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Foreløbig litteratur 

 
MODUL 1 
 

 
De eksterne forhold omkring de 
socialpædagogiske tilbud  
  

 

 
Læringsdag I: 
 
15. november 2023 
 
Ledelse i 
kompleksitet 
 
 
 

 
På den første læringsdag sættes scenen for hele 
kompetenceforløbet.  
Fokus vil være på kompleksitet og det krydspres, 
som offentlige målsætningsparametre stiller den 
socialpædagogiske ledelse overfor. 
Kursisterne vil blive præsenteret for Den Ny Syntese 
model, som netop viser, hvorfor institutioner, som er 
i kontakt med den offentlige forvaltning, oplever et 
krydspres, når de stilles overfor krav, som kalder på 
forskellige målsætninger, der ofte også kan være 
modstridende. 
I forlængelse af dette, skal vi arbejde med 
kompleksitetsteori for at vise, hvorfor og hvordan 
man kan agere i dette modstridende ledelsesrum. 
 

 
Litteratur: 
 
Dahl, Kristian, et al: En Ny Syntese 
om offentlig administration. 2017 (6 
sider) 
 
Snowden & Boone: A Leaders 
Framework for decisionmaking. 
Harvard Press 2008 (10 sider) 
 

 
Læringsdag II: 
 
16. november 2023 
 
Ledelse i forskellige 
styringskontekster 
og oversættelse 
imellem disse 
 
 

 
På anden læringsdag stilles der skarpt på forskellige 
styringsparametre i den offentlige forvaltning. 
Formålet med styringsparametrene er at vise, 
hvordan forskellige normer for styring præger den 
offentlige sektor. I den forbindelse vil vi arbejde 
videre med, hvad der sker, når de forskellige 
styringsformer mødes, og hvad det kan gøre ved 
relationen imellem aktørerne. 
I forlængelse heraf kigger læringsdagen ind i, 
hvordan man oversætter logikker og forståelser på 
tværs i den offentlige sektor afhængig af de konkrete 
positioner. 
 

 
Litteratur: 
 
Holm, Jesper: Det organisatoriske 
træ. 2015 (33 sider) 
 
Madsen, Søren Obed: Implemen-
teringens dimensioner. 2018. (23 
sider) 

MODUL 2 
 

De interne forhold i de socialpædagogiske tilbud  

 
Læringsdag III: 
 
23. januar 2024 
 
Flerfaglighed i 
velfærdsløsningerne 
 
 
 

 
Dagens tema handler om flerfaglighed. Som allerede 
anført, så kalder den offentlige service i dag på en 
meget mere helhedsorienteret tilgang, hvor flere 
velfærdsområder og medarbejdergrupper skal indgå i 
samarbejde i løsningen af den enkelte borgers behov. 
Dette kalder på flerfaglighed.  
Men flerfaglighed udfordrer samtidig de enkelte 
faggrupper, fordi i det flerfaglige rum mødes de 
forskellige faglige logikker og interesser, og de kan 
give stor usikkerhed og frustration i relationen.  
På dagen vil vi derfor belyse begrebet kollektiv og 
grænsekrydsende ledelse og præsentere koblings-
kompetencebegrebet. 
 

 
Litteratur: 
 
 
Digmann, Annemette, et al: På tværs 
- Grænsekrydsende ledelse. 2016 (20 
sider) 
 
Jørgensen, Henning, et al.: Hvad er 
koblingskompetencer? 2016 (12 sider) 

 
Læringsdag IV: 
 
24. januar 2024 
 
Ledelse af 
fagprofessionelle 
medarbejdere på 
tværs af 
generationer 

 
På sidste læringsdag skal fokus ses i forlængelse af 
kursusdag 3. For hvordan skal den enkelte leder 
arbejde med fagprofessionelle medarbejdere, når den 
rene fagfaglighed udfordres i flerfaglighedens navn? 
Mange stærke fagprofessionelle faggrupper ser deres 
arbejde ud fra en altruistisk tilgang, som handler om, 
at ens arbejde skal ses i en større samfundsmæssig 
helhed. Det kan umiddelbart lyde godt, men hvad 
betyder det så, når de bliver nødt til at gå på fagligt 
kompromis, fordi andre faglige logikker eller andre 
interesser og agender inddrages i processen? 
Hvordan skal lederen håndtere flere af disse 
fagligheder på samme tid? 
Samtidig skal lederne også håndtere medarbejdere 
på tværs af generationer, som anskuer arbejdet og 
arbejdslivet forskelligt. Dette vil også blive drøftet. 

 
Litteratur: 
 
Voxted; Søren: Faglig ledelse i 
offentlige organisationer. Kap. 2. 
2016. (11 sider) 
 
Kampmann, Emil Sjøberg: Ledelse af 
tværprofessionelt samarbejde. 2014. 
(10 sider) 

 


