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Hvordan vælger vi at se på
stjernerne?
Når jeg ser tv-avisen i disse uger, bliver jeg fanget af en fornemmelse af, at vi alle er på vej ned
i rendestenen. Der tales om krise. Ja faktisk om
tre kriser – en økonomisk krise, en klimakrise og
en ressourcekrise. Der gives interview og bringes
reportager, der alle forstærker mit billede af livet i
rendestenen. I lørdags var det derfor opløftende
midt i al krisesnakken i radioen at høre dette citat
af den irske forfatter Oscar Wilde:
„We all live in the gutter but some of us choose
to look at the stars“.
Artiklerne i dette nummer af Relationel Praksis
giver os nogle bud på, hvordan vi vælger at se på
stjernerne, uanset om vi oplever, at vi lever livet i
eller uden for rendestenen.
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Charlotte Dalsgaard, Jette Husth og Dorthe
Laulund giver i Kollegial sparring i nye sammenhænge et billede af, hvordan 600 hjemmehjælpere i Hjørring Kommune i disse år arbejder med
at gøre kollegial sparring til en del af deres dagligdag. Her fortælles om, hvordan kollegial sparring giver mening, hvad der egentlig skal til for at
lære det, og hvordan man får det til at fungere i en
branche, der ikke har tradition for sparring. Endelig gives eksempler på, hvordan sparring både kan
være voldsforebyggende, samarbejds- og kvalitetsudviklende.
Tine Bjørka inspirerer os i Frugtbare uenigheder i
netværksledelse til at værdsætte de konflikter og
forskelle, som giver mulighed for øget kreativitet,
nytænkning og som måske endda kan forstærke
relationer. Hun fortæller om, hvordan en gruppe
dagtilbudsledere i Mariagerfjord Kommune er
lykkedes med at udvikle tillidsfuldt, forpligtende
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og udfordrende netværksledelse ved at arbejde
med tillid, tryghed og uenighed. Artiklen beskriver
nogle af deres metoder og resultater i kombination med en teoretisk forståelsesramme.
Mille Duvander trækker i sit essay Med hjertet
i hænderne på fakta, oplevelser, erindringer og
refleksioner, når hun beskriver den påpasselighed og ydmyghed, vi bør udvise i de øjeblikke, vi
alle – uanset profession – arbejder med hjertet i
hænderne. Her får de undersøgende og nysgerrige
spørgsmål og deres inkluderende karakter ekstra
betydning. Relationer forstærkes, når vi spørger til
det, som den anden brænder for. Når man fortæller sin historie, skabes tillid.
Kaj Voetmanm giver sit konkrete bud og sætter fokus på de historier, vi fortæller som basis for
anerkendende og uærbødig læring. I artiklen Intet
er skjult – om anerkendende og uærbødig læring
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fortælles historier om skolelederen Henning og
Landsbyens skole, der skulle lukke som inspiration til, hvordan vi kan anerkende det, der ikke
virker længere, hvordan vi kan samtale om fortid,
nutid og fremtid, samt hvordan vi kan profitere af
de ukendte, uhørte, ufortalte og ufortællelige historier.
Fra redaktionens side vil jeg gerne sige tak til bidragyderne. Jeg håber, at dette nummer vil inspirere dig til at udforske din organisations relationelle praksis og evne til at have blik for stjernerne.
Jeg glæder mig til at høre fra de af jer, der får lyst
til selv at bidrage til kommende numre af Relationel Praksis.
Mange hilsner
Charlotte Dalsgaard
Ansvarshavende redaktør af dette nummer
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Kollegial 
sparring i 
nye sammen
hænge
Abstract
Collegial sparring in new contexts
This article describes how 600 home carers in Hjørring Municipality work on integrating collegial
sparring as part of their daily work. The article clarifies how collegial sparring makes sense, what
it takes to learn it and how to make it work in a field that has no tradition for sparring. Finally, the
article shows how collegial sparring can prevent violence, enhance working relationships and improve quality.

charlotte 
dalsgaard,
jette husth og
dorthe laulund

Skiftet fra snak til sparring udvikler den
enkeltes faglighed, skaber fælles
referencer for gruppens faglighed og
virker trivselsskabende.
600 sparrer med kolleger
Menneskearbejdere har en professionel opgave,
som kræver både empati, engagement og distance. Kollegial sparring er en måde at få faglig
professionel distance til faglige udfordringer, vanskeligheder og dilemmaer på og finde nye handlemuligheder.
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Tryghed og sikkerhed i hjemmeplejen
• Kollegial faglig sparring er en naturlig del
af hverdagen.
• Vi værner om ordentlighed, faglighed og
anerkendelse.
• Gennem dialog har vi en professionel og
situationsbestemt tilgang til hinanden og
borgerne.
• Medarbejderne færdes trygt og sikkert i
borgerens hjem.
• (MED-udvalgets mål med indsatsen).
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Ældreplejen i Hjørring Kommune

Hjørring Kommunes ældreområde er inddelt i 4 distrikter. I hvert distrikt er der 4 ældrecentre med plejeboliger. Hvert distrikt har
også hjemmeplejegrupper. Distrikterne er geografisk inddelt: Nord, Syd, Øst og Vest. Ældreområdet servicerer ca. 3500 borgere. I
2010 iværksatte Hjørring Kommune projektet Spar på volden, hvor kollegial sparring indføres i alle hjemmeplejegrupper. Det er et
projekt, hvor alle medarbejdere, der arbejder i Hjemmeplejen, SSH, SSA, sygeplejersker og ledelse, deltager. Det drejer sig om ca.
600 medarbejdere i alt. Projektet støttes af Forebyggelsesfonden og gennemføres i samarbejde med konsulenter fra Harbohus.

I foråret 2011 påbegyndte 600 hjemmehjælpere i
Hjørring Kommune deres arbejde med at gøre kollegial sparring til en del af deres dagligdag. Med
en indsats over 3 år er ønsket at skabe tryghed
og sikkerhed i hjemmeplejen ved at indarbejde
kollegial sparring i alle kommunens hjemmeplejegrupper.
I denne artikel vil vi dele de erfaringer, vi har draget det første år, og de forhåbninger, vi følger for
at gøre kollegial sparring til en naturlig integreret
del af hjemmeplejens kultur og arbejdsform. Først
lidt mere om kollegial sparring.
Kollegial sparring
Kollegial sparring træner den enkelte medarbejder
i at modtage faglig hjælp på en professionel måde
(Forebyggelsesfonden 2011). I situationer, hvor
en medarbejder fx har vanskeligheder med en borger og føler sig fastlåst, oplever, at hun ikke slår til
og ikke er fagligt dygtig nok, kan kollegial sparring
ændre situationen, så medarbejderen genfinder
sin faglige dygtighed og finder nye handlemuligheder. Vi ser Kollegial Sparring som en metode til
at kvalitetssikre ydelsen, opkvalificere den enkelte
medarbejder, løfte gruppens faglige niveau og
samarbejde samt professionalisere det kollegiale
samtalerum.

mere mangfoldig form. Hvordan Kollegial sparring
konkret viser sig i dagligdagen, vil vi se nærmere
på i det efterfølgende.
Opgør med Tarzan
„Sådan har jeg da aldrig oplevet det“, „Han er
da helt ok, når jeg er derude“ og „Kunne du ikke
sætte dig lidt mere igennem“ var typisk feedback,
når hjemmehjælpere var i knibe og prøvede at
tage en snak med deres kolleger. Mange tænkte,
at det var en naturlig del af at være hjemmehjælper, at borgerne engang imellem kunne råbe, true,
sparke ud eller tage hårdt fat i en. Tænkningen var,
at man måtte tage sig sammen, passe sit arbejde
og fokusere på sin køreliste. Trivselsundersøgelsen i 2009 viste, at 26% af hjemmehjælperne
oplevede psykisk vold fra borgerne, og 20% oplevede fysisk vold. Distriktslederne så volden som
borgernes udtryksform og mente, at manglende
struktur for og redskaber til feedback og sparring
var årsagerne til volden. De ville have antallet af
voldsepisoder ned, og kollegial sparring var svaret.
I dag er der gjort op med det omtalte Tarzan-syndrom, og mange oplever, hvor stor forskel kollegial
sparring gør.

Kollegial sparring har på samme måde som kollegial supervision (Palm 2000) og coaching (Stelter 2002) en fast struktur, en klar ramme og klare
spilleregler. Det karakteristiske ved kollegial sparring i forhold til kollegial supervision og coaching
er, at sparringen har samme professionalitet,
samme samtalemodel og samme nærværende
faglige fokuseren, men tager en langt kortere og
Kollegial sparring

KOLLEGIAL SPARRING I NYE SAMMENHÆNGE
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At finde sin egen vej
Mange fortæller i dag, at kollegerne er mere lyttende, meget mere spørgende og anerkendende,
når man har en borger, man gerne vil finde en vej
til et bedre samarbejde med. I de situationer har
man ikke brug for andres gode råd om, at man
bare kan gøre dit eller gøre dat. Ej heller historier
om, hvordan kolleger håndterede en tilspidset situation ude hos en anden borger. Man har langt
mere brug for at bliver klar på, hvad det egentlig
er, der gør en urolig, usikker eller ubekvem og finde
sin egen måde at håndtere det på. Når hjemmehjælperen i en sparring har oplevet den lettelse,
det giver at få skabt mening og fundet sin vej ud
af konkrete dilemmaer, giver kollegial sparring for
alvor mening både for hjælperne, for gruppen og
for hjemmeplejen som helhed. Det er her, vi kan
se, at kollegial sparring virkelig gør en forskel.
At erkende sine handlingers 
betydning
Forleden var der teammøde i en gruppe. Snakken
gik, og der blev udvekslet oplevelser siden sidst.
Både de private, men især de arbejdsmæssige.
I al snakken fortalte hjemmehjælperen Lone om
en episode ude hos hr. Madsen1. Familien Madsen havde gruppen talt en del om den seneste tid,
fordi hr. Madsen for ikke så længe siden var kommet hjem fra hospitalet efter en hjerneblødning
med al den forvirring og krise, det medfører for
både ham selv og de pårørende. Lone snakkede
om, at hr. Madsen ikke ville op af sengen i dag,
men at hun med friskhed og bestemthed havde
fået ham op – dog med nogen bøvl, stritten imod
og grove udtryk. Lige der – på teammødet – greb
afdelingslederen episoden og spurgte Lone, om
hun kunne tænke sig en sparring.
Hun takkede ja, og en kollega meldte sig som
sparringspartner. I sparringen fik Lone sat ord på,
hvad der egentlig gav hende den fornemmelse
af uro efter oplevelsen ude hos hr. Madsen. På
mange måder syntes hun jo, at det var godt nok,
at han kom op, men det var mere måden, hun fik
grebet det an på, der gav denne fornemmelse af,
1 Såvel borgers som medarbejders navne er selvfølgelig
anonymiseret.

8

at hun havde lavet et lille overgreb på hr. Madsen.
Og da hun satte skarpt på episoden og satte den i
relation til andre lignende situationer, hun var lykkedes med, blev hun helt forbløffet over, at hun
slet ikke havde tænkt på at spørge ham, hvorfor
han ikke ville op, eller hvad han så egentlig ville i
stedet. Da hun i afslutningen af sparringen samlede op på denne 10 minutters sparring, stod hun
tilbage med en stor lettelse og en erkendelse af
sine egne handlingers betydning for sin relation til
borgeren og dennes reaktioner.
Fra snak til sparring
Denne situation er et godt eksempel på det skift,
vi ønsker at fremme med vores indsats. Et skift
fra faglig snak til faglig sparring. I den faglige snak
får medarbejderne luft for deres oplevelser og udvekslet gode råd. Hjemmehjælperne fortæller at
det er rart at få luftet ud, men at det ikke rigtig
giver en lettelse, som når man har fundet mening
med episoden og en vej frem.
Gregory Bateson (1972):
Læring I omfatter indlæring af simple måder
at reagere på. Fx betingede reflekser, operant
indlæring og indlæring af mere komplicerede
opgaver, men kun på en måde, så en given
opgave løses på en given, indlært måde.
Læring II omfatter den indlærte evne til at
erkende, hvilken sammenhæng (kontekst)
man befinder sig i og reagerer relevant på
netop den sammenhæng og anderledes i en
anden sammenhæng.
I den faglige sparring får de skabt læring på et helt
andet niveau. Vi oplever, at den faglige snak give
læring af første grad i den Batesonske forståelsesramme, og at den kollegiale faglige sparring giver
mulighed for andengradslæring. Her får medarbejderen i langt højere grad mulighed for at stille
spørgsmål til sine handlingsnormer i stedet for blot
at korrigere handlingerne.
Det er netop denne andengradsrefleksion i den kollegiale sparring, der sætter fornyet lys på borgerens
reaktioner og problemer og egne handlingsnormer
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og handlemuligheder. Når vi i fx ser på vold fra en
borgere og ser volden som en udtryksform, bliver
det vigtigt i den kollegiale sparring, at se bag om
volden. Hvad er det i situationen, som borgeren reagerer på? Hvad er det for et behov, volden er udtryk
for? Hvordan kan hjemmehjælperen imødekomme
dette behov, og hvordan kan hun agere forskelligt i
de mange forskellige situationer, hun arbejder med
borgere, der truer eller slår? Systematisk sparring
giver således mulighed for læring II og bliver et redskab til at udvikle arbejdsgange og -metoder til at
håndtere vold eller trusler (NFA-rapport, 2007). I
Hjørring oplever vi, at skiftet fra snak til sparring
udvikler den enkeltes faglighed, skaber fælles referencer for gruppens faglighed og virker både trivselsskabende og voldsforebyggende.
Mange former
Kollegial sparring ser vi som en kortere og mere
mangfoldig form dannet af og moduleret ud fra
supervisionens (Palm 2000) og coachingens
(Stelter 2002) samtalemodeller og teknikker.
Den korte og mangfoldige form bliver særlig betydningsfuld i en organisation, hvor medarbejderne er udekørende og hovedsagelig har alenearbejde. Der skal sparringen både kunne tages
i mødet mellem to kolleger og på det ugentlige
gruppemøde. Den kollegiale sparring tager i Hjørring Kommunes mange hjemmeplejegrupper forskellige former fx 2&2-sparring, gruppesparring,
det sparrende møde og P-pladssparring2. Alle
følger den samme sparringsmodel nemlig de tre
faser: aftale – timeout – afslutning, de samme
etiske regler og de samme spørgsmålstyper.
Der er en fokusperson og en sparringspartner, ligesom der ved gruppesparring og det sparrende
møde er en reflekterende gruppe. Fokuspersonen
har en sag, en vanskelighed eller en vellykket situation, vedkommende gerne vil blive klogere på. Sparringspartneren, der leder sparringen, er nysgerrig
lyttende og spørgende. Den reflekterende gruppe
bidrager med mangfoldige perspektiver på situationen, dens rammer, relationer og henholdsvis
borgerens og medarbejderens retning og rygsække.
2 Hvor sparringen foregår netop der, hvor hjemmehjælperne møder hinanden, nemlig på P-pladsen.

Flere former for sparring

Vi vil i det efterfølgende samle op på vores erfaringer med, hvordan man får det til at fungere i
en branche, der ikke har tradition for sparring (eller supervision og coaching), og hvad der egentlig
skal til for at lære det.
Kollegial sparring ind i ny branche
At sparring ikke tidligere er slået igennem som
et naturligt redskab i den danske hjemmepleje,
skal blandt andet ses i de barrierer, der har ligget
i hjemmeplejens traditionelle organisering med
minutiøse kørelister. I Hjørring Kommune har vi i
forbindelse med en afbureaukratisering afskaffet kørelisternes minuttyranni og skabt mere
handlefrihed i plejen og mere medansvar til medarbejderne for derved at finde et frirum, der gør
udviklingen af strukturer og redskaber til kollegial
sparring muligt. Disse strukturer og redskaber er
her i foråret 2012 ved at finde deres form.
En af indsatsens største knuder er netop denne
struktur, der fastlægger tid og rum for kollegial
sparring. Spørgsmål, der har rejst sig, har været:
1. Hvornår kan man have kollegial sparring, når
medarbejderne kører direkte ud til borgerne
og har deres egne køreruter?
2. Hvordan kan man have kollegial sparring i en
branche, der i den grad er præget af alenearbejde?

KOLLEGIAL SPARRING I NYE SAMMENHÆNGE
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3. Hvordan kan man afsætte tid til kollegial
sparring på gruppemøder, der allerede er fyldt
til renden med presserende sager, der skal informeres om og koordineres på kort tid?
Efter mange drøftelser og et års eksperimenter
har de fleste hjemmeplejegrupper fundet en form,
der kan give tid og rum til fast kollegial sparring
én gang om ugen. Hvis den kollegiale sparring
skal have den kvalitet og det faglige udviklingsniveau, vi ønsker, så kræver det, at sparringen er
en ugentlig fast tilbagevendende begivenhed, og
at der således både er rytme, rutine og regelmæssighed i gruppens sparring. Det har selvsagt krævet omprioriteringer, stærk styring og vedholdenhed – især fra ledelsen.
Allestedsnærværende ledelse

Det gør selvsagt en stor forskel, når også afdelingslederen går målrettet ind i arbejdet med at få
sparringen ind i hjemmehjælpergruppernes hverdag. Vi ser en konkret og direkte virkning af afdelingsledernes arbejde i graden af medarbejdernes
sparringssucces. Afdelingslederne har ud over at
udvikle strukturer for, hvornår den kollegiale sparring helt konkret kan foregå, i høj grad også arbejdet med at forankre de fastlagte strukturer og
sikre, at de overholdes – at der er kollegial sparring, hver gang det er fastlagt, og at gribe sparringsmulighederne i situationen.
Alle sparrer – også øverste ledelse
Det gamle mundheld om, at det er god ledelse at
gå foran med et godt eksempel, har haft overraskende stor betydning for især de medarbejdere,
der følte sig fremmedgjorte eller fandt kollegial
sparring meningsløst. Der gjorde det indtryk at
høre historier om, hvordan distriktsledelsen bruger kollegial sparring på deres ledermøder. Det
blev tydeligt, at kollegial sparring er et redskab,
der er kommet for at blive, og at det bruges på alle
niveauer i hierarkiet.
På denne måde er den praktiske faglige sparring i
alle grupperinger omdrejningspunktet for indsatsen. Konkret er der afsat tid i arbejdsplanerne til,
at grupperne kan anvende de sparringsredskaber,
de lærer, og udvikle deres fælles forståelse og
praksis ligesom alle grupper deltager i et træningsforløb, hvor de lærer at sparre.

Ledelsen er altid med
Klar, koordineret og synlig ledelse og en ledelse,
der er parat til at tage egen medicin, er en helt
afgørende årsag til, at vi er godt på vej. Det, at forvaltnings- og distriktsledelsen har valgt at være
nærværende ved alle aktiviteter med et målrettet, koordineret og klart budskab om, at kollegial
sparring er fremtidens arbejdsredskab i både
den faglige udvikling og i sikringen af et godt
arbejdsmiljø, gør udviklingsarbejdet farbart for
indsatsens mange aktører. Både afdelingsledere,
medarbejderrepræsentanter, interne og eksterne
konsulenter får det koordinerede fokus, de har
brug for for at kunne bevæge organisationen.
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Hele gruppen er sammen af sted på seminar
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Træning i egen gruppe
Alle medarbejdere og ledere i hjemmeplejen deltager på 5 halvdags-udviklingsseminarer. Det
er alle hjemmehjælpergrupper, der i samlet flok
sammen med deres leder er på udviklingsseminar,
da det giver mere langtidsholdbare resultater, når
alle i hele organisationen er med, og udviklingsaktiviteterne foregår i de naturlige grupperinger
(subsystemer), der eksisterer i organisationen
(Dalsgaard 2002, 2004, 2011 samt Bering og
Jørgensen 2005). På seminarerne etableres en
fælles forståelsesramme, og hver plejegruppe
træner kollegial sparring på konkrete oplevede
hverdagssituationer. Der tages afsæt i de rammer
og vilkår, som arbejdet foregår under såvel i situationer med vold, trusler, vanskelige eller forandrede tilstande som i vellykkede situationer. Træningen gør op med rigtig/forkert-mentaliteten,
introducerer vold som udtryksform, indeholder
sparringsteknikker og redskaber samt metoder til
at sikre let overførbarhed fra sparring til praksis.

at give kolleger indblik i egne overvejelser, reaktioner og handlemåder, som de måske ikke tidligere
har været indviet i. Det at tale om vanskeligheder,
at erkende behov for læring og også det at tale
om vellykkede situationer, oplever mange som en
blottelse af egen faglighed, normer og kompetencer. Der er derfor gjort op med ironi, behovet for
at give gode råd, og der er udviklet anerkendende
kommunikation og etiske regler.

Det, at træningen sker i egen gruppe, er det, hjemmehjælperne fremhæver som særligt værdifuldt
ved indsatsen. De har her mulighed for i fællesskab at skabe mening, at udvikle deres sparringskompetencer og udvikle et fagligt rum, der giver
dem mulighed for i større grad at sætte fokus på
deres faglighed, stille spørgsmål til anvendt praksis og udfordre den vante tankegang samt udvikle
det tillidsrum, der er en forudsætning for kollegial
sparring.
Tillid og tryghed er en 
forudsætning
At gøre gruppen parat til at kunne rumme og
holde kollegernes usikkerhed, forskellige faglige
forståelser og mangfoldige personlige ståsteder
er i sig selv en udviklingsopgave. Under den kollegial sparring, sparrer kolleger hinanden ud fra
eget erfaringsmæssige og faglige ståsted. Forudsætningen for kollegial sparring er derfor gensidig
åbenhed, engagement, vilje til at dele erfaringer og
turde indrømme behov for at lære. Mange hjemmehjælpere har igennem det første år beskrevet,
at de har skullet bevæge sig ud af det, man måske
kan kalde komfortzonen, når de begiver sig ind i
en kollegial sparring. Det kræver tryghed og tillid

Video på YouTube

Vise frem for at forklare
Det har taget tid for mange af hjemmehjælperne
at se meningen med sparringen. Mange mødte
introduktionen til kollegial sparring med – „jamen
det gør vi da allerede“, „det er noget kunstigt at
sidde på den måde med fokusperson og sparringspartner“ og „vi snakker bare, når vi sparrer
– det går meget bedre“. Mange kunne simpelthen ikke se meningen med galskaben, selvom der
i trivselsundersøgelsen havde været et massivt
ønske om feedback. Det blev tydeligt, at vi stod
over for en større kulturudvikling og måtte finde
en vej til at skabe mening for hjemmehjælperne,
og dermed basis for en ny samtaletype.
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der er påvist i mange undersøgelser (Clematide
2005). Med andre ord er det ad denne praksisnære vej, effekten kan øges: Et samspil mellem
praksisnær læring på seminarerne og læring i
hverdagen.
Enkelt redskab sætter fokus på det,
der virker
Hjemmehjælperne har i den forbindelse stor
glæde af en lommeguide, der på den ene side viser sparringsmodellens tre faser og på den anden
side viser de 6 grundlæggende spørgsmål, som
hjælperne bruger i den kollegiale sparring. Dette
enkle redskab gør, at hjemmehjælperne altid har
deres sparringsredskaber ved hånden og lettere
kan holde sig på sporet.

Lommeguide

Et vigtigt middel i vores læringsstrategi er princippet om at vise kollegial sparring frem for at
forklare det. Da vi introducerede live sparring3
(video optaget af en rigtig sparringssituation),
der handlede om en situation, der for mange var
genkendelig, og hvor beskueren kunne se sparringsforløbet, dets faser, teknikker og dets effekt,
skete der for alvor et ryk i forståelse af, hvad det
er, vi har med at gøre, hvad man kan bruge det til,
og hvordan man egentlig gør.
Praksisnær træning
Denne form for praksisnærhed i træningen er
specielt vigtigt i forhold til hjemmehjælperne, der
er kortuddannede. Netop en kort skolegang giver
mindre forudsætninger for at udvikle den abstraktionsevne, der skal til for at kunne se praktiske anvendelsesmuligheder af et generelt, teoretisk undervisningsindhold (Clematide 2005). Det
er derfor (især for kortuddannede) et pædagogisk
must at relatere træningen til konkrete udviklings- og læringsmuligheder i deltagernes daglige
arbejde. På denne måde kan de nemlig se, at træningen kan bruges til noget – en sammenhæng,
3 Vi oplevede, at nogle medarbejdere forvekslede sparringen med rollespil. Derfor understreges, at når vi
sparrer, spiller vi aldrig skuespil, men taler om det, vi
ser, oplever, tænker og føler i forhold til konkrete situationer.
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Sparringsredskaberne, de konkrete kollegiale
sparringer og de overordnede forandringsprocesser bygger på anerkendende systemisk teori og
metode. Erfaringsmæssigt har den anerkendende
systemiske tilgang stor gennemslagskraft netop
blandt SOSU-personale, og den skaber robuste
forandringer (Jørgensen & Bering 2006).
Det vil sige, at medarbejderne i sparringen leder
efter det, der virker i hjemmeplejens hverdag. De
ser efter det, der gør, at medarbejderne oplever,
at de ude hos borgeren kan se, håndtere og være
hjælpsomme, når de befinder sig i vanskelige situationer.
Konkret lader sparringspartneren sig guide af følgende 6 spørgsmål:
1. Aftale: Hvad vil du gerne tale om?
2. Ressourcer: Hvad har virket?
3. Sammenhænge: Hvad gjorde, at det virkede?
4. Fremtid: Hvad ønsker du?
5. Handling: Hvad vil du gøre?
6. Afslutning: Hvad fik du med dig i dag?
Forbinder vanskeligt og virknings
fuldt
Vores erfaring er, at kunsten især ligger i at møde
fokuspersonen der, hvor hun er, og give tid til at
udfolde, hvad det egentligt er, hun ønsker sparring på. Grundigt afklaringsarbejde i etablering af
sparringens aftale er ofte det, der lægger grunden
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for en værdifuld sparring (helt på linje med effekten af stærke kontrakter i coaching – se fx Stelter
2002). Vi oplever ofte, at fokuspersonen får kontakt til sine kompetencer og virkningsfulde handlestrategier, når vanskelige situationer sættes i
forbindelse med lignende situationer, der er lykkedes for fokuspersonen. Denne kobling hjælpes
på vej af ressource- og sammenhængsspørgsmålene. Sparringens løsningsfokus understøttes
af fremtids- og handlingsspørgsmålene, og endelig sikres en god afslutning med det afsluttende
spørgsmål: Hvad tager du med dig i dag. Dette
markerer ligeledes afslutningen på sparringen.
Denne afsluttende del er et stort kulturelt skifte,
når man bevæger sig fra snak til sparring. Det er
fortsat en udfordring for flere at skulle holde sine
gode råd, geniale ideer og undrende kommentarer
tilbage, når sparringen er afsluttet. En udfordring,
der skrumper med øvelse.
Sparringsagenter over alt i 
organisationen
Netop øvelse – øvelse – øvelse er blevet vores
mantra, og da udviklingsprocesser har en større
succesrate, når de understøttes og ledes af agenter – repræsentanter for alle ’stemmer’ i organisationen (Whitney & Trosten-Bloom 2003),
er der udpeget 82 sparringsagenter – heraf 24
ledere og 58 medarbejdere. Sparringsagenterne
står i spidsen for, at der øves og dermed sparres
i hverdagen. Deres opgaver er bl.a. at give inspiration, motivation og vejledning af kolleger, så de
som en naturlig del af dagligdagen har en anerkendende tilgang til arbejdet, samt at give hjælp
til forandring og forankring af den anerkendende
kollegiale faglige sparring. Sparringsagenterne
trænes særskilt og udstyres således med særlige kompetencer, som gør dem i stand til at løfte
denne vigtige opgave. Sparringsagenterne er
udvalgte nøglepersoner og ledere. De er at finde
i alle hjemmeplejegrupper. Sparringsagenterne
fungerer som tovholdere i hjemmeplejegrupperne,
er hjælpetrænere på seminarerne og sørger for at
holde fast i de rammer, gruppen har lagt for den
kollegiale sparring. Sparringsagenterne er således
hoveddrivkraften for, at anerkendende kollegial
faglig sparring bliver en almindelig daglig rutine i
hjemmeplejegrupperne.

Sparringsagenter forbereder sig
På sparringsagenttræningen arbejdes desuden
med fidusudveksling på tværs af hele kommunen.
Det oplever vi giver en stor synergieffekt – i og
med at samtlige hjemmeplejegrupper i kommunen udvikler strukturer og redskaber til kollegial
sparring parallelt. På den måde kvalificeres indsatsen, og der udvikles og afprøves helt enkelte
og brugbare strukturer og rutiner i mangfoldige
sammenhænge.
Veje til kollegial sparring
Vi kan ikke fremhæve en enkeltstående begivenhed, et enkelt redskab eller indsats, der har skabt
bevægelse. Vi oplever, at det har været en stor
kompleksitet af udviklingstiltag, der for alvor skaber bevægelse. Vi ser effekt af tiltag på såvel det
individuelle niveau, på gruppeniveau, på ledelsesniveau og på organisatorisk niveau. De hovedveje,
vi ser, kan kort sammenfattes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sikr koordineret allestedsnærværende ledelse
Skab tryghed i alle grupper
Træn alle grupper praksisnært
Gør enkle sparringsredskaber lettilgængelige
Arbejd med det, der virker
Spar i hverdagen
Lad sparringsagenter motivere
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ABSTRACT
Flourishing disagreements in network management
The objective of this article is to inspire the reader to appreciate the conflicts and differences that
enable increased creativity, new ways of thinking and perhaps even stronger relations. The inspiration comes partly from a selected number of conflict scholars, partly from a story about a group
of daycare managers who succeeded in using their differences constructively and creatively in a
strengthened cooperation. They succeeded in developing and sustaining trustful committed and
challenging network management through trust, safety and disagreement. This article describes
some of their methods and results combined with a theoretical framework of knowledge.

„Haven er et symbol på vores arbejdsfællesskab.
For at få haven til at gro skal der faglighed og vidensdeling til. I drivhuset sår vi visioner, og når de
er modnet, plantes de på bedste grosted. Vi har et
fælles ansvar for at få haven til at gro og udvikles.
Planlægning og vedligeholdelse kræver samarbejde, kreativitet og nytænkning. Haven skal vandes og gødes med hensyn til det, der gror.“
Ledernetværk i Hadsund.
Noget af det vigtigste i forandringsprocesser er,
at særligt ledelsen har et klart billede af, hvad der
skal ske, og hvor de vil hen – forandringer leder

FRUGTBARE UENIGHEDER I NETVÆRKSLEDELSE

som bekendt ikke sig selv. Når ledelsen består
af flere personer, stiller det selvsagt særlige krav
til deres interne samarbejde og kommunikation.
Ønsket om og behovet for enighed og konsensus
er naturligt og sikkert også nødvendigt. Men det
samme er kreativitet og nytænkning. I en tid med
omstruktureringer og organisationsforandringer
kan det derfor være interessant at skele et øjeblik til tidligere tiders konfliktforskning. Her kan
vi lære en vigtig lektie om at anvende de gode,
konstruktive og visionære døre, der åbner sig af
uenighed, frem for at styre direkte mod en brugbar god nok-konsensusløsning.
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Artiklen her har til formål at inspirere læseren til
at værdsætte de konflikter og forskelle, som giver mulighed for øget kreativitet, nytænkning og
som måske endda kan forstærke relationer. Inspirationen kommer til dels fra en udvalgt skare
af konfliktforskere gennem tiderne, og til dels fra
en fortælling om en gruppe dagtilbudsledere, som
er lykkedes med at udnytte deres forskelligheder
konstruktivt og kreativt til et forstærket samarbejde. Det er lykkedes dem at udvikle og vedligeholde tillidsfuldt, forpligtende og udfordrende
netværksledelse gennem tillid, tryghed og uenighed, og denne artikel beskriver nogle af deres
metoder og resultater i kombination med en mere
teoretisk forståelsesramme.
Den amerikanske filosof og pædagog Dewey
(1957) skriver, at forskelle og konflikter løfter
mennesket ud af en dorsk passivitet og styrker dets vitalitet og opfindsomhed. Derfor er det
mærkeligt, at konflikter ikke bliver tilskrevet større
værdi, end de gør i dag. Nøglen til at udnytte det
konstruktive i konflikten eller uenigheden (for
pointens skyld her forstået næsten som synonymer) kan være metoder, der stimulerer og understøtter nysgerrigheden.
Den amerikanske sociolog Lewis Coser (1956)
forsøgte at beskrive sociale konflikters funktion
i samfundet og ville have os til at se konflikter
som en integreret del af normale sociale processer. Vi skal altså ikke udelukkende se konflikt som
et problem eller et resultat af „mislykket“ eller
manglende kommunikation, som nogle hævder.
Coser skriver blandt andet, at udviklingen i samfundet er betinget af konflikter mellem grupper,
og at konflikter som funktion, det vil sige uden
tilsigtet formål, kan være både konstruktive og
destruktive. Dermed kan konflikter i en gruppe
blandt andet hjælpe med til at definere gruppens
værdier og etablere eller reetablere gruppens
sammenhold.
En konflikt kan behandles/håndteres kommunikativt, det vil sige via kommunikation, og dermed
bliver spørgsmålet om, hvilken kommunikation,
der er tale om, interessant. Når en konflikt på
samme tid bærer mulighed for konstruktive og
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risikoen for destruktive konsekvenser for samværet, afhænger udfaldet af konflikten af kommunikationen, sproget og den måde, vi taler sammen
på. Enderud (1987) siger, at det er i uenigheden,
kreativiteten og de nye idéer opstår. Og kreativitet og nye idéer er der ofte stor efterspørgsel på,
fx når kommunerne ændrer strukturen på dagtilbudsområdet. En organisationsændring fører ikke
automatisk til forandret praksis og mere kvalitet,
men stiller først og fremmest krav til en ændret
ledelsespraksis.
Denne artikel beskriver fem dagtilbudslederes vej
til et styrket og fornyet samarbejde. Værktøjerne,
de har anvendt, er netop systemisk anerkendende
metoder, der stimulerer og understøtter nysgerrigheden. Desuden har de haft et rigtig godt
grundlag, bestående af en høj grad af tryghed,
tillid – og uenighed. På grund af ydre omstændigheder blev ledergruppen nødt til at foretage
nogle organisatoriske justeringer, der gav anledning til grundige overvejelser, fornyet håb, stærke
drømme, effektive planer og aftaler, samt en tydelig drejebog og konkrete handlinger.
Ny ledelsesstruktur 
To ud af tre af landets kommuner har ændret –
eller besluttet at ændre – deres ledelsesstruktur
for dagtilbud til børn i alderen 0-6 år. Årsagerne
findes blandt andet i større krav til kvalitet og
dokumentation i de offentlige ydelser, effektiv anvendelse af knappe ressourcer og skærpet
konkurrence om arbejdskraften (Kilde: Ledelse af
dagtilbud – dialog og beslutning om nye ledelsesformer. Væksthus for Ledelse, 2008). De fleste
anvender en model, der samler kommunens tidligere selvstændige institutioner i en mindre række
områder med hver deres områdeleder. På den
måde frigives der nogle ressourcer, når de pædagogiske ledere i institutionerne ikke længere har
de administrative opgaver, som områdelederen nu
tager sig af. En model, der blandt ledere, pædagoger og forældrebestyrelser vækker begejstring
men også bekymring – som alle forandringsprocesser i øvrigt har gjort før denne. Til implementering af denne forandring anvender kommunerne
forskellige virkemidler, som har til hensigt at
klæde institutionslederne på og skabe en fælles
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forståelse af, hvad områdeledelse og pædagogisk
ledelse er. De søger ofte konsensus, enighed og
fællesskabsfølelse.
Grundlaget for beslutningen 
om netværksledelse
I Hadsund i Mariagerfjord Kommune har gruppen af dagtilbudsledere fra 6 forskellige institutioner samarbejdet i mange år. Forvaltningen ville
indføre ovenstående model med områdeledelse,
hvilket ville medføre, at gruppen ville blive delt op
i to forskellige områder. Institutionernes bestyrelser var stærkt imod, og tre af de seks institutioner var selvejende og havde derfor mandat til
at takke nej. Uden dem kunne økonomien ikke
hænge sammen, og det var derfor nødvendigt at
finde en anden løsning. I dag er praksis, at når en
leder i Kommunens daginstitutioner fratræder,
sker der så vidt muligt en sammenlægning med
en anden institution, og siden har mange ønsket
at indgå i fællesskaber, og flere har slået institutioner sammen eller er på vej til det. Samtidigt blev
nye ledelsesformer mulige, og Hadsund-gruppen
ønskede at indgå i et samarbejde og praktisere
netværksledelse, hvilket de fik lov til.
„Der er masser af fordele ved områdeledelse, og
det fungerer rigtig fint mange steder, jeg kender
til. Hvis lederne egentlig ikke havde nogen interesse i ledelse oprindeligt, men allerhelst vil være
pædagog og have mere kontakt til børnene, er en
stilling som pædagogisk leder en rigtig fin løsning, for så tager områdelederen sig jo af alt det
administrative. Men hos os vil vi altså have det
hele med, vi har valgt at være ledere, og vi er glade
for det. For mig kommer personalet først, personalet tænker på børnene først, og sådan skal det
også være“.
Gitte Gade, Daginstitutionsleder

Områdeledelse: Fælles ledelse på 0-6-års-området, hvor der er ansat én områdeleder for en række daginstitutioner (eventuelt også dagplejen). Hver institution
udgør således en afdeling under områdeinstitutionen. Hver afdeling har sin egen
daglige leder, mens områdelederen har det overordnede ansvar – også for det fælles budget.
Netværksledelse: Et forpligtende samarbejde mellem institutioner – enten inden
for samme område (0-6 år) eller i tværgående netværk på tværs af institutionstyper (0-18 år). Hver institution fastholder således egen leder og eget budget,
og lederne af de enkelte institutioner indgår i et sideordnet ledelsessamarbejde.
(Kilde: Ledelse af dagtilbud – dialog og beslutning om nye ledelsesformer. Væksthus for Ledelse, 2008).

Fordele ved netværksledelse: mulighed for styrket personligt lederskab for lederne, kobling af faglig og strategisk ledelse.
Ulemper: kan være svært at finde fælles mål og klar arbejdsdeling mellem institutionerne i netværket, fastholdelse af ledelse i mindre institutioner, hvor ledelsesindholdet er begrænset.
(Tid til pædagogisk arbejde, EVA 2009)

De 6 institutioner er forskellige i forhold størrelse, mål og ressourcer, og det samme gælder
selvfølgelig også institutionslederne og deres
holdninger. Forskelligheder, som let kunne lede til
konflikter, når de skulle i gang med at praktisere
netværksledelse. Systemkonflikter handler netop
ofte om forskelle i mål, roller og ressourcefordelinger, og viser sig sædvanligvis først på det interpersonelle plan (Lennéer-Axelson & Thylefors
2004;158). Dagtilbudslederne i gruppen kender
alt til at have forskellige meninger og holdninger,
og i kraft af, at de langt fra altid er enige, er de
blevet enige om, at det er okay – og godt for alle,
at nogle er uenige. Udfordringerne for en sådan
gruppe kan være at finde ud af, hvad det er okay
at være uenig om, at finde en brugbar måde, at
være uenige på, samt at nå frem til et klart og tydeligt fælles billede af det, det er nødvendigt at
være enige om.
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De fem ledere er:
Birgit Nielsen, Børnehaven Krible-Bo (kommunal) og Børnehaven Stjernen (selvejende)
Børnehaven Krible-Bo er en kommunal børnehave. Den er normeret til 64 børn og ligger i en lille
by, hvor der både er skov, strand og et lille gadekær med ænder.
Børnehaven Stjernen er en selvejende børnehave. Den er normeret til 44 børn og ligger i en
landsby tæt ved skov, fjord og hav.
Bente Markmann Hedegaard, Børnehaven Regnbuen (kommunal)
Børnehaven Regnbuen er en kommunal børnehave. Den er normeret til 31 børn (3-5 år). Børnehaven er på en nedlagt, 3-længet gård. Der er en stor naturlegeplads med dyrehold. Af dyr er der
2 ponyer, geder, høns, kaniner, 2 katte og en gris.
Gitte Gade, Børnehuset Solstrålen (selvejende)
Børnehuset Solstrålen er en selvejende institution, normeret til 35 børnehavebørn og 9 vuggestuebørn. Den har til huse i et roligt villakvarter i nærhed af skov og vand.
Lone Peters, Børnehaven Spiren og Væksthuset (kommunal)
Børnehaven Spiren er en integreret daginstitution normeret til 40 børnehavebørn, 6 vuggestuebørn og en førskolegruppe for alle kommende skolebørn i Hadsund by. Spiren har nogle gode
fysiske rammer og en god beliggenhed, som skaber mulighed for et godt miljø for både børn,
forældre og personale. Førskolegruppen, som hedder Væksthuset, ligger ved siden af Spiren som
en enhed for sig.
Marianne Lundø Nielsen, Børnehaven Lærkereden (Selvejende)
Børnehaven Lærkereden er en selvejende institution, med plads til 40 børn. Børnehaven er en
selvejende institution, oprettet i 1968 af Dansk Kvindesamfund og Hadsund Husmoderforening.
Lejerbo byggede dengang en børnehave, som er blevet renoveret i 1998.

Strukturtovtrækkeri 
Det er helt almindeligt, at konflikter bunder i forskellige opfattelser af, hvilken struktur der ønskes
(Lennéer-Axelson & Thylefors 2004;162). Mennesker har brug for både struktur og frihed, og
både de, der er under- og overstrukturerede har
ofte problemer med konflikter. Manglen på struktur kan vidne om konfliktundvigelse, hvor ingen
tør tage stilling og spørge om, hvilke regler der
gælder. Når normerne er uformelle, er det nemt at
komme til at træde ved siden af. Også for meget
struktur og for mange regler kan være en udfordring for en organisation. Typisk kan der udspille
sig et tovtrækkeri mellem de, der søger rammer,
ro og tryghed, og de, der værner om friheden og
vil have større ansvar og indflydelse. Usikkerhed
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og utilstrækkelighed på områder som organisationens udformning, formål, målsætning, struktur og rolle- og ressourcefordeling kan medføre
konflikter mellem lederne, hvis de har svært ved
at enes og måske ikke har tillid til hinanden. Ofte
handler disse konflikter i virkeligheden om, at der
er brug for tydeligere arbejdsbeskrivelser og klarhed over beslutningskompetencer.
Konflikter kan dog forebygges gennem struktur.
Når der er helt klare spilleregler – det vil sige for
eksempel tydelige mål og rammer, hindres systemkonflikter i at slå igennem. Organisationens
udformning alene kan altså både skabe og forebygge konflikter (Lennéer-Axelson & Thylefors
2004;179). En anden måde at lægge grunden til
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en mere konfliktfri hverdag på er at sammensætte
mennesker, der er nogenlunde ens. Dermed undgås, at indfaldsvinklerne til arbejdet er meget forskellige, hvilket er godt, hvis man vil fremskynde
arbejdsprocessen og undgå konflikter. Prisen for
enighed, trivsel og smidig koordination er ifølge
Lennéer-Axelson & Thylefors (2004;179) ofte
en vis mangel på kreativitet og idérigdom. En pris,
som dagtilbudslederne i Hadsund ikke var parate
til at betale. Alle de seks institutioner arbejder ud
fra en værdibaseret ledelsesform, hvor medejerskab i udviklingen, anerkendelse og rummelighed er centrale ledelsesværdier. Dermed er der
god grobund for at kunne udnytte uenighederne
konstruktivt og minimere risikoen for destruktive
konflikter.
Ifølge Morsing (1996;173) er konflikternes opgave at sætte spørgsmålstegn ved indlejrede
rutiner og normer. Latente konflikter er ofte
tabu-belagte, og ved at legitimere konflikterne
og sætte ord på konflikterne flyttes den personlige frustration over konflikten til systemniveau.
Således fjernes den fra tabu-området og gøres
til genstand for åben diskussion. Ved i organisationen at legitimere konflikterne vendes ifølge
Morsing (2000) den ubehagelige følelse, der ofte
hænger sammen med konflikt, til en uundværlig og dynamisk drivkraft. Konflikterne kan ifølge
Morsing (1997) legitimeres ved at fremhæve og
normalisere de ellers tabubelagte emner. Dermed
mener Morsing med reference til Argyris (1991, i
Morsing 1997;100), at fordomme afspejles i den
anden parts fordomme, og endnu vigtigere, i ens
egne. De grundlæggende antagelser og forventninger, som parterne har til hinanden, eksponeres,
og det bliver muligt at diskutere og forstå dem.
Når konflikterne således legitimeres, er de ikke
længere farlige og ubehagelige for den enkelte
medarbejder at være i. Dermed er de ikke længere provokerende og dermed, advarer Morsing
(1997), mister de muligvis også deres drivkraft.
Derfor kan der være en relevans i ligefrem at fremprovokere konflikter. De skal ikke nødvendigvis
skabes for at vælte fordomme i organisationen,
men de bidrager til at rokke ved dem og til at opstille alternativer.

Nogle emner, som strukturen og de overordnede
rammer, er det altså nødvendigt at være relativt
enige om, og det samme gælder beslutningen
om at ønske at samarbejde. Netop muligheden
for at opstille alternativer og dermed få nye idéer
og „tænke ud af boksen“ kommer dog fra konflikterne eller uenighederne, som fungerer på baggrund af en autentisk nysgerrighed og metoder,
der understøtter denne.
Tillidsfuld, forpligtende og udfor
drende netværksledelse – med nys
gerrighed som nøglen
Netværket af ledere i Hadsund så hurtigt, at de
havde brug for en helt formel samarbejdsaftale,
for at få samarbejdet i netværksledelsen til at
fungere rigtig godt. De gennemførte derfor et
udviklingsforløb, der skulle understøtte den nye
ledelsesstruktur, de havde valgt, og som samtidig skabte rum og gav liv til deres indbyrdes forskelligheder. De valgte at fokusere indsatsen på
at skabe tillidsfuldt, forpligtende og udfordrende
netværksledelse. Institutionslederne brugte helt
konkret indledningsvist to dage på at udvikle,
styrke og kvalificere deres samarbejde med henblik på at få samarbejdet formaliseret og få nedskrevet en forpligtende samarbejdsaftale. Der
var tale om en indsats for at undersøge og skabe
optimale rammer for et godt og langvarigt samarbejde, som de efterfølgende kunne arbejde videre
med og fortsætte udviklingen af.
Processen er i høj grad funderet i de klassiske
begreber i systemisk praksis, nemlig neutralitet,
uærbødighed, hypotesedannelse, samt nysgerrighed i særdeleshed. Når fokus er udvikling af
tillidsfuldt, forpligtende og udfordrende netværksledelse, er det afgørende at have fokus på
metoder, der understøtter nysgerrigheden. Det
er ved hjælp af nysgerrigheden, man kan opleve
uenighed som frugtbar.
Derfor har lederne indledt processen med cirkel
interviews, hvor lederne på skift interviewer hinanden, og de andre lytter. Det gav dem mulighed
for at høre hinandens fortællinger fra arbejdslivet,
om oplevelserne af et helt ekstraordinært godt
og helt specielt netværk. De har fortalt hinanden
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om situationer, hvor de tidligere har oplevet at
være en del af tillidsfuldt, forpligtende og udfordrende netværksledelse, og det gav mulighed for
at komme til orde og få alle stemmer hørt. Det gav
også anledning til fælles drøftelse af de ligheder
og særligt forskelle, der fandtes i gruppen med
hensyn til drømmen om den optimalt fungerende
netværksledelse. Ved hjælp af undersøgende
spørgsmål skabte lederne et samtalerum, med
mulighed for respektfuldt at undersøge hinandens meninger og håb.
En fælles drøftelse om forskellige ledelsesmodeller samt fordele og ulemper ved netværksledelse
ledte herefter frem til en refleksion over forandringsledelse. Det blev klart, at forandringer ikke
leder sig selv, og at ledernes opgave strækker sig
ud over deres eget netværk og trækker tråde helt
ud til personalet, børnene, forældrene og forvaltningen. En undersøgelse af de positive handlemønstre inspirerede lederne til at anvende en
have-metafor. På den måde fik de italesat nogle
af de emner og forhold, som ellers hidtil havde
været usagte. Gennem dialog blev det tydeligt,
at det var vigtigt for dem alle at have en fælles
tilgang og fremtoning i forhold til det omgivende
samfund. Et stærkt fællesskab og en klar linje i
markeds- og forretningsorienteringen var helt essentiel for alle lederne i gruppen. Netop dette fællesskab er afgørende, og derfor valgte de at forpligte sig til enighed om dette helt konkrete mål.
„Det er nok det område, hvor det kan gøre allermest ondt for os alle. Fx har vi jo stor succes med
Væksthuset, som er det sted, der rummer de ældste børn fra alle de fire børnehaver i Hadsund. Fordi
der er faldende børnetal i området, er der lige nu
en større gruppe børn i den aldersgruppe end de
yngre, og derfor må der ses på ressourcerne. Fordi
vi har valgt at satse hårdt på den fælles succes,
som Væksthuset er, må de enkelte børnehaver gå
ned i normering, og det kan muligvis komme til at
betyde fyringer.“
Gitte Gade, Daginstitutionsleder
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„Vi har jo forpligtet os til enighed og loyalitet, så
vi kan ikke tale om at lukke Væksthuset for at
trække børnene tilbage til de øvrige børnehaver,
derfor må vi finde på alternativer. Og her kommer
vores forskellighed os til stor gavn.“
Gitte Gade, Daginstitutionsleder
I praksis har denne tilgang betydet, at lederne
har arbejdet meget aktivt med netop at finde og
beskrive forskellene mellem institutionerne. For
at kunne være et attraktivt område at flytte til
og bo i for børnefamilier fra andre kommuner har
ledernetværket valgt både at tilbyde og at vægte
forskellighederne. På den måde markedsfører og
brander området sig også på forskellighed, og
meget snart er den fælles hjemmeside oppe at
køre.
„Vi er selvfølgelig utrolig forskellige, både som
mennesker og som ledere. Nogle tænker nok mest
forretningsmæssigt og økonomisk, andre tænker
mere på mennesker og følelser. Det giver både
en rigtig god dynamik i gruppen, og det kan også
være hårdt at tale om de her ting. Men man kan jo
ikke flytte bjerge alene“.
Gitte Gade, Daginstitutionsleder
Med en positiv guidende metafor til at inspirere
forestillinger om fremtiden skabes nysgerrighed og inspiration til at forestille sig endnu flere
muligheder og til at stille spørgsmål ved det, der
nogle gange tages for givet. Disse refleksioner
ledte lederne frem til at tegne et fremtidsbillede for Mariagerfjords dagtilbud, som forestiller
en dejlig have med blandt andet forskellige bede
og et stort drivhus. Alt har en betydning, de forskellige bede symboliserer fx de seks forskellige
institutioner og deres særlige kendetegn. Fremtidsbilleder er praktiske, fordi de er forankret i den
positive fortid og ønsker om fremtiden, og de er
kreative, fordi de inspirerer til nye muligheder.
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I haven finder vi:
Drivhus: Vision
Solsikke: Vores „ja-hat“
Højbede: Institutionsnetværk
Båd: Vi er i samme båd
Blomstereng: Kreativt rum
Orkester: Netværk, vi spiller sammen
Legeplads: En vifte af tilbud
Hele haven: Vores faglighed
Fugle: Fugleperspektiv
Sol: Vores værdier
Sky: Energi udefra

Det er helt afgørende at arbejde med metoder og
teknikker, der anerkender forskelle i holdninger og
synspunkter, for at kunne praktisere netværksledelse. Disse forskelle ses i Hadsund-gruppen som
en ressource og som et aktiv for fællesskabet,
frem for grundlag for konflikt.
Dialog og nysgerrighedsstimulerende og -fremmende aktiviteter og redskaber, der ser forskellighed som en styrke og understøtter det, er de afgørende faktorer for velfungerende netværksledelse.
Vurderingen eller den moralske fordømmelse bliver dermed erstattet med en ægte nysgerrighed i
forhold det, den anden mener og tænker. På den
måde kan man gøre det muligt for sig selv ikke at
blive alt for forelsket i sine egne hypoteser, men
netop besinde sig på, at det blot er hypoteser:
„Vi giver hinanden tid og lov til at tale sin sag
indtil man føler sig hørt. Der er ikke nødvendigvis
tale om rigtigt eller forkert, og det sker også, at
nogle ændrer mening undervejs. Ting får den tid,
de tager. Man skal kunne rumme ensomheden i
fællesskabet, og fællesskabet skal kunne rumme,
at der nogle gange er en eller flere, der ikke mener
det samme som flertallet“.
Gitte Gade, Daginstitutionsleder

Fællesskabets have
„Haven er et symbol på vores arbejdsfællesskab. For at få haven til at gro
skal der faglighed og vidensdeling til. I drivhuset sår vi visioner, og når de
er modnet, plantes de på bedste grosted. Vi har et fælles ansvar for at få
haven til at gro og udvikles. Planlægning og vedligeholdelse kræver samarbejde, kreativitet og nytænkning. Haven skal vandes og gødes med hensyn
til det, der gror.“

Samarbejdsaftale
Ledelsesnetværk
Vi vil med mod og i fællesskab samarbejde i et forpligtende, tillidsfuldt,
åbent og respektfuldt miljø. Vi vil arbejde for at forandringer og udfordringer
skaber et eftertragtet pasningsområde med en bred vifte af tilbud for området.
Blomstrende personaleudvikling
Vi vil med udgangspunkt i den ressourcebaserede tilgang skabe grobund
for personlig og faglig udvikling for den enkelte.
Frugtbart forældresamarbejde
Vi vil sammen med forældrene udvikle et arbejdsfællesskab med gensidigt
og tillidsfulde forpligtelser, hvor det giver mening for børn, familie og institution.
>>
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Levende hjemmeside
Vi vil skabe og vedligeholde en levende og oplysende hjemmeside for dagtilbud i øst-området.
Børn i trivsel
Vi vil sammen skabe grobund for, at børnene er i trivsel.
Dialog og aftalestyring
Samarbejdet bygger på områdebestemt dialog og aftalestyring.
Mariagerfjord Kommune
„Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde.“
Dagtilbud i område øst indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med
Mariagerfjord Kommune.

sonalet på banen. Det er helt afgørende, at de
opnår en fællesskabsfølelse, der ligner den, vi har,
samtidig med, at de oplever, at der er masser af
plads til – og brug for, alle forskellighederne“
Lone Peters, daginstitutionsleder
Det er en helt nødvendig proces i ledernetværket
at forstærke drivkraften i ledelsesopgaven gennem løbende dialoger, gensyn med og opdatering
af mulighedsdiskussioner, inklusion af nye ledere
i netværket, samt en fortsat innovation på højt
niveau. At vedligeholde og udvikle tillidsfuldt, forpligtende og udfordrende netværksledelse stiller
krav om tillid, tryghed og uenighed, og ledernetværket i Hadsund er allerede blomstrende.

Hvad er næste skridt?
De næste skridt handler om at involvere al personalet i de seks institutioner.

Ledernetværket har også et godt råd til andre,
der evt. går med tanker om at indføre netværksledelse:

„Vi vil involvere personalet i alle institutionerne
nu, så de også opnår opfattelsen af at være et
netværk. Vi har lavet de overordnede rammer og
strukturer og sat nogle gode mål, så nu skal per-

„Man behøver ikke at være enige om alt. Uenighed gør stærk, og man skal begynde samarbejdet
der, hvor man ikke kan lade være“.
Lone Peters, daginstitutionsleder
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Med hjertet
i hænderne

Abstract
With your heart in your hands
This essay describes – from a personal view – what it is to work with your heart in your hands.
The author presents insights and reflections about how to take care of others and be aware of the
fact that everybody works with a heart in their hands in their everyday life. Finally it describes how
organizational development theory Appreciative Inquiry can help you get close to peoples hearts,
and how it can be a way to shorten the distance between you and the people around you.
mille duvander

For nyligt skulle jeg give en introduktion til Appreciative Inquiry til et team af forandringskonsulenter med Lean og Six Sigma som spidskompetencer. Jeg havde forberedt mig grundigt og fået
nogle artikler af en engelsk kollega, som kommer
fra Lean og Six Sigma-verdenen, med sort bælte
og hele pivtøjet.
Undervejs omtalte jeg mig selv som AI’er by heart.
Der var heldigvis én af konsulenterne, der spurgte,
hvad mener du med by heart? Og hvad mente jeg
egentlig med det? At være hjerte AI’er. Jeg forklarede, at AI lå tæt på mit hjerte, og at det gennemsyrer min tilgang til verden, ikke kun den profes-
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sionelle del. Efterfølgende gik jeg på opdagelse i,
hvad det betyder at være noget med hjertet.
Den opdagelse endte ud i dette essay. Ordet essay
kommer af det franske essayer, at forsøge eller
afprøve. Et essay er en blandingsform, hvor faktabaserede informationer formidles ved hjælp af
skønlitterære virkemidler. Man kan sammenligne
det med den kortere danske form kronikken, fordi
den også har et personligt udgangspunkt. Formen
er åben og med en grundstemning af fortrolighed
og invitation til fælles undren. I denne udgave af
et forsøg, blandes oplevelser, fakta, erindringer og
refleksioner. Så er vi advaret.
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At arbejde med hjertet i hænderne
Noget af det vigtigste i Appreciative Inquiry sker,
når vi holder den andens hjerte i hænderne. Det er
noget af det, der gør Appreciative Inquiry så kraftfuld. Vi springer en masse led over og rammer ind
til kernen i de hjerter, vi holder i vores hænder. Og
selvom det er et menneske, vi knapt kender, så
åbner disse kraftfulde spørgsmål ofte til en umiddelbar og stor tillid, som det ellers kræver ugers
dialog og samarbejde at opbygge. Det betyder
ikke, at vi kan anvende AI til at skabe tillid hurtigt,
hvis vi har en skjult dagsorden. Der er ingen quick
fix eller genveje. Det hjerte, vi holder i hænderne,
fornemmer. Det kan vi ikke snyde. Interessen og
åbenheden er nødt til at være ægte.
Jeg tror, at vi alle arbejder med hjertet mellem
hænderne. Det er ikke kun lederen, der skal lede
sine medarbejdere. Eller omsorgspersonalet, der
skal passe de gamle, de syge, børn og elever. Det
er også kundeservicemedarbejderen, der taler
med kunder i telefon syv timer hver dag. Og det
er kontormusen, der koordinerer, og bogholderen
og bageren og it-eksperten. Vi arbejder alle med
hjertet mellem hænderne. Måske handler det
mere om, om vi er bevidste om, at vi arbejder med
hjertet mellem hænderne. Ikke så sjældent holder
vi andres hjerter for en stund.
Men hvad sker der, når vi arbejder med hjertet i
hænderne? Når vi arbejder med hjertet i hænderne har nysgerrige spørgsmål ekstra betydning.
Det, der ofte sker, når vi stiller åbne og nysgerrige
spørgsmål, er, at forbindelsen forstærkes, og vi
føler os set. Måske er det ikke selve spørgsmålet,
men snarere spørgsmålenes og nysgerrighedens
inkluderende kraft.
Så hvad indebærer det at være hjerte-AI’er? Det
er noget med at have en passion for noget. Som
rekrutteringskonsulent i dag er man næsten altid
på jagt efter det, som kandidaten brænder for.
Der, hvor man kan se, at der kommer liv i øjnene.
Der, hvor det sprudler, hvor kandidaten bliver ivrig
og næsten bobler over af glæde for at fortælle om
det, der er vigtigt for dem. Der, hvor de lever. Deres
hjemmebane. Der, hvor de rigtigt kan folde sig ud.
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Når vi bevæger os ind i at spørge til det, som den
anden brænder for, så åbnes der vej til hjertet. Når
man fortæller en samtalepartner sin historie, så
skabes en tillid. Man lægger lidt af sig selv over
til den anden. Man låner sit hjerte ud for en stund.
Mit hjerte
Jeg mødte Appreciative Inquiry, mens jeg var ung
og uspoleret. Og jeg gav mit hjerte til AI. Fra første
øjeblik vidste jeg, at det var den tilgang, jeg var
blevet opdraget med inspiration fra. Tænk, at der
var lavet en teori, der så præcist beskrev det menneskesyn, jeg levede med og havde lært af mine
forældre. Jeg blev opslugt af anerkendelse, lærte
alt hvad jeg kunne og læste alt, hvad jeg kunne.
Jeg deltog i flere konferencer og mødte helt starstruck ophavsfolkene bag Appreciative Inquiry.
Konferencerne blev et sted, hvor jeg hentede ny
energi og viden, og spandt nye relationer og venskaber. Blandt Appreciative Inquiry-praktikere
følte jeg mig hjemme.
AI’er i modvind
Indrømmet! Jeg kan lige så godt sige det først
som sidst. Det er ikke altid let at forklare nye,
hvorfor AI er verdens bedste tilgang til udvikling.
Det er hverken første eller sidste gang, at jeg har
skullet forklare, hvorfor AI virker, hvorfor det er
„professionelt nok“, og hvorfor det skaber resultater. Og det var svært at være AI’er på universitetet. Som Kaj Voetmann skriver til mig: „Appreciative Inquiry flytter fokus fra en distanceret
og disassocieret position, – som forsker står du
selv uden for historien og lader som om, du er en
objektiv observatør – til en engageret og associeret position. Her er følelser og de oplevelser, der
knytter sig til disse følelser langt vigtigere end alt
andet.“ Som ung og nysgerrig mente jeg da nok,
at jeg kunne argumentere videnskabeligt for at
beskæftige mig med organisationsudviklingsteorien Appreciative Inquiry. Først på en ret ukritisk
måde med „AI som buzz eller bizz?“, senere med
„Værdsættelse med udsigt“ og sidst med „En
videreudvikling af Appreciative Inquiry med et
kropsligt perspektiv“. Når jeg kunne vælge selv,
så lavede jeg opgaver, hvor jeg undersøgte AI på
kryds og tværs teoretisk og praktisk.
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Det holdt hårdt! Det var ligesom om, at det ikke
rigtig var fint nok. Men jeg gav ikke op. Jeg nægtede at trykke på den røde knap. Hvis videnskaben er til, for at man kan undersøge alting nøje og
ordentligt og til bunds, hvordan kan der så være
noget, man ikke må undersøge?! Det holdt stadig
hårdt. Det var ikke særlig anerkendt at undersøge
anerkendelse på universitetet. Og det havde ikke
noget med mig at gøre. Men det opdagede jeg
først senere.
Apropos modvind, så har ord som finanskrise,
bekymringer, pengetab, ledighed, manglende arbejdspladser og lukning af virksomheder formet
vores sproglige og fysiske verden i de sidste par
år. En skyggetid. Og hvordan kan man anerkende,
når det hele er noget møg? Er det sværere at være
AI-praktiker i en tid med modvind? Hvordan kan
man stadig arbejde med hjertet i hænderne, når
det er nedgangstid? Det satte jeg mig for at undersøge, da jeg deltog i et møde i det europæiske
Appreciative Inquiry-netværk for nyligt, hvor jeg
også fik nye danske AI-venner. Det var på mange
måder et skelsættende møde, både for mig og for
netværket.
Møder og konferencer med Appreciative Inquirypraktikere har som sagt været fine steder at udvikle min viden om AI og lære nye mennesker at
kende, siden jeg stiftede bekendtskab med AI i
2002. Men denne gang var jeg i tvivl om, hvorvidt
jeg turde gå ind i nye relationer og dialoger, fordi
min egen livsindstilling havde været sat på prøve,
blandt andet som følge af udfordringer på universitet, men også på grund af finanskrisetiden.
Samtaler med hjertet i hænderne
Men det var ikke kun mig, der tumlede med skyggesider. Appreciative Inquiry-netværket gennemgik en spændende proces, fordi netværket skulle
have en ny hjemmeside, og fordeling af de frivillige
kræfter skulle omrokeres. Ud over de aktiviteter,
der altid sikrer erfaringsudveksling og videndeling,
bød mødet derfor på tunge udfordringer undervejs
og var præget af de dialoger og beslutninger, der
skulle tages.
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Det gav anledning til mange samtaler på kryds
og tværs, også om, hvorvidt netværkets struktur
skulle have mere formel karakter. I den forbindelse
fik jeg lejlighed til at tage en walk & talk med en
erfaren engelsk kollega, som jeg ikke kendte inden mødet. Inden mødet havde jeg deltaget i en
række energiske mail-udvekslinger om netværkets fremtid, og min kropslige stemning var inden gåturen præget af iværksætterånd, energi og
handlekraft, tilsat et drys utålmodighed. Som vi
gik ud over trapperne ned på gaden, fik den derfor ikke for lidt med store armbevægelser, et højt
taletempo og understregninger og udråbstegn på
mine holdninger. Efter vi havde gået over et par
lyskryds, faldt tempoet en anelse, og min samtalepartner fik også mulighed for at få et par ord
indført. Uden jeg lagde mærke til det, stillede han
et spørgsmål, der vendte min tankerække lidt på
hovedet. Han spurgte, hvordan jeg drømte om,
at netværket skulle se ud fremover (Drømme
om fremtiden? Måske skulle nogle klokker ringe
for en hjerte AI’er!). Jeg fortsatte min ordstrøm,
men nu var der ligesom et andet skær over mine
sætninger. Før var det mere brokkende energisk,
nu blev det til energi over at kunne lave ting anderledes og bedre. Undervejs udgjorde han en
perfekt lyttende AI-spørger, der bruger kroppen
til at anerkende talestrømmen og understøtte
idéerne. Og efterhånden indfandt der sig en ro i
min talestrøm. Jeg fik ro til at være nysgerrig på
mine egne refleksioner og erkende, at andre af
netværkets deltagere gik til udviklingsopgaven
med andre holdninger og ikke mindst erfaringer i
bagagen. Så da vi nåede tilbage, var min kropslige
stemning ændret. Jeg var mere rodfæstet i mine
fødder. Jeg var mere rodfæstet i mine holdninger.
Og jeg var langt mere rolig og åben over for de andres idéer til, hvordan netværket skulle udvikles.
Vi nåede til sidste dag. Vanskelige beslutninger
skulle træffes. Efter en afslutning, hvor de fleste
udtrykte taknemmelighed, var det tid til afsked og
udveksling af håndtryk, visitkort og kram. I sådan
en tidslomme af afsked og afslutning er der altid en særlig stemning. Alle skal hjem, nogle skal
skynde sig til toget eller flyveren, andre har bedre
tid. Nogle skal holde forskellige møder, og man vil

RELATIONEL PRAKSIS

gerne nå at sige farvel til dem, man har delt noget
særligt med.
I dette virvar var der en erfaren AI’er, der fangede
mig, satte mig ned og spurgte, om jeg havde tid til
en lille snak. Det havde jeg selvfølgelig. Jeg havde
ikke talt med ham tidligere, men kendte ham af
navn. Og med det største nærvær, en nysgerrighed og åbenhed formulerede han et klassisk AIspørgsmål, der lød „What is the thing that you are
most proud of in your entire life?“ Og pludselig
står tiden stille. Al fuzz og virvar og kaos af mennesker lukkes ude, og jeg drages ind i spørgsmålet, som jeg begynder at mærke svar på hos mig
selv.
Luk øjnene et øjeblik og mediter over spørgsmålet
„What is the thing, that you are most proud of in
your life?“ Altså „hvad er den ting, som du er allermest stolt af, at du har gjort i dit liv?“ Giv dig
selv lov til at mærke dit svar. I løbet af et øjeblik
blev jeg rørt til tårer og mærkede taknemmelighed
over, at spørgsmålet var blevet stillet. Det gav mig
mulighed for at fejre og anerkende min egen lille
bitte oplevelse, og samtidig største succes og sejr
i mit personlige liv.
Jeg fortalte om oplevelsen, og han lyttede intenst.
Få sekunder efter var øjeblikket ovre. En pige hev
fat i mig for at sige farvel, og han havde også
nogle, som han skulle tage afsked med, og bagefter var jeg videre til et møde med Lean-eksperten.

MED HJERTET  I HÆNDERNE

Det var hele mødet værd. Det efterlod en ro og
varme og selvsikkerhed i min krop, næsten en følelse af, at nogle ting faldt på plads. Efterfølgende
har jeg spekuleret over, hvor meget integritet det
viste fra en AI-praktiker. Ikke så meget pis og papir, bare walk the talk midt i alt kaos. Det beundrer
jeg.
Så hvad betyder det at være AI’er by
heart?
For mig betyder det, at AI har været åbningen ind
til det menneske, jeg er. Det er med til at gøre mig
opmærksom på, at vi er mennesker først og fremmest. AI har åbnet op til de mennesker, som jeg
har interviewet gennem tiden, og skabt en vej for
os og til os selv som mennesker. Det er en sjælden
gave at finde i en organisationsudviklingsteori! Og
det er man ikke i tvivl om, for det kan man mærke,
når man går fra et AI-interview med en nærværende relation.
Og ja, det betyder, at jeg har en forventning til mig
selv. At jeg ved, at jeg vil gå efter at anerkende
det, der er. Også det, der er svært. Og det kan
være svært! At jeg altid vil smøge ærmerne op og
gå i gang med at forklare, hvorfor det virker. Og
vise, hvorfor det virker. For det er det, der virker. Og
det er det vigtigste, når man arbejder med hjertet
i hænderne.
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Intet er 
skjult!

Om anerkendende og uærbødig læring

Abstract
Nothing is hidden! About appreciative and irreverent learning
This article presents Appreciative and Irreverent Learning as an important approach to improving
practice. There is a lot to gain from combining appreciative learning with irreverence. The aim of
the article is to show how to find a fertile balance between appreciation and irreverence especially
in situations where the need for learning and acting is large and immediate. The article uses an
example from a school that is about to be closed to show how to apply the approach.

KAJ VOETMANN
Dedikeret til
Barnett Pearce

Det starter i praksis, og det slutter 
i praksis
I praksis er intet skjult. Vi skal bare lægge mærke
til det, der sker i baggrunden. I denne lille artikel
får du præsenteret nogle ideer til, hvordan du kan
bruge anerkendende og uærbødig læring til at
finde de mange ting, der sker i baggrunden. Jeg
starter med en lille historie, som vil blive brugt
som eksempel gennem hele artiklen. Artiklen
søger at præsentere en frugtbar balance mel-
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lem anerkendelse og uærbødighed. Denne fremgangsmåde kan med fordel bruges i situationer,
hvor udfordringerne er store og presserende, men
mindre kan også gøre det. Det er praksis, der er
i centrum, så artiklen har ikke ret mange direkte
henvisninger til mine inspirationskilder. Anerkendende og uærbødig læring handler blandt andet
om at udvikle sine egne ideer og bruge dem i praksis.
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Da skolen skulle lukkes
Landsbyens skole skulle lukkes. Det havde kommunen bestemt, så kommunaldirektøren og skoledirektøren besøgte Henning, som var ansat som skoleleder og forklarede ham, at de forventede, at
han loyalt førte beslutningen ud i livet.
Sammen gik de til møde i Skolebestyrelsen. Der gik det op for Henning, at loyalitet ikke er helt nemt
i praksis. Forkvinden for Skolebestyrelsen ville ikke acceptere kommunens beslutning og deres argumenter. Det var jo både børnenes og landsbyens fremtid, som var på spil.
Anerkendelse og uærbødighed 
– arbejdsdefinitioner
Anerkendelse og værdsættelse er at bruge tid
på at finde det mest værdifulde i det, vi oplever.
Det er at give udtryk for, hvor tilfredse vi er med
det, vi oplever, og hvor meget vi respekterer dem,
der værdsætter deres egne oplevelser. Der er altid noget at anerkende og værdsætte. Det kræver
somme tider en ekstra indsats at få øje på det og
at bruge tid på at udtrykke sin anerkendelse og
værdsættelse.
Uærbødighed er at bruge tid på at udfordre sine
egne og andres ideer, regler og historier. Hvis
man vil forandring, er en af de vigtigste indsatser at udøve undergravende virksomhed over for
de ideer, regler og historier, som forhindrer deltagerne i situationen i at komme videre.
Social konstruktionistisk læring bygger på, at det
meste af det, vi ved, stammer fra sociale interaktioner og ikke mindst fra det sprog, vi bruger, når
vi kommunikerer. Sproget indeholder alt, hvad vi
foretager os og ikke kun det talte ord. Derfor vil
jeg ikke skelne mellem individuel og organisatorisk læring. Det er to sider af samme sag. Anerkendende læring bygger på, at læring fungerer
bedst, når vi anerkender den indsats og de bedste
sider af resultaterne af indsatsen, samtidig med
at vi sætter ord på udviklingspotentialet for den
enkelte person, teamet, organisationen og for resultaterne. Anerkendelsen styrker den enkeltes
selvopfattelse og de personlige relationer. Det er
de vigtigste byggesten i sociale fællesskaber.
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Anerkendelse er vigtig, fordi det får mennesker til
at gro sammen og hver for sig. Den åbner dermed
for en større lyst og mulighed for at lære endnu
mere. Uærbødighed er vigtig, fordi det giver mulighed for at bryde ud af de vante mønstre uden
at bruge tid på mindre konstruktive aktiviteter.
Social konstruktionisme er vigtig, fordi det flytter
fokus til de sociale interaktioner som den primære
kilde til læring.
Om at anerkende det, der ikke virker 
længere
Der er altid noget, som kunne blive endnu bedre,
end det er. Det kræver en ekstra indsats at
komme om bag den umiddelbare reaktion på det.
Det hjælper ikke at undlade at tale om det, og det
hjælper heller ikke at begynde at lede efter de
skyldige, hvis du gerne vil arbejde anerkendende
og uærbødigt.
Humberto Maturana anbefaler, at vi skaber det
rigtige miljø for anerkendelse ved at:
•
•
•

Respektere andres ret til at være der.
Undergrave alle de ideer, regler og historier,
som sikrer, at der ikke kan skabes konstruktiv
læring.
Give folk tid til at få tanker og følelser til at
falde på plads efter at ideerne, reglerne og historierne er blevet vendt og drejet.

Denne artikel vil vise en række muligheder for at
få udviklingspotentialet frem i lyset på en anerkendende måde og få skabt de bedst tænkelige
muligheder for individuel og kollektiv læring.
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Hennings dilemmaer
Henning prøvede at bruge Maturanas opskrift. Alle, der var påvirket af beslutningen om at lukke
skolen, havde ret til at deltage i dialogen. Forkvinden var valgt til at tage sig af skolen, og de to direktører var ansat til at udføre de politiske beslutninger,og det var Henning jo også. Skoledirektøren
var forpligtet til at finde et passende job til Henning efter skolelukningen eller give Henning tre års
løn i forbindelse med lukningen.
Henning var ked af beslutningen, selv om han syntes, det var den eneste måde at sikre en god
skolegang for børnene og gode arbejdsvilkår for medarbejdere på på langt sigt. Han var sikker på, at
det første, han skulle huske, var at give plads til, at alle inklusive ham selv kunne være kede af det,
før han gjorde noget.
Henning huskede også Viktor Frankls historie om hans ophold i Auschwitz: Viktor Frankl havde
været meget ked af det, men han kunne ikke gøre noget ved det, før han selv accepterede, at han
var i Auschwitz og skulle være der et stykke tid.
Livet leves forlæns og forstås 
baglæns
Anerkendende læring foregår i livet, og livet skal
som bekendt leves forlæns og skal forstås baglæns. Normalt citeres Søren Kierkegaard for at
have sagt eller skrevet „Livet foregår forlæns og
skal forstås baglæns“. Efter sigende har han aldrig skrevet det nogen steder. I anerkendende læring giver det dog god mening at se læring som
en opdagelsesrejse, hvor livet skal leves først og
forstås bagefter. En væsentlig del af anerkendende læring er at skabe en velfungerende sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Det
kan illustreres på følgende måde:
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Figuren angiver, at ethvert øjeblik i livet indeholder både en tilstand og en bevægelse. Fortiden,
nutiden og fremtiden flytter sig hele tiden, så i
morgen bliver til i dag, i dag bliver til i går, og i går
bliver til i forgårs. Bevægelsen antydes i illustrationen, ved at farverne i dråberne er ved at ændre sig og ved at hver af dem hele tiden flytter sig
frem i tiden illustreret ved de hvide pile.
Selve bevægelsen skabes af et stort antal interaktioner mellem mange mennesker og deres
omgivelser. Der er ingen, der kan følge med i det
hele, og vi deltager alle i forskellige interaktioner i
mange forskellige sammenhænge. Det gør, at vi
alle har et helt unikt sæt af oplevelser og erfaringer, som ingen andre har. Det er både individuelle
og sociale oplevelser og erfaringer.

RELATIONEL PRAKSIS

Skolens og landsbyens fortid, nutid og fremtid
Henning tænkte længe over, hvordan skolens og landsbyens fortid, nutid og fremtid kunne bringes
sammen til en god historie, som kunne give mening til den nuværende beslutning.
Jo mere han tænkte, jo mere lignede den nuværende situation en gammel kending:
Del og hersk-princippet er kendt fra den romerske administration. Romerne brugte princippet til at
kontrollere deres erobrede provinser ved at spille på interne konflikter. På den måde kunne de slippe
for at bruge unødvendige ressourcer på at holde revolutionære personer nede. De tillod lokale skikke
på den betingelse, at de lokale underlagde sig romersk kontrol.
„Somme tider er det jo godt at være historielærer“, tænkte Henning. „Mon ikke samarbejde mellem
de revolutionære kræfter kan afløse den historie?“ Henning kom til at tænke på en historie, han
havde hørt: „Hvis der skal være fred mellem nationer, så skal der være fred mellem religioner. Før
der kan blive fred mellem religioner, skal der være dialog mellem religioner.“ Citatet var vist fra Peter
Lang og handlede om United Religions Initiative.
Så Henning gik i gang med at organisere nogle samtaler.
Samtaler om fortid, nutid og
 fremtid
Hvis vi lærer i sociale sammenhænge, og kommunikation er central i denne læring, så er samtaler
om fortid, nutid og fremtid det vigtigste sted, hvor
vi kan udøve undergravende virksomhed over for
ideer, regler og historier, som gør det svært for os
at komme videre.

,

Ideer og regler gemmer sig som typisk i de historier, vi fortæller om fortid, nutid og fremtid. Vi kan
vælge at fortælle disse historier på en ny måde.
Det er netop det, anerkendelse gør. Vi taler først
og fremmest om det, vi gerne vil have mere af,
og vi finder eksempler på, at vi allerede har gjort
netop det. Der skal altså ydes en lille indsats, som
kan illustreres på denne måde:

,

,

,
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Familien Hansens Sundhedsplan
Henning kom til at tænke på en historie, han engang hørte (af diskretionsårsager har Henning
lavet lidt om på navnene). Et amt havde lavet en ny sundhedsplan. Hr. Hansen, som selv var ansat
på et sygehus, syntes den nye sundhedsplan var til skade for folk omkring hans sygehus. Så han
satte sig hjem til spisebordet og lavede en ny sundhedsplan. Han fik en sponsor til at betale for
nogle annoncer i de lokale ugeaviser, og senere blev Familien Hansens Sundhedsplan vedtaget i
Amtsrådet.
Henning tænkte igen på Viktor Frankls råd. Du kan ikke gøre noget ved din situation, før du accepterer, at det faktisk er din situation. Da Viktor Frankl havde accepteret, at han var i Auschwitz,
besluttede han sig for, at han ville overleve, at han ville hjælpe andre med at overleve, hvis han
kunne, og at han ville lære så meget af sine oplevelser, at han kunne holde foredrag om dem. I de
mørkeste øjeblikke forestillede han sig, at han holdt foredrag om den psykologi, han havde lavet
med udgangspunkt i sine erfaringer.
Henning accepterede, at Kommunalbestyrelsen havde ret til at lave en plan for skolesystemet
i kommunen. Som borger er man imidlertid også berettiget til at få lavet en bedre plan for hele
kommunens skolesystem. Ellers ville del og hersk-princippet sørge for, at kampen var tabt på forhånd.
Så Henning ringede til de fire andre skoleledere – inklusive friskolens leder – og spurgte om de
ville være med til at lave en ny skoleplan for kommunen. De holdt et lille telefonmøde og blev enige
om, at det ville være bedst, hvis alle medlemmerne af skolebestyrelserne lavede den sammen.
Friskolens leder tilbød at få sin bestyrelsesformand til at tage initiativ til dette møde.
Vi fortæller hele tiden historier om fortiden, nutiden og fremtiden og de indsatser, vi har lavet, for
at tage ved lære af vores fortid og de indsatser,
vi har lavet. Vi bruger det til at skabe den fremtid, vi ønsker os – bevidst eller tilfældigt! Når vi
arbejder anerkendende og uærbødigt, så er vi meget bevidste om, hvilke historier vi fortæller. En af
de vigtigste egenskaber ved en god historie, som
vi kan bruge som indsats, er, at der fortælles historier, som bringer fortid, nutid og fremtid sammen til et velfungerende hele. Det betyder f.eks.,
at det ikke er heldigt at tale om aflæring, som jo
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fornægter fortiden. Det er meget bedre at tale om,
at vi er på vej mod nye højder, og at vi trækker på
alle de kompetencer, vi har med i rygsækken. Hvis
vi kan få historien til at omfatte både, hvordan vi
kan bygge vindmøller for at udnytte forandringens
vinde, og hvordan vi har bygget læhegn for at sikre
os mod uvejr, så bliver den kun endnu bedre.
For at bringe disse samtaler ind i en læringsproces er der brug for at satse på at skabe, opsamle
og bruge disse historier systematisk. Det kan illustreres på følgende måde:
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Anerkendende og uærbødig læring starter og
slutter i praksis. I praksis starter det med opgavebaseret læring. Vi løser en række opgaver alene
eller sammen og skaber en række erfaringer. Alle
disse erfaringer er grundlaget for erfaringsbaseret
læring. Det passer f.eks. også med Gregory Batesons bud på, hvordan vi lærer noget:

3. Vi skal kunne reflektere over vores refleksion
(vores måde at tænke og tale om tingene på).
I erfaringsbaseret læring kan man opsamle, sammenligne og skabe historier, som kan inspirere
praksis. Batesons tredje bud fungerer bedst, når
mange eksempler på velfungerende praksis kan
kombineres og integreres på nye måder.

1. Vi skal praktisere.
2. Vi skal reflektere over vores praksis.

I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv
Med lidt hjælp fra Christiania-sangen tog medlemmerne af skolebestyrelserne nu fat på at lave en
ny skoleplan. De fleste af medlemmerne havde praktisk erfaring fra mange foreninger og fra deres
arbejdspladser. Så det at lave en helhedsplan, der håndterer alle interesser på den bedst tænkelige
måde, var ikke noget problem.
De lavede en helhedsplan for skolerne, som støttede op om børnenes, forældrenes og landsbyernes
lokale interesser. Den var ikke dyrere end kommunalbestyrelsens, fordi den byggede på et tæt samarbejde mellem skolerne og landsbyerne. Kun det bedste er godt nok for vores børn! Hvis de ikke
kunne få det på den lokale skole, så kunne både lærere og børn flytte sig.
Medlemmerne gav også kommunalbestyrelsen et alternativ: Vi kan gennemføre denne helhedsplan
efter loven om friskoler, hvis I foretrækker det.
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Samtalernes læringspotentiale ligger gemt i kvaliteten af og mangfoldigheden af historierne, der
bringes ind i samtalen. Kvaliteten gemmer sig i
detaljerne, som ofte omfatter letgenkendelige følelser, store udfordringer og en masse dilemmaer.
Historier uden kød, blod og drama er ikke ret interessante i anerkendende og uærbødig læring. Og
en god historie starter med en overraskende vinkel på noget kendt. Anerkendende og uærbødig
læring handler sjældent om at opdage noget helt
nyt, som slet ikke passer ind i de historier, som
skal bringe fortid, nutid og fremtid sammen til et
velfungerende hele. Det nye kommer tit gennem
refleksionen over vores måde at tale og tænke om
tingene på. Det er rigeligt til at skabe endog store
spring i vores læring og skabe en ny praksis.
Der ligger et stort læringspotentiale i fire særlige
former for historier.
Historierne med stort U
Når vi arbejder med anerkendende læring, er udgangspunktet, at vores praksis og vores viden altid ligger frit fremme i sproget og kan altid bringes
ind i samtalen. I enhver samtale er der noget, der
er sat i forgrunden, og noget andet, der er sat i
baggrunden. I baggrunden er der fire slags historier med stort U. Hvis disse historier bringes ind i
samtalen, kan der skabes endnu mere læring. Det
kan illustreres på følgende måde:

,

,

34

,

Der er en masse historier om andres oplevelser og
erfaringer, som er Ukendte for deltagerne i samtalen. Disse historier kan altid hentes ind i samtalen for at skabe større mangfoldighed i samtalen.
Alle historier kan fortælles fra andre perspektiver i
form af f.eks. interessenter eller fagligheder. Skolelukninger kan fortælles fra alle interessenter,
men ofte hører vi kun nogle få af dem i den offentlige dialog. Det er ofte muligt at finde bedre
løsninger bare ved at involvere flere synspunkter i
dialogen enten ved at inddrage flere interessenter
eller fagligheder.
Der er også mange relevante, men Uhørte historier, som deltagerne bevidst eller ubevidst vælger
at overhøre. Disse historier viser sig ofte ved, at
nogle bekymrer sig for nogle andre, som ikke deltager i samtalen. Disse historier kan hentes ind i
samtalen ved at invitere flere deltagere eller ved
at prøve at sætte sig i vedkommendes sko og fortælle deres historie. I forbindelse med skolelukninger overdøver „økonomi-historierne“ alle andre
historier, og ved at gentage dem meget ofte får
økonomien lov til at dominere den offentlige dialog. Det bliver beslutningerne sjældent bedre af.
De Ufortalte historier er til stede i rummet, hvor
samtalen foregår, men de fortælles ikke – ofte
fordi de anses for at være fortrolige eller være
mindre vigtige. De Ufortalte historier skaber nogle
huller i deltagernes sammenhængende historie
om fortid, nutid og fremtid. Disse huller fylder
den enkelte ud senere enten ved at lave sin egen
historie eller ved at lave den sammen med nogle
andre. De nyopfundne historier er som regel helt
ved siden af og skaber uklarhed. Anerkendende
og uærbødig læring bygger i høj grad på at bringe
vigtige Ufortalte historier ind i samtalen. Det sikrer, at det er de offentlige samtaler, som får opmærksomhed, og ikke de uofficielle, som vi ofte
kalder sladder eller mobning. Mobning er fysisk og
psykisk vold mod andre. I forbindelse med skolelukninger er der mange ufortalte historier i den offentlige dialog, fordidet repræsentative demokrati
på mange måder undertrykker nærdemokratiet.
På trods af at de fleste love indeholder et krav om
borgerhøringer, er der stadig mange eksempler på,
at de ikke finder sted i tilstrækkeligt omfang. I et
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demokrati er det vigtigt at kunne give sin mening
til kende og lære at gøre det også om de svære
spørgsmål om prioriteringer af fællesskabets ressourcer.
De Ufortællelige historier kaldes ofte tabuer. De
knytter sig ofte til nogle naturlige forskelle i livet,
som dukker op indimellem. De giver anledning til
nogle generelle dilemmaer, som f.eks. kan beskrives således:
•
•
•
•
•

Liv og død
Kvinder og mænd
Sex og afholdenhed
Fortiden og fremtiden
Drømmere og realister

Disse historier kan udvikle sig til noget, der ligner tvangstanker og tvangshandlinger for udenforstående. Et eksempel på noget, som mange
arbejdspladser har svært ved at håndtere i dag
(2012), er stress, som i anerkendende sprogbrug
reframes til velbefindende. De fleste problemer
omkring stress kan ikke løses af den enkelte selv.
Det kræver, at disse problemer tages op, og at
fællesskabet stiller forskellige tilbud til rådighed,
før, under og efter folk får en psykisk nedtur. Den
lette løsning er at sige, at det må han være stor
nok til selv at klare!
Tabuer er lidt som at have skeletter i skabet, de
har en tendens til at smuldre, når de kommer frem
i lyset. Især, hvis de præsenteres med respekt
for alle dem, der har passet godt på skeletterne
i mange år. De dukker tit op i samtaler som automatiske nej’er: „Det har vi prøvet!“, „Det er alt for
dyrt!“, „Det kan man da ikke!“
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Voksne elsker at lære
Voksne foretrækker at lære ved at løse konkrete
opgaver og udfordringer, når de oplever et behov
for at vide eller kunne noget for at kunne fungere
bedre. Vi vil gerne lære af egne og andres erfaringer. Vi vil selv bestemme og styre vores egen
læring. Vi gør det for at styrke vores selvværd,
selvtillid og personlige anerkendelse.
Det kræver, at der er sat tid og rum af til samtaler.
Der skal være mulighed for at undersøge noget
vigtigt i en positiv atmosfære. Det er netop denne
atmosfære, Appreciative Inquiry bringer med ind
i samtalen. Samtidig skaber brug af Appreciative
Inquiry et positivt selvbillede for den enkelte deltager og positive personlige relationer baseret på
det gensidige kendskab, som historierne giver os
om hinanden. Samarbejde og læring bygger på
gensidig tillid. Denne tillid skal erstatte det, vi ikke
ved om hinanden. Appreciative Inquiry får os dog
til at fortælle hinanden så meget om os selv, at
der bliver mindre brug for tillid. Som David Cooperrider skriver, så kan man blive meget overrasket
over, at venskaber kan blomstre op på få minutter.
Positive selvbilleder og positive personlige relationer er de vigtigste byggesten i arbejdet med at
skabe velfungerende sociale verdener. I en velfungerende social verden er der også plads til at give
hinanden lov til at smide det ud, som ikke virker.
Intet er umuligt med anerkendende 
og uærbødig læring
Vi har en fantastisk mental evne til at flytte vores
videnhorisonter. Det tager lidt længere at få den
sociale virkelighed til at følge med. Det, der tager
længst tid, er normalt at få styr på den fysiske virkelighed. Den kan være ustyrlig, men der arbejdes
ihærdigt med at få det hidtil umulige gjort muligt.
Mange af de ting, vi omgiver os med i dag, blev
tænkt for mange år siden. Anerkendende og uærbødig læringsformer sætter skub i udviklingen.
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Det, der er, digtes
Vi giver selv mening til de ting, vi ser. Vi gør det ved at knytte historier til dem. Uden historierne ville
tingene være stendøde. Sådan sagde Sven Aage Madsen en dag i radioen.
Kommunen turde ikke inddrage borgerne i de svære prioriteringer. I den virkelige verden ser vi ofte,
at skolerne lukkes efter mange konflikter. Skolelederen kommer i klemme mellem kommunen og
hele lokalsamfundet. Hvis han vælger at være en loyal embedsmand, får han bestyrelsen og forældrene på nakken. Hvis han vælger at være loyal over for forældre og børn, står han til en uansøgt
afskedigelse. Henning har nu fået tre års løn, så han kan finde sig et nyt arbejde. Skolen er genopstået som friskole. Landsbyen er nu klar til at tage kampen op med kommunen, så snart der er tegn
på nye besparelser.
I en anerkendende og uærbødig ånd er der altid
mulighed for at finde bedre løsninger, hvis man
tilrettelægger en proces, som kan føre frem til en
gensidigt tilfredsstillende løsning.
Gad vide, hvorfor det repræsentative demokrati
i form af politikere og embedsmænd er så tilbageholdende med at sætte lokaldemokratiet til
at finde disse løsninger? Specielt når der er et
krav om borgerhøringer i de mange lovgivninger.
Jeg spurgte engang en stud. oecon., hvordan det
kunne være, at de ikke var så glade for borgerhøringer. Han svarede: „Fordi vi ved bedre!“
Du er velkommen til at dele dine erfaringer med
anerkendende og uærbødig læring med os på
www.aicommunity.dk og https://www.facebook.
com/#!/groups/AICDanmark/. Vi glæder os til at
høre dine erfaringer.
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