille spørgsmål om, hvad ”en daginstitution” eller ”en forvaltning” i virkeligheden er, men mere 

om, hvordan eller hvorledes en bestemt meningsfuldhed opstår som en følge af, at individer, 

organisationer eller systemer anskuer deres omverden i bestemte perspektiver (Knudsen 2009: 

10-11, Andersen 1999: 14). Det kan også udtrykkes på den måde, at ”kvalitet i dagtilbud” både kan 

være en målbar realitet for nogen, samtidig med at det er en socialhistorisk konstruktion for andre. 

5.1.2. Metode som teknik til at generere og behandle empiri  

Mit emne for afhandlingen kan med rimelighed betragtes som et traditionelt kvalitativt politologisk 

studie, der forsøger at bidrage til forskningen med nye vinkler på styringen af samarbejdet mellem 

pædagogisk institution og forvaltning om ’kvalitet i dagtilbud’. I afsnit 5.3. vil jeg reflektere mere 

indgående over de konkrete forskelle mellem anvendelse af det klassiske og det systemteoretiske 

interview. 

Mange forskellige politologiske teorier, begreber og metoder kunne med lethed have været 

anvendt til at undersøge og analysere mit emne. Jeg vil nu nævne et par eksempler på nogle mere 

kvantitativt og kvalitativt orienterede samfundsteoretiske metodiske designs, som jeg har fravalgt i 

denne afhandling, vel vidende at disse designs også ville have kunnet bidrage til at belyse dele af 

min problemstilling på relevant vis. Som udgangspunkt kunne sådan nogle kvantitativt og kvalitativt 

orienterede forskningsdesigns med mit forskningstema være blevet foretaget ud fra opstillingen og 

bearbejdningen af eksempelvis 

 kausale spørgsmål   

 kohærens og anvendelighed 

 konflikt og komplementaritet 

 politiske normer og værdier 

 holdninger og adfærd med inddragelsen af 

 teorier om politiske partier, sociale klasser og grupper, 

 ideologi 

 massemediernes betydning for den politiske proces bag beslutninger og reformdannelse 

 

Det er dog vigtigt at illustrere den grundlæggende forskel mellem min kvalitative tilgang og så den 

mere kvantitative tilgang til politilogiske studier, som de nedenstående udvalgte tilgange er 

eksempler på. Til dette formål vil jeg kort gennemgå kausale spørgsmål betydning for styring af 

samarbejdet mellem kommunal forvaltning og pædagogisk daginstitution. 



90

Kausalitet 

I en eksplicit politologisk analyse af styring og samarbejde mellem pædagogisk institution og 

kommunal forvaltning ville jeg kunne have benyttet en kvantitativ tilgang og opfattet relationen eller 

styringen af samarbejdet som kausalt relaterede objekter, der bevæger sig lovmæssigt. I en 

kvantitativ politologisk analyse ville jeg også kunne have forsøgt at forklare adfærd gennem 

afdækningen af årsagsrelationer og forsøge at etablere en sammenhæng mellem en afhængig og 

en uafhængig variabel i analysen. Kausalitetens betydning og anvendelse i samfundsvidenskaben 

illustreres i et helt temanummer af tidskriftet Politica, som er blevet dedikeret til dette formål i 

2014.54 Artiklernes fokus på kausalitet i dette temanummer repræsenterer efter min mening, på 

linje med flere af de nævnte metoder i denne indledning, en utilstrækkelig følsomhed over for 

iagttagelsen af styringen af samarbejde mellem forvaltning og pædagogisk institution som 

konstruktion. Hvis der i samfundsvidenskabelige analyser lægges for stor vægt på kausalitet som 

metodisk udgangspunkt risikerer man at få tildelt procedureregler og metodespørgsmål for stor 

betydning i den samlede analyse (Andersen 1999). Hvis metode tildeles en sådan forrang i den 

kvalitative undersøgelse, så risikerer man, at undersøgelsen alene får lov til at producere 

selvfølgeligheder maskeret som ny indsigt og viden ved fx at gøre styring af samarbejdet mellem 

kommunal forvaltning og daginstitution til en bestemt form for virkelighed; en virkelighed som det 

ikke er muligt at stille spørgsmålstegn ved (Andersen 1999: 13).  

Ambitionen i dette forskningsprojekt er ikke at bedrive forskning på kausalitetsprincipper og 

præmisser, men derimod i højere grad at få afdækket sammenhængende eller enkeltstående 

udsnit af den sociale virkeligheds meningsstrukturer. Ved at forfølge dette mere kvalitative 

forskningsteoretiske og metodiske spor opnår jeg en større mulighed for at analysere på 

væsentlige forventningsstrukturer, der eksisterer som grundlag for den organiserede 

kommunikation i skæringspunktet mellem den kommunale daginstitutionelle og 

forvaltningsorienterede virkelighed. Denne metodiske ambition er vigtigere for mit projekt frem for 

at få konstateret og verificereret eksempelvis tilstedeværelsen af forskelige politiske normer og 

værdier i de kommunale daginstitutioner og i den kommunale forvaltning. 

Det er selvfølgelig muligt at tale om metoderegler i forbindelse med genereringen af empiri i 

kvalitative undersøgelser. I kvalitative undersøgelser vil regler dog typisk henvise til en norm eller 

værdi, som er social konstrueret eller vedtaget.  

54 Politica årgang 46, nr. 1, 2014: ”Empiriske metoder til studiet af kausalitet i statskundskaben”.
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Konstruktionen af ”kvalitet i dagtilbud” eller ”forvaltningen” som et særligt socialt fænomen eller 

som en særlig diskurs55 kan ikke tilbagevises alene med henvisning til den i øvrigt udmærkede 

metoderegel om, at det skal være muligt for andre at gennemskue, hvordan arbejdet med at 

frembringe empiri er foregået (Dahler-Larsen 2002: 30). Det bliver ofte anbefalet, at man i 

kvalitative studier og i konstruktionen af noget som kilde, fremlægger de mangler og usikkerheder, 

som måtte være forbundet med selve fremstillingen (Brinkmann & Tangaard 2010). På den måde 

vil det være muligt at undgå, at kilder, tekster og undersøgelsesmateriale forsvinder som en 

konstruktivistisk ”elastik”, hvor det alene er forskeren, der afgør, hvad kilderne eller empirien kan 

fortælle (Bredsdorff 2002: 125).  

I forbindelse med mangler og usikkerhed i fremstillingen af kvalitative data er det relevant kort at 

reflektere over ovenstående punkt om betydningen af kohærens og anvendelighed i 

samfundsvidenskabelige analyser: 

Kohærens og anvendelighed 

Jeg viste tidligere i dette afsnit, hvordan et konstruktivistisk udgangspunkt for konkrete analyser er 

interesseret i, hvordan og hvorledes ’det meningsfulde’ etableres. Rent metodisk kan det ’at skabe 

mening’ med fordel oversættes til det at tilstræbe ’kohærens i erfaringen’. Jeg plæderede 

indledningsvist også for et metodisk ’mix’ af en diskursiv og systemorienteret analysetilgang. Med 

kvalitetsreformens tekst og ordlyd opbygges en meningsdiskurs, der efterfølgende metodisk kan 

udlægges som ’et interdiskursivt mix’, hvor meningsgrænser hele tiden skifter position inden for 
det enkelte system og den enkelte diskurs og mellem forskellige systemer og diskurser 

(Brinkmann & Tanggaard 2010: 274).  

I præsentationen af Kvalitetsreformen og dens efterfølgende betydning for ’Kvalitet i dagtilbud’ har 

jeg derfor bevidst bestræbt mig på at bevare en åbenhed og nuancering, samt fremlægge mine 

overvejelser og mit materiale i en sammenhængende form. På den måde anvender tematiseringer 

til at opnå kohærens og ”intern konsistens i undersøgelsen” (Brinkmann & Tanggaard 2010: 493).  

5.1.3. Metode som undersøgelseslogik eller analysestrategi 

I kvalitative undersøgelser er vi nødsaget til at operere med et ”fleksibelt design” (Dahler-Larsen 

2002: 25), hvor vi må begynde med at afsøge de aktuelle kilders grænser og samtidig sikre os, at 

de vigtigste kategorier i undersøgelsen ikke er fastlagt af undersøgeren på forhånd (jf. ”elastik”-

55 Jeg vælger at definere diskurs som værende ”en social og historisk konstruktion, som delvis skabes igen 

af sin iagttager. Men dens form og semantik er ikke frit tilgængelig for ny konstruktion; dens historiske form, 

dens sammenhæng, er netop et konkret empirisk forhold”. (Bredsdorff 2002: 121) 
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metaforen ovenfor Dahler-Larsen 2002: 25). Med valget af generel systemteori og diskursteori som 

videnskabelig referenceramme fastlægges fra begyndelsen et analysestrategisk ”blik”, hvor det 

handler om at få omverdenen til at træde frem som bestående af andres iagttagelser (Andersen 

1999: 151). 

I forbindelse hermed er en fast definition på en analysestrategi hensigtsmæssig. Følgende citat 

sammenfatter og rammesætter meget præcist, hvorfor denne afhandling anvender termen: 

analysestrategi, og ikke termen: metode om grundlaget for de mere konkrete undersøgelser 

”Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for, hvordan man som 

epistemolog vil konstruere andres (organisationers eller systemers) iagttagelser som 

objekt for egne iagttagelser mht. at beskrive, hvorfra de selv beskriver. I et 

epistemologisk perspektiv er det perspektivet, der konstruerer både iagttageren og det 

iagttagede.” (Andersen 1999: 14) 

Analysestrategien er således en begrundet plan for, hvordan jeg vil konstruere andres iagttagelse 

som genstand for min egen analyse (Knudsen 2009: 14). Antagelsen er, at jo mere nøjagtig 

bestemmelsen af de betingelser, som skal være til stede for at kunne tale om ”daginstitutionel 

praksis” eller ”kommunal forvaltning”, er, jo mere præcis kan analysen og selve 

konstruktionshistorien bag disse organisatoriske og institutionelle enheder blive (Andersen1999: 

16).  

At ”daginstitutionel praksis” og ”kommunal forvaltning” har en konstruktionshistorie, understreger 

yderligere den systemteoretiske pointe om, at enhver organisatorisk forandringsbeskrivelse er 

iagttagerens egen konstruktion. På den måde bliver spørgsmålet om, hvad der er afgørende for 

iagttagerens observation af organisatoriske og institutionelle forandringer, særdeles interessant 

(Andersen 1999: 17). Den analysestrategiske problemstilling består således i at definere klare og 

observerbare kriterier for, hvornår noget er en forandring, hvornår denne forandring kan siges at 

være blevet til en diskurs, og hvornår en sådan diskurs kan siges at være blevet institutionaliseret 

(Andersen 1999: 23).  

I den generelle udformning af en analysestrategi skal der træffes en række valg (Andersen 1999: 

152-155 samt Andersen 2010): 

a) Der skal træffes valg af ”den bestemmende forskel” i analysen. 

b) Der skal konditioneres/specificeres betingelser for valg af ”den bestemmende forskel”. 

c) Der skal træffes valg af iagttagelsespunkt. 
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d) Der skal træffes valg af en eventuel kombination af analysestrategier. 

 

Figur 4 Modellen er fra Andersen 1999: 183 

Ad a) Det er ”den bestemmende forskel” (i modellen anført som ledeforskel), der sætter rammen 

om ”anden-orden-iagttagelser”.56 ”Den bestemmende forskel” er ikke givet på forhånd, men er et 

valg, som skal foretages i hver enkelt analyse. ”Den bestemmende forskel” er et analysestrategisk 

valg, der bestemmer, hvordan omverden kan iagttages, ligesom ”den bestemmende forskel” kan 

hjælpe til med at disciplinere det analytiske blik, og man dermed undgår at henfalde til ”første-

orden-iagttagelser”. 

Ad b) Ved en specifikation af betingelserne for valg af ”den bestemmende forskel” i analysen 

menes, at det skal være muligt at afgøre, hvornår iagttagelsen retter sig mod system, og hvornår 

den retter sig mod omverden. Det skal til hver en tid være muligt at afgøre, hvornår et system er et 

system, hvornår systemet er blevet et andet system, og hvornår systemet er ophørt med at være et 

system. Antagelsen er endvidere, at jo mere klar og entydig specifikationen er, desto tydeligere 

kan der angives et falsifikationskriterium, ligesom analysestrategien vil kunne blive langt mere 

fintfølende over for empirien.57 

56 Som eksempel vil et valg af ’den bestemmende forskel’: System/omverden opdele verden i systemer og 

deres omverden, ligesom et valg af ’den bestemmende forskel’: Regularitet/spredning vil opdele verden i 

udsagnenes spredning og regularitet (Andersen 1999: 153). 
57 Hvis analysestrategien immuniserer sig over for konkret empirisk kritik, så havner vi i den type 

metadiskussioner, som nogle mener, at der er alt for mange af. (Andersen 1999: 154). 
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Ad c) Med hensyn til valg af iagttagelsespunkt i analysen er det vigtigt at få fastlagt 

systemreferencen. Da en kommunikationsbegivenhed kan være en begivenhed i flere systemer på 

én gang, så skal det på forhånd afgøres, hvorvidt kommunikation anskues som et 

interaktionssystem, et organisationssystem eller et samfundssystem. 

Ad d) Hvis det skal være muligt at kombinere eksempelvis en diskursanalytiske strategi med en 

systemteoretisk strategi, er det vigtigt, at der indledningsvis bliver redegjort for, hvorledes 

analysestrategierne kan komplementere hinanden. 

Jeg har nu begrundet, hvorfor jeg i denne afhandling foretrækker analysestrategi som 

videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, og kan i den forbindelse henvise til kapitel 6, hvor jeg 

uddyber og argumenterer for den teoretiske og operationelle håndtering af analysestrategien i 

undersøgelsen af styringen af samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og daginstitution 

om kvalitet i dagtilbud.  

5.2. Ligheder og forskelle mellem det klassiske interview og det 
systemteoretiske interview 

Målet med dette afsnit er at diskutere og præcisere, hvilken betydning interviewet har for afsøgning 

af empiri i dette projekt. Interviewet indgår som en væsentlig del af afhandlingens operationelle 

analysestrategi, og hovedvægten i gennemgangen og modstillingen af interviewformer vil ligge på 

det systemteoretiske interview, fordi den klassiske interviewform er mere udbredt og velkendt 

sammenlignet med den systemteoretiske interviewform. Afslutningsvis vil jeg tydeliggøre, hvad den 

systemteoretiske interviewform vil bidrage med i den konkrete analyse af ’kvalitet i dagtilbud’. 

5.2.1. Det klassiske kvalitative interview 

Jeg vil kort præsentere de overordnede punkter i det klassiske semi-strukturerede interview:   

Kvalitativ interviewforskning har Svend Brinkmann betegnet som både et håndværk, en 

vidensproducerende aktivitet og en social praksis med få standardiserede og metodologiske regler 

Kvale, Brinkmann, 2009: 32-33).  

I Kvale og Brinkmanns beskrivelse af, hvad det klassiske kvalitative interview er for en størrelse, 

indgår konstrueret ”viden” som et grundlæggende ”dobbeltaspekt”. Viden konstrueres mellem 

interviewerens og den interviewedes synspunkter. I det klassiske kvalitative forskningsinterview er 

det en klar ambition at forsøge 
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”at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der 

knytter sig til deres oplevelser, og at afdække deres livsverden forud for videnskabelige 

forklaringer”. (Kvale, Brinkmann 2009: 17) 

Denne ambition med interviewet er ikke denne afhandlings ambition med interviewet. Det er vigtigt 

at få understreget, at der i denne afhandling ikke forefindes nogen immanent fænomenologisk 

ambition om at forstå, opleve eller afdække interviewpersoners livsverden. Det er ofte det klassiske 

kvalitative interviews perspektiv, men ikke perspektivet i denne undersøgelse.  

Derimod vurderes det, at det kvalitative interviews interesse for ’mening’ er både legitim, velegnet 

og en tilstrækkelig begrundelse for anvendelsen af det kvalitative interview i denne afhandlings 

afdækning af styringen af samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og daginstitutioner om 

’kvalitet i dagtilbud: 

”Man kan således med fordel anvende kvalitative interview, selvom man 

ikke undersøger menneskers livsverden, og selvom man arbejder deduktivt 

….” (Harrits, Pedersen og Halkier 2010: 146). 

Generelt skal et brugbart interviewdesign og en velegnet analysestrategi hænge sammen med den 

teoretiske baggrund, uanset om vi kalder den måde, vi undersøger på for ”anden-orden-

iagttagelser”, observationer, eller noget helt tredje (Flick 2007, Dahler-Larsen 2007).  

Analysearbejdet begynder sådan set allerede i designet af interviewguiden og skal kvalificere den 

måde, som vi anskuer empirien på. Dette kræver en redegørelse for, hvordan man observerer, 

interviewer eller iagttager, og hvordan dette påvirker ens opfattelse af de beskrivelser, som udgør 

det empiriske grundlag i analysen.  På den ene side skal vi vælge nogle begrebskategorier at 

iagttage ud fra. Gennem det semi-strukturerede interview kan vi give os selv en mulighed for at 

undersøge den ’virkelighed” vi konfronterer os selv med. På den anden side skal vi sørge for at 

tydeliggøre egen position, således at interviewundersøgelsen bliver transparent for andre 

(Brinkmann, Tanggaard, 2010: 45-47 ). 

Det ideelle semi-strukturerede klassiske interview, samt de retningslinjer for god 

interviewteknik, der knytter sig hertil, vil fremhæve og lægge vægt på, at kvalitet styrkes 

gennem fortolket, verificeret og rapporteret mening etableret gennem interviewsamtalen.   

Det systemteoretisk inspirerede interview vil modsat i højere grad knytte kvalitetskriteriet til 

spørgsmålet om, hvorvidt interviewteksten formår at fremhæve interessante modsigelser, 

men mere om det i det følgende (Kvale, Brinkmann 2008: 186-187). 
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5.2.2. Det systemteoretiske interview 

I denne afhandling muliggør den teoretiske spørgeramme eller analysestrategi en diskussion af, 

hvordan afhandlingens kilder og dokumentariske materiale er produceret, og hvordan empirien 

operationaliseres og gøres relevant i forhold til problemstillingen. Det systemteoretisk inspirerede 

kvalitative interview befinder sig i grad og formalisering et sted mellem det semistrukturerede og 

det ustrukturerede interview (Andersen, Lotte Bøgh m.fl. 2010: 174-175). Formålet med den 

teoretiske spørgeramme eller analysestrategi er som udgangspunkt at undersøge de på forhånd 

opstillede forventninger ud fra veldefinerede begreber (Andersen, Lotte Bøgh m.fl. 2010: 174-

175). 

Den konstruktivistisk inspirerede forsker vil, som tidligere nævnt, ikke som udgangspunkt søge 

afklaringer gennem brugen af indlevelsesteknik eller gennem empatisk lytte- og spørgeteknik. 

Spørgeteknikken indtager en underordnet rolle. Formålet er ikke, som i fænomenologien, at få 

indblik i interviewpersonernes motiver for handling, men snarere at få overblik over forhold af mere 

processuel karakter (Jusetesen, Mik-Meyer 2010: 74). 

De generelle overvejelser vedrørende forhold af betydning for tilrettelæggelsen og udførelsen af 

det kvalitativt anlagte interview er selvfølgelig også relevant for opsætningen af en konkret 

operationel systemteoretisk interviewform. Diskussionen og begrundelsen for strategien i det 

systemteoretisk anlagte interview vil jeg i dette projekt lade ske gennem en intensiv form for 

sparring og kritisk dialog med arbejdspapiret fra 2005 ”det systemteoretiske interview – interviewet 

som meningsdannelse” (La Cour m.fl. 2005).  

Systemteoretisk anlagte analyser har indtil videre ikke været særligt gode til at argumentere for, 

hvorledes valget af empiriske felter foregår. Dette skyldes muligvis, at interviewmetoden ikke i 

tilstrækkelig grad er blevet udlagt som en særlig epistemologi eller erkendelsesstrategi. Derfor 

forekommer der løbende flere spørgsmål og dilemmaer, som det er nødvendigt at forholde sig til 

ved udarbejdelsen af en systemteoretisk anlagt og inspireret interviewguide. 

For det første, så er den indsigt, som vi tidligere har set tilbydes af et ”anden-ordens-

iagttagelsesperspektiv”, ikke umiddelbart tilstrækkelig til at løse det dilemma, at det, der gøres til 

genstand for udforskning samtidig fremstår som et produkt af iagttagelsen; en iagttagelse, som det 

ikke er muligt at opnå fuld refleksiv tilgang til. Dette gælder også for mit studie af styringen af 

samarbejdet mellem forvaltning og daginstitution om kvalitet i dagtilbud.  
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For det andet forhindrer den systemteoretiske udlægning af informationsbegrebet, at der kan 

etableres en tilstrækkelig sensibilitet og følsomhed over for, hvad der meningsfyldt kan træde frem 

som genstand og empiri. Således tillader informationsbegrebet kun, at det er 

 ”de informationer, der kan accepteres som meningsfulde inden for det givne system, 

som får status af information. Alle andre informationer falder så at sige til jorden og 

bliver ikke taget op for videre kommunikation”. (La Cour m. fl. 2005: 6) 

Spørgsmålet er, om svaret på disse dilemmaer, som er indbygget og forbundet med indsamling af 

empiri i den kvalitative systemteoretiske interviewmetode, kunne være, at betragte interviewet som 

en proces, dels mellem de muligheder for at konstruere genstande, som er underlagt kravet om en 

”anden-orden-iagttagelse”, og dels mellem den empiri, der kommer til syne som information. Hvis 

dette skal kunne lade sig gøre, så skal det på en eller anden måde også være muligt at fortage en 

reel adskillelse af de analysestrategiske konstruktioner af genstanden selv. Det er ikke nok blot at 

hævde, at den eksisterer (La Cour m.fl. 2005: 7). Det er denne type af realitetskontakt eller 

empirisk nærhed, som jeg har forsøgt at indarbejde i tilrettelæggelsen og udformningen af 

afhandlingens konkrete interview- og spørgeguide. (Se bilag 1) 

Under alle omstændigheder er det afgørende at begribe interviewet som en iagttagelsesform, der 

får virkeligheden til at fremstå på en særlig måde. At indføre iagttagelsen af selve interviewet som 

metode i analysestrategien vil kunne være med til at give svar på, hvordan interviewpersonerne 

mere præcist konstruerer udlægningen af, hvordan ”organisation” dannes som ”organisation”, 

hvordan ”samarbejde” dannes som ”samarbejde,” og hvordan ”kommunikation” dannes som 

”kommunikation” osv. I forsøget på at afdække sociale fænomener ud fra informanternes egne 

perspektiver sker der det videnskabsteoretiske og metodiske interessante, at fænomenet 

forudsættes at eksistere førend selve iagttagelsen. For at undgå at interviewmetoden havner i 

denne repræsentationslogik, og for at kunne tildele interviewmetoden status som selvstændig 

producent af viden og erkendelse, må man forsøge at anskue selve interviewet som iagttagelse 

(La Cour m.fl. 2005: 10). I kapitel 6 om analysestrategi bliver det slået fast, at iagttagelse altid 

foregår inden for rammen af en forskel. En oversigt over, hvordan de forskellige kvalitative 

interviewformer håndterer denne forskel, fremgår af nedenstående oversigt.58 

 

 

 

58 Gennemgangen af det systemteoretiske interview bygger overvejende på La Cour m. fl. 2005).

Antagelsen i det forstående interview er konsistens, og dets funktion er at opløse forskellen.
Antagelsen i det forklarende interview er kausalitet, og dets funktion er at etablere forskellen.
Antagelsen i det systemteoretiske interview er forskel, og dets funktion er at iagttage forskellen.
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Det systemteoretiske interview kiler sig således ind mellem det videnskabelige blik og genstanden. 

Dette får den konsekvens, at der ikke kan udledes nogen reel kontakt mellem interview og 

genstand. Som eksempel vil en informants livshistorie kun kunne temasættes som omverden og 

kun kunne tales frem som genstand. Denne genstand må i analysestrategien ikke forveksles med 

personen selv. Interviewet kan derfor heller ikke bidrage med afsløringer af genstanden selv, og 

må ikke fremstå som genspejling af realitet. Med andre ord så forkastes ideen om, at interviewet 

kan få direkte kontakt med eksterne kendsgerninger. I det systemteoretisk inspirerede kvalitative 

interview, opfattet som et lukket selvreferentielt system, kan der derimod godt leveres 

informationer om, hvordan kendsgerninger opstår, men kun under den forudsætning, at interviewet 

indregner, opstiller og tydeliggør mulige begrænsninger for interviewets gennemførelse. 

Hvis interviewet skal gennemføres med udgangspunkt i præmissen om, at interviewet på forhånd 

skal have indregnet sin egen begrænsning, skal det udføres på den måde, at spørgsmålene får 

gjort andres mundtlige kommunikation til genstand. Samtalen skal tilrettelægges på en sådan 

måde, at den ikke fokuserer på respondentens bevidsthed, men derimod på  

 ”interviewets kommunikation om andres kommunikation”. (La Cour m. fl. 2005: 12)

Et fleksibelt og systemteoretisk inspireret metodedesign skal koncentrere sig om at tilrettelægge 

undersøgelsen med henblik på at få informanternes omverden til at træde frem som bestående af 

andres iagttagelser.  

Baggrunden for anvendelsen af en systemteoretisk inspireret kvalitativ interviewform i denne 

afhandling kan herefter sammenfattes på følgende måde: 

1. Der træffes hver dag utallige mundtlige beslutninger i organisationer, som ikke kan genopdages 

i en skriftlig kommunikationsform. 

2. Hvis det kvalitative forskningsinterview anlægges efter en systemteoretisk inspireret kvalitativ 

interviewskabelon, så vil det være muligt at henlede opmærksomheden på dele af de 

kommunikationsstrategier i organisationer, som er overordnet set er blevet kaldt for 

”afparadoksificeringer”, hybrider og beslutningssuspensioner, og som mere konkret er blevet gjort 

til genstand for organisationsanalyser som kommunikationens ”sorte huller”, ”genindføringer” og 

”blinde pletter”.  

3. I dag har samarbejdet i og mellem organisationer nået et kompleksitetsniveau, som betyder, at 

mange beslutningstemaer og kommunikationer nødvendigvis må ignoreres, for at organisationen 

kan overleve og fungere i hverdagen. Med inspiration fra et systemteoretisk kvalitativt anlagt 
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interview som metode vil man være i stand til at kunne opfange og iagttage mulige fravalg eller 

ignorering af relevante beslutningstemaer. 

4. Ved at få spørgsmålene i interviewet til at orientere sig mod, hvad andre mulige respondenter 

måtte mene om kvalitet i dagtilbud minimeres sandsynligheden for, at interviewet tager sin egen 

drejning i retning mod noget, som analysen ikke tager sigte mod at afdække. 

5.2.3. Modstilling af det klassiske interview og det systemteoretiske interview 

Jeg vil nu redegøre for, hvorledes jeg – gennem en modstilling med det klassiske interview - 

opfatter perspektiverne i det kvalitativt inspirerede systemteoretisk interviewform, og hvilke kriterier 

som skal være gældende for den mere praktiske tilrettelæggelse af et systemteoretisk inspireret 

kvalitativt interview.  

Den systemteoretisk inspirerede anlagte interviewguide skal medvirke til at indkredse de områder, 

som er relevante for en besvarelse af problemstillingen, samt sikre, at de samme elementer og 

problemstillinger behandles i tilfælde af interviews med forskellige informanter på forskellige 

tidspunkter. Generelt gælder de samme regler for det systemteoretiske interview, som for det 

klassiske interview: spørgsmålstyperne afgør svarene. Nogle spørgsmålstyper bidrager til 

beskrivelsen af en aktuel tilstand, mens andre åbner for nye muligheder.59 

Mit systemteoretisk inspirerede kvalitative interview kan beskrives som både konstruktivistisk og 

konfronterende. En sådan tilgang indebærer fokusering på forskellige typer produktion af 

kommunikation om den kommunale organisering af samarbejdet mellem daginstitutioner og 

forvaltningen om kvalitet i dagtilbud. Ligeledes gælder det for denne interviewform, at interviewet 

tilrettelægges på en sådan måde, at interviewpersonerne udfordres uden at krænkes (Kvale , 

Brinkmann, 2009: 181, Gubrium, Holstein (red.) 2002, Hoeyer, Dahlager, Lynöe, 2005, Orb, 

Eisenhauer, Wynaden 2001, Vainio 2013).                                                                                                  

Det systemteoretisk inspirerede kvalitative interview er, på samme måde som det klassiske 

interview, et ”fokuseret” interview, hvor intervieweren kigger på emnet overvejende ved hjælp af 

åbne spørgsmål (Kvale, Brinkmann 2009: 49).  

Det er ydermere vigtigt, at intervieweren i det systemteoretiske inspirerede kvalitative interview 

tydeliggør formålet med interviewet for de medvirkende. Af denne grund har jeg i overvejende grad 

benyttet mig af lineære spørgsmål, idet denne spørgsmålstype er særdeles velegnet til at give 

informanten en orientering om formålet med interviewet inklusiv den nødvendige konkretisering af 

59 Tomm, K., 1989  
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problemstillingen (Tomm 1997). Præsentation af formålet med det systemteoretisk inspirerede 

interview kræver derfor som udgangspunkt mere tid til introduktion end det klassisk anlagte 

interview. 

I modstillingen af det systemteoretisk inspirerede interview og det klassiske interview kan det 

godtgøres, at det systemteoretisk inspirerede interview på flere punkter kan profitere af det 

klassiske interview. Også i det systemteoretisk inspirerede kvalitative interview har det betydning 

for forløbet og udbyttet af interviewet om intervieweren generelt er: 

  Nysgerrig på problemstillingen. 

  Lyttende og stiller indledende, opklarende og uddybende spørgsmål. 

  Giver tid og plads til tænkepauser. 

I det klassiske interview er der en række muligheder for at stille bestemte typer af spørgsmål 

(Kvale, Brinkmann 2009: 155-156). Det kan være: indledende spørgsmål, op følgende spørgsmål, 

sonderende spørgsmål, specificerende spørgsmål, direkte spørgsmål, strukturerende spørgsmål 

og fortolkende spørgsmål. Som det fremgår af min spørgeguide (se bilag 1) har jeg overvejende 

benyttet mig specificerende, direkte og strukturerende spørgsmålstyper. 

Ud over indledende, opklarende og uddybende spørgsmål anvendes der også direkte spørgsmål i 

det systemteoretisk inspirerede kvalitative interview. Det kan på samme måde som i det klassiske 

interview være en fordel, hvis spørgsmålene tilrettelægges ud fra ”tragtmodellen”. De 

systemteoretisk inspirerede spørgsmålstyper har, på samme måde som i det klassiske interview, 

en dobbeltopgave med at sikre tematisk relevans og et uproblematisk samspil mellem interviewer 

og interviewede.  

Opsummerende kan min systemteoretisk inspirerede kvalitative interviewguide bedst 

karakteriseres som en spørgeplan/ script, en oversigt over emner, der strukturerede mit 

interviewforløb med en række ”konfronterende” og ”direkte” spørgsmål (Kvale, Brinkmann 2009: 

151).  

Den væsentligste forskel mellem det systemteoretisk inspirerede interviewform og den klassiske 

interviewform er brugen af iagttagelsesspørgsmål som spørgsmålstype. Med brugen af 

iagttagelsesspørgsmål har bestræbt mig på konsekvent at opfordre informanten til at redegøre for 

egne iagttagelser af andres iagttagelser, og dermed også til at fremsætte udlægninger af de 

valgmuligheder, som de mente, andre nøglepersoner i undersøgelsen havde været underlagt i 

konkrete situationer (Tomm 1997). 
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I kapitel 7 indgår mine gennemførte interviews efter den procedure, som er blevet beskrevet 

udførligt ovenfor. (Se også bilag 1)

5.3. De udvalgte kommuner og interviewpersoner (cases) i relation til 
genraliserbarhed, repræsentativitet, datamætning, reliabilitet, validitet og 
afhandlingens dokumentproduktion 

I det følgende afsnit fremlægges overvejelser stærkt bundet til den metodiske tilgang til interview 

og analyse, som blev præsenteret i afsnit 5.1.2. Metode som teknik til at generere og til at 

behandle empiri. Afsnittet har til formål at korrespondere med den type af samfundsvidenskabelige 

forskning, som primært ønsker at vidensproducere gennem opstillingen og anvendelse af klassiske 

metoder, hvilket indebærer en begrebslig brug af reliabilitet frem for transparens, validitet frem for 

gyldighed og generealisering frem for genkendelighed (Tanggard, Brinkmann 2010: 490).  

Afsnittet gennemgår spørgsmål relateret til denne afhandlings udvalg af kommuner og 

interviewpersoner, og diskuterer spørgsmål knyttet til undersøgelsens generaliserbarhed, 

repræsentativitet og datamætning. Herudover bliver afsnittets overvejelser bundet til spørgsmål om 

reliabilitet, validitet, og ikke mindst til spørgsmålet om anvendelse af dokumentproduktion som et 

væsentligt grundlag for afhandlingens analyse af styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud.

5.3.1. De udvalgte kommuner og interviewpersoner (cases): generaliserbarhed, 
repræsentativitet og datamætning 

Det er vigtigt at knytte nogle kommentarer til den generelle og specifikke brug af kommuner 

(cases) i denne undersøgelse. 

Den begrænsede brug af interviews i forvaltningen og i de kommunale daginstitutioner i 

undersøgelsen, er et bevidst forsøg på at træffe et strategisk valg af kommuner, hvor det vil være 

muligt at bevare undersøgelsens mulighed for at bidrage til generaliserbarheden. På linje med 

Bent Flyvbjerg indtager jeg således det standpunkt, at formel generalisering ikke er den eneste 

kilde til at indsamle eller skabe viden, og at det stadig er muligt at generalisere også på grundlag af 

brugen af blot en enkelt kommune (case).  (Flyvbjerg 2010: 471-473)    

Interviewundersøgelsen i denne afhandling kan ’teknisk’ set placeres mellem et Casestudie med 

en enhed og en Tværgående undersøgelse med flere enheder. Tværgående undersøgelser er 

typisk mere generaliserbare, fordi de som oftest er valgt ud fra en sandsynlighedsudvælgelse, 
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hvilket ikke er sket i forbindelse med udvælgelsen af case-design i denne afhandling (Andersen, 

Binderkrantz og Hansen 2010: 110). 

I denne afhandling bygger forskningsmetoden på en kombineret anvendelse af to mindre 

kommuner som case, hvoraf det kun er forvaltningen i den ene af kommuner som er trukket ind i 

interviewundersøgelsen. Flere kommuner og institutioner (enheder) er trukket ind som 

undersøgelsesgrundlag i denne afhandling. På baggrund af det generelt høje vidensniveau om 

’kvalitet i dagtilbud’ i de udvalgte kommuner vurderer jeg generaliserbarheden til at være 

tilfredsstillende i denne undersøgelse.  

Afhandlingens valg af ’kvalitet i dagtilbud’ som objektiv grundlag for de begrænsede foretagne 

interviews i undersøgelsen er et metodisk begrundet forsøg på at udvælge en ’typisk’ casehistorie. 

Dette valg får betydning for repræsentativiteten. Jeg har således udvalgt et tema af generel 

samfundsmæssig interesse ud fra en case-proces med minimal variation. Nærmest en enkeltcase, 

hvor ønsket har været at maksimere nytteværdien af det begrænsede antal kommuner og 

interviews i undersøgelsen (Flyvbjerg 2010: 475,484,487, Andersen, Binderkrantz og Hansen 

2010: 86-93).  

Caseudvælgelsen er ikke foretaget ud fra et princip om bevidst at vælge noget afvigende eller for 

den sags skyld noget kritisk i form af ”most likely cases”, ”least likely cases” eller ” most similar 

systems design” (Andersen, Binderkrantz og Hansen 2010: 90, Harrits, Pedersen og Halkier 2010: 

162). I undersøgelsen er der ikke foretaget sammenligninger ud fra eksempelvis inddragelsen af 

forvaltningen i Slagelse Kommune i designlogikken, idet målet med min case om ’kvalitet i 

dagtilbud’ ikke har været komparation af hverken enheder eller indsatser. Caseudvælgelsen er 

heller ikke sket med baggrund i et ønske om at kunne sammenligne eller opstille kausale 

påvisninger af sam -variation mellem afhængige eller uafhængige variable (se afsnit 5.1.2.).  

Caseudvælgelsen i denne afhandling er foretaget ud fra en mere analytisk orienteret 

generalisering, der betyder, at resultaterne af en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der 

kan ske i en anden situation. En analytisk præget generalisering skal understrege situationens 

almene karakter, hvilket jeg har bestræbt mig på at tydeliggøre løbende gennem 

interviewprocessen (Kvale, Brinkmann 2009: 289, 292). 

Min forudgående opfattelse af hvornår mætningspunktet ville nås gennem de forskellige interviews 

kom til at holde stik. Jeg har bevidst planlagt interviewundersøgelsen ud fra et ønske om at 

foretage interviews med personer inden for den kommunale forvaltning og daginstitutionsverdenen 

som dagligt beskæftiger sig intensivt og konkret med ’kvalitet i dagtilbud’, hvilket er 

sammenligneligt med ”forsøget på at sige meget om lidt” (Harrits, Pedersen og Halkier 2010: 165). 
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Gennem nedenstående anførte dobbeltinterviews nåede jeg en tilfredsstillende mætning- og 

belysningsgrad af interviewpersonernes positioner og synspunkter på ’kvalitet i dagtilbud’. De 

interviewede personer har alle haft relevante stillinger set i forhold til en belysning af denne 

afhandlings problemformulering vedrørende styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud 

(daginstitutionsleder, pædagog, forvaltningsansat udviklingskonsulent og forvaltningsansat 

pædagogisk konsulent).  

Oversigt over interviewpersoner i undersøgelsen:

Sorø: 

2 x 2 interviews med udviklingskonsulent og pædagogisk konsulent i Fagcenter Skole og 

Daginstitution i Sorø Kommune. 4 interviews af i alt ca. 6 timers varighed 

1 interview med leder af daginstitution. I alt 1 time og 30 minutters interview 

1 interview med pædagog i daginstitution. I alt 50 minutters interview 

Slagelse: 

1 interview med leder af daginstitution. I alt 1 time og 10 minutters interview 

1 interview med pædagog i daginstitution. I alt 1 time 5 minutters interview 

1 interview med leder af børnehus/daginstitution. I alt 1 time og 10 minutters interview 

1 interview med souschef/pædagog i børnehus/daginstitution. I alt 1 time og 15 minutter 

Yderligere bemærkninger til mine gennemførte interviews: 

a) Forældre til børn i dagtilbud er bevidst ikke blevet interviewet, da de fleste ikke har været 

vidende om eller blevet aktivt inddraget i arbejdet med afrapportering af dagtilbuddets 

kvalitetsoplysninger. 

b) Interviewpersonerne kendte til problemstillingen og gav samstemmende udtryk for anerkendelse 

og respekt for undersøgelsens mål og det præsenterede anden ordens iagttagelsesperspektiv i 

undersøgelsen. 

c) Mine interviews er gennemført med H1 Handy Recorder i perioden september 2012 – 

september 2013, og transskriberet af 2 studentermedhjælpere (Anne og Daniel) efter mine 

anvisninger. I mine anvisninger efterspurgte jeg ikke en fuld detaljeret transskription (tegnsætning, 

host, øh, pause m.v.), men bad specifikt om en menings-og indholdsorienteret transskription 
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(Kvale, Brinkmann 2008: 203). I øvrigt henholder jeg mig her til den metodiske pointe om deduktivt 

anlagte undersøgelser, at det er fornuftigt kun at transskribere uddrag, som er vigtige for 

besvarelsen af de på forhånd udarbejde spørgsmål (Harrits, Pedersen og Halkier 2010: 171). 

5.3.2. Reliabilitet 

Jeg har foretaget interviews med relevante personer om kvalitet i dagtilbud ud fra den antagelse, at 

social demografi ikke spiller en betydende rolle for undersøgelsens resultat (se bilag 2): 

Mere generelt gælder der tre former for analyser af kvalitativt datamateriale: 

a) kodning af interviewmateriale 

b) sproglig analyse af interviewmateriale 

c) display – en koncentreret fremstilling af kvalitative data 

Transskriberingen af interviews og reliabilitet kan generelt kobles til spørgsmålet om, hvorvidt 

interviewmaterialet er konsistent, troværdigt og ikke behæftet med fejl (Harrits, Pedersen og 

Halkier 2010: 147, Andersen, Lotte Bøgh 2010: 101-103, Kvale, Brinkmann 2008: 271). Jeg har 

ikke ønsket at styrke reliabiliteten yderligere gennem en gentagelse af mine interviews (bortset fra 

mit dobbeltinterview med den deltagende forvaltning i undersøgelsen), idet jeg har været bevidst 

om at respondenterne, dels kan have skiftet standpunkt, og dels kan være blevet påvirket af at 

blive ”målt” igen (Andersen, Lotte Bøgh 2010: 103).  

Jeg har anvendt en deduktiv analysestrategi (se kapitel 6), og jeg har taget udgangspunkt i de 

veldefinerede tematiseringer mening, forventning, paradoks og potentialisering, hvor der i 

forvejen findes solid teori og viden. Jeg har i min analyse således taget udgangspunkt i 

ovenstående punkt a), hvor jeg allerede i udfoldelsen af min analysestrategi opstiller 

tematiseringer, dvs. det, der i klassisk metodesprog også bliver kaldt for ”en lukket kodning”60, som 

en central analyseteknik i den efterfølgende behandling af data (Jakobsen og Harrits 2010: 175 

Harrits, Pedersen og Halkier 2010: 153).  

En kritisk vurdering af afhandlingens kontrol med reliabiliteten af de interviewedes svar viser, at 

min anvendelse af åbne og ikke-ledende spørgsmålstyper (”hvordan-spørgsmål” frem for ”hvorfor-

spørgsmål” i interviewguiden - bilag 1) ikke er det punkt som har været afgørende for om min 

interviewundersøgelse kommer til at bidrage med ”ny, troværdig og værdifuld viden” (Kvale, 

60 Jeg har fravalgt at benytte realibilitetstest som fx ’interkodning’ og ’intrakodning’, idet anerkendte 

metodeforskere vurderer at selv en høj reliabilitet ikke kan garantere en god analyse (Jakobsen og Harrits 

2010:185).  
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Brinkmann 2008: 196). Interviewundersøgelsen har med andre ikke være designet ud fra et 

generelt ønske om at modvirke en vilkårlig subjektivitet eller kreative fornyelser og variabilitet, men 

undersøgelsen har i stedet været tilrettelagt med henblik på at styrke reliabiliteten gennem egen 

interviewstil og tilladelse af improvisation undervejs i interviewet (Kvale, Brinkmann 2008: 272).  

 5.3.3. Validitet 

Min begrundelse for at medtage dokumenter og materiale i afhandlingen har været et ønske om at 

styrke den ”analytiske generalisering” (se 5.3.1.), og ikke et forsøg på at søge en nem  

”ydre bekræftelse eller officiel validitetspåstempling”. (Kvale, Brinkmann 2008: 279) 

Validitet vedrører som bekendt vurderingen af, om man i en undersøgelse faktisk måler det, 

som man gene vil måle eller til ”sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn” (Kvale, 

Brinkmann 2008: 272). Lidt spidsformuleret er det blevet sagt, at valid forskning er forskning, 

som gør spørgsmål om validitet unødvendigt (Kvale, Brinkmann 2008: 287) Validitet er ikke 

alene et spørgsmål om at begrebsliggøre eller om at anvende korrekte metoder. Validitet 

som ’håndværksmæssig kvalitet’, ’praktisk klogskab’ eller produktvalidering kan afløses af en 

løbende procesvalidering (Kvale, Brinkmann 2008: 274-275).   

At validere en forskningsproces kunne omfatte en løbende kontrol af resultater gennem 

stærke falsifikationsforsøg, kunne omfatte en opstilling og anvendelse af kun de spørgsmål, 

som det må antages at der findes svar på, og kunne endelig integrere valideringsspørgsmål 

som en del af teoriudviklingen (Kvale, Brinkmann 2008: 276-279). Det er ikke min opfattelse, 

at validiteten i min undersøgelse nødvendigvis svækkes af, at der ikke opsættes konkrete 

resultatmål for en succesfuld styring af samarbejdet mellem kommunal forvaltning og 

daginstitutioner om ’kvalitet i dagtilbud’. Den interne validitet vedrører nemlig spørgsmålet 

om gyldigheden af en kausalslutning (Andersen, Lotte Bøgh 2010:103), et 

metodespørgsmål, som jeg i afsnit 5.1.2. redegjorde for ikke er relevant i denne 

undersøgelse.  

Kravene til validitet i denne afhandlings undersøgelse af ’kvalitet i dagtilbud’ er nok nærmere 

bundet op på validitetskrav i de valideringsfællesskaber, i de valideringsformer, og i den 

forskningsdiskurs, som løbende er blevet opdateret (se forskningsgennemgangen i afsnit 

2.2.2.) og som ikke alene kan afgøres af de udførende forskere selv (Flyvbjerg 2010: 478).  
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5.3.4. Dokumentproduktion 

I min kommende analyse af styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud spiller den kommunale 

forvaltnings og daginstitutionernes dokumentproduktion en mindre fremtrædende rolle.  

I kapitel 2 om Kvalitetsreformen indgik brugen af forskelige materialer i form af forskning, bøger, 

rapporter m.m., fremkommet i den løbende diskurs om ’kvalitet i dagtilbud”. Materialer, som kan 

bidrage substantielt til en belysning af afhandlingens problemstilling. Generelt kan brugen og 

inddragelse af dokumenter begrundes ud fra organisationsteoriens skelnen mellem dokumenters 

produktions- og konsumptionsproces (Justesen, Mik-Meyer 2010: 124): 

Det hævdes at dokumenters produktionsproces ofte vægtes højere end fx dokumenters 

konsumptionsproces, hvor dokumenter anvendes i nye sociale kontekster frigjort fra dokumentets 

tilblivelse (Justesen, Mik-Meyer 2010:126). Organisationsteorien har med hjælp og inspiration fra 

det ny-institutionelle perspektiv hævdet: 

”at organisationer aktivt producerer og anvender dokumenter med henblik på at 

fremstå som legitime over for omverdenen, og produktionen af en række dokumenter 

bliver derfor koblet til et ønske om at signalere rationalitet, ansvarlighed eller andre af 

de værdier, der er fremherskende i organisationens institutionelle omverden”. 

(Justesen, Mik-Meyer 2010: 26)

Ideen om, at organisationer kan styre signalerne til deres omverden (Erving Goffmans begreb om 

”impression management”), er blot med til at understrege, hvordan organisationers 

dokumentproduktion kan være en lukket selvreferentiel proces på samme måde som interviewet.  

Dokumenter kan godt levere information om, hvordan de er blevet til, men iagttagelsen af 

dokumenter som dokumenter kan først påbegyndes, når der foretages en redegørelse for 

dokumentets egen begrænsning. Nogle undersøgelser forsøger at få dokumenter til at fremstå 

som faktuelle, objektive, håndgribelige eller endog ofte som ubetvivlelige. Denne strategi vil kun 

modarbejde forsøget på at udvirke en troværdig strategi for indlemmelsen af virkelighed i 

undersøgelsen (Justesen Mik-Meyer 2010. 140). Ligeledes hævdes det i mange undersøgelser, at 

kriteriet for kvaliteten af kildematerialet, eller dokumenterne, hovedsagligt knytter sig til ”det 

funktionelle kildebegreb”, og dybest set kun forholder sig til, om kildematerialet eller dokumenterne 

giver relevant information til den konkrete besvarelse af problemformuleringen (Andersen Lotte 

Bøgh m.fl. 2010: 122).  



107

Opsamling  

Dette kapitel om metode har haft det formål at fremlægge og tydeligøre afhandlingens metodiske 

præmisser. Med anvendelsen af tredelingen af metodediskussionen i: metode som 

videnskabsteori: konstruktivisme, epistemologi og ontologi, metode som teknik til at generere og 

behandle viden, og metode som undersøgelseslogik eller analysestrategi har kapitlet præsteret en 

samlet redegørelse for afhandlingen metodiske grundlag. Gennem en modstilling af ligheder og 

forskelle mellem det klassiske interview og det systemteoretiske interview argumenterer kapitlet for 

brugen af det systemteoretiske interview som et fleksibelt interviewdesign, hvor 

interviewundersøgelsen tilrettelægges med henblik på at få informanternes omverden til at træde 

frem som bestående af andres iagttagelser. Denne bevidste strategi og metode til at af-

personificere interviewet vælges for at interviewet i højere grad kan give plads til at indfange 

interviewets kommunikation om andres kommunikation. Her vil interviewet bedre kunne identificere 

mulige forventningsstrukturer for den organiserede kommunikation i skæringspunktet mellem den 

kommunale daginstitutionelle og forvaltningsorienterede virkelighed. Kapitlet diskuterer endeligt de 

udvalgte kommuner og interviewpersoner (cases) i relation til genraliserbarhed, repræsentativitet, 

datamætning, reliabilitet, validitet og afhandlingens dokumentproduktion i bestræbelserne på at 

tydeligøre de metodiske præmisser for dataindsamlingen og graden af udsagnskraft i forbindelse 

med den konkrete interviewundersøgelse. Der argumenteres metodisk for brugen af 

tematiseringerne: mening, forventning, paradoks og potentialisering som bærende elementer i 

analysen; en analysestrategi, som vil blive udfoldet yderligere i det kapitel 6. 
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Kapitel 6: Afhandlingens analysestrategi  

I denne afhandling muliggør den teoretiske spørgeramme eller analysestrategi en diskussion af, 

hvordan afhandlingens kilder og dokumentariske materiale er produceret, og hvordan empirien 

operationaliseres og gøres metodisk relevant i forhold til problemstillingen. I dette kapitel 

forberedes analysestrategien til brug for interviewanalysen i kapitel 7. 

I kapitel 5 fremgik det, hvordan det systemteoretisk inspirerede kvalitative interview i grad og 

formalisering befinder sig et sted mellem det semistrukturerede og det ustrukturerede interview 

(Andersen, Lotte Bøgh m.fl. 2010: 174-175). Formålet med den teoretiske spørgeramme eller 

analysestrategi er generelt at undersøge de på forhånd opstillede forventninger ud fra 

veldefinerede begreber (Andersen, Lotte Bøgh m.fl. 2010: 174-175). 

Systemteorien tilbyder formanalyse, systemanalyse, differentieringsanalyse, semantikanalyse og 

medieanalyse som analysestrategier med dertilhørende ”bestemmende forskelle”. Disse ”forskelle” 

konstruerer ikke kun begreb, genstand og spørgsmål, men også implicit kriterier for gangbar 

argumentation. Et begreb kan ikke tilskrives samme betydning, hvis udgangspunktet er to 

forskellige ”bestemmende forskelle”. Derfor bliver det også klart, hvorfor der ikke findes én korrekt 

definition af ”system”, ”diskurs” osv. Det korrekte konstrueres eller bestemmes derimod ved det 

foranliggende valg af ”bestemmende forskel” (Andersen 1999: 164-165). Den valgte 

analysestrategi skal indeholde en speciel empirisk funderet funktion og følsomhed; en følsomhed, 

der kan udgøre et fundament for, hvor gode og relevante resultater de andre analysestrategier vil 

kunne føre til (Andersen 2010).  

Den bestemmende eller styrende forskel i den valgte analysestrategi er mening (Andersen 2010). 

De andre forskelsmarkeringer eller tematiseringer i analysestrategien paradoks, forventning og 

potentialisering. 

Mening defineres systemteoretisk som enheden af forskellen aktualitet/potentialitet (Luhmann 

2000: 99). Mening er den simultane præsentation af aktualitet og potentialitet. Mening er det 

aktuelle omgivet af muligheder. Enhver aktualisering i øjeblikket potentialiserer nye muligheder 

(Andersen 2010). Mening kan aldrig holdes fast. Mening dannes altid af en tanke eller 

kommunikation, og forsvinder i samme øjeblik, den dukker op. Det centrale i det aktuelle forsvinder 

fra det øjeblik, det dukker op, hvorved mening tvinges til forandring. Mening vil altid forekomme 

som et overskud af henvisninger til yderligere muligheder for oplevelse og handling. 

Et eksempel på et brugbart perspektiv ved denne meningsdefinition er, som det også fremgår af 

ovenstående, dens redundante karakter. Begrebet ”redundans” betegner i den systemteoretiske 
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udlægning de mange muligheder, som alle opfylder den samme funktion. ”Redundans” kan også 

beskrives som det ”overskud af kapacitet”, som er funktionelt meningsfuldt, fordi det gør systemet 

uafhængigt af bestemte relationer (Luhmann 2000: 215). Mennesker kan tillade sig at begå fejl, 

fordi de altid kan henvise til, at alle muligheder endnu ikke er blevet afprøvet eller testet. Det vil 

altid være muligt at tro på, at man kan sikre sig mod fare for tab, vende tilbage til udgangspunktet 

og forsøge igen eller vælge en anden vej. Denne ikke-bevidste, men system-indlagte 

sikkerhedsfunktion, kan også formuleres på den måde 

 ”at mening forsyner enhver aktuel gennemlevet oplevelse eller udført handling med 

redundante muligheder” (Luhmann, N. 2000 p. 99-100) 

I denne afhandling indgår spørgsmålet om den kommunale forvaltnings og den pædagogiske 

institutions redundante karakter i undersøgelsen af kvalitet i dagtilbud. 

I den systemteoretiske udlægning udtrykker begrebet semantik de kondenserede og 

generaliserede former for mening, der står til disposition for kommunikative operationer. (Andersen 

2010). Kondensering betyder, at en mangfoldighed af mening fastholdes i en enkelt form, som 

efterfølgende stiller sig til rådighed for en ubestemt kommunikation (Andersen 2010). Denne 

tilgang har været særdeles frugtbar i udfærdigelsen af den organisatoriske og institutionelle 

analyse af styringen af samarbejdet mellem kommunal forvaltning og daginstitution om kvalitet i 

dagtilbud, idet de mange mulige meningsdiskurser i dette felt stiller krav om udgangspunkt eller 

fokus for ikke at drukne i ganske mange tilbud om meningstilskrivning. 

Et begreb kondenserer forventninger på den måde, at mange forskellige slags forventninger har 

mulighed for at samle sig i begreber, og begreber vil aldrig være entydige at definere. Et eksempel: 

Oplyses man om, at en person er ”pædagog” eller ”lærer”, så vil der straks melde sig en horisont af 

forskellige forventninger: ”Hun er venstreorienteret”, ”han er pædofil”, ”hun er meget omsorgsfuld” 

”han går med rygsæk” osv.  

Et begreb er ikke identisk med dets partikulære anvendelse i en bestemt kommunikation, men 

som det fremgår af eksemplet, står det samme begreb (”pædagog”, ”lærer”) generelt til rådighed 

for kommunikation, men får i kommunikationen et specifikt indhold og aktualiserer specifikke 

forventninger. Den mening, som er kondenseret i begrebet ”lærer”, vil opstille restriktioner for 

betydningen af ”elev”. De forventninger, som er forbundet med det at være ”lærer”, sætter 

begrænsninger på, hvad der kan forventes af den i kommunikationen markerede ”elev”. Hvad det 

er muligt at forstå om en ”lærer”, er således uadskilleligt fra de forventninger som fortættes i ”elev”-

begrebet, eksempelvis som ”læringsparat”, ”ukoncentreret”, ”social”, ”moden” osv.. 
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Jeg har nu redegjort for og diskuteret, hvorledes mening, paradoks, forventning og potentialisering 

kan tilføre en speciel empirisk funderet funktion og følsomhed som forskelsmarkering og 

tematisering for studiet af styringen af samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og 

daginstitution om ’kvalitet i dagtilbud’. Det er nu muligt at gå videre med fastlæggelsen af 

afhandlingens teoretiske og operationelle interviewguide61

6.1. Teoretisk operationalisering 

Jeg har, billedligt talt, valgt at dele denne position op i nogle ”mellemregninger”; en form for 

”mellemstation” for den teoretiske operationalisering af afhandlingens dimensioner. Disse 

”mellemstationer” skal fungere som en tydeliggørelse af sammenhængen mellem afhandlingens 

begrundede analysestrategi og den konkret udformede operationelle spørgeguide. 

Mellemregningerne” for den gyldige teoretiske iagttagelse kan deles i to. 

1. De første ”mellemregninger” koncentreres om de relevante analysestrategiske indsigter, der 

stammer fra en systemteoretisk inspireret bearbejdning af kondenseringen og selektionen af 

mening i den kommunale forvaltning og i de kommunale daginstitutioner. Dette gælder lige fra 

iagttagelsen af kommunikation om kvalitet i dagtilbud, og fra dannelsen af de mangeartede 

forventninger til kvalitet i dagtilbud, som cirkulerer blandt medarbejdere og i organisationen 

generelt.  

2. De næste ”mellemregninger” opstår gennem udfoldelsen af det ”governmentale og diskursive 

blik” på den selvstyrende praksis i forbindelse med styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud. 

Det er meningen, at de teoretisk udledte ”mellemregninger”, i deres samlede og ”transparente” 

form, skal danne et tæt parløb med den mere konkrete og operationelle udformede spørgeguide. 

Hensigten er at tydeligøre, hvordan operationaliseringen binder teori og praksis sammen, således 

at analysen ikke kommer til ”at flagre i vinden”.  

1. Kvalitet i dagtilbud” som meningsfuld iagttagelse  

Som en forløber for et systemteoretisk interview, der skal omhandle kommunikationen i de 

kommunale daginstitutioner og forvaltninger, er det er væsentligt på forhånd at gøre sig nogle 

overvejelser om, hvordan der opstår meningsfuldhed for de involverede personer. Det skal være 

muligt at nærme sig nogle bud på, i hvilket omfang dokumentationen for og indrapporteringen af 

61 Den teoretiske interviewguide omhandler interviewets tematiske dimension, og den operationelle 

interviewguide tager sig af de mere konkrete spørgsmål. (Andersen, Lotte Bøgh m.fl. 2010: 153). 
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kvalitet i dagtilbud fungerer som et meningsbærende element for pædagogisk arbejde og 

administrativ praksis i hverdagen.  Derfor skal det også undersøges, om meningsfulde aktiviteter i 

forbindelse med indførelsen af kvalitet i dagtilbud foregår ud fra nogle bestemte perspektiver, som 

de pædagogiske institutioner og forvaltningen danner af deres omverden. 

I første omgang handler det ikke om at afkode det meningsfulde arbejde i daginstitutioner som 

værende bundet til bestemte styringsteknikker eller styringsperspektiver. Det drejer sig heller ikke 

om, hvordan den kommunale forvaltning med ansvar for styringen af daginstitutionsområdet 

selekterer og filtrerer kommunikationen om samarbejdet og organiseringen af kvaliteten i dagtilbud. 

Det handler for så vidt heller ikke om, hvordan de som offentligt ansatte repræsentanter for en 

kommunalforvaltning eller for en pædagogisk ledet daginstitution bedømmer deres selvoplevede 

afhængighed eller uafhængighed af politisk vedtagne normer eller standarder for ”kvalitet i 

dagtilbud”. Det handler derimod om, i hvilket omfang, de forholder sig åbent eller lukket til 

iagttagelsen af andre relevante aktørers iagttagelse af dem som kommunikatorer af ”kvalitet i 

dagtilbud”. Som eksempel kan nævnes pædagogiske institutioner som følger en bestemt 

pædagogisk filosofi eller struktur. Sådanne institutioner vil alt andet lige have vanskelige ved at 

vurdere andres holdninger til dem med et åbent sind og følgelig have lettere ved at fastholde 

forestillingen om, at andres vurderinger af dem bygger på en fejlagtig eller mangelfuld 

kommunikation. 

2. Kvalitet i dagtilbud som en hybrid styringsform med indbyggede paradokser 

Som forsker i den kommunale styring og organisering af samarbejdet om kvalitet i kommunale 

daginstitutioner er jeg med mit analysestrategiske afsæt i systemteorien særlig interesseret i at 

foretage en nærmere undersøgelse af, hvilken betydning afledte begreber som fx: 

”afparadoksifisering” samt ”selv-suspenderende” eller hybride former for beslutningstagning har for 

organiseringen og styringen af det kommunale samarbejde.  

Indgangen til nogle mere konkrete undersøgelser af disse tendenser kan foregå gennem 

overvejelse om tilstedeværelsen og udbredelsen af ”sorte hullers”, ”genindføringers” og ”blinde 

pletters” betydning for samspillet mellem daginstitution og forvaltning: 

Den ”blinde plet” i kommunikationen er også blevet kaldt for ”forskellens konstitutive paradoks”62. 

Iagttagelsen af andre er ikke bundet til et bevidst subjekt. Iagttagelsen er styret af en forskel, som 

iagttageren ikke selv kan se. Hverken system eller omverden eksisterer forud for iagttagelsen, men 

da det er selve iagttagelsesoperationen, som skaber grænsen for, hvad der er meningsfuldt, 

62 Andersen 2000: 73 
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forklares hermed også, hvordan eksempelvis mening grundlæggende formes forskelligt i 

forvaltningssystemet og i de kommunalt styrede daginstitutioner (Andersen 2000: 73). 

En anden vigtig forskel er ”genindføringen”.: 

”En genindført forskel er en forskel, der optræder i det rum, der skabtes med 

forskellen”. (Andersen 2000: 74) 

Genindføringer er også paradokser, fordi de på samme tid er lig med systemet og forskelligt fra 

systemet. De har den evne, at de øger systemets kommunikationsmuligheder, fordi det aldrig helt 

kan afgøres, hvad der er kopi, og hvad der er original. Hvis forvaltningssystemet og de kommunale 

daginstitutioner forbliver ubestemte, fordi det er umuligt at se forskel på, hvad der er 

forvaltningsmæssigt korrekt/ukorrekt og pædagogisk hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssigt, har vi 

muligvis også forklaringen på en udvikling, hvor samarbejdet mellem de kommunale 

daginstitutioner og forvaltningen ser ud til på overfladen at være blevet styrket gennem kvalitet i 

dagtilbud. Denne udvikling kan sagtens foregår parallelt med, at et samarbejde mellem forvaltning 

og daginstitution om kvalitet i dagtilbud camoufleres eller skjules for ikke at ophæve eller aflyse 

den generelle forestilling om, at forvaltningen er et system, der ikke fører kommunal 

daginstitutionspolitik, men som kun skal føre tilsyn med, at de kommunalpolitiske beslutninger 

føres ud i livet.  

En tredje forskel er de ”sorte huller” i kommunikationen, hvor fx samarbejdet i organisationer om 

den kommunale styring af kvalitet i kommunale daginstitutioner er under lup. Det kaldes ikke for 

suspension men kaldes i stedet for ignorering, når et tilbud om samarbejde ikke modtages og 

forsvinder: 

”som Luhmann bemærker, kræver samarbejdet i organisationer en højt udviklet, 

gennemreflekteret ignoreringens kunst”. (La Cour 2005: 7) 

Der er forskel på, om noget er blevet besluttet eller ikke blevet besluttet. I den sammenhæng er det 

vigtigt at påpege, på samme måde som en ”ikke-beslutning” også er en beslutning, at et fravalg 

eller en ignorering af beslutnings- og kommunikationstemaer også er en mulig indikation for, om 

eksempelvis samarbejdet mellem forvaltning og daginstitution om styringen af kvalitet i 

daginstitutioner reelt eksisterer, eller om samarbejdet blot fortsætter uden synlighed. Det vil være 

muligt, ren teknisk, at nærme sig en afklaring af spørgsmålet om eksistensen af ”sorte huller” ved 

indirekte at iagttage, hvordan medarbejderne i kommunale daginstitutioner og i den kommunale 

forvaltning fravælger eller ignorerer mulige temaer med betydning for samarbejdet om kvalitet i 

dagtilbud. 
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3. Forventninger til styring af kvalitet i dagtilbud  

I undersøgelsen af den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud, er det med det 

analysestrategiske udgangspunkt muligt at dykke dybere ned i, hvordan de organisatoriske og 

institutionelle rammer skaber eller ikke skaber forventninger til den specifikke konstruktion af den 

fortsatte kommunikation kvalitet i dagtilbud.  Ingen medarbejdere på institutioner eller i 

forvaltningen har ret eller pligt til bevidst at styre og kontrollere, hvordan udkast til den fortsatte 

kommunikation om ”kvalitet i dagtilbud” bliver realiseret. Dermed bliver det også interessant at 

undersøge, hvorvidt de udsagn, som cirkulerer i daginstitutioner og i forvaltningen om 

kvalitetsoplysninger i dagtilbud, medvirker til en mulig ophobning af forventninger i den kommunale 

organisation - forventninger om enten en styret eller en selvstyret indsats for et bedre samarbejde 

mellem forvaltning og daginstitution om kvalitet i dagtilbud. Det skal derfor også undersøges, på 

hvilken måde den kommunale organisation ”vælger” at respondere på udsagn om samarbejdet om 

kvalitet i dagtilbud, eller mere præcist til, hvordan forventningerne om muligt begrænses af, hvilken 

meningsfuldhed der tillades i den fortsatte kommunikation om kvaliteten i dagtilbud. 

Ved tilrettelæggelsen af det konkrete systemteoretisk inspirerede kvalitative forskningsinterview 

angående spørgsmålet om ”organisatorisk forventningsdannelse”, vil jeg tage udgangspunkt i de 

fire type af mulige tilknytningsmuligheder til kommunikationens fortsættelse, som Niels Åkerstrøm 

Andersen opstiller. Ethvert kommunikationsudkast kan kun enten:  

bekræftes, modsiges, forskydes eller ophøre. (Andersen 2008: 26) 

Jeg har tidligere nævnt, hvorledes de forventninger, som er knyttet til det at være pædagog, sætter 

begrænsninger på de forventninger, som i kommunikationen markeres som barn. Det er denne 

institutionelle forventningsdannelsesproces, som skal undersøges nærmere, og denne proces skal 

efterfølgende sammenholdes med de måder, hvorpå daginstitutionens ansatte forudsættes at 

håndtere en tiltagende opbygning af paradokser i organisationen og ikke mindst den 

forventningsacceleration, som det antages at være umuligt at inddæmme for den enkelte 

medarbejder.63 Den kommunale styring af samarbejdet om kvalitet i kommunale daginstitutioner 

opfattes med andre ord, som udgangspunkt, som værende fastklemt mellem de forskellige typer af 

flygtige forventninger, der knytter sig til samarbejdet mellem de kommunale daginstitutioner og 

forvaltningen. 

I oplægget til den systemteoretisk inspirerede og kvalitativt anlagte interviewguide skal der 

eksperimenteres med at lade spørgsmål indgå, som forsøger at indfange en ”anden-ordens-

63 Andersen 2011: 231  
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niveau-tænkning” også selvom den stadig er bundet til en ”første-ordens” kommunikation om 

emnet. Spørgsmål, som dels kan bidrage til en indkredsning af, hvilke af ovenstående typer af 

tilslutningsmuligheder som organisationens kommunikationsudspil vedrørende den kommunale 

styring og samarbejde om kvalitet i dagtilbud benytter sig af, og spørgsmål, som dels kan afklare, 

om eksempelvis medarbejdere, der varetager denne forpligtelse, opfatter det som en 

organisatorisk forventning, at de skal skabe forventninger til sig selv i forsøget på at foregribe 

organisationens behov.64    

Ovenstående eksperimenter vil være interessante at kaste sig ud i, netop fordi de anskues som 

organisatorisk kommunikation - og ikke som enkeltpersoners talehandlinger – fordi de lever sit eget 

liv og endelig, fordi de ikke kan kontrolleres af nogen. De repræsenterer den kommunale 

forvaltnings og de kommunale daginstitutioners forventninger til en fortsat kommunikation om 

kvalitet i dagtilbud. I forsøget på at opspore et organisatorisk mønster i et sådant ”regime af 

forventninger”, skal det systemteoretisk inspirerede kvalitative forskningsinterview søge at 

afdække, i hvilket omfang, medarbejdere i kommunale daginstitutioner og i den kommunale 

forvaltning ser sig selv som nogle 

 ”der bør iagttage sig selv som forandringsobjekter og udvikle sig selv ud fra de nye 

udfordringer og kompetencekrav, man som medarbejder mener, gør sig gældende i 

organisationen” (Andersen 2011: 10) 

4. Potentialisering som mulig styring af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud  

Spørgsmålet er, om den kommunale forvaltning og de kommunale daginstitutioner, gennem deres 

samarbejdstiltag om kvalitet i dagtilbud, overser den på forhånd indlagte sikkerhedsfunktion i 

organisationen; den sikkerhedsfunktion (redundans), der skal sørge for, at beslutninger aldrig får 

karakter af endegyldige eller uigenkaldelige beslutninger.65 Denne immanente organisatoriske 

trang til at styrke ”beslutningers flygtige regime” ses altså som den måde, hvorpå en organisation 

kan sikre sig, at det altid forsat vil være muligt at afprøve nye veje og løsninger. Ideen er oplagt: 

man må aldrig opgive kommunikationen. Det er tydeligt, at beslutninger, ”flygtighed”, eller 

potentialiseringen af beslutningspræmisser sørger for, at organisationen kan opbygge den 

64 Andersen 2011: 67 
65 Se mere i kapitel 3 om beslutninger. Se Andersen 2011: 152  
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nødvendige kompleksitet og uden forstyrrelser kan fortsætte med holde kommunikationen i gang 

(Andersen 2011: 57). 66  

Det er på den baggrund, at nogen ligefrem taler om, at der kan opstå deciderede programmer for 

ubesluttelighed i organisationen. Herved bliver det muligt at anskue redundans som et overskud af 

beslutningskapacitet i organisationen, og dermed også som potentialitet. Beslutninger må helst 

ikke være alt for besluttede, fordi de dermed lukker ned for organisations udvikling af kompleksitet. 

Der produceres konstant et overskud af muligheder (redundans), fordi organisationen konstant vil 

forsøge at undgå tendensen til at fastholde sine egne beslutninger (Andersen 2011: 62-63). 67   

Dette resulterer i, at organisationer vil opsøge ”flygtigheden” og forsøge at skabe forventninger hos 

medarbejderen, som ikke kan indfris.  Sammenhængen mellem beslutninger og redundans i 

organisationen kan undersøges ud fra, hvordan organisationer tackler beslutningers indbyggede 

paradoks. Paradokset består i, at en beslutning altid vil skabe usikkerhed om allerede trufne 

beslutningers karakter af beslutninger, hvilket tvinger beslutninger til at blive fulgt op af nye 

beslutninger.68  

Dette er baggrunden for, at ubeslutsomhed vil blive forsøgt anskuet som et bestemt 

beslutningsprogram eller en bestemt styringsteknik i styringen af samarbejdet om kvaliteten i 

dagtilbud. Gennem samarbejde sikres en fortsat kommunikation og en tro på, at det er muligt at 

træffe beslutninger om rammerne for styringen af kvaliteten i dagtilbud. 69 Det vil også være muligt 

at undersøge, i hvilket omfang der i forbindelse med kommunikationen om forvaltningens og de 

pædagogiske institutioners samarbejde som beslutningsgrundlag for kvalitet i dagtilbud bliver 

66 ”Was immer ein Entscheidung ist: innerhalb von Organisationsystemen kommt sie nur als Kommunikation 

zu Stande. Für uns ist demnach die Entscheidung ein kommunikatives Ereignis und nicht etwas, was im 

Kopf eines Individuums stattfindet”. (Luhmann 2000: 141-142, min understregning). Der findes et utal af 

referencemuligheder til systemteoretisk beslutningslitteratur.  
67 Det er moderne for kommuner og organisationer at indgå ’partnerskaber’. ’Partnerskaber’ er en beslutning 

om at gøre sig afhængig af andre organisationer – og så alligevel ikke gøre det, og er et godt eksempel på 

tendensen til organisationers ubestemte og ”flygtige” karakter. 
68 ”Organisationer og deres elementer såsom personale, strukturer, strategier, visioner mv. er skabt gennem 

beslutningskommunikation, ved at beslutninger har konfirmeret beslutninger og gjort dem til 

beslutningspræmisser for nye beslutninger”. Andersen 2011: 57.  
69 For en uddybning af organisering betragtet som udfoldet ubeslutsomhed, se Andersen 2011: 52-57.  
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udpeget eller henvises til aktører i omverdenen med stor autoritet og mulig indflydelse på 

beslutningsgrundlaget.70  

6.2. Den teoretiske interviewguide  

1. Medarbejdernes selvstyring som grundlag for samarbejdet om styringen af kvalitet i 
kommunale daginstitutioner  

Når vi taler om ”governmentality” i styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud, er det vigtigt 

også at få undersøgt, om praksis fortæller mest om styring eller selvstyring. Interessen er ikke 

eksklusivt bundet til det formelle ledelsesansvar i den kommunale forvaltning og på de kommunale 

daginstitutioner, men derimod til, hvordan alle medarbejdere håndterer det forhold, at de på 

samme tid både styrer og styres. I samklang med den systemteoretiske interviewmetode som 

beskrevet tidligere, kan der nu, for bedre at få belyst dette forhold, opstilles spørgsmål til, om 

medarbejderne mener, at andre medarbejdere bliver bedre til at sikre og varetage kvaliteten 

gennem en klar organisatorisk styring eller gennem medarbejdernes mulighed for selv at styre 

samarbejdet om indsatsen. Om medarbejderne besidder kompetencerne til, som en naturlig del af 

det daglige arbejde, at reflektere over rammerne for samarbejdet mellem forvaltning og 

pædagogiske og til at lade denne organisatoriske indsigt lade sig afspejle i de praktiske 

beslutninger som træffes i forbindelse med samarbejdet mellem kommunen og daginstitution om 

kvalitet i dagtilbud.      

2. ”Sandhedseksperter”  

Når vi taler om ”governmentality” i styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud, er det umuligt 

at se bort fra den indflydelse, som de såkaldte ”sandhedseksperter” spiller i denne sammenhæng. 

Eksempelvis på sundhedsområdet, hvor der har der været en mangeårig tradition for at styre ud 

fra en viden om objektive forhold. En natur- og sundhedsvidenskabelig og overvejende 

evidensbaseret viden har tiltvunget sig fortrinsret i den institutionelle og organisatoriske opbygning 

af ”kvalitet og faglighed”. På den måde har samfundet ladet sig styre af den dominerende 

naturvidenskabelige sundhedsdiskurs og de tilhørende ”sandhedseksperters” omgang med 

”sandhedsbeviser”. Denne diskurs udtrykker og indrammer ikke alene et magtforhold, men måske 

endnu vigtigere, en generel accept i samfundet af denne ”objektive” styringsteknik, som 

efterfølgende aflejres som legitim teknik for eksempelvis samarbejdet om styringen af kvalitet i 

dagtilbud. 

70 Autoritet, mener jeg, er en selvtilskrivning, som både kan være økonomisk, politisk eller social. Det må 

afgøres i det enkelte, konkrete tilfælde. 
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I overensstemmelse med den systemteoretisk inspirerede kvalitative interviewmetode, er det på 

denne baggrund relevant for undersøgelsen af det ’governmentale’ samarbejde om kvalitet i 

kommunalt dagtilbud at stille skarpt på, i hvilket omfang medarbejdere i den kommunale forvaltning 

og på de kommunale daginstitutioner mener, at andre medarbejdere lader sig ”guide” eller ”styre” 

af ”sandhedseksperter”, det være sig inden for en natur-, sundhed- eller samfundsvidenskabelig 

diskursdannelse.  

3. Selvstyring som ”teknisk middel” og som ramme for de kommunale daginstitutioners 
samarbejde med forvaltningen om kvalitet i dagtilbud.

I forhold til styringen af samarbejdet mellem kommunale daginstitutioner og forvaltningen af 

kvaliteten i dagtilbud, er det væsentligt at undersøge det ”governmentale” forhold, der tilsiger, at 

moderne forvaltninger og institutioner styrer gennem selvstyring. Uanset om vi beskriver denne 

selvstyring som selvstyringskunst eller selvstyringsrationalitet, er især den liberale styreforms 

forestilling om det frie og uafhængige individ af stor betydning for, om vi i den kommunale styring 

af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud kan skelne mellem målet for selvstyring og midlerne til 

selvstyring. Med det systemteoretisk inspirerede interview som metode, skal det i den forbindelse 

undersøges, i hvilket omfang medarbejdere i den kommunale forvaltning opfatter daginstitutioners 

frihed til at træffe beslutninger om kvalitet i dagtilbud, som lige netop den form for selvstyrende 

praksis, der sikrer, at målet om mere kvalitet i det kommunale dagtilbud kan nås.71  

Forudsætningen for, at den kommunale forvaltning kan tilrettelægge den kvalitative indsats 

gennem daginstitutionernes selvstyring, er, at daginstitutionerne som omverden for den 

kommunale forvaltning er indstillet på at samarbejde, give informationer og ikke mindst formår at 

gennemtrumfe egne ønsker (Luhmann 1989: 47). 

Forudsætningen for, at den kommunale forvaltning kan overlade styringen af kvalitet i dagtilbud til 

daginstitutionerne som selvstyrende virksomhed er altså betinget af, at daginstitutionerne selv 

evner at sætte ønsker til en målbar og kvalitativ indsats på dagsordenen. Det systemteoretisk 

inspirerede kvalitative interview skal i denne forbindelse være med til at klarlægge, om 

medarbejdere i den kommunale forvaltning og på kommunale daginstitutioner deler den opfattelse, 

at det er en nødvendig betingelse for varetagelsen af kvalitet i kommunale daginstitutioner, at de 

selv stiller konkrete krav til kvaliteten og indsatsen.   

71 Et andet eksempel, der illustrerer det generelle dilemma mellem frihed og styring, er børnenes ret til på 

den ene side at leve usundt uden for daginstitutionens åbningstid og, på den anden side, kommunens pligt til 

at tilvejebringe sunde rammer og indsatser inden for daginstitutionens åbningstid.  
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Kapitel 7 Analyse - Styring af samarbejde mellem forvaltning og 
daginstitution om kvalitet i dagtilbud 

7.1. Indledning 

Hensigten med studiet af det kommunale samarbejde om kvalitet i daginstitutioner er at undersøge 

de mere generelle mønstre og sammenhænge i en politisk styret administration af velfærdsydelser. 

Der er flere motiver bag anvendelsen af en systemteoretisk og governmentalistisk inspireret 

analysestrategi til dette formål. For det første er det altid frugtbart at præsentere flere mulige 

udlægninger af det nødvendige samspil mellem to systemer med forskelige funktioner og koder for 

eksistens.  For det andet er det praktiske samspil eller samarbejde mellem det politisk-

administrative system og det pædagogiske system ikke muligt at analysere alene ud fra generel 

teori eller begreber om systemers funktionsmåde. Svarene kan ikke være givet på forhånd og 

teorierne er ingen facitliste. Teorierne hjælper med til at kunne definere, afgrænse og tydeliggøre 

’spillepladen’ for de potentielle eller mulige praktiske tiltag og indsatser i forbindelse med 

organiseringen af det kommunale samarbejde om kvalitet daginstitutioner. I konklusionen er det 

derfor også godt, hvis der sker en teoretisk og begrebslig feed-back. Formålet med denne 

teoretiske og begrebslige feed.back er ikke at korrigere eller ændre på allerede udviklet generel 

teori og begreber - men om muligt at henlede opmærksomheden på endnu ikke opdagede 

uoverensstemmelser eller inkonsistens.  

Analysen må også gerne kunne bidrage til opstillingen af nogle mere konkrete og specifikke 

handlingsanvisninger. Om en identifikation og oplistning af muligheder og barrierer for et 

samarbejde om kvalitet i dagtilbud i sig selv vil kunne bidrage til forandringer og løsninger, ja, det 

er jo ingenlunde givet på forhånd. Dette skyldes, at det er, og har været, særdeles vanskeligt at 

danne sig et overblik over det pædagogiske systems (pædagogerne) og det kommunale 

forvaltningssystems (det administrative personale) forskellige opfattelser af behovet for et konkret 

samarbejde om ”kvalitet” i det kommunale dagtilbud.  

Offentlige reformer i Danmark bliver som oftest gennemført på baggrund af en usagt eller 

navngiven blanding af styringsambitioner. Uanset om styringen af de forskellige kommunale 

organisationer, institutioner, partnerskaber og netværk sker med udgangspunkt i ønsket om en 

udbredt selvstyring (”relativ autonomi”), kontraktstyring, detailstyring, ”hybridstyring”, 
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netværksstyring bliver mange organisatoriske niveauer og fagprofessionelle inddraget og dermed 

tvunget til at forholde sig til de ændringer, som reformerne medfører.72  

Kvalitetsreformen har som omtalt i Kapitel 2 været genstand for en del offentlig debat, men 

debatten om kvalitet i dagtilbud tiltrak sig især i sommeren 2013 særlig stor opmærksomhed fra 

flere forskelige sider. Denne bevågenhed fra politikere, forskere og debattører i almindelighed 

vidner om en generel interesse for implementeringen af politiske reformer i samfundet, men også 

specifikt om en optagethed af problemstillingen i denne afhandling, nemlig spørgsmålet om 

organiseringen og styringen af det kommunale samarbejde om kvalitet, dokumentation og 

evaluering i daginstitutioner. 

I kapitel 6 blev afhandlingens analysestrategi fremlagt. Her fremlagde jeg de nødvendige 

begrundelser for den teoretiske og operationelle interviewguide, som blev diskuteret og fremlagt i 

kapitel 6. Her beskrev jeg, hvordan analysen skal opbygges omkring en diskussion og opstilling af 

kvalitative kriterier for brugen af en systemteoretisk inspireret interviewform, og som skulle 

funderes på mere udvalgte og generelle antagelser inden for system-og diskursteori. 

7.2. Interviewanalysens struktur: fire tematiseringer 

Min interviewanalyse skal også være med til at styrke afhandlingens ”analytiske generalisering” (se 

afsnit 6.2.). 

Jeg vil gennem min interviewanalyse forsøge at sikre, at mine kvalitative interviews kan virke 

vejledende for, hvordan eksempelvis samarbejdet om kvalitet i dagtilbud også kunne se ud (Kvale, 

Brinkmann 2008: 289).  

Jeg har bearbejdet mine interviews i overensstemmelse med systematikken fra den teoretiske og 

operationelle interviewguide (Se bilag 2). Jeg har i den efterfølgende bearbejdningsproces 

selvstændigt tilrettelagt og finjusteret mit systemteoretisk anlagte kvalitative interviewmateriale, idet 

jeg som rettesnor for analysen har bestræbt mig på at fastholde en tæt relation mellem den 

teoretiske og operationelle interviewguide (se kapitel 6). Tematiseringen er kun strukturerende for 

analysen, hvorimod anvendte teorier og begreber er overlappende. 

72 Lars Thorup Larsen kalder det for en ’guvernemental analyse’ med refleksioner over den dobbelt ledelses- 

og styringsrelation, hvor ”staten forsøger at styre professionerne, styre sig selv og styre borgerne, mens 

både professioner og borgere i vid udstrækning forsøger at modstå denne styring og i stedet agere efter 

egne forestillinger” (Larsen 2013: 44-55). 
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I analysen foretager jeg således en selvstændig tilrettelagt og finjusteret tematisering af mit 

indsamlede interviewmateriale; en tematisering som sikrer at jeg i min analyse kan fastholde en 

pålidelighed og gyldighed (Kvale, Brinkmann 2008: 267-292 – se også Kapitel 5 om Metode). 

Tema 1 (mening): Samarbejde som meningsbærende styringsform for kvalitet i dagtilbud  

Tema 2 (paradoks): Samarbejde om kvalitet i dagtilbud som en hybrid styringsform med sigte på at 

ophæve modsigelser og paradokser, samt suspendere entydige beslutninger om, hvad der er 

korrekt og hensigtsmæssig. 

Tema 3 (forventning): Pædagoger og forvaltningsansattes selvbeskrivelse som medarbejdere der 

ønsker og forventer at komme til at arbejde med kvalitet gennem egen kompetenceudvikling – 

eksempelvis gennem dokumentation og evaluering. 

Tema 4 (potentialisering): Samarbejde mellem kommunal forvaltning og pædagogisk institution om 

styringen af kvaliteten i forsøget på at skabe et overskud af kommunikation i organisationen. 

Med mening som illustrerende eksempel vil jeg kort lige anskueliggøre, hvordan hele 

interviewanalysen kommer til at forløbe:  

I tema 1 tildeler jeg mening en selvstændig rolle i analysen, velvidende at mening i allerhøjeste 

grad også er tilknyttet forventnings- og beslutningsdannelsen i organisationer, ligesom 

meningskommunikationens redundante karakter potentialiserer nye beslutninger i organisationen 

(se kapitlet om Analysestrategi). I analysen lader jeg bevidst ordet mening repræsentere et 

konstruktivt sammenstød mellem den teoretiske afledte og fastlagte betydning og så den 

betydning, ordet mening dækker i en faglig pædagogisk og forvaltningsrelateret hverdagsdiskurs. 

Da jeg desuden, igennem mine 2. ordens tilrettelagte interviews, har bestræbt mig på at indfange 

organisations- og kommunikationsbåren mening frem for personbåren mening, organisatorisk 

potentialisering frem for personlig potentialisering osv., så sikrer jeg herigennem, at analysen i sig 

selv overvejende kan bidrage til at fremhæve processen bag meningskonstruktioner, og ikke, 

hvordan den enkelte finder en mulig mening eller ikke finder en mulig mening med styringen af 

samarbejdet mellem forvaltning og pædagogisk institution om kvalitet i dagtilbud. 

Dette eksempel på, hvordan mening vil blive håndteret i analysen gælder overordnet set også for 

de tre andre tematiseringer (se ovenfor).. 

Interviewanalysens struktur er som nævnt bygget op som en diskussion af temaerne: mening, 

forventning, paradoks og potentialisering. Interviewanalysen tilrettelægges ikke alene ud fra mine 

interviews, men væves i starten af tematiseringerne sammen med:  
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1) Indsigter fra dokumenter, rapporter, litteratur og andet forskelligt materiale om 

kommunalreformen fremkommet i den løbende debat om ’kvalitet i dagtilbud”. (Kapitel 2)  

2) Fremlagte og diskuterede udvalgte begreber. (Kapitel 3 og Kapitel 4) 

Jeg har bearbejdet og tematiseret mine interviews i overensstemmelse med systematikken fra den 

teoretiske og operationelle interviewguide (Se bilag 2). Jeg har i den efterfølgende 

bearbejdningsproces selvstændigt tilrettelagt og finjusteret mit systemteoretisk anlagte kvalitative 

interviewmateriale, idet jeg som rettesnor for analysen har bestræbt mig på at fastholde en tæt 

relation mellem den teoretiske og operationelle interviewguide (se kapitel 6). Mine selvstændigt 

tilrettelagte og gennemførte kvalitative interviews er foretaget med inspiration fra begrebet fra om 

2. ordens iagttagelser (Bilag 1 og Bilag 2)  

Alle citater fra mine interviewpersoner benævnes med stilling og initial for fornavn (ex: Forvaltning 

K)   

Tematiseringerne er kun strukturerende for min analyse, hvorimod anvendte teorier og begreber er 

overlappende. I interviewanalysen foretager jeg således en selvstændig tilrettelagt og finjusteret 

tematisering ud fra mit indsamlede interviewmateriale; en tematisering som sikrer at jeg i min 

analyse kan fastholde en pålidelighed og gyldighed (Kvale, Brinkmann 2008: 267-292). 

7.3. Tema 1: Samarbejde som meningsbærende styringsform for kvalitet i dagtilbud 

Udgangspunktet for konstitueringen af ’mening’ i analysen er en række forbundne teoretiske 

antagelser (Luhmann 2000, Åkerstrøm 2010, Tække, Paulsen 2010). Ideen er her i første omgang 

at få spidsformuleret disse teoretiske antagelser, og meget gerne fastholde den tætte forbindelse til 

’kvalitet i dagtilbud, som blev skabt i afsnit 6.1..  

7.3.1. Analytisk platform for mening 

På den ene side, så er mening tilgængelig og åben i den forstand, at alt kan forstås i mening. 

Mening er et system, som er funderet på en lang historie om differentiering i enten accepterede 

eller afviste meningsforslag (Tække, Paulsen, 2010: 2, Luhmann 2000). Meningssystemer adskiller 

sig derfor også fra andre kommunikationssystemer med andre historisk konstituerede 

differentieringer. 

På den anden side, så er mening et lukket og selv-referentielt system i den forstand, at mening 

aldrig kan fikseres eller fastholdes. Mening kan kun referere til mening. På den måde så blokeres 
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der for skabelsen af ny mening, og det er kun mening, som allerede eksisterer som kendt mulighed 

i systemet, der kan refereres til (rekursiv emergens: Andersen 2010: 8-10).  

Jeg vil forsøge at fastholde denne dynamiske dobbelt-optik som ledetråd i meningsanalysen. Den 

tilbyder en begrebslig åbenhed over for den iagttagelige pluralitet af meningsrelateret 

kommunikation i forhold til styringen af samspillet mellem daginstitution og forvaltning. Det er 

således et mål for analysen, at fremhæve de mange forskelligartede meningstilkendegivelser for 

derefter ved hjælp af blandt andet dobbeltoptikken at filtrere tilkendegivelserne, så det kun er de 

analytisk stringente, der står tilbage.  

Til historien om ’meningen’ med styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud hører også det 

forhold, at mening hele tiden tvinges til forandring og forsvinder lige så snart, den dukker op. Dette 

kaldes også for 

”den simultane præsentation af aktualitet og potentialitet”. (Andersen 2010 p: 8) 

Dette kan illustreres på følgende måde:                                       

 

Figur 5 Mening (fra Andersen 2010: 8) 

Når mening eksempelvis skal analyseres som et led i styringen af samarbejdet mellem forvaltning 

og pædagogisk institution om kvalitet i dagtilbud, så kan dette altså kun foregå gennem et tilbud 

om en kommunikation, et forslag til en kommunikation eller gennem en henvisning til en 

kommunikation, som allerede er foregået. (Åkerstrøm, N.Å., 2010 p. 9).  

I alle analyser, også en meningsanalyse, findes der således en meningshorisont, der består af en 

sags dimension, en socialdimension og en tidsdimension. Disse kan ikke optræde isoleret men kan 

analyseres adskilt. I min analyse af samarbejde som meningsbærende styringsform for kvalitet i 

dagtilbud vælger jeg at udskille og sætte særlig fokus på tidsdimensionen, hovedsagligt fordi 

tidsdimensionen gør det muligt at fremhæve meningshistorien. Meningshistorien er vigtig, fordi 

Mening

Aktualitet Potentialitet



123

”det særlige ved meningshistorie er, at den muliggør en valgfri tilgang til meningen med 

fortidige såvel som fremtidige hændelser”. (Luhmann 2000: 119) 

Mening kan kobles sammen med flere historier. Mening kan knyttes sammen med historien om 

pædagogernes kriterier for brugbarheden af redskaberne til måling af kvalitet i daginstitutioner, om 

pædagogernes følelse af indflydelse på egen arbejdssituation, om kommunens og forvaltningens 

konkrete styringspraksis eller om det konkrete samarbejde mellem daginstitution og forvaltning. 

Uanset hvilken historie som mening kobles sammen med vil det kun være muligt at vælge mening 

ud fra, hvordan kommunikationen i organiseringen af kvalitet i dagtilbud begrebsliggør fortid og 

fremtid.  

Figuren nedenunder er taget med for at illustrere, hvordan meningshorisonten kommer til syne i 

organisationens kommunikation som en valorisering af fremtidens forventninger og fortidens 

erfaringer (se mere i afsnit 4.3. om Dispositiver). Figuren indgår i en anden form som analytisk 

tankemodel i et andet stort forskningsprojekt om styring og organisering af dagtilbud. I dette projekt 

undersøges meningsforskelle for deres generelle betydningsmuligheder (Hviid, Plotnikof 2012: 58). 

Det er i dette spændingsfelt mellem forvaltning og daginstitution, at mening kommer til syne og 

lader sig analysere. Jeg har forsøgt at illustreres det således: 

Meningshorisont 

 

Figur 6 Egen konstruktion Inspireret af Andersen 2010: 14 

Begrebet
forvaltning

Begrebet
daginstitution

Fremtiden: en horisont af forventninger

Fortiden: et rum af erfaringer
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I mit kvalitative interviewmateriale vil jeg derfor også gå på jagt efter den type af valoriserede 

meningstilkendegivelser, fordi disse vil kunne afdække den kommunale forvaltnings og 

daginstitutionernes argumentation for enten at acceptere eller afvise hinandens 

meningsproduktion. Hvis eksempelvis forvaltningen giver udtryk for en bestemt mening i forhold til 

daginstitutionernes reaktion på indførelsen af kvalitetsmålinger i dagtilbud, så har jeg muligvis også 

fundet en mulig orden eller systematik i accepten eller afvisningen af forvaltnings støtte og 

opbakning til indførelsen af kvalitet i dagtilbud; en støtte og opbakning som selvklart også har 

betydning for samarbejdet om kvalitet i dagtilbud. Spørgsmålet er, hvorvidt forvaltningen 

overhovedet registrerer, om daginstitutionerne accepterer eller afviser at indføre af kvalitet i 

dagtilbud, og om forvaltningen overhovedet registrerer, om daginstitutionernes afvisning eller 

accept repræsenterer en mulig systematik. 

Endelig er det vigtigt at huske, at interviewmaterialet, dokumenterne, samt den løbende diskurs om 

kvalitet i dagtilbud aldrig kan komme til at fungere som dokumentation for meningstilkendegivelser, 

der endegyldigt vil kunne bevise, hvad den bestemte og konkrete mening med styringen af 

samarbejde om kvalitet i dagtilbud egentlig har været. 

7.3.2.: Interviewanalyse: forvaltningens syn på meningen for daginstitutionsledere og 
pædagoger med samarbejdet om kvalitet i dagtilbud 

På den ene side, så erklærer forvaltningen sig enig i det synspunkt, at kvalitet i dagtilbud primært 

er et projekt mellem forvaltning og daginstitutionsledelserne (Sehested 2008, Mortensen 2009).  

Pædagogerne repræsenterer i denne sammenhæng ikke nogen vigtig aktør eller 

samarbejdspartner i organiseringen af arbejdet med kvalitet i dagtilbud:  

”Vi taber dem på gulvet – vi taber pædagogerne” (Forvaltning, K) 

Forvaltningen giver udtryk for, at pædagogerne aldrig har fået ejerskab til opgaven, og at de 

efterfølgende derved også har vanskeligt ved at finde mening i formålet med de indsamlede 

kvalitetsoplysninger. De antager også, at pædagogerne i daginstitutioner har den opfattelse, at 

kvalitetsoplysninger i dagtilbud er noget som andre har bestemt at de skal udføre. Forvaltningen 

giver udtryk for, at pædagogerne opfatter kvalitetsoplysninger som 

”noget bureaukrati, noget skrivebordssjov, noget som de skal lave for nogle andres 

skyld. Jeg tror de syntes, at det er noget vi kommer og trækker ned over hovedet på 

dem”. (Forvaltning, K)
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Pædagogernes indstilling til kvalitetsoplysningerne bekræftes af andre undersøgelser, hvor en 

områdechef eksempelvis udtaler: 

”Vi har ikke kunne finde nogle måder at få formidlet den indsigt, som pædagogerne får i 

deres praksis via fx at arbejde med sådan et skema. At få det bragt i spil videre i 

organisationen, og jeg tænker i spil i forhold til den forvaltningsmæssige del.” (Hviid, 

Plotnikof 2012. 15)

Pædagogernes problem med at begribe, hvad kvalitetsoplysningerne kan bruges til fremstår her 

som et ”kommunikations- og formidlingsproblem” i det tværorganisatoriske arbejde. Samarbejdet 

kommer til at fremstå som meningsløst, hvorimod genstanden godt kan give mening. (Hviid, 

Plotnikof 2012: 16) Og det er lige præcis, hvad forvaltningen ser som det der kan give mening i det 

pædagogiske arbejde. I mine undersøgelse gav forvaltningen således udtryk for, at pædagogerne 

godt kan se en mening med den mere konkrete brug af redskaber til måling af kvalitet i 

daginstitutioner, som fx ”Temperaturmåling”.  

Forvaltningen hævder, at det generelt ikke giver megen mening at styre kvaliteten uden 

dokumentation, men gør dog samtidig opmærksom på, at manglende styring ikke er ensbetydende 

med manglende kvalitet!! Dette synspunkt kan godt tolkes som en slags garanti mod den situation, 

hvor manglende indsendt dokumentation fra daginstitutionerne kan sættes lig med manglende 

kvalitet i daginstitutionerne. Den er så blot ikke dokumenteret. Forvaltningen giver også udtryk for, 

at det ikke kan give særlig meget mening for daginstitutionslederne, når de skal udfærdige en 

rapport, som andre har bestemt indholdet af. Og netop når det drejer sig om, hvorvidt 

daginstitutionslederne finder samarbejdet om kvalitet i dagtilbud meningsfuldt eller ej, viser det 

kvalitative materiale en vigtig pointe. Mine interviews peger således på, at forvaltningen finder det 

meningsfyldt, når daginstitutionslederne giver udtryk for, at de forsøger at ”skåne” deres 

medarbejdere for et konkret samarbejde med kommunen om udfærdigelse og indsendelse af 

kvalitetsoplysninger. Forvaltningen skønner, at daginstitutionslederne, i modsætning til 

pædagogerne, godt kan se meningen med at udarbejde kvalitetsrapporten og dokumentere den 

faglige kvalitet i forhold til den pædagogiske praksis i institutionen.  Denne opfattelse underbygges 

af Juli Gry Mortensens undersøgelser fra Høje Taastrup kommune, der viser, at 

daginstitutionsledere med pædagogisk baggrund selv mener, at de har en indsigt i de mennesker 
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(fx pædagoger), som skal ledes, og at de har en god fornemmelse for det pædagogiske arbejde i 

en daginstitution i modsætning til ledere med andre baggrunde (Mortensen 2009: 57). 73  

7.3.3. Interviewanalyse: daginstitutionsledere og pædagogers syn på meningen for 
forvaltningen med samarbejdet om kvalitet i dagtilbud 

For daginstitutionsledelserne selv er der ingen tvivl om, at meningsskabelse i pædagogisk arbejde 

er stærkt knyttet til brugen, anvendelsen og praksis. Det vil sige en meningsskabelse, som ikke 

er bundet fast til selve organiseringen og hele det dokumentationsarbejde, som er forbundet med 

kvalitet i dagtilbud.  

Daginstitutionsledelserne tilkendegiver, at selve formålet med indsamlingen og indsendelsen af 

kvalitetsoplysningerne ikke har været så let at ”gennemskue”. De mener, at arbejdet med 

kvalitetsoplysninger generelt bliver opfattet som ’venstrehåndsarbejde’ og ’tidsspilde’, måske fordi 

brugsværdien ikke er særlig synlig: 

”Og der tænker jeg måske nogle gange, at vi har nogle opgaver som vi kun laver, for at 

stille andre tilfredse. Hvor man nogle gange tænker "hmm okay, jeg skal nok skrive det, 

jeg gør det". Og så er det, jo venstrehåndsarbejde kan man jo godt kalde det, ik’. Og 

det bliver ikke brugt igen. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det er tidsspilde. Og jeg 

tænker også, at måske så har KL også haft tænkt den tanke da de ville lave 

kvalitetsrapporten, at måske ville det give mere mening de her ting. Måske kunne det 

blive et mere arbejdende redskab, et redskab der gav mening både for den enkelte 

pædagog og lederen og også Forvaltningen og politikerne osv.” (Daginstitutionsleder, 

L)

Materialet peger her på en mulig sammenhæng mellem pædagogernes oplevelse af meningsfyldt 

pædagogisk arbejde og så på Kommunernes Landsforenings udformning og design af de konkrete 

redskaber til måling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Det giver mening for dagtilbuddene at 

udlægge redskaberne som et forsøg på at styre dem: 

”Ja. det er styring og kontrol”. (Daginstitutionsleder, L) 

Daginstitutionslederne synes ikke, at de har været specielt dygtige til at synliggøre den vigtige 

brugsværdi i det indsendte materiale. Modsat er der også daginstitutionsledere, der konstaterer, at 

73 ”Mens professionsinterne værdier tillægges mening og bliver en del af systemets særlige selvbeskrivelse, 

knyttes managementrationaler som effektivitet og konkurrence til den omverden, som systemet søger at 

differentierer sig fra.” (Mortensen 2009: 57) 
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materialet rent faktisk giver mening at bruge som internt arbejdsredskab. Denne ambivalens 

stemmer godt overens med andre forskningsprojekters konstatering af, at ’kvalitet i dagtilbud’ 

repræsenterer et diskursivt-, styrings- og meningsrelateret kludetæppe, hvor  

”det, der fremstår som ’god kvalitet’ et sted, ikke nødvendigvis genkendes som 

selvsamme et andet sted, og at samarbejde på tværs af institutionelle styringsrelationer 

ikke nødvendigvis fungerer gnidningsfrit”. ( Hviid, Plotnikof 2012: 12)  

På den ene side giver det mening for ledelsen at fremstille ”kvalitet i dagtilbud” som et 

udefrakommende forsøg på styring og kontrol, og ikke som et samarbejde om kvalitetsoplysninger.  

På den anden side giver det samtidig også mening for daginstitutionsledelsen at fremstille 

forvaltningen som pragmatiske i deres styring af kvalitetsoplysningerne:

”Da der ikke har været mulighed for at gøre mere, så tror jeg at det giver mening for 

forvaltningen, at vi ikke har gjort mere”. (Daginstitutionsleder, L) 

Her præsenteres en tro på, at vi nok skal finde en mening i det vi ser dukke op. Jeg mener, at dette 

er et godt eksempel på, hvordan mening tvinges til forandring og forsvinder med det samme, 

sådan som jeg skitserede det i afsnit 7.1.1..  

Daginstitutionsledelsen giver også udtryk for, at der eksisterer et meningsfyldt samarbejde og 

kommunikation i mange grupper og netværk om bl.a. kvalitet i dagtilbud sideløbende med et 

meningsløst arbejde med at måle og dokumentere kvalitet i dagtilbud.  

Daginstitutionsledelserne er enige om, at det i vidt omfang kun er muligt for pædagoger at binde 

mening til opgaver, som de selv har været med til at vælge (jf. brugsaspektet som blev nævnt 

øverst i dette afsnit). Det er også almindeligt blandt daginstitutionsledelserne generelt at fritage 

kommunen og forvaltningen for nogen ’skyld’ i forbindelse med det pålagte krav til 

daginstitutionerne om at indrapportere kvalitetsoplysninger. At daginstitutionsledelserne på den 

måde fritager forvaltningen for skyld i forbindelse med dokumentationskravet, får det jo ikke til at 

forsvinde. Kravet overlever, vil ikke forsvinde af sig selv og forplanter sig som en unavngiven eller 

adresseløs frustration over alt  

”det, der kommer ovenfra”…”nu er der jo så i år afsat nogle millioner til, at vi kan 

arbejde med kvalitetsudvikling også. Og der har vi så selv måtte bestemme, hvilket 

tema vi ville arbejde med. Og der har vi så fået en pose penge i hvert dagtilbud, som vi 

så kan bruge til hvad vi vil ift. det. Men ellers så er det jo iscenesat. På den måde er 

det meget, ja, vi er meget styret, modsat hvordan det var før. Enten fra regeringen eller 
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fra vores egne politikere. Eller også fra vores eget Center for Dagtilbud ja. Jeg tror da 

også det er nogle af dem, der støber kuglerne til det. Det tror jeg.” 

(Daginstitutionsleder, BG) 

På den ene side giver det god mening for daginstitutionsledelserne at signalere et 

’underordningsforhold’ til forvaltningen, og direkte at angive landspolitikere, kommunalpolitikere og 

Center for Dagtilbud som meningshorisont for dem, ”der styrer” alt. På den anden side angiver 

citatet samtidig også en høj grad af autonomi og selvbestemmelse for daginstitutionernes 

pædagogiske prioriteringer i hverdagen. I forlængelse heraf hævder daginstitutionsledelserne, at 

de trods alt samarbejder med forvaltningen om kvalitet i dagtilbud, men at de blot gør det på deres 

egen måde, hvilket er ensbetydende med en måde, som giver mening for dem. Det er vigtig for 

dem at gøre opmærksom på, at dette ikke må misforstås. Efter deres vurdering, så modarbejder 

de ikke de ønsker til dokumentation, evaluering og refleksion, som kommunen har accepteret skal 

være gældende for kvalitet i dagtilbud.  Når daginstitutionerne undlader at konfrontere 

forvaltningen om kvalitetskravene, bliver der jo heller ikke fremprovokeret nogen mere markante og 

uønskede ændringer i det organisatoriske samarbejde med forvaltningen. Daginstitutionslederne 

kommer herved også til at skjule  

”et forandringsbehov angående de egenskaber og funktioner, det tværorganisatoriske 

samarbejde har, fx beslutningsgrundlag, kontrol, orientering, og derudfra hvordan dette 

så praktiseres og formidles. Herved impliceres en meningsløshed i det etablerede 

samarbejde, der via skriftlighed distanceres. Forandringsgenstanden bliver også her de 

tværorganisatoriske samarbejdsformer,…”. (Hviid, Plotnikof 2012: 16)  

Daginstitutionsledelserne er generel positive over for nye måder at organisere samarbejdet med 

forvaltningen om kvalitetsoplysninger. De anerkender, at metoden med et Dialogforum, hvor 

forvaltning og pædagogisk personale samarbejder og drøfter kvalitet i dagtilbud, kan 

repræsenterer en ny organisationsform, der vil kunne indebærer en tilførsel af mere mening i 

arbejdet for mere kvalitet i dagtilbud, ligesom de tilkendegiver, at det meningsfyldte arbejde om 

kvalitet også ofte er bundet til et tværfagligt samarbejde om brobygning – eksempelvis i et 

samarbejde, hvor både skole og daginstitution gensidigt respekterer og anerkender hinanden som 

organisatorisk nødvendige samarbejdspartnere.  

Den enkelte pædagog arbejder ikke uafhængigt af ledelsens i forbindelse med kvalitetsoplysninger 

i dagtilbud. Ledelsens ’assistance’ og ’hjælp’ til at dokumentere pædagogens brug af 

kvalitetsværktøjer kan udlægges som et governmentalistisk forsøg på at styre gennem selvstyring; 

et organisatorisk meningsmonopol tilvejebragt gennem organisatorisk meningskontrol eller 
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meningscensur. Pædagogerne er typisk underlagt den enkelte institutionsledelse syn på, om det er 

meningsfyldt at uddelegere arbejdsopgaver forbundet med kvalitetsoplysninger i dagtilbud. Indtil 

videre er pædagoger ikke blevet inddraget i dette tværorganisatoriske samarbejde, men kan 

sagtens være involveret i andre lokale og faglige meningsfyldte arbejdsopgaver, som fx skole, 

nærmiljø eller andet.

7.3.4. Opsamling 

For pædagogerne er mening udelukkende knyttet til egen praksis. Også for forvaltningen står det 

klart, at brugen af pædagogiske redskaber skal være meningsfulde for pædagogerne. Pædagoger 

og forvaltning bekræfter hinandens velkendte meningspositioner og meningshistorie om styring af 

kvalitet i dagtilbud. Begge parter er i stand til - gennem dobbeltoptik - at gengive hinandens 

muligheder og begrænsninger for et meningsfyldt samarbejde om kvalitet i dagtilbud, ligesom de 

klart identificerer behovet for ændringer i styringen og organiseringen af samarbejdet i retning af 

mere tværgående strukturer. Analysen viser også, at sådanne organisationsforandringer ikke ser 

ud til at skulle gennemføres, dels fordi forvaltningen ikke aktivt understøtter tilvejebringelsen af en 

organisatorisk samarbejdsmodel, hvor meningen med kvaliteten i dagtilbud baseres på en 

samstyring af kommunikationsbidrag fra både forvaltning, daginstitutionsledere og pædagoger, og 

dels fordi forvaltningen – oftest med politikernes samtykke - sanktionerer daginstitutionsledernes 

udbredte forestilling om, at det ikke er hensigtsmæssigt at belemre det pædagogiske personale 

unødigt med kvalitetsoplysninger, som det pædagogiske personale ikke kan se meningen med og 

selv har efterspurgt.  

7.4. Tema 2: Samarbejde om kvalitet i dagtilbud som en hybrid styringsform med 
sigte på at ophæve modsigelser og paradokser, samt suspendere entydige 
beslutninger om, hvad der er korrekt og hensigtsmæssig 

7.4.1. Analytisk platform for paradoksale og hybride styringsformer 

I kapitel 3, der blev den systemteoretisk inspirerede hybrid-metafor eller hybrid-figur og dens 

mulige anvendelse og relevans som styringsteknologi i en administrativ og fagprofessionel 

kontekst diskuteret. En hybrid defineres ikke af mediering eller syntese, men som en meget 

ambivalent og polyvalent enhed, der forsøger at gøre sig selv usynlig, mens den fastholder 

kontrollen (Philippopoulos-Mihalopoulos 2012: 14, Teubner 2006: 10, Sløk, Pedersen 2011: 10).  

Når vi sætter antagelsen om hybride organisatoriske styringsformer ind i konteksten for 

samarbejdet mellem forvaltning og pædagogisk institution om kvalitet i dagtilbud, så ser vi en 

interessant dobbelthed: som udgangspunkt opstår den hybride styring som en slags mulig 
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modstand i en forvaltning mod at lade sig styre entydigt af enten kommunale politiske udmeldinger 

eller af daginstitutionsledernes fagprofessionelt baserede argumentationer, eller som mulig 

modstand i en pædagogisk funderet daginstitution mod at lade sig styre entydigt af enten 

forvaltningens udmeldte krav om måling og dokumentation af kvalitet eller af den pædagogiske 

fagprofessions rigide selvforsvar for klassiske pædagogiske normer og værdier.  

 

 

Figur 7 Det hybride styringsparadoks: Kvalitet i dagtilbud (egen konstruktion)

Disse hybride vilkår for det organisatoriske samarbejde om kvalitet i dagtilbud mellem forvaltning 

og daginstitution bliver, ligesom det fremgår af Figur 6, af nogen sidestillet med en 

”uendelighedsproces”. Organisationen forsøger hele tiden at skabe forskelle og kompensere for de 

”blinde pletter” (se afsnit 6.1.) ved kommunikativt at opfinde en falsk enhed. (Teubner 2006: 9). Det 

en således en organisatorisk nødvendighed, at en realisering af ambitionerne om et samarbejde 

om Kvalitet i dagtilbud’ forbliver skjult:  

”The latency is not only necessary, but needs to be secured against its actualization. 

Both the (constructed) object and the latency itself need to remain invisible in the blind 

spot, to avoid the collapse of the construction.” (Teubner 2006: 8) 

For at kunne acceptere denne latens eller lukkethed, så er det her vigtigt at minde om selv-

referencens paradokser, der for Luhmann er præmissen for fragmenteringen af samfundet ud i 
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mange forskelige lukkede kommunikative netværk. Det er vigtigt at acceptere risikoen for analytisk 

at havne i 

 ”the self-created closure of self-referential constructions”. (Teubner 1990: 95)

Jeg forsøger at undgå denne analytiske lukkethed ved at problematisere de hybride 

styringsrelationer i samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og daginstitutionerne om 

kvalitet i dagtilbud. Det er et begrebsligt forsøg på at trække paradokserne ud af ”the blind spot”, 

ikke for at undgå dem, men for at gøre aktivt brug af dem (Teubner 1990: 95).

Herudover, så forsøger jeg at iagttage og analysere sammenhænge mellem forvaltningen og 

daginstitutionerne som autonome kommunikationsfællesskaber gennem et 2. ordens perspektiv; 

dvs. gennem diskurser om hybrid styring, som udfordrer dem, når de forsøger alene at finde 

berettigelse i deres egen cirkularitet og gennem produktionen af selvregulerede sandheder og 

regelmæssigheder.  

En anden vigtig pointe i forhold til de hybride styringsbetingelser for kvalitet i dagtilbud er ideen om 

den fagprofessionelle leder som hybrid. Det er svært at forstille sig en hybrid daginstitutionsleder 

have succes med indgå i et samarbejde om kvalitet i dagtilbud uden at pædagogerne involverer og 

investerer sig selv i organiseringen af - og strategier for - det tværprofessionelle og 

tværinstitutionelle samarbejde (Pedersen 2011: 18-19).  

Det er i denne sammenhæng nødvendigt, som vist i afsnit 3.5. om Kvalitetsreformen, at 

daginstitutionslederne beslutter at involvere pædagogerne mere direkte i arbejdet med og 

processerne bag initiativet. Nogle hævder, at ledelserne i daginstitutioner har forskubbet loyaliteten 

og fagligheden mere og mere væk fra pædagogerne og kolleger på daginstitutioner, og at denne 

udvikling har medført, at ledelserne nu mere identificerer sig med forvaltningen og politikerne og 

deres krav om styring og kontrol (Sehested 2008, Mortensen 2009).  Daginstitutionslederne 

antages at få tildelt en vigtig rolle, fordi de kan  

”oversætte, formidle og overføre ideer fra begge sider”. (Mortensen 2008: 32)  

Daginstitutionslederne kan, som det udtrykkes, binde organisationen sammen nedad mod 

pædagogerne i daginstitutionerne og opad mod forvaltningen og politikerne. De er underlagt et 

todelt styringspres: på den ene side skal de stilling til og beslutning om brugen af bestemte 

styringsredskaber fra oven (kvalitet), men på den anden side har daginstitutionslederne samtidig 

”frihed” til selv at vælge redskaber fra neden (pædagogik) (Thygesen, Tangkjær 2008: 180). 
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Andre daginstitutionsforskere har også denne oppe/nede dagorden for styringen af det 

pædagogiske arbejde: 

”ovenfra kræves der her målbar og kvantificerbar dokumentation i forhold til nøgletal. 

Nedefra derimod efterspørges helt andre kvalitative strategier, hvis pædagogerne skal 

kunne anvende de nye krav i relation til en mere gennemgribende styrkelse af deres 

pædagogiske faglighed”. (Krejsler i Krejsler, Ahrenkiel, Schmidt 2013: 111) 

Jeg mener ikke at mine interviewpersoners og disse forskeres udlægning af den hybride 

daginstitutionsleders muligheder for at kommunikere og navigere rundt i den daginstitutionelle 

organisation er hensigtsmæssig. Som figur 7 gerne skulle illustrere, så er der ikke kommunikation i 

den daginstitutionelle organisation, som er enten oppe eller nede, knyttet til en bestemt 

magtdiskurs eller et bestem socialt aflejret differentieringsskema. Min figur 7 er bevidst cirkulær, 

fordi den afspejler den hybride styrings uafhængighed af magt forstået som singulære positioner i 

et system. Den hybride daginstitutionsleder er således i langt højere grad bundet af de 

ovenstående beskrevne organisatoriske kompetencer til aktivt at involvere medarbejderne i 

arbejdet med at udvikle kvalitet i dagtilbud, end det som kommer til udtryk gennem en simpel 

magtkode, der kun tillader en organisatorisk oppe-nede placering. 

I overensstemmelse med mit teoretiske udgangspunkt og med min operationelle interviewguide 

har jeg haft fokus daginstitutionernes og forvaltningens brug af beslutningssuspensioner, for om 

muligt at kunne identificere forhold af væsentlig betydning for samarbejdet om kvalitet i dagtilbud. 

Det er dette, som de næste to afsnit handler om. 

7.4.2. Interviewanalyse: Forvaltningens opfattelse af daginstitutionslederes og pædagogers 
paradoksale kommunikation i forhold til samarbejdet om kvalitet i dagtilbud 

På spørgsmålet, om det pædagogiske personale vurderer sandsynligheden for, at kommunens 

krav om dokumenteret faglig kvalitet og pædagogernes krav om selvevalueret faglig kvalitet kan 

forenes i den samme model, svarer forvaltningen, at det bliver svært at opfylde her og nu. Der er 

ingen styring af processen vedrørende implementering af kvalitet i dagtilbud. Forvaltningens 

pragmatiske indstilling til implementeringen kan udlægges som forvaltningens forsøg på at 

suspendere beslutningen om at indføre målbar kvalitet i dagtilbud, indtil pædagogerne har 

sanktioneret brugen af værktøjerne.  

Forvaltningen har den opfattelse, at det ikke er helt tydeligt for daginstitutionerne, hvad det er de 

konkret skal foretage sig i forbindelse indførelsen af kvalitetsoplysninger i dagtilbud. Forvaltningen 

mener ikke, at pædagogerne opfatter ’Kvalitet i Dagtilbud’ som en entydig beslutning om, hvad der 
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er klart og hensigtsmæssigt. Forvaltningen mener, at daginstitutionernes ’langsommelighed’ i 

forhold til arbejdet med kvalitetsoplysninger kan udlægges som et forsøg på at udsætte (eller 

suspendere) beslutningen:  

”de vil det jo gerne, men det er nok lidt det der med, når der kommer noget ovenfra, 

som de ikke helt alligevel kan se musikken i, ik’? Jeg tror godt, de kan se musikken, 

men jeg tror at de er overbelastede”. (Forvaltningen, K) 

Forvaltningen udtrykker herved usikkerhed med hensyn til motivet bag daginstitutionsledelsens 

udsættelse (suspension) og kan herigennem legitimere, at forvaltningen har det bedst med at følge 

daginstitutionsledelsernes indstilling til udsættelsen (suspensionen) af indførelsen af 

kvalitetsoplysninger i dagtilbud - også selvom de har gjort det klart for daginstitutionerne, at det 

ikke er muligt at udsætte eller undlade at indsende kvalitetsoplysninger om dagtilbuddet. 

Forvaltningen forsøger ligeledes at udsætte (suspendere) beslutningen om at indføre 

kvalitetskontrol i daginstitutioner ved at overlade ansvaret for udformningen af de praktiske 

kvalitetsoplysninger til daginstitutionerne selv:  

”nu har vi så besluttet, eller daginstitutionsledergruppen har besluttet, at vi 

gennemfører…..”. (Forvaltningen, K) 

En suspension af beslutningen om at implementere kvalitet i dagtilbud kan derfor analyseres som 

et fælles anliggende mellem daginstitutionsledere og forvaltningen. 

Forvaltningen angiver ”Kaskademodellen” som en model der benyttes til styringen af kvalitet i 

dagtilbud. Forvaltningen er stærkt i tvivl om, hvorvidt denne styringsmodel sikrer, at 

daginstitutionsledelserne får kommunikeret beslutningen om måling og dokumentation af kvalitet i 

dagtilbud til alle i organisationen. Forvaltningen har endelig det synspunkt, at nogle daginstitutioner 

vil opleve, at Kvalitetsoplysninger i Dagtilbud er ”rigtig godt”.  Nogle vil have ”modstand mod” 

initiativet også helt uden at have kigget på det reelle indhold, men alene fordi at det er kommet fra 

centralt hold. Forvaltningen udtrykker hermed en sandsynlighed for, at beslutningen om at indføre 

kvalitet i dagtilbud suspenderes, alene fordi initiativet ikke er ”født i egen have”. 

7.4.3. Interviewanalyse: Daginstitutionsledere og pædagogers udlægning af paradokser i 
forvaltningens styring af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud 

Daginstitutionerne har i forbindelse med indsendelse af ”udkast” til forvaltningen registreret en del 

ventetid i forbindelse med at få en foreløbig godkendelse af kvalitetsoplysningerne. Dette tenderer 

en beslutningsproces, hvor  
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”beslutninger ikke vil være beslutninger, men kun stiller ubesluttelighed til rådighed”. 

(Andersen 2012: 63) 

Et organisatorisk ønske om at fortsætte suspensionen af beslutninger for at kunne imødekomme 

omverdenens forventning om, at kunne være konstant omstillingsparat og hele tiden kunne tilbyde 

sig selv som noget andet, end det man er (Andersen 2012 (a): 63). 

Daginstitutionsledelsen refererer til, at man tidligere har været underlagt institutionel aftalestyring, 

hvor afrapportering af delmål var et spørgsmål om bestået eller ikke bestået. Nu, når forvaltningen 

ønsker at få leveret ”udviklingsrapporter” i stedet for ”udviklingsaftaler”, som efter lederens 

opfattelse signalerer noget mere ”blødt” og ”jordnært”, så har vi et eksempel på en organisatorisk 

suspension af beslutninger, fordi det hurtigt bliver tydeligt, om man har levet op til aftalens mål. Og 

hvis det efterfølgende kan konstateres, at man mod forventning ikke levede op til aftalens mål, så 

bliver man fremadrettet nødt til at beslutte nye kommunikationsindsatser, der gør omverdenen 

opmærksom på, hvilken foranstaltning, straf eller anden sanktion, der skal være gældende. Ikke-

bindende indsendte kvalitetsrapporter er således et godt eksempel på organisatorisk 

suspenderede beslutninger i samarbejdet mellem forvaltning og daginstitution. 

Daginstitutionsledelserne opfatter ikke forvaltningens beslutninger i forbindelse med indførelsen af 

kvalitet i dagtilbud som noget ”fremmed” eller ”farligt”. De virker derimod ”genkendelige”, og 

”fornemmelsen” er da også, at daginstitutionsledelserne føler, at de er medstyrende i de 

beslutninger som træffes. Daginstitutionsledelserne mener, at forvaltningen generelt accepterer, at 

daginstitutionerne kun indrapporterer om Kvalitet i Dagtilbud, fordi det er blevet besluttet, at de 

skal. En udbredt accept af ”ikke-beslutninger” eller ”fluebens-beslutninger” kan lede til 

suspensionen af organisatorisk vigtige ”real-beslutninger”, og en indikation på om dette er tilfældet, 

kunne være hvis en flytning af deadlines for afrapportering af eksempelvis kvalitetsoplysninger til 

forvaltningen ikke blev opfattet som et stort problem i organisationen. Redskaberne til måling af 

kvalitet i dagtilbud opfattes af daginstitutionslederen som en ”iscenesat” styring til forskel fra 

tidligere, hvor institutionen selv kunne beslutte, hvilke udviklingsprojekter som skulle igangsættes. 

Dette er efter min mening et godt eksempel på den type beslutninger i organisationer, hvor 

beslutningstagere på forhånd selv suspenderer beslutningen (”self-suspension” - se afsnit 3.5) 

Daginstitutionsledelsernes brug af kompetenceplaner og udviklingssamtaler kan være med til at 

sætte den enkelte pædagog i en paradoksal situation. Dette skyldes, at der i disse planer sjældent 

nævnes noget om brugen af målinger og løsning af dokumentationsopgaver i forbindelse med 

udvikling af kvalitet i dagtilbud, men noget om, hvad den enkelte pædagog selv mener at have 

brug for: 
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”Når jeg har udviklingssamtaler, der laver vi sådan en kompetenceplan, hvor jeg så 

taler med den enkelte medarbejder om, hvad det er der skal til, eller hvad de selv 

synes, at der skal mere af (Daginstitutionsleder BG) 

Problemet er, at hvis pædagogen ikke mener, at daginstitutionsarbejde også omhandler forsøg på 

at arbejde med objektive kvalitetsmålinger af børnene, så bliver det logisk set også vanskeligt at 

beslutte sig for at gøre det. Dermed er en suspension af beslutningen også snublende nær.  

Når daginstitutionslederen undlader at udtale sig om nytten af beslutningen om at skulle 

dokumentere den kvalitet, som følger med ”Kvalitet i Dagtilbud”, men blot konstaterer at det noget 

som forventes, så er der også tale om suspension, idet udtalelsen ikke rummer nogen officiel 

tilkendegivelse af, om det er korrekt eller hensigtsmæssig at skulle udvirke 

dokumentationsmateriale i forbindelse med ’Kvalitet i dagtilbud’.  

Pædagogerne oplever ikke, at forvaltningen forventer specifikke tilbagemeldinger på arbejdet med 

kvalitetsoplysninger i dagtilbud: 

 ”Det er ikke fordi, at jeg føler, at vi skal sende noget op, som de så skal godkende. Det 

synes jeg faktisk, at de meget tydeligt viser, at det er de ikke så interesseret i” 

(Pædagog, M) 

Her virker det som om, at systematiske indberetninger om kvalitet dagtilbud mere har til formål at 

”skole og opdrage”, frem for at skulle levere specifikke og entydige evalueringsresultater som 

fagligt beslutningsgrundlag for en kvalitativt forbedret indsats i dagtilbud. Beslutninger er her 

hverken efterspurgt eller nødvendige; de er suspenderet.  

Pædagoger i daginstitutionerne taler om et ”filter”, der beskytter daginstitutionens normer og 

værdier imod udefrakommende kommende forsøg på styring; et filter, der skaber 

overensstemmelse mellem omverdenens forsøg på styring og så den pædagogiske kultur på den 

enkelte daginstitution. En sådan kulturel ”filter-funktion”, som der hentydes til, og som alle 

beslutninger først skal passere, førend de er legitime organisatoriske beslutninger i 

daginstitutionen, kan med fordel sammenlignes med et prismes funktion. I et prisme sker der en 

’intern refleksion’, således at overfladen virker som et spejl, der kaster lyset tilbage ind i prismet. 

”Filter-funktionen” eller ”Prisme-funktionen” kan opfattes som en garanti for, at beslutninger, som 

ikke er truffet internt, automatisk suspenderes.  

Pædagogerne giver endvidere udtryk for, at det er underordnet, om beslutninger om dokumenteret 

kvalitet i dagtilbud baserer sig på 5 eller 40 tilbagemeldinger, hvilket støtter antagelsen om, at 
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forvaltningen ønsker at suspendere beslutninger om mål og krav til kvalitet i dagtilbud, som ikke er 

alt for præcise. 

7.4.4. Opsamling 

Undersøgelsen viser, at daginstitutionsledelserne i højere grad orienterer sig mod en mere 

uafhængig og hybrid styringsform, der aktivt forsøger at inddrage pædagogens organisatoriske 

kompetencer i arbejdet med at udvikle kvalitet i dagtilbud. Det ser også ud til, at forvaltningen 

forsøger at udsætte (suspendere) beslutningen om at indføre kvalitetskontrol i daginstitutioner ved 

at overlade ansvaret for udformningen af de praktiske kvalitetsoplysninger til daginstitutionerne 

selv. Undersøgelsen bekræfter en diskrepans mellem forvaltningens på papiret ønskede brug af 

målinger og løsning af dokumentationsopgaver i forbindelse med udvikling af kvalitet i dagtilbud, 

og så kravene til den enkelte pædagog om en kvalitativ indsats, der i langt højere grad tager afsæt 

i pædagogens ønsker frem for i en organiseret institutionel indsats. Der kan også konstateres en 

tendens til, at beslutninger om pædagogisk indsats i forbindelse med gennemførelsen af kvalitative 

indsatser i den enkelte daginstitution først skal filtreres eller sanktioneres af ledelserne, førend de 

repræsenterer nogen form for legitim organisatorisk beslutning. Denne tendens understøttes også 

af en anden antagelse vedrørende forvaltningens styring af indførelsen af kvalitetsoplysninger i 

dagtilbud, nemlig antagelsen om, at forvaltningen suspenderer beslutninger om mål og krav til 

kvalitet i dagtilbud, som ikke er alt for præcise. 

7.5. Tema 3 Forvaltningens og daginstitutionslederes forventning om at pædagoger øger 

deres kompetencer gennem selv at tage initiativ til at arbejde systematisk med 
dokumentation og måling af kvalitet i dagtilbud 

7.5.1.  Analytisk platform for forventninger til organisationers kommunikation 

Med den teoretisk udledte interviewguide som udgangspunkt i ”mellemregning 1”, afsnit 6.2., blev 

det slået fast, at den organisatoriske og institutionelle forventningsdannelsesproces er underlagt 

kommunikation, som enten kan bekræftes, modsiges, forskydes eller ophører.  

Forventningsstrukturer i en organisation består af tilbud om generaliseret kommunikation 

(Andersen 2010:11), og det er en vigtig del af opbygningen af organisationens 

forventningsstruktur, at der er mulighed for at forvente bestemte forventninger (Luhmann 2000).  

Jeg vil kort lige nævne de væsentligste omdrejningspunkter for en forventningsanalyse af styringen 

af samarbejdet mellem forvaltning og daginstitution, nemlig norm, evaluering, dialog og motiv: 

Normer er et eksempel på en type af forventninger, og 
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”Med normer har vi begreber, der står til rådighed, og som skaber bestemte 

struktureringer af forventninger, når de bringes i kommunikativ anvendelse.” (Andersen 

2010: 24) 

I analysen er det vigtigt at undersøge, hvor langt forvaltningen og daginstitutionsledelserne er med 

hensyn til at udviklingen af en norm, hvor pædagogerne forventes fremadrettet at bruge 

kvalitetsoplysninger til egen kompetenceudvikling og til en udvikling af organisationen. Det, at 

kunne forvente, at pædagogerne selv har lyst til at tage ansvar for egen kompetenceudvikling, er 

positivt for organisationens udvikling. Lidt på samme måde forholder det sig evaluering. At 

organisationen som en selvfølge kan forvente pædagogens positive indstilling til selvevalueret 

pædagogisk arbejde, uden at skulle vente på en leders igangsættelse. Det er således let at slå 

fast, at evaluering er interessant som redskab til kvalitetssikring og til brug i den enkelte pædagogs 

eget kompetenceudviklingsforløb, men at evaluering samtidig også er svært for den enkelte 

pædagog at tage ejerskab til. I denne forbindelse er det muligt at identificere en interessant 

”samtidighed” af lyst og uvilje mod dokumentation, evaluering og kvalitetssikring hos 

pædagogerne: 

 ”Vi er ret gode til at få pædagogisk kvalitet og udbytte af vores projekter i institutionen. 

Så det at stå ’skoleret’ for forvaltningen og de pædagogiske konsulenter, føles som det 

rene tidspilde” (Børn & Unge, nr. 08, 28. april 2011: 14).  

Forventning er ligeledes grundlaget for dialogen, og dialogen spiller en vigtig rolle i styringen 

og organiseringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud (Hviid, Plotnikof 2012: 16).74  

Antagelsen er, at det problem som skal løses bliver tydeligere gennem tilrettelagte 

dialogprocesser. Gennem et samarbejde om registrering og indrapportering af 

kvalitetsoplysninger om dagtilbud mellem forvaltningen og daginstitutioner er det naturligt at 

man  

”bliver mere opmærksom på andres og egnes forventninger, selvfølgeligheder og 

eventuelle nye erkendelser.”(Hviid, Pernille og Plotnikof, Mie, 2012, p. 26, min 

understregning) 

Som i alle andre typer af samarbejde er det også vanskeligt at få øje på, hvad der sidste 

ende ville kunne afløse dialogiske processer som styring af kommunikation mellem 

forvaltning og daginstitution. 

74 Dialogen har den indbyggede virkning, at ”enhver taler har en anden som tilhører, og forventningen om 

respons medformer allerede min ytring”. (Hviid, Plotnikof 2012: 21) 
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Forventning og motiv er også tæt forbundet. De klassiske betingelser for medlemsskab af 

kommunikative organisationsfællesskaber kar ændret sig. Der er sket en personliggørelse af 

det generaliserede motiv for medlemskab af organisationer. Hermed bindes det personlige 

motiv til organisationen og den enkelte forpligter sig til at begrunde sine udsagn ud fra 

organisationens motiv. Hermed opstår der paradoksale organisationer, idet den enkelte 

ansattes motiv både er organisationen ligegyldig og samtidig, det, som det hele drejer sig 

om. Vi ender op med den situation, at organisationens motiv bliver den ansattes personlige 

motivation, hvor det forventes, at der hele tiden investeres personlig kapital (Åkerstrøm 2013: 

76-77). Denne proces er absolut ikke omkostningsfri:

”I de velmente bestræbelser på at synliggøre, klargøre og motivere til øget kvalitet 

gennem dokumentation er vi nået til et stade, hvor styringen er kammet over og blevet 

sin egen værste fjende. Vi har sat et vældigt system i gang, som udarbejder 

omfangsrige kontrakter, evalueringer, årsrapporter, akkrediteringer og så videre.”  

(Hviid, Plotnikof 2012: 12) 

Gennem denne forventningsanalyse er det blevet klart, at styringen af samarbejde om kvalitet i 

dagtilbud ikke alene er vanskeligt, men også omkostningsfyldt i form af ikke-kommunikerede 

organisationsbindinger af personlige forventninger som grundlag for styringen af samarbejdet om 

kvalitet i dagtilbud. 

7.5.2. Interviewanalyse: Forvaltningens forventning om at daginstitutionsledere og 
pædagoger øger deres kompetencer gennem selv at tage initiativ til at arbejde systematisk 
med dokumentation og måling af kvalitet i dagtilbud 

På den ene side så tilkendegiver forvaltningen, at de kun er i besiddelse af et overordnet billede af 

daginstitutionernes arbejde, og at de ved meget lidt om, hvad der konkret foregår ude på den 

enkelte daginstitution. Forvaltningen beskriver altså sig selv som værende afkoblet det faglige 

pædagogiske indhold i kvalitetsoplysningerne. Det er deres ”fornemmelse”, at alle pædagogerne i 

kommunens daginstitutioner – på baggrund af to års systematisk kompetenceudviklingsforløb – 

evner at reflektere over egen praksis og tage ansvar for egen kompetenceudvikling. 

På den anden side gør forvaltningen modsat opmærksom på, at politikerne i kommunen har gjort 

det meget tydeligt, at deres primære opgave er at ”passe” børnene i daginstitutionerne. De ser 

ingen grund til at 

”daginstitutionerne og pædagogerne skal belemres med noget skrivebordsarbejde, for 

det er deres kerneopgave, at de skal passe”. (Forvaltningen, K) 
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Fra politisk side kan der ikke dokumenteres noget forventningspres i retning af, at pædagogerne 

skal bruge ’Kvalitet i Dagtilbud’ som en løftestang for forandringer, der tager sigte på at understøtte 

daginstitutionens og pædagogernes samarbejde om et organiseret kompetenceudviklingsforløb. 

Forvaltningen har ikke den opfattelse, at daginstitutioner kunne have fundet på at indrapportere 

noget om organisatoriske samarbejdsrelationer, hvis ikke der havde været et krav om at 

indrapportere kvalitetsoplysninger. Forvaltningen registrerer ikke, om pædagoger i kommunens 

daginstitutioner har nogen forventning om, som en del af deres egen kompetenceudvikling, at blive 

inddraget i samarbejdet vedrørende den vedtagne beslutning om at indrapportere 

kvalitetsoplysninger til kommunen. De mener, at pædagogerne godt er klar over, at de kun kan 

forvente at blive inddraget endnu mere i dokumentations- og evalueringsopgaver i fremtiden. 

Forvaltningen forventer, at pædagogers faglige kompetencer i dag også omhandler 

 ”tilrettelæggelse af arbejde som er forbundet med afrapportering af 

kvalitetsoplysninger til kommunen, indtaste data m.m..” (Forvaltningen, D) 

Forvaltningen vurderer på samme måde, at det er en vigtig kompetence, at pædagoger kan 

synligøre, dokumentere og kommunikere om kvaliteten af deres arbejde. Forvaltningen skønner, at 

ca. 3/4 af pædagogerne besidder kompetencen til at tage initiativer til at dokumentere og 

synliggøre kvaliteten i deres dagtilbud. Forvaltningen mener også, at daginstitutionerne i dag 

forventer og foretrækker uddannet personale frem for uuddannet personale netop på grund af 

deres kompetence til selv at kunne igangsætte og sikre kvaliteten i dagtilbud.  

Forvaltningen tegner her et billede af pædagogernes lyst til at involvere sig i arbejdet med kvalitet i 

dagtilbud, som det ikke har været muligt at genkende, hverken i daginstitutionsledernes eller i 

pædagogernes egne forventninger til dette arbejde. 

Endelig reflekterer forvaltningen over, hvorvidt de oplysninger, man efterspørger fra 

daginstitutionerne, også er i stand til at afspejle kvaliteten, eller om de kunne og burde suppleres 

med andre parametre som fx: økonomiske baggrundsfaktorer, livsstil og social demografi, fordi 

kvalitetsoplysninger ikke er forudsætningsløse. 

7.5.3. Interviewanalyse: Daginstitutionsledere og pædagogers opfattelse af, om 
forvaltninger forventer, at de selv tager initiativ til at arbejde systematisk med 
dokumentation og måling af kvalitet i dagtilbud 

Daginstitutionsledelserne slår fast, at der ikke ligger nogen forventning om, at andre end 

daginstitutionslederen forholder sig til, hvad der skal ske med kvalitetsoplysningerne. 

Daginstitutionslederen forventer at blive mødt med skepsis og i værste fald med mistillid fra 
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forvaltningens side med hensyn til, om daginstitutionerne er i stand til at kunne levere den 

tilstrækkelige kvalitet. De ”menige” pædagoger opfordres ikke til at tage selvstændig stilling til 

kvalitetsoplysningerne, hovedsagligt 

”fordi det jo er en del af noget, der kommer hierarkisk ned gennem systemet kan man sige”. 

(Daginstitutionsleder, L) 

På den baggrund er det også svært at forestille sig, at daginstitutionsledelserne opfatter det som 

vigtig at tage initiativ til, at pædagogerne fremadrettet bruger kvalitetsoplysninger til egen 

kompetenceudvikling og til en udvikling af organisationen. Daginstitutionsledelserne konstaterer, at 

forvaltningen er overbevist om, at kvalitetsoplysninger i dagtilbud opleves som en gevinst. 

Daginstitutionsledelserne har en forventning om, at daginstitutionernes afrapportering om kvalitet til 

forvaltningen vil komme til at fylde mere i fremtiden. Det ser ud til, at de mange oplevede krav om 

fagligt samarbejde på kryds og tværs skaber en form for organisatorisk forvirring om, hvorvidt egen 

forvaltning primært er samarbejdspartner, arbejdsgiver, faglig sparringspartner eller andet. 

Daginstitutionsledelserne håber, at  

”værktøjerne er noget, der vil blive bredt ud i institutionen, og at pædagogerne vil tage 

dem til sig, ligesom de har gjort med de andre værktøjer”. (Daginstitutionsleder, L)  

På den måde mener daginstitutionsledelserne altså, at både forvaltning og politikerne vil knytte 

stadig flere forventninger til brugen af kvalitetsredskaber og afrapportering fremover. Deres 

forventning er som sagt, at pædagogerne gerne vil arbejde med redskaberne, men de forventer 

trods alt ikke, at pædagogerne selv ønsker at stå for afrapportering til forvaltningen. Samlet set 

anser daginstitutionsledelserne det ikke for sandsynligt, at pædagogerne ønsker eller forventer at 

erhverve sig flere kompetencer inden for organisationers læring, samarbejde og kommunikation.  

Daginstitutionsledelserne vurderer, at det er et spørgsmål om personlighed, hvorvidt den enkelte 

pædagog er i stand til at stille forventninger til sig selv og dermed også kunne kompetenceudvikle 

sig selv. Dermed opfatter de også pædagogens evne til at kompetenceudvikle sig selv som 

værende uafhængig af organisationens evne til at inddrage og prioritere disse kompetencer. 

Daginstitutionsledelserne opfatter nærmest redskaberne til udvikling af kvalitet i dagtilbud som 

kompetenceafviklende frem for kvalitetsudviklende:  

”Før i tiden, så var udviklingsprojekter nogle, som vi selv iscenesatte, og hvor vi selv 

fandt ud af, hvad vi ville arbejde med. I dag er der ”SÅ” meget andet, så vi har ikke 

noget (nm: læs udvikling), som vi selv finder på.  I dag er det meget styret, modsat 

hvordan det var før”. (Daginstitutionsleder, BG) 



141

Det ser ud til at de mange tilbud og forventninger til at samarbejde om alt muligt skaber en 

organisatorisk forvirring om, hvorvidt egen kommunalforvaltning primært er samarbejdspartner, 

arbejdsgiver, faglig sparringspartner eller andet.  Daginstitutionsledelserne finder det vigtigt, at den 

enkelte pædagog tør stille spørgsmålstegn ved beslutninger. Det forhold, at pædagogen har 

udviklet og kan bruge en faglig funderet kritisk kompetence er vigtigt, men af svarene kan jeg 

udlede, at den kritiske kompetence stadig ikke ser ud til at skulle omfatte organisatoriske 

kompetencer. På spørgsmålet om, hvorvidt forvaltningen har forventninger om, at pædagoger i 

daginstitutioner selv kan tage initiativ at forbedre samarbejde med forvaltningen om kvalitet i 

dagtilbud, svarer en daginstitutionsleder:  

”Det tror jeg. Jeg tror de forventer, at de har nogle meget modige, dygtige og 

kompetente….”. (Daginstitutionsleder BH) 

Og på spørgsmålet om, hvorvidt forvaltningen henvender sig direkte til pædagoggruppen uden om 

ledergruppen, svarer daginstitutionslederen:  

”Det ved jeg ikke… det har jeg faktisk ikke tænkt over” (Daginstitutionsleder BH) 

Lederen får her pludselig øje på en alternativ organisatorisk mulighed i forhold til et samarbejde om 

kvalitet i dagtilbud. Under alle omstændigheder, så har daginstitutionsledelserne den opfattelse, at 

det er sparsomt med organisatorisk manøvrerum til at imødekomme forventningen om fleksible 

medarbejdere, der også er selvopsøgende med hensyn til udviklingen af organisatoriske 

kompetencer. 

Daginstitutionsledelserne giver et eksempel på, hvorledes hver enkelt pædagog, som en del af 

deres kompetenceudviklingsforløb, er blevet bedt om at beskrive et tema, som de gerne vil arbejde 

med. Det er ikke en ”skal-opgave”, men noget den enkelte selv kan få lov til at beslutte, og 

 ”der en accept af, at man gør det på den måde” (Daginstitutionsleder, BH).  

For det første, så kan der ikke være tale om et ægte selvbeskrevet kompetenceudviklingsforløb, 

eftersom det ikke er en selvvalgt arbejdsopgave, men noget som lederen har iværksat. 

For det andet kan daginstitutionsledelsens legitimere beslutningen om at gennemføre 

pædagogens kompetenceudvikling på denne måde ved at henvise til, at det er pædagogerne selv, 

som har ”accepteret” fremgangsmåden. Der har i undersøgelsen ikke været mulighed for at følge 

yderligere op på de nærmere omstændigheder eller baggrunden for denne accept.  
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Daginstitutionsledelserne mener, at en styring, der fastsætter de overordnede rammer og 

overlader den konkrete udmøntning af beslutningen til den enkelte pædagog, er en styring som 

bidrager til at understøtte pædagogernes kompetenceudvikling. På den måde sætter 

daginstitutionsledelserne udelukkende kompetencen til selv at igangsætte nye initiativer i relation til 

de faglige kompetencer, og slet ikke i relation til fx kompetencer i forbindelse med organisering og 

samarbejde om Kvalitet i Dagtilbud.  

Ledelsen/pædagogerne fornemmer tydeligt forvaltningens forventning om, at daginstitutionen 

arbejder ’systematisk’. Ledelsen/pædagogerne har dog ingen opfattelse af, at forvaltningen har en 

forventning om, at eksempelvis forvaltningens igangsatte evalueringsproces skal føre frem til et 

bestemt resultat. På denne baggrund er det rimeligt konkludere, at det er systematikken i sig selv, 

der danner forventningshorisont for kvalitetsarbejdet i daginstitutionerne.  

Ledelsen/pædagogerne omtaler mulige daglige faglige refleksioner i forbindelse med indførelsen af 

’Kvalitet i Dagtilbud’, som noget der ikke umiddelbart lader sig integrere med den pædagogiske 

linje i daginstitutionen: 

 ”Den der vane med at lave et stykke pædagogisk arbejde, og så gå ind og tænke over 

det bagefter, den er meget langt fra vores virkelighed. Og også langt fra det, som jeg, 

som pædagog, synes har værdi”. (Souschef/Pædagog, H) 

Der er altså ingen genkendelse af den type medarbejder, som besidder 

kompetenceudviklingsværktøjet til selv at forvente og efterspørge systematiserede refleksioner om 

kvalitet i dagtilbud. I denne forbindelse udtrykker ledelsen/pædagogerne, at det er forskelligt om 

medarbejderne selv aktivt opsøger kompetenceudvikling, og at det er meget svært at ændre hos 

dem, der ikke er så gode til det. Det er daginstitutionsledelsens ambition og forventning hele tiden 

at kunne tydeliggøre daginstitutionens værdibaserede profil, 

”og så lade medarbejderne fylde det ud, både på stueplan, men også på et personligt 

plan.” (Souschef/Pædagog, H)

Daginstitutionsledelsen signalerer hermed en ledelsesfilosofi som er sammenlignelig med den, 

som er blevet omtalt tidligere af den forvaltningsansatte; nemlig ”Kaskademodellen”.  

Der udtrykkes ingen forventninger til eller ønske om, at pædagogerne selv medvirker til og styrer, 

hvilke kompetencer de ønsker at udvikle i forbindelse med indførelsen af kvalitet i dagtilbud. 

Daginstitutionsledelsen medgiver, at forvaltningen angiveligt har den opfattelse, at det ville være 

godt, hvis pædagogerne kunne handle mere standardiseret og kvalitetsorienteret. Der er en 

udbredt opfattelse af, at forvaltningen ønsker at den enkelte medarbejder og de enkelte grupper 
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kan være selv-ledende. Daginstitutionsledelserne forventer med andre ord ikke, at initiativer som 

kvalitet i dagtilbud vil kunne ophæve paradokset mellem styring og frihed, også selvom 

pædagogen fik mulighed for selv at styre dette initiativ.  

Daginstitutionsledelsen beretter, at pædagoger et par gange om året ”bliver sendt” på 

efteruddannelse og deltager i netværk, og at det er forvaltningen, som styrer det. Initiativerne, hvor 

forvaltningen også er til stede, omtales som en glimrende mulighed for pædagogen til at 

 ”tale, formulere sig og give udtryk for nogle af de ønsker, der kan være” 

(Souschef/Pædagog, H).  

For det første, så er det daginstitutionsledelsen, der suverænt bestemmer hvem, hvor mange og 

hvornår pædagogerne skal deltage i kompetenceudviklings forløb. 

For det andet, så er det for det meste i forbindelse med introduktionen og vejledning i brugen af 

nye konkrete hjælperedskaber, som fx Sprogpakker eller lignende, at pædagoger bliver sendt 

afsted. Der er således udelukkende tale om konkrete redskabsintroducerende og 

instrumentalistiske kompetenceudviklingsforløb og ikke om et kompetenceudviklingsforløb, der 

udover en konkret faglig vejledning i anvendelse af nye redskaber og metoder i pædagogikken, 

også omhandler og inkluderer forventninger til selve organiseringen af samarbejdet mellem 

forvaltning og pædagoger om kvalitet i dagtilbud. 

Pædagogerne giver udtryk for, at forvaltningen forventer, at pædagoger selv skal beskrive og sikre 

kvaliteten i det enkelte dagtilbud: 

 ”Vi skulle finde ud af, hvad man ligesom stod for som institution. Og det tror jeg faktisk 

også, at det er noget man er blevet pålagt oppe fra forvaltningen af – at vi ligesom alle 

sammen skal finde vores område” (Pædagog, M) 

Pædagogen fremhæver ligeledes, at ideen om kompetenceudvikling gennem kvalitetsudvikling 

ikke er noget pædagogerne selv har opsøgt eller skabt, men  

”noget, jeg mener, vi har fået besked på – at vi ligesom skal finde ud af, hvad vi står for 

herude, oppefra i forhold til kvaliteten”.(Pædagog, M) 

Det fremgår, at pædagogerne her refererer til beslutninger om kvalitetsudvikling og 

kompetenceudvikling, som andre har beskrevet indholdet af. Således taler pædagogerne 

udelukkende om omverdenrelaterede forventninger og ikke om de organisatorisk forbundne 

forventninger, som kvalitet i dagtilbud lægger op til at pædagogen stiller til sig selv. På 
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spørgsmålet, om hvorvidt pædagogerne fornemmer, at der er forventninger i systemet eller fra 

forvaltningen om, at man har kompetencer til selv at finde på noget, så svares der, at 

 ”det er der en stor forventning om fra ledelsen side”. ” (Pædagog, M) 

På den ene side, så forventer pædagogerne ikke, at ledelsen har helt ”styr på” på de nye 

pædagogiske tiltag og initiativer. På den anden side, hvis det så rent faktisk viser sig, at tiltagene 

er noget den enkelte pædagog har ”styr” på, ja så får vedkommende også mulighed for at gå 

videre med det. 

Generelt ser det ud til, at pædagogerne ikke ønsker at stå alene med ansvaret for at have taget 

initiativ til nye pædagogiske aktiviteter uden først at have foretaget en forventningsafstemning med 

nærmeste leder. På spørgsmålet om hvorvidt forvaltningen har et godt billede af, hvad 

pædagogerne mener om den måde de tilrettelægger samarbejdet med daginstitutionerne på, så er 

svaret:  

”Nej det tror jeg ikke. Egentlig ikke. Jeg ser kun det der med, at vi kan få nogle 

spørgeskemaer ud, som vi får besked om, at vi skal svare på.”(Pædagog, M) 

Dette understøtter ideen om Forvaltningen og Daginstitutionen som to forskellige systemer, der 

fungerer ud fra hver deres forestilling om, hvilke organisatoriske forventninger det er muligt for det 

modsatte system at stille til medarbejdernes evne til selv at udvikle kompetencer til styring og 

samarbejde om kvalitet i daginstitutioner.  

Så hvordan er det muligt at artikulere og styre forventninger i samarbejdet mellem forvaltning og 

daginstitution om kvalitet i dagtilbud på en mere tydelig, effektiv og fagligt udfordrende måde? På 

baggrund af nogle gode erfaringer fra et dialogmøde/dialogcafe mellem børn, undervisningsudvalg, 

daginstitutionsledere og skoleledere om inklusion, så anser forvaltningen et Dialogforum, anvendt i 

forbindelse med implementeringen af Kvalitet i Dagtilbud, som et godt bud på et 

forventningsafstemt samarbejde i fremtiden. Spørgsmålet er i denne forbindelse, i hvor høj grad en 

sådan styring af samarbejdet gennem formen: ”dialogmøde/dialogcafe” i realiteten fungerer som 

en ren legitimering af den gældende hierarkiske styringsform, og i hvor høj grad en sådan form må 

opfattes som et forsøg på at skifte til en andens styringsform: styring gennem selvstyring? 

7.5.4. Opsamling

Daginstitutionsledelserne ekspliciterer forventninger til pædagogens kompetenceudvikling, der 

drejer sig om, at pædagogernes arbejde med systematiske kvalitetsværktøjer bør begrænse sig til 

håndteringen og brugen af de faglige kompetencer, og ikke til den type af faglige kompetencer, 
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som pædagogen vil kunne opnå gennem en målrettet og inddragelse i organiseringen og 

samarbejdet omkring rammerne for kvalitetsarbejdet På den baggrund er det også svært at 

forestille sig, at daginstitutionsledelserne opfatter det som vigtigt at tage initiativ til, at 

pædagogerne fremadrettet bruger kvalitetsoplysninger til egen kompetenceudvikling og til en 

udvikling af organisationen. Undersøgelsen viser, at de mange oplevede krav om fagligt 

samarbejde på kryds og tværs skaber en form for organisatorisk forvirring om, hvorvidt egen og 

nærmeste forvaltning primært er samarbejdspartner, arbejdsgiver, faglig sparringspartner eller 

andet. Undersøgelsen afdækker en ambivalens i forventningsdannelsen, idet 

daginstitutionsledelserne på den ene side ikke mener, at pædagoger ønsker eller forventer at 

erhverve sig flere kompetencer inden for organisationers læring, samarbejde og kommunikation. 

På den anden side finder daginstitutionsledelserne det alligevel vigtigt, at den enkelte pædagog tør 

stille spørgsmålstegn ved de beslutninger, som træffes i daginstitutionen. En faglig funderet kritisk 

kompetence anses for vigtig i pædagogens arbejde; en faglig funderet kritisk kompetence, som 

ikke omfatter viden om organisatorisk kommunikation og samarbejde. Derved taler pædagogerne 

også udelukkende om omverdenrelaterede forventninger og ikke om de organisatorisk forbundne 

forventninger, som kvalitet i dagtilbud lægger op til at pædagogen stiller til sig selv.

7.6. Tema 4 Samarbejde mellem kommunal forvaltning og pædagogisk institution om 

styringen af kvaliteten gennem skabelsen af nye muligheder for kommunikation i 
organisationen.

7.6.1. Analytisk platform for det mulighedssøgende samarbejde om kvalitet i dagtilbud 

I kapitel 6 blev ubeslutsomhed lagt fast som en immanent systemisk nødvendighed i moderne 

organisationers udviklingsproces. Dette blev karakteriseret som potentialisering. I de senere år har 

organisationsforandringer været synonym med ”omstilling”, ”fleksibilitet”, og helt aktuelt hedder det 

”innovation”. Organisationer skal som mål ikke have stabile forandringer. Organisationers 

forventninger og fokus på stabile forandringer blokerer i sig selv for at organisationer hele tiden kan 

forandre sig til noget andet end det de er. Organisationer forsøger med andre ord at undgå sine 

egne beslutningers tendens til organisering og fiksering. Hermed forøges organisationer 

kompleksitet, der skabes et konstant overskud af muligheder, og der veksles hele tiden mellem det 

forpligtende og det uforpligtende (Andersen 2013: 60-64) 

I interviewanalysen skal potentialisering sammenholdes med gennemgangen af begreberne om 

selvstyring (governmentality - kapitel 4) og redundans (kapitel 6). Disse begreber har såvel 

teoretisk som praktisk flere lighedspunkter, idet de forholder sig til produktionen af et 

kommunikationsoverskud i organisationen.     
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Styringen af samarbejdet mellem forvaltning og daginstitution om kvalitet i dagtilbud foregår som 

udgangspunkt på grundlag af en generel og udbredt opslutning til organisatorisk og institutionel 

selvstyring.  

Den eksisterende forskning i styring af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud samstemmer om det 

synspunkt, at styringen af samarbejdet mellem daginstitutioner og kommunal forvaltning foregår på 

tværs af de institutionelle rammer i hverdagen. (Hviid, Plotnikof: 2012: 11-19). Denne forskning 

peger på, at en organisering af kvalitet i dagtilbud ligefrem kræver at blive bundet til et samarbejde 

mellem forskellige aktører og lokale interessenter, hvorved den overordnede styringen ikke er 

placeret et centralt sted, men overlades til et spændingsfelt af forskelige egeninteresser (Hviid, 

Plotnikof: 2012: 13). Anden forskning viser at de centrale styringstiltag let fører til en stigning og 

efterspørgsel af styring, fordi de centrale styringstiltag bl.a. er abstrakte i deres specifikationer, 

mangler basal tillid og ikke medtænker social imødekommenhed fra ledelsesniveauet (Hviid, 

Plotnikof: 2012: 4-5). Den væsentlige pointe er her, at disse produktionsbetingelser for kvaliteten i 

dagtilbuddene antages at skabe ”et fragmenteret socialt og magtesløst system” (Hviid, Plotnikof: 

2012: 5, min fremhævning).  

På den ene side har vi altså en situation, hvor det ikke er muligt at planlægge en udvidelse af 

samarbejdet om kvalitet i dagtilbud, fordi der ikke findes en central instans til at foretage denne 

styrende planlægning. 

På den anden side fører stigningen i efterspørgslen efter styringstiltag til en tilstand, sammen med 

den manglende tillid til ledelsen af styringsindsatsen, hvor styringstiltagene mangler fundamental 

legitimitet. Uden en sådan legitimitet kan der heller ikke eksistere nogen beføjelser eller incitament 

hos nogen aktører til at påtage sig ’magten’ til at styre samarbejdet om kvalitet i dagtilbud.  

Foucaults governmentality- og selvstyringsbegreb kan nu aktiveres. I kapitel 4 nævnte jeg 

bekymringen for en ”overstyring” på området for samarbejde om kvalitet i dagtilbud. Det er ikke 

problemet. Problemet ser mere ud til at knytte sig til kommunens opfattelse af, at dens interne mål 

for styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud bedst sikres gennem en placering af 

beslutningerne om kvalitet uden for kommunens rækkevidde. Kommunen overlader styringen til 

dagtilbuddene, hvorved styringsperspektivet skifter til selvstyring. En pædagogisk læreplan eller en 

kompetenceudviklingsplan for at arbejde med kvalitet i den enkelte daginstitution kan herefter 

anskues som en governmental selvstyringsteknologi, der skal tilføre legitimitet til beslutningen om 

at samarbejde om kvalitet. Dette kan kun lade sig gøre, fordi den kommunale forvaltning og den 

enkelte daginstitution foretrækker kun at kommunikere om muligheden for en inddragelse i 

arbejdet med at udvikle kvalitet frem for at kommunikere om kvalitet på baggrund af en konkret 
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plan for organiseringen og implementeringen af den kvalitative indsats. De fraværende konkrete 

kompetenceudviklingsplaner for medarbejderenes arbejde med at implementere kvalitet i dagtilbud 

er på den måde et eksempel på, hvorledes styring i praksis foregår gennem selvstyring. 

I kapitel 4 fremlagde jeg Foucaults opfattelse af styringspraksis på et anden ordens niveau, hvor 

viden og magt interagerer i et systematisk forsøg på at styre ens egen eller andres opførsel i en 

bestemt retning. Det afgørende for analysen er, at kunne fastlægge enhver magtudøvelse som 

værende uafhængig af den enkelte forvaltnings- eller daginstitutionsansatte styringslyst eller 

målsætning for kvalitetsindsatsen. I analysen anbefales det derfor, at anskue magtudøvelsen som 

værende indlejret i den konkret administrerede kvalitet i dagtilbud. En indlejring, hvor den interne 

kommunikation om værdierne og kulturen bag den udbredte selv-styringspraksis kan bidrage til 

potentialiseringen af en mere eksternt orienteret kommunikation om kvalitet i dagtilbud (se også 

afsnit 7.4.3.). 

I afsnit 6.2. knyttede jeg redundans og beslutninger sammen. Beslutningers redundante karakter 

som sikkerhedsfunktion kondenseres i organisationen som potentialisering. Dette sker når en 

beslutning skaber usikkerhed om allerede trufne beslutningers karakter af beslutninger, hvilket 

tvinger beslutninger til at blive fulgt op af nye beslutninger. (Et eksempel på analysens 

overlappende karakter som nævnt i indledningen til dette kapitel). Når jeg anvender dette ’blik’ på 

styringen af det selvstyrede samarbejde om kvalitet i dagtilbud er der to modsatrettede forhold, 

som påkalder sig opmærksomhed. 

På den ene side fremstår pædagogernes manglende deltagelse i samarbejdet om tilrettelæggelsen 

af kvalitetsindsatsen umiddelbart som en uudnyttet ressource. Et samarbejde om kvalitetsarbejdet 

uden pædagogernes organisatorisk forankrede og systematiske medvirken indikerer, at enigheden 

om ikke at inddrage pædagoger er for markant til at ville kunne potentialisere kommunikationen om 

kvalitetstiltagene og deres konkret indhold. Dette taler imod en potentialisering. 

På den anden side fremstår den konstaterede konsensus mellem forvaltning og daginstitution om 

at fastholde og værne om den pædagogiske selvstyring i forbindelse med organiseringen af 

samarbejdet om kvalitetsoplysninger paradoksalt nok som en potentialisering. Dette skyldes, at 

selvstyrede pædagogiske indsatser alt andet lige vil supportere en beslutningsproces, hvor intet i 

kommunikationen fremstår som definitivt, men hvor alting fremstår åbent, dvs. altid til forhandling 

eller til genforhandling. Dette taler altså for en potentialisering. 

7.6.2. Interviewanalyse: Forvaltningens opfattelse af muligheden for at etablere nye 
organisatoriske samarbejder med daginstitutionsledere og pædagoger om kvalitet i 
dagtilbud  
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Som udgangspunkt mener forvaltningen, at det er svært at vurdere, hvorvidt daginstitutionerne 

arbejder tilstrækkeligt med læreplaner og kvalitet i dagtilbud, men forvaltningen vedgår, at der ikke 

eksisterer organiseret kommunikation om kvalitet i dagtilbud, som ikke går direkte mellem 

daginstitutionsledelse og forvaltning. Forvaltningen har den opfattelse, at daginstitutionerne ikke 

helt begriber, hvad samarbejdet med forvaltningen om dokumentation og indsendelse af 

kvalitetsoplysninger egentlig går ud på. Alt andet lige vil et sådant underskud af kommunikation om 

kvalitet i dagtilbud medføre, at styringen af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud vanskeliggøres.  

Forvaltningen har den klare opfattelse, at kommunikationen om kvalitet i dagtilbud har været 

tilstrækkelig tydelig for daginstitutionslederne, men at pædagogerne nok tænker, at kvalitet er 

noget, som forvaltningen har opfundet: 

”Pædagogerne tænker nok, at det er nogen oppe over os, der har fundet på noget. 

Altså, om det lige er herinde eller længere inde i København, det tror jeg ikke, jeg tror 

bare de tænker, det er nogle af de der, der ikke rigtig har forstand på, hvad der foregår 

herude. Og jeg vil sige, daginstitutionslederne har heller ikke taget det til sig og sagt: 

det kan godt være, at der kommer nogen og siger, at vi skal lave det her, men det 

trænger vi måske også til. Den har de ikke sagt, vel. Jeg ved heller ikke nødvendigvis 

om det er mig der skal sælge den, men altså!” (Forvaltningen, K) 

Forvaltningen mener ikke, at hverken daginstitutionslederne eller pædagogerne har været gode til 

at selv at efterspørge et organiseret samarbejde om kvalitet i dagtilbud. Modsat tidligere udtalelser, 

hvor de mener, at pædagogerne har været opsøgende på dette punkt. 

Forvaltningen vurderer, at daginstitutionerne gerne vil, men ikke magter at samarbejde og 

kommunikere tilstrækkeligt om kvalitet i dagtilbud. Forvaltningen giver udtryk for, at 

daginstitutionerne nok helst vil droppe eller glemme den bundne samarbejdsopgave om kvalitet i 

dagtilbud. Forvaltningen fornemmer gennem samarbejdet med daginstitutionerne om kvalitet i 

dagtilbud en ikke uvæsentlig modstand, og vurderer, at pædagogerne ikke ser muligheder i dette 

initiativ, men at de overvejende ser begrænsninger og belastninger. Modsat tidligere, hvor de godt 

kunne se meningen med det. Forvaltningen udtrykker et ønske om, på baggrund af de hidtidige 

erfaringer med kommunikationen og samarbejdet med daginstitutionerne om kvalitet dagtilbud, at 

daginstitutionerne ville hjælpe og bidrage mere til samarbejdet om opgaven med at rapportere om 

kvalitet i dagtilbud. Forvaltningen opfatter med andre ord deres egen rolle i samarbejdet med 

daginstitutioner om indrapportering af kvalitetsoplysninger som indpisker: 

”Det bliver ikke sjovt. Så skal jeg lege politimand”.  (Forvaltning, K) 
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Forvaltningen giver udtryk for, at man i fremtiden godt kunne tænke sig at samarbejde om en 

fælles ”kvalitetsskabelon” mellem dagtilbuddet og skolerne i kommunen. Forvaltningen er ikke 

fysisk ude at diskutere kvalitet med daginstitutionerne. De kommuniker med dem gennem mail:  

”Jeg bliver dig nok et svar skyldig, for jeg syntes, at det er rigtig svært at fornemme. 

Jeg er jo ikke i kontakt med pædagogerne. Min kontakt stopper nok lidt ved lederne, vil 

jeg sige og de har selvfølgelig et billede af, hvordan deres pædagoger opfatter det her, 

lever med det her, men……det har jeg ikke helt. ” (Forvaltningen, K) 

Dette understøtter antagelsen om, at der ikke forekommer meget kommunikation eller 

potentialisering igennem et organiseret samarbejde mellem forvaltning og daginstitution om kvalitet 

i dagtilbud. Den erkendte manglende involvering af pædagoger, og dermed sandsynligvis også et 

mindre kommunikationsoverskud i organisationen end hvis pædagoger havde været involveret fra 

begyndelsen, er muligvis forklaringen på den modstand og forsinkelse af implementering af 

kvalitetsoplysninger i dagtilbud, som kan dokumenteres. 

Forvaltningen tilkendegiver, at daginstitutionslederne får mulighed for at tackle pædagogernes 

involvering og den organiserede kommunikation forskelligt, og at den bedste styring af kvalitet i 

dagtilbud ville være, hvis  

”det kom fra institutionerne selv, altså kommer fra pædagogerne, kommer fra lederne. 

Det havde været godt, hvis nogen her i kommunen havde sagt: vi har simpelthen 

behov for at få et billede af vores kvalitet. (Forvaltningen, K) 

Selvstyringsmodellen ville efter forvaltningens mening være den bedste til at sikre samarbejde og 

kommunikation, og ikke mindst en effektiv implementering af kvalitet i dagtilbud.   

Det forhold, at forældrebestyrelserne i daginstitutionerne ikke har været tænkt ind i organiseringen 

af samarbejdet og kommunikationen om kvalitet i dagtilbud, det har i hvert fald ikke gjort det 

nemmere at udvide kommunikationen eller potentialisiseringen, eller for den sags skyld bidraget til 

skabelsen af et kommunikativt overskud i organisationen. Kommunikationen om kvalitet i dagtilbud 

ser ud til at trække i retning af lederens personlige kompetencer frem for organisationens sikring af 

en tilstrækkelig kompetence- og opgavefordeling. 

7.6.3. Interviewanalyse: Daginstitutionsledere og pædagogers udlægning af mulighederne 
for at udvide samarbejdet med forvaltningen om kvalitet i dagtilbud 

Det kan konstateres, at de adspurgte daginstitutionsledere har truffet den fælles beslutning, at der 

kun skulle arbejdes konkret videre med en lille del af de værktøjer som KL havde forslået skulle 
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med i den endelige kvalitetsrapport. At KL’s værktøjer til måling af kvalitet i dagtilbud blev afvist 

som ”brugbare” kan udlægges som en forhindring eller barriere for potentialiseringen eller 

udvidelsen af samarbejdet om den organiserede kommunikationen om kvalitet i dagtilbud. 

Daginstitutionsledelsen mener, at der generelt samarbejdes og kommunikeres meget om kvalitet i 

kommunen: 

 ”Kvalitet, det er noget som fylder meget på vores ledermøder, og det synes jeg er 

rigtig godt”. (Daginstitutionsleder BG) 

Daginstitutionsledelsen giver udtryk for, at pædagogerne ikke ønsker at bruge deres hverdag på at 

kommunikere med kommunen om kvalitet dagtilbud eksempelvis gennem besvarelsen af en 

spørgeskemaundersøgelse. De føler, at de skal hive oplysningerne ud af dem, fordi de anser det 

hele for at være spild af tid.  Dette vidner om, at organisationen ikke ligefrem overbebyrdes med 

pædagogerne egne iagttagelser og kommunikation om kvalitet i dagtilbud. På den måde så har en 

potentialisering vanskeligt ved at blive sat spil. Daginstitutionslederen mener, at det er muligt at 

kommunikere og samarbejde meningsfuldt om kvalitet i dagtilbud, men det skal blot ikke foregå 

gennem analyser og bestemte rammer. Synspunktet er, at kvalitet altid vil være kvalitet uafhængig 

af, om den er evalueret, dokumenteret og kommunikeret via elektroniske skemaer. Synspunktet 

lægger op til en diskussion af, om en eventuel potentialisering støttes bedst af et ”modarbejde” 

frem for af et ”samarbejde” mellem forvaltning og daginstitution om kvalitet i dagtilbud. Om en 

potentialisering er uafhængig af den organisatorisk etablerede kommunikationsform. Under alle 

omstændigheder giver daginstitutionsledelserne udtryk for den holdning, at god argumentation 

(kommunikation) kan give anerkendelse og indflydelse på beslutninger. 

Daginstitutionsledelserne mener, at en fælles anvendelse af kvalitetsværktøjer i kommunens 

daginstitutioner gør samarbejdet nemmere (modsat tidligere udtalelser). Dette er et eksempel på, 

hvorledes det er sandsynligt, at samarbejdet med andre daginstitutioner i kommunen om kvalitet 

holder kommunikationen mellem systemerne åben, en åbenhed, der potentialiserer muligheden for 

om nødvendigt selv at kunne fremføre og markere egne synspunkter om kvalitet og værktøjer til 

måling af kvalitet. Daginstitutionsledelserne har også den opfattelse, at pædagogerne har svært 

ved at følge med i begrundelserne for at indføre kvalitetsværktøjerne. Generelt vurderes nye 

kommunikationsmuligheder i samarbejdet om kvalitet i dagtilbud som noget positivt. Der er dog 

også risiko for at samarbejdet kan virke kontraproduktivt. Det sker, hvis der aldrig bliver fulgt op på 

den konkrete brug af redskabet, og hvis resultaterne ikke kommunikeres videre ud i 

organisationen. 
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Daginstitutionsledelserne slår fast, at daginstitutionernes netværk i kommunen har gjort kommunen 

opmærksom på, at pædagogerne bliver pålagt alt for mange opgaver. Denne udvikling tyder på, at 

der ikke er mangel på potentialisering, men måske snarere for meget potentialisering: 

pædagogerne kan ikke kan se mulighederne for bar muligheder (jf. analogien om, at det ikke er 

muligt at se skoven for bar træer)  

Daginstitutionsledelserne har ikke den opfattelse, at forvaltningen ønsker mere samarbejde med 

pædagogerne om ’Kvalitet i Dagtilbud’:  

”Det har vi simpelthen ikke fanget”. (Daginstitutionsleder BH) 

Det er altså daginstitutionslederens opfattelse, at kommunen ønsker bestemte oplysninger om 

’Kvalitet i dagtilbud’ og ikke nødvendigvis et samarbejde, hvor pædagogerne kommer mere på 

banen. Et uønsket og minimeret samarbejde styrker ikke potentialiseringen. Pædagogerne mener, 

at det direkte samarbejde og kommunikation mellem den enkelte pædagog og forvaltningen om 

kvalitetsopgaver er meget begrænset: 

 ”Decideret, hvad der kommer oppefra, som vi skal lave herude, det er sådan lidt svært. 

Altså, vi laver forskellige tests og får en masse på e-mail, som vi skal svare på af 

spørgeskemaer. Hvor de så undersøger vores kvalitet. Vi har lige svaret på én der 

handler om kvaliteten. Altså, noget omkring hvordan vi arbejder decideret med 

børnene” (Pædagog, M) 

Her er det tydeligt, at forvaltningen ikke opfatter organisering og samarbejde som en del af 

kvalitetsarbejdet! Pædagogen er bevidst om, at der foregår et samarbejde om kvalitet i dagtilbud 

mellem institution og forvaltning, men det nærmere indhold i denne kommunikation er diffus og 

samarbejdet kan ikke siges at udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at hævde, at institutionen alene 

kan styre gennem et overskud af kommunikation i organisationen. 

7.6.4. Opsamling 

Analysen viser, at organisationers forventninger til stabile forandringer i sig selv kan virke 

hindrende for at organisationer kan forandre sig til noget andet end det de er. Organisationer 

prøver at undvige sine egne beslutningers tendens til organisering og fiksering. De pædagogiske 

læreplaner og de individuelle kompetenceudviklingsplaner for at arbejde med kvalitet i den enkelte 

daginstitution (hvis sådanne er formuleret) ses i analysen som en governnmental 

selvstyringsteknologi, der skal tilføre legitimitet til beslutningen om at samarbejde om kvalitet. I 

analysen åbnes der op for, at styring af selvstyring både kan ses som en potentialisering af dette 

samarbejde, men også hvordan et sparsomt samarbejde om kvalitet kan udlægges som en 
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barriere for potentialiseringen. På den anden side fremstår den konstaterede konsensus mellem 

forvaltning og daginstitution om at fastholde og værne om den pædagogiske selvstyring i 

forbindelse med organiseringen af samarbejdet om kvalitetsoplysninger paradoksalt nok som en 

potentialisering. Dette skyldes, at selvstyrede pædagogiske indsatser alt andet lige vil supportere 

en beslutningsproces, hvor intet i kommunikationen fremstår som definitivt, men hvor alting 

fremstår åbent, dvs. altid til forhandling eller til genforhandling. Dette taler altså for en 

potentialisering. Analysen peger på, at daginstitutionerne ikke helt begriber, hvad samarbejdet med 

forvaltningen om dokumentation og indsendelse af kvalitetsoplysninger egentlig går ud på. 

Forvaltningen vurderer i denne forbindelse, at daginstitutionerne nok gerne vil, men ikke magter at 

samarbejde og kommunikere tilstrækkeligt om kvalitet i dagtilbud, og at de desværre bliver nødt til 

at indtage en ”indpisker” rolle. Selvstyringsmodellen er efter forvaltningens mening meget velegnet 

til at sikre samarbejde og kommunikation, og ikke mindst en effektiv implementering af kvalitet i 

dagtilbud.  Daginstitutionerne mener, at der generelt samarbejdes og kommunikeres tilstrækkeligt 

om kvalitet, men at der eksisterer en risiko for at samarbejdet udvikler sig i en kontraproduktiv 

retning. Det sker, hvis der aldrig bliver fulgt op på den konkrete brug af redskabet, og hvis 

resultaterne ikke kommunikeres videre ud i omverdenen. Analysen peger endeligt på, at 

kommunen ønsker mere potentialisering gennem mere kommunikation og udsendelse af 

oplysninger om kvalitet i dagtilbud, men at de ikke nødvendigvis ønsker at udbygge samarbejde 

med pædagogerne gennem et systematiseret arbejde og en inkluderende organisation. 
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Kapitel 8: Konklusion, perspektiv, selvkritik og videre forskning 

Jeg undersøger i denne afhandling karakteren af den styring, som knytter sig til samarbejdet 

mellem forvaltning og daginstitution om kvalitet i dagtilbud.  Afhandlingen er gennemført med 

udgangspunkt i følgende problemformulering:

”Hvilke forhold har betydning for organiseringen og styringen af samarbejdet 
mellem den kommunale forvaltning og daginstitutionerne om kvalitet i dagtilbud?” 

Inden jeg besvarer denne problemformulering vil jeg kort opsummere afhandlingens form og 

struktur.  

Afhandlingen fastlægger fra begyndelsen et videnskabsteoretisk og metodisk ståsted, der med sit 

systemteoretiske-, diskursteoretiske og konstruktivistiske udspring konsekvent forsøger at 

gennemføre undersøgelsen ud fra den analysestrategiske ide om at lade kommunikation træde 

frem gennem andres kommunikation. Afhandlingen bestemmer efterfølgende, med udgangspunkt i 

en begrundet plan for udførelsen af analysestrategien, hvorledes der bedst bygges bro til 

udformningen og tilrettelæggelsen af undersøgelsen af styringen af samarbejdet om kvalitet i 

dagtilbud. Til dette formål eksperimenterer afhandlingen bevidst med udarbejdelse af en 

selvstændig udformet interviewguide som grundlag for undersøgelsen; en interviewguide, der 

målrettet forsøger at indarbejde, operationalisere og tydeliggøre sammenhængen mellem teori og 

empiri til brug for analysen.  I selve Interviewanalysen kombineres de systemteoretisk inspirerede 

interviews dels med indsigter fra dokumenter, rapporter, litteratur og andet forskelligt materiale om 

kommunalreformen fremkommet i den løbende debat om kvalitet i dagtilbud, og dels med en 

diskussion af udvalgte begreber fra afhandlingens teoretiske kapitler. Analysen gennemføres til 

sidst i afhandlingen på grundlag af en tematisk gennemgang af: mening, paradoks, forventning og 

potentialisering. 

Konklusion

Nu følger en gennemgang af de tematiserede forhold som har betydning for organiseringen og 

styringen af samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og daginstitutionerne om kvalitet i 

dagtilbud: 

- For pædagogerne er mening primært knyttet til egen praksis. Både pædagoger og forvaltning er i 

stand til - gennem en dobbeltoptik - at gengive hinandens muligheder og begrænsninger for et 

meningsfyldt samarbejde om kvalitet i dagtilbud. Afhandlingen viser, at der ikke eksisterer en 

tværgående organisering eller styring af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud, hvor mening kan 

udveksles i praksis. En manglende meningsunderstøttende organisering af samarbejdet i 
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tværgående strukturer skyldes dels, at forvaltningen ikke tilskynder til en sådan samstyring, og 

dels, at det politiske niveau har fravalgt denne mulighed. 

- Afhandlingen viser, at daginstitutioner generelt ønsker en mere uafhængig og uformel styring af 

samarbejdet om kvalitet i dagtilbud, og at forvaltningen på den ene side tager det fulde formelle 

ansvar for kontrollen med kvaliteten i daginstitutionerne, men at de på den anden side samtidig 

også søger at suspendere beslutninger om opfølgning på den manglende målopfyldelse ved at 

overlade ansvaret for udformningen af de praktiske kvalitetsoplysninger til daginstitutionerne selv. 

Forvaltningen tenderer at suspendere beslutninger om mål og krav til kvalitet i dagtilbud, som ikke 

er alt for præcise En paradoksal situation og et eksempel på styring af samarbejde gennem 

selvstyring. Afhandlingen blotlægger en forskel mellem forvaltningens ønsker til brugen af målinger 

i forbindelse med dokumentationsopgaver om kvalitet og kravene til den enkelte pædagog om en 

medvirken i den kvalitative indsats. Forvaltningen ser helst en systematiseret institutionel indsats, 

hvorimod daginstitutionsledelsen og pædagogen helst ser en kvalitetsintervention, der i langt 

højere grad tager afsæt i den enkelte pædagogs ønsker.  

- Afhandlingen peger på tendensen til, at der i styringen af samarbejdet mellem daginstitution og 

forvaltning om kvalitet i dagtilbud ikke stilles forventning til den enkelte pædagog om at erhverve 

sig kompetencer opnået gennem målrettet inddragelse i tilrettelæggelsen af en overordnet politik 

for håndtering af kvalitet i den enkelte daginstitution. På det grundlag må det konkluderes, at den 

nuværende styring af samarbejde om kvalitet begrænser sig til en inddragelse af pædagogens 

egne formulerede ønsker til brugen af faglige kompetencer. Der kan blandt daginstitutionslederne 

og i organisationen i øvrigt ikke konstateres forslag til nogen ændringer på dette punkt. – 

- Afhandlingen afdækker en vis usikkerhed eller forvirring om, hvem daginstitutionerne og 

forvaltningen kan forvente som samarbejdspartnere om kvalitet i dagtilbud.  

- Afhandlingen afdækker organisatorisk forvirring eller ambivalens med hensyn til, hvad 

daginstitutioner forventer som organisatoriske kompetencer hos den enkelte pædagog.  

Ledelserne i daginstitutioner mener på den ene side ikke, at pædagoger generelt ønsker eller 

forventer at erhverve sig flere kompetencer inden for organisationers læring, samarbejde og 

kommunikation. På den anden side finder daginstitutionsledelserne det alligevel vigtigt, at den 

enkelte pædagog udvikler en kritisk kompetence ved at turde stille spørgsmålstegn ved 

beslutninger eksempelvis om kvalitet.  

- Afhandlingen konstaterer et udbredt ønske om en daginstitutionel frihed til selv at formulere 

rammebetingelserne for en styring af samarbejdet om kvalitet i dagtilbud. Dette ønske fastlægger 

afhandlingen som en governmental selvstyringsteknologi, der primært tager sigte på at tilføre 
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legitimitet til forvaltningens beslutning om at inddrage daginstitutionerne i beslutningen om at 

samarbejde om kommunens kvalitetsoplysninger. På den måde kan den kommunale styring af det 

selvstyrede samarbejde opfattes som en mulighedsskabende eller potentialiseret kommunikation 

om kvalitet i dagtilbud.  Afhandlingen konkluderer, at den pædagogiske selvstyring alt andet lige 

understøtter en kommunal beslutningsproces, hvor ingen beslutninger om kvalitet i dagtilbud 

fremstår som definitive eller uigenkaldelige, men altid fremstår, som om at de var til forhandling 

eller til genforhandling. 

Perspektiv, selvkritik og videre forskning 

Kommunernes håndtering af ansvaret for børn i daginstitution og måske specielt de 

organisatoriske rammer, som børnene og deres forældre tilbydes dagligt, er et tilbagevendende 

tema i den danske mediediskurs, den sidste så sent som 20-21. maj 2015, hvor regeringens 

børneudspil: ”En god start på livet for alle børn” så dagens lys. Med sit udspil vil regeringen 

afsætte 2,5 milliarder kroner over fire år med direkte adresse til flere og bedre pædagoger i 

vuggestuerne, børnehaverne og andre dagtilbud. Med det politiske udspil sættes fokus på 

normeringerne i daginstitutionerne, men uden fast en fast minimumsnormering. Uden på nogen 

måde at underkende behovet for en bedre normering i de danske daginstitutioner peger denne 

afhandling i højere grad på det problem, at kommuner generelt ønsker at kommunikere og styrke 

samarbejdet med daginstitutioner om kvalitet i dagtilbud, men at dette samarbejde ikke omfatter et 

organisatorisk og systematisk udbygget samarbejde med pædagogerne. Budskabet eller 

nyhedsværdien i denne afhandling er altså i modsætning til normering og penge mere knyttet til 

pædagogernes aktive inddragelse i et udvidet samarbejde med kommunen og andre aktører, samt 

til mere uddannelse og krav om kompetenceudviklingsforløb, der ikke kun er bundet op på 

traditionel faglig pædagogisk virksomhed, men også udviklet på baggrund af et øget behov for 

organisatoriske og pædagogiske samarbejds- og ledelseskompetencer hos både den kommunale 

ledelse samt hos ledelse og pædagoger i de danske daginstitutioner. Kvalitet er ikke kun et 

spørgsmål om penge, men det er samtidig i lige så høj grad en løbende udvikling af den 

organisatoriske kapacitet i samarbejdet mellem kommunal forvaltning og pædagogisk 

daginstitution. Denne nyhedsværdi eller indsigt er fremkommet gennem afhandlingen ved 

benyttelsen af et systemteoretisk og diskursanalytisk/Governmentalistisk begrebsligt 

udgangspunkt, specielt ved brugen af den nyeste organisationsteoretiske begrebsdannelse om 

”hybrid-styring” og ”self-suspension” og ikke mindst gennem afhandlingens interviewanalyse 

baseret på en systemteoretisk udformet interviewguide. 
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Der har også knyttet sig nogle begrænsninger til denne brug af diskursteori/Governmentality og 

systemteori i selve analysen af styringen af samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og 

daginstitutionerne om kvalitet i dagtilbud. 

For det første har teorivalget givet store metodiske udfordringer. Dette gælder for min anvendelse 

af de metoder, som ville kunne binde teori og empiri sammen gennem en troværdig 

operationalisering. Det har især været systemteoriens analysestrategi, som ikke har været nem at 

omsætte til en formel eller som en klar opskrift på, hvordan det aktuelle samarbejde om ’kvalitet i 

dagtilbud’ bedst lader sig undersøge. Min interviewundersøgelse har med sit udgangspunkt i det 

konstruktivistiske metodesyn således hele tiden været i risiko for at lukke sig om sig selv. Den 

systemteoretiske forskrift for mulige iagttagelser af virkeligheden er nemlig så ’teoretisk bundet’ og 

måske i mindre grad lydhør over for begivenheder, som selv om de i deres udgangspunkt er 

konstruerede, rummer elementer af uforudset karakter. 

For det andet betyder afhandlingens brug af diskursteori/Governmentality og systemteori i selve 

analysen af styringen af samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og daginstitutionerne om 

kvalitet i dagtilbud, at det er blevet vanskeligere for afhandlingen i sig selv at kunne måle og 

dokumentere de organisatoriske forandringers betydning for ’kvalitet i dagtilbud’. Afhandlingen 

benytter sig ikke af en bestemt definition af kvalitet, men er kritisk over for den måde, kvalitet 

fastsættes gennem Kvalitetsreformen, officielle kvalitetsstandarder på daginstitutionsområdet og 

for kvalitet i den kommunale service. Det teoretiske ståsted vanskeliggør med andre ord mere 

konkrete udmeldinger og anbefalinger til målbare kvalitetsforbedringer til styringen af samarbejdet 

mellem kommunalforvaltning daginstitution.  

Arbejdet med denne afhandling har affødt flere ideer til, hvordan forskningen i samarbejdet mellem 

kommune og daginstitution kan intensiveres i fremtiden.  

For det første bør forskning i den kommunale organisering af samarbejdet mellem kommune og 

daginstitution arbejde mere intensivt på at udrede forskellige typer af ’institutionaliseret’ 

samarbejde på dette område. Både de ansatte i den kommunale forvaltning og pædagogiske 

ledere og medarbejdere i daginstitutionerne udtrykte i min interviewundersøgelse et klart ønske om 

at arbejde tættere sammen om udfoldelsen af ’kvalitet i daginstitution’. Det er den kommunale 

ledelses ansvar at tage initiativ til dette samarbejde, samt tilvejebringe de organisatoriske 

ressourcer, som er nødvendige for at forskningen kan bidrage til en kvalitetsforbedring af 

samarbejdet og dermed til en forbedring af serviceydelserne på området. 

For det andet kan forskningen fremadrettet bidrage med at identificere flere typer dilemmaer, 

paradokser og hybrid-styringer i det specifikke samarbejde om kvalitet i dagtilbud, en identifikation 
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af nye typer af dilemmaer, som netop denne afhandling opfatter som afgørende for, at det bliver de 

rigtige politiske, organisatoriske og institutionelle beslutninger, som bliver truffet på dette område i 

fremtiden. 
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