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4 RELATIONELPRAKSIS

CARSTEN
HORNSTRUP

VELKOMMENTILETNYTNUMMER
AFRELATIONELPRAKSIS
Det er med glæde, vi kan præsentere fire spæn-
dende artikler med eksempler på, hvordan sy-
stemiske ideer kan omsættes til praksis. Eksem-
plerne kommer fra meget forskellige verdener og 
har meget forskelligt fokus – men har alligevel en 
fællesnævner. Det er et ønske om at udvikle vær-
diskabende praksis i deres respektive organisatio-
ner med afsæt i de systemiske ideer.

Den første artikel handler om, hvordan effekterne 
ved at bruge et velkendt strategiværktøj – Balan-
ced Scorecard– kan styrkes ved hjælp af inspi-
ration fra konstruktionstanken. Artiklen beskriver 
nogle af de centrale udfordringer, forfatteren selv 
har oplevet ved at bruge Balanced Scorecard i sin 
ledelsespraksis – og hun kommer med konkrete 

bud på, hvordan modellen kan styrkes og blive 
endnu mere værdiskabende for de virksomheder 
og organisationer, der anvender Balanced Sco-
recard i deres strategiprocesser.

Anden artikel har fokus på, hvilken betydning det 
får, når de systemiske ideer bliver introduceret i 
hele organisationen og dermed kommer til at 
danne både det praktiske, teoretiske og kulturelle 
fundament for organisationens ledelses- og sam-
arbejdsprocesser. Organisationen er Firkløversko-
len – en skole for elever med gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser inden for autismespekte-
ret og børn med svær ADHD. Af konkrete effekter 
af det systemiske arbejde kan nævnes en meget 
betydelig reduktion i de fysiske konflikter, en be-
tydelig reduktion i personaleomsætningen og et 
fald i sygefraværet.
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Alt i alt håber jeg, at artiklerne kan inspirere dig 
som læser til at udvikle din egen praksis. God læ-
selyst!

CARSTENHORNSTRUP
Ansvarshavende redaktør af dette nummer

Tredje artikel handler om udvikling af bedre fun-
gerende lederteam på skolerne i Holstebro Kom-
mune. Artiklen beskrive indholdet i og erfarin-
gerne fra dette ambitiøse projekt og giver på den 
måde værdifuld inspiration til et meget aktuelt 
emne: En endnu bedre ledelse som forudsætning 
for udvikling af en endnu bedre skole.

Fjerde og sidste artikel har fokus på konsulentrol-
len, og hvordan man kan arbejde som konsulent i 
miljøer med mange og stærke politiske holdninger 
og modsætninger. Artiklen tager afsæt i en kon-
kret konsulentopgave, og gennem en teoretisk re-
flekteret diskussion kommer forfatteren rundt om 
emnet med fokus på både egen læring og med 
anbefalinger til andre, der arbejder inden for sam-
men felt.

LEDER
RELATIONEL
PRAKSIS
NR .2
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med en systemisk konstruktionistisk tilgang, ud 
fra mine egne erfaringer og oplevelser. 

Der er rigtig mange gode og brugbare tanker og 
elementer i BSC, og det er ikke min tanke at ned-
sable værktøjet. Jeg ønsker snarere at berige, 
nuancere og videreudvikle værktøjet med tanker 
og elementer fra den konstruktionistiske tilgang, 
med henblik på at eliminere nogle af de negative 
sideeffekter, den dominerende brug af BSC resul-
terer i – og dermed skabe mulighed for at få mere 
ud af brugen af værktøjet. At få de to tilgange til 
at gå hånd i hånd. Ved at kombinere de to tilgange 
skabes en strategisk refleksivitet, hvor BSC har et 
strategisk fokus, og konstruktionismen inviterer 
til et refleksivt brug af den. 
 
Jeg giver først en meget kort introduktion til BSC, 
af hensyn til de læsere af artiklen, der ikke kender 
de grundlæggende elementer i BSC. Herefter ta-

I denne artikel vil jeg arbejde med Balanced Sco-
recard (BSC) ud fra et systemisk konstruktioni-
stisk perspektiv. 

Performance management og performancekultur 
er nogle af de dominerende buzzwords inden for 
strategisk ledelse og HR i disse år. BSC er et ud 
af flere værktøjer, der bruges i organisationer til at 
skabe fokus på visionen og strategien – samt til 
at følge op på strategiimplementeringen og per-
formance i den enkelte afdeling og nogle steder 
på individniveau. Men brugen af BSC eller tilsva-
rende værktøjer kan imidlertid have en række util-
sigtede og uhensigtsmæssige sideeffekter. Disse 
sideeffekter kan f.eks. være egoisme, silotænk-
ning, stress og manglende organisatorisk smidig-
hed i forhold til at handle i en foranderlig verden. 
Jeg har som leder og konsulent selv oplevet nogle 
af disse negative sideeffekter. Jeg vil i artiklen ar-
bejde med, hvordan vi kan tænke BSC sammen 

PERNILLEBECH
HANSEN

BALANCED
SCORECARD
IETSYSTEMISKKONSTRUKTIONSTISK
PERSPEKTIV

ABSTRACT
BalancedScorecard–inasystemicconstructionisticperspective
Performance management and performance culture are some of the buzzwords within strategic 
management and HR. Balanced scorecard is a tool organizations use to motivate future strategic 
performance and to measure (evaluate) current performance. However the use of BSC or similar 
tools may have some unintended and undesirable side effects. These side effects could include 
selfishness, silo thinking, stress and lack of organizational flexibility in a changing world. In the 
article I look at some of the elements from the constructionist approach, that I believe would en-
rich the use of BSC. I argue to move focus away from the systems, the quantitative targets and 
measur ements and the individual. And instead focus more on the vision and strategy (and the 
balanced focus) as a guide telling where to go and how to get there - together.
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BALANCED
SCORECARD
IETSYSTEMISKKONSTRUKTIONSTISK
PERSPEKTIV

BSC på ofte skaber uhensigtsmæssigheder, fordi 
man lægger en traditionel tænkning ned over en 
uforudsigelig og kompleks verden. 

BALANCEDSCORECARD(BSC)
BSC blev udviklet i starten af 90’erne af Robert S. 
Kaplan og David P. Norton (Kaplan, Robert S. og 
David P. Norton, 1992, 1993, 1996). Tanken bag 
BSC var at bevæge sig fra en traditionel snæver 
opmærksomhed på økonomi til et bredere mere 
holistisk perspektiv, hvor også andre perspektiver 
inddrages. I BSC arbejder man således med fire 
nøgleperspektiver jf. nedenstående figur. BSC gi-
ver således et mere omfattende og „komplet“ bil-
lede af, hvordan organisationen performer.

FIGUR1

Man identificerer de KPI’er (key performance in-
dicators), der er mest kritiske for organisationens 
succes i de fire perspektiver. Det balancerede lig-
ger i, at scorecardet sikrer, at der ikke sker en sub-
optimering, f.eks. at man fokuserer på kortsigtede 
økonomiske gevinster på bekostning af kunder-
nes tilfredshed. 

ger jeg fat i elementer/temaer, hvor den konstruk-
tionistiske tilgang kan være med til at nuancere 
og videreudvikle brugen af BSC. I forhold til den 
systemiske konstruktionistiske tilgang tager jeg 
særligt udgangspunkt i Kenneth J. Gergen og 
Barnett Pearce. Endelig kommer jeg i artiklen 
med nogle indledende konkrete bud på, hvordan vi 
som ledere og konsulenter kan arbejde med BSC 
eller tilsvarende målstyringsværktøjer ud fra en 
konstruktionistisk tænkning.

MINEEGNEERFARINGEROGOPLEVELSER
MEDBALANCEDSCORECARD
Jeg bruger i denne artikel mine egne erfaringer og 
opleveler med Balanced Scorecard som case. Jeg 
har i et tidligere job arbejdet med performance 
management og performance measurement, her-
under BSC, både som konsulent og leder. Som af-
delingsleder og en del af ledergruppen i virksom-
heden var jeg med til at udvikle og implementere 
BSC. Jeg har oplevet flere negative sideeffekter 
ved brugen af BSC, som kom i modstrid med de 
overordnede intentioner med brugen af værktø-
jet, og som underminerede muligheden for skabe 
gode resultater for organisationen. Jeg har blandt 
andet oplevet silotænkning, hvor afdelinger havde 
en interesse i at hytte deres eget på bekostning 
af, hvad der var det bedste for organisationen – 
og jeg har selv som leder stået i det dilemma, at 
det at løbe efter egne og afdelingens mål var i 
modstrid med, hvad der i situationen var bedst for 
organisationen. Det har blandt andet været i for-
hold til udveksling af medarbejdere mellem afde-
linger eller generelt at hjælpe hinanden på tværs. 
Jeg har også oplevet det uhensigtsmæssigt at 
arbejde med meget simple og fastlåste mål, som 
peger et år frem, i en kompleks og foranderlig ver-
den.  

BSC’s ophavsmænd Robert S. Kaplan og David P. 
Norton kommer ikke eksplicit ind på, hvilket erken-
delsesteoretisk grundlag BSC bygger på. Der er 
dog mange elementer i BSC, der taler for, at BSC 
kan ses som eksponent for en traditionel lineær 
tænkning. Der kan måske spores forsøg på at gøre 
op med en traditionel tænkning, men mange af de 
teoretiske og praktiske elementer i BSC, læner sig 
imidlertid op ad denne tilgang. Det er desuden 
min opfattelse, at den måde man i praksis bruger 
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sikrer, at medarbejderne kender og forstår det og vil 
begynde at handle derudfra. Man antager således, 
at informationer og budskaber kan overføres eller 
transmitteres direkte fra en person til en anden og er 
baseret på en traditionel sender-modtager-model. 
BSC har karakter af en sådan „top-down“-tilgang, 
hvor ledelsen udstikker planer og KPI’ere. „It is a 
top-down reflection of the company’s mission and 
strategy“ (Kaplan & Norton, 1993).
 
Den systemiske og konstruktionistiske tilgang vil 
hævde, at dette ikke er muligt – så enkelt forholder 
det sig ikke med kommunikation. „Det er ikke muligt 
at transmittere viden fra en bevidsthed til en anden“ 
(Pearce, 2007). Maturana har introduceret begre-
bet autopoiese, der siger, at vi er selv-skabende eller 
selvrefererende (Hornstrup mfl., 2005; Loehr-Pe-
tersen & Madsen, 2004). Vi er lukkede systemer, og 
ser hver især verden igennem vores egne optikker, 
som bl.a. formes af vores grundlæggende antagel-
ser, erfaringer samt ønsker og håb. På den måde er 
det modtageren, der bestemmer budskabet. 

Det betyder, at når topledelsen kommunikerer 
om visionen og strategien, vil medarbejderne selv 
skabe deres egne forståelser af det kommunike-
rede. Kommunikation baseret på transmissions-
tænkningen vil give anledning til åben fortolkning, 
ledelsen ikke kan kontrollere (Gergen, 2010). Det, 
der kommer fra toppen, vil f.eks. enten accepteres 
eller konstrueres som tåbeligt. Sker det sidste, 
bliver det en udfordring at mobilisere samarbej-
dende processer til fordel for effektive handlinger. 
Når vi konstruerer lokale virkeligheder og udruster 
dem med værdier, lægger vi kimen til konflikter, og 
der kan f.eks. opstå en „dem og os“-kultur. Også 
noget, man bør være opmærksom på ved indfø-
ring af BSC eller andre styringsværktøjer i en or-
ganisation, hvor det er meget essentielt, at med-
arbejderne kan se meningen med værktøjet – og 
f.eks. ikke blot ser det som et kontrolsystem. Det 
er min erfaring, at bare det at indføre BSC eller 
andre performancesystemer kan give anledning 
til modstand, fordi det ikke nødvendigvis giver 
mening for medarbejderne.

BSC definerer og kommunikerer prioriteringer til 
ledere og medarbejdere (Kaplan & Norton, 1993). 

BSC ses om et strategisk værktøj, hvor organisa-
tionens vision og strategi er udgangspunktet for 
det BSC, der defineres for organisationen. BSC 
er en måde at præcisere, simplificere og dermed 
operationalisere visionen og strategien på. BSC 
brugs til at motivere fremtidig strategisk per-
formance og måle (evaluere) nuværende perfor-
mance.

Informationssystemer spiller typisk en central 
rolle i forbindelse med BSC, hvor der følges op på 
de opnåede resultater på baggrund af de define-
rede mål. Der udarbejdes løbende ledelsesrap-
porter, der blandt andet giver ledelsen mulighed 
for løbende at følge udviklingen og ved uønskede 
resultater at dykke ned i systemer og finde kilden 
til problemet.

KONSTRUKTIONISME
Det traditionelle verdenssyn, som jeg mener BSC 
repræsenterer, sættes ofte lig med værdien af 
fornuft, objektivitet, sandheden, forudsigelse 
og kontrol. BSC har fællestræk med det, Gergen 
(2010) benævner en „Kommando og kontrol“-
struktur. En pyramideformet organisation, hvor 
slagplanerne udvikles i toppen og dumper ned 
som kommandoer, og hvor de underordnede 
straffes, hvis det ikke går godt. 

Det systemiske og kontruktionistiske bygger på 
et verdenssyn, som gør op med eller udfordrer 
flere af de traditionelle værdier. De konstruktioni-
stiske ideer sætter blandt andet spørgsmålstegn 
ved den objektive verden og selvet. 
 
Konstruktionismen er ikke kandidat til sandhe-
den, og det er heller ikke sådan, jeg bruger det i 
denne artikel. Konstruktionismen inviterer til, at 
man bevæger sig væk fra forenklede bindinger – 
og det er også en af mine pointer i forhold til BSC. 

TRANSMISSIONS-OGKONSTRUKTIONS-
TÆNKNING
Visioner og strategier formuleres ofte på øverste 
ledelsesniveau, hvorefter den øverste ledelse infor-
merer resten af lederne og efterfølgende medarbej-
derne om visionen og strategien. Antagelsen er, at 
man ved at informere klart og tydeligt om indholdet 
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teringen, da vi som mennesker er mere tilbøjelige 
til at støtte det, vi selv har været med til at skabe 
(Gergen, 2010). 

Som konstruktionist er det „nemt“ at erklære, 
at involvering og dialog er vigtigt, men der er na-
turligvis også en grænse i forhold til, hvad der er 
muligt og giver mening i praksis. Det kan tage rig-
tig lang tid at involvere, og det er vigtigt at være 
skarp på, hvem der skal involveres i hvad og hvor-
når – som dog kan være givet godt ud på grund af 
mindre modstand og nemmere implementering.

En BSC-proces befordrer typisk en lokal involve-
ring og dialog, da det overordnede BSC nedbrydes 
på afdelings- og evt. også individniveau. Det at 
arbejde med BSC er således med til at sikre, at 
visionen og strategien „kommer ud i organisatio-
nen“. Jeg har dog oplevet, at den lokale drøftelse 
nemt kan risikere indholdsmæssigt at komme til 
at dreje sig om målepunkter, og hvilke data det er 
muligt at fremskaffe og integrere i informations-
systemet, frem for selve visionen og strategien 
herunder afdelingens bidrag hertil. Dermed får 
dialogerne ikke den koordinerende og menings-
udvekslende effekt, som skal til for at skabe den 
ønskede effekt. 

MÅLOGDATASOMDISKURS
BSC og de tilknyttede informationssystemer, 
der følger op på performance, indeholder mål og 
kvantitative data fra forskellige datakilder. Det 
kan f.eks. være økonomidata og produktivitets-
data. Resultater fra kunde- og medarbejdertil-
fredshedsundersøgelser er andre typiske data-
kilder til et BSC. Dataene betragtes typisk som 
objektive og udtryk som „dataene fortæller os“ 
eller „resultaterne er klare“ giver indtryk af, at vi 
har fat i „virkeligheden“. 

Gergen (2010) hævder, at objektivitet er et reto-
risk fænomen og gør op med muligheden for at 
lave præcise objektive målinger og få dækkende 
„billeder af verden“. Man kan ikke betragte resul-
tater fra målinger og andre datakilder som „sand-
heder“. Som Gergen skriver, betragtes tal ofte 
som et neutralt beskrivelsessprog. Det er en ge-
nerelt opfattelse, at vi gennem tal kan opnå præ-

Kaplan og Norton (1996) hævder, at man ved 
hjælp af BSC oversætter visionen til elementer, 
der giver mening for de personer, der skal realisere 
visionen. „“It’s too bad“ a senior executive com-
plained, „that we can’t put this (understanding 
the strategy) in a bottle so that everyone could 
share it“. With the balanced scorecard, he can“.

BSC er helt klart med til at sikre, at visionen og 
strategien bredes ud i organisationen. Men tænk-
ningen og måden, det gøres på, lægger fortsat 
meget op til en traditionel transmissionstænk-
ning. Kan man kommunikere en vision og strategi 
gennem få udvalgte mål? Det vil man ud fra en 
systemisk og konstruktionistisk tilgang svare, at 
det kun er en mindre del af den ledelsesmæssige 
kommunikation.

En konstruktionistisk tilgang vil generelt lægge 
op til stor grad af involvering og dialog. Vi kan al-
drig få fuldstændig indsigt i og forstå, hvad vi hver 
især tænker jf. autopoiese. Men ved at koordinere 
vores forståelser, handlinger og meninger kan vi 
komme i nærheden af en fælles forståelse. Når 
det lykkedes, bliver tingene meningsfulde for os. 
(Gergen, 2010, Pearce, 2007). Det er ikke ens-
betydende med, at vi er enige. Sproget er en kanal 
til overførelse af betydninger til andre, og derfor 
er dialog et vigtigt redskab til denne koordination. 
Og blandt andet derfor er det ikke hensigtsmæs-
sigt, når man arbejder med BSC, hvis den domi-
nerende kommunikation er „tallenes tale“. 

Strategiprocesser, hvor medarbejderne involve-
res, har vist sig at være de mest effektive (Steen-
sen, 2008). Her konkluderer forfatterne ud fra 
en undersøgelse i ca. 200 danske virksomheder, 
at effekten af involvering er stor, da den kan for-
klare „…30 procent af variationen i virksomheders 
samlede organisatoriske effektivitet“. I undersø-
gelsen konkluderes det også, at effektfulde stra-
tegiprocesser bygger på inddragelse af alle virk-
somhedens ansatte fordi det: „…spreder følelsen 
af involvering i processen blandt organisationens 
ansatte på alle niveauer“.

Gennem involvering kommer flere stemmer og 
perspektiver i spil, og samtidig lettes implemen-
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KPI’er der bruges. Og der går nemt meget tid med 
datahåndtering.

Er det overhovedet muligt at oversætte visionen og 
strategien til få kvantitative mål, der ved målop-
fyldelse sikrer en optimal realisering af visionen og 
strategien? Ud fra en konstruktionistisk tænkning 
vil det ikke være muligt. BSC har for mig at se den 
store svaghed, at den i modellen og strukturen læg-
ger op til udelukkende at arbejde med kvantitative 
mål og data. Albert Einstein har på et tidspunkt sagt 
„Ikke alt, der kan tælles, tæller – og ikke alt, der 
tæller, kan tælles.“ Jeg synes, det rammer meget 
præcist ind i en af udfordringerne med BSC. Kaplan 
og Norton kommer selv ind på, at nogle af de hin-
dringer, nogle ledere møder, er, at nogle mål ikke er 
kvantificerbare (Kaplan & Norton, 1992). De næv-
ner også på et tidspunkt mere bløde, subjektive må-
linger, men uden at komme ind på, hvordan det kan 
integreres i modellen og arbejdes ind i BSC (Kaplan 
& Norton 1996). 

Men ved brug af en mere kvalitativ tilgang (her-
under brug af kvalitative mål) tror jeg, at man i 
højere grad vil kunne „ramme“ det, der er intentio-
nen, fordi vi ikke bliver fanget i begrænsningerne 
ved det kvantitative, ligesom det skaber meget 
mere fleksibilitet og dynamik.

Den rendyrkede konstruktionistiske tilgang ville 
hævde, at det ikke giver mening at arbejde med 
et BSC, hvor man benytter sig af simple, unuan-
cerede billeder af organisationens performance. 
Men det er min klare holdning, at vi som ledere og 
medarbejdere har et behov og ønske om at kunne 
følge op på, hvordan det går. Her er data og må-
linger vigtige. Jeg har som konsulent været med 
til at gennemføre rigtig mange målinger blandt 
andet af arbejdsglæde og kundetilfredshed som 
input til BSC. Det giver ofte rigtig god mening og 
er med til at skabe det holistiske billede af orga-
nisationens eller afdelingens opnåede resultater. 

Men det har stor betydning, hvordan vi anven-
der disse data og resultater i et BSC. Betragtes 
og behandles de som „sandheder“ eller blot „en 
del af sandheden“? Hvis vi f.eks. alene betragter 
medarbejdernes performance ud fra få simple re-
sultater i et BSC, er det for mig at se potentielt 

cision. Og når tingene formidles i et sådant sprog, 
kan de nemt blive ophøjet til „sandheden“. 

Når vi designer mål og data, vil de svar, vi får, være 
afhængig af de spørgsmål, vi stiller, hvordan vi stil-
ler dem, vores muligheder for at håndtere data m.m. 
Jeg har selv oplevet en organisation, der arbejdede 
efter BSC, og hvor et mål for medarbejdertilfreds-
hed indgik i afdelingernes BSC. Medarbejdernes bo-
nusordningen var koblet op på deres evne til at leve 
op til deres BSC-mål. Så medarbejdernes bonus var 
afhængig af, hvad de selv havde svaret i medarbej-
dertilfredshedsundersøgelsen. Mon ikke det har på-
virket deres svar? 
 
Kaplan og Norton (1993) skriver, at præstations-
målinger har en stærk effekt på ledere og medarbej-
deres adfærd og dermed deres performance. „What 
you measure is what you get“. Udsagnet vil kon-
struktionisten næppe være uenig i – der hvor uenig-
heden er, er om vi måler og i det hele taget er i stand 
til at måle det, vi i givet fald gerne vil måle. Under 
alle omstændigheder betyder det, at det er meget 
afgørende, hvordan vi konstruerer vores mål og data, 
for at undgå utilsigtet og uhensigtsmæssig adfærd.

Et konkret eksempel på dette fra mit job som afde-
lingsleder, hvor vi brugte BSC som ledelsesværktøj, 
var, da vi brugte antallet af afholdte salgsmøder som 
én strategisk indikator for, om vi lykkedes i at have 
fokus på salg. Der blev derfor sat et mål for antal 
salgsmøder for hele virksomheden, som blev fordelt 
ud på afdelingerne. Salgsmøder blev defineret som 
møder, hvor man mødtes med en potentiel kunde. 
Salgsmøder over telefonen eller som mailkorres-
pon dance talte således ikke med. Det betød, at 
man som medarbejder kunne have en tilbøjelighed 
til at insistere på at mødes for at få sine „point“ til 
scorecarded, uanset om salget kunne gennemføres 
uden et fysisk møde og den tid og omkostninger, det 
medførte. Man gav således medarbejderne et inci-
tament til at bruge en arbejdsdag og transportud-
gifter på at tage turen mellem København og Århus 
for at holde et møde, uden gavn for organisationen. 

Men når vi arbejder med BSC, er vi begrænset af, 
hvad vi kan måle og af datatilgængelighed. Jeg har 
oplevet, at de registreringer, der er mulige, og data, 
der kan skaffes, nemt kan blive afgørende for, hvilke 
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i høj grad en analyse og vurdering af fortiden. En 
systemisk konstruktionistisk tilgang til evaluering 
vil i højere grad fokusere på fremadrettet læring 
og udvikling. 

FORUDSIGELSEOGFLEKSIBILITET
BSC kan synes at være baseret på den anta-
gelse, at verden er mere eller mindre uforanderlig. 
KPI’ere og mål i et BSC lægges ofte fast et år ad 
gangen. Det forudsætter, at verden er forholds-
vis stabil, og at man har en vis mulighed for at 
forudsige, hvad der vil ske fremadrettet. Gergen 
(2010) og mange andre vil hævde, at verden ikke 
er stabil – at den tværtimod er mere og mere for-
anderlig. Finanskrisen kunne blot være et eksem-
pel på, hvordan tingene hurtigt kan ændre sig.

Giver det overhovedet mening at arbejde med 
strategier, planer og mål i en verden, der konstant 
ændrer sig? I min optik vil svaret være ja. Hvis vi 
ikke ved, hvor vi skal hen, bliver det ligegyldigt, 
hvilken vej vi går. Vi vil sandsynligvis bevæge os 
i vidt forskellige retninger, hvilket er svært at se 
som et godt alternativ. Jeg tror meget på, at en 
organisation har brug for en overordnet vision og 
strategi.  

Men set ud fra forandringsvilkåret og den kon-
struktionistiske tilgang vil det være oplagt med 
en mere fleksibel og dynamisk måde at arbejde 
med visioner, strategi og planer på, end man tra-
ditionelt gør i BSC. Som Gergen (2010) også 
skriver om „Kommando og kontrol“-strukturen, 
har den en manglende fleksibilitet, når betingel-
serne veksler. I en omskiftelig verden er der behov 
for at kunne improvisere og tage hurtige beslut-
ninger, for ikke at muligheder for handlinger bliver 
forpasset. „Kommando og kontrol“-strukturen er 
for ufleksibel i en verden præget af hurtige foran-
dringer. 

Ved at arbejde med få meget fastlåste kvan-
titative mål for en længere periode fralægger 
man sig, efter min opfattelse, muligheden for, at 
medarbejderne handler ud fra, hvad der i en given 
situation vil være mest hensigtsmæssigt for or-
ganisationen. Man beder dem i stedet løbe efter 
nogle få simple mål, som ikke nødvendigvis er det, 
der reelt skaber de bedste resultater for organisa-

farligt og ubehageligt. Gergen (2010) argumen-
terer heller ikke for en afvisning af virkelighedsre-
torikken, da den f.eks. hjælper med at koordinere 
handlinger. Men den giver anledning til problemer, 
når noget behandles som „virkelig virkeligt“. Det 
reducerer forskellige muligheder for forståelse og 
handling. Og det kan give anledning til blokerin-
ger, konflikter og former for undertrykkelse. Så 
hvis vi tænker det ind i BSC, betyder det meget, 
hvordan man som leder og organisation vælger at 
bruge og tale om resultaterne fra et BSC. 

Jeg har arbejdet med en organisation, hvor der 
bl.a. blev defineret et mål på individniveau om-
kring fordelingen af timer på kundeopgaver og 
øvrig tid. Det blev i BSC-målet regnet om til timer 
på henholdsvis kundetid og øvrig tid. For at undgå 
et stort administrativt arbejde med at regne med-
arbejdernes aktuelle afholdte ferie fra trak man 
fra starten (i scorecardmålet) det gennemsnitlige 
antal timer til ferieafholdelse fra – dvs. at alle med 
samme jobprofil fik det samme mål. Umiddelbart 
lyder dette som en god, simpel og pragmatisk løs-
ning. Men en medarbejder kom tilbage fra barsel 
i starten af perioden for dette BSC. Hun havde 
en del ferie til gode (4 uger), som hun valgte at 
afholde i forlængelse af sin barsel. Da hun kom 
tilbage efter barsel og ferie, var hun i 0 på kunde-
timer og manglede dermed i princippet at levere 
4 ugers arbejde for at nå sine mål. Ud over at det 
„ramte“ hendes individuelle målopfyldelse, indgik 
det også i hele afdelings performanceresultater 
på kundetimer – og trak dermed hele afdelingens 
mulighed for at nå målet ned. Lederen kendte 
forklaringen og vidste, at det ikke kunne betrag-
tes som „sandheden“ om hendes og afdelingens 
performance. Men dataene mistede deres værdi 
og brugbarhed. Det øverste ledelsesniveau stude-
rede også afdelingernes BSC og evne til målop-
fyldelse – og selv om at afvigelser og forklaringer 
naturligt blev forsøgt forklaret videre opad i syste-
met, var det ikke muligt for den øverste ledelse at 
kende alle detaljer.

Endelig har mange af de data og målinger og 
metoder, man bruger i BSC, nogle af de samme 
begrænsninger som de finansielle resultater. De 
er også bagudrettede og siger ikke så meget om, 
hvordan vi skal navigere i fremtiden. De er fortsat 
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Kaplan og Norton (1996) lægger imidlertid op 
til, at BSC netop opfanger forandringer og giver 
mulighed for at handle og justere i handlinger. 
Det er dog min vurdering, at BSC ofte bliver brugt 
mere som et kontrolsystem, hvor det ikke bliver et 
spørgsmål om, hvorvidt der er behov for at justere 
i planerne, men i højere grad om hvorvidt medar-
bejderne performer eller ej. 
 
INDIVIDEROGFÆLLESSKABER
BSC sikrer individuel adfærdsregulering, og per-
formanceevalueringer følger op på enheds- og 
individniveau. Værktøjet kan skabe basis for feed-
back og placering af ansvar (Kaplan & Norton, 
1996). Belønningssystemer kobles ofte direkte 
op på BSC. 

Dette lægger op til en konkurrencekultur, hvor 
det går ud på at „blive nummer et“, og hvor det 
er det enkelte individ, der er i fokus. Konkurrence, 
præstationsmålinger og individfokus kan være 
gode drivers, der er med til at skabe resultater. 
Men konstruktionisten vil hævde, at det skaber 
en „mig først-indstilling“, hvor det bliver unatur-
ligt at hjælpe andre (Gergen, 2010). Og der er 
her, sideeffekterne som egoisme, silotænkning og 
stress opstår. 

Den konstruktionistiske tænkning vil hævde, at 
alt skabes i relationer, og derfor giver det ikke me-
ning at kigge isoleret på den enkelte medarbej-
ders præstationer og at tale om individuel ansvar, 
skyld og ros. Tilgangen lægger i højere grad op 
til relationel ansvarlighed, hvilket, når vi taler om 
performance i BSC, får betydning for, hvordan vi 
laver evalueringer. 

Ud fra den konstruktionistiske tilgang kan det 
nemt komme til at lyde, som om at det skal være 
muligt at fraskrive sig sit ansvar, og at den en-
keltes personlige bidrag bliver ligegyldig. Jeg tror 
en kombination af de to tilgang vil være optimal 
– fokus på individet, men i lige så høj grad fæl-
lesskabet. Det er min oplevelse, at BSC, som det 
bruges mange steder, mangler opmærksomhed 
på, hvordan vi kan bruge hinanden mest opti-
malt og hjælpe hinanden som kollegaer med at 
skabe resultater. Jeg har f.eks. oplevet et BSC, 

tionen. Man kan ikke forvente, at medarbejderne 
justerer deres handlinger til gavn for organisatio-
nen, hvis de vurderes på deres evne til at opfylde 
nogle fastlåste mål, der går i en anden retning. El-
ler hvis målene nås, før BSC-perioden er slut, kan 
medarbejderne potentielt læne sig tilbage, hvilket 
naturligvis ikke er hensigtsmæssigt for organisa-
tionen.

Jeg taler således for at bruge visionen og stra-
tegien som ledetråd og åbne op for muligheden 
for at justere de konkrete planer løbende. Det vil 
også være nemmere, hvis vi ikke udelukkende 
opererer med kvantitative mål, men også arbejder 
med kvalitative. At målene ikke er mere fastlåste, 
end at ledelsen og de enkelte enheder og med-
arbejdere gennem løbende systemisk evaluering, 
refleksioner og dialoger vurderer, hvor man er, og 
hvor man skal hen, med henblik på at definere op-
timale fremadrettede handlinger. 

En anden ting er, hvad det gør ved os som men-
nesker at blive målt og stillet til regnskab for 
noget, som vi ikke nødvendigvis har stor direkte 
indflydelse på. Hvor optimalt og rimeligt er det at 
vurdere medarbejderens performance ud fra mål, 
hvis målopfyldelse kan være påvirket af meget 
andet end vedkommendes egen indsats?

Jeg har oplevet en afdeling, der i to år havde gjort 
den samme store indsats for at nå deres økono-
miske mål, men resultaterne de to år kom vidt 
forskelligt ud, fordi forudsætningerne for målene 
det ene år ændrede sig markant. Forudsætnin-
gerne, målene var beregnet ud fra, ændrede sig fra 
årets start, og det stod allerede på dette tidspunkt 
klart, at det ville blive en meget vanskelig opgave 
for afdelingen at nå målet. Hver måned blev afde-
lingernes økonomiske resultater vist frem på fæl-
lesmøde for alle medarbejdere i organisationen. 
Gergen (2010) taler om skabelsen af vores so-
ciale omdømme ift., hvordan vi defineres af andre, 
og Harre om social positionering. I mit eksempel 
var det afdelingens identitet, der var på spil, og det 
gik ud over afdelingens selvforståelse og selvværd, 
det år resultaterne var dårlige. I afdelingen opstod 
der en generel modstand mod organisationen.
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opmærksom på, hvad der er mest hensigtsmæs-
sigt at gøre, i forhold til, hvor vi skal hen. Men 
også en opmærksomhed, der kan give anledning 
til løbende justeringer af visionen og strategien og 
ikke mindst de konkrete planer og mål. 

For mig at se, er der risiko for, at man ved den tra-
ditionelle brug af BSC mere eller mindre erstatter 
ledelse og selvledelse med et system, der fortæller 
medarbejderne, hvad de skal gøre – og det er også 
systemet, der giver feedback på arbejdet. Jeg tror 
ikke på, at det er sådan, man skaber gode resulta-
ter i en kompleks og foranderlig verden. Jeg læg-
ger op til at bruge BSC som en holistisk ramme, 
et planlægnings- og opfølgningsværktøj på alle 
niveauer, så vi har noget konkret at arbejde ud fra 
og forholde os til, og som sikrer, at vi bevæger os i 
nogenlunde samme retning. Men samtidig arbej-
der med en mere dynamisk og fremadrettet ver-
sion gennem mere brug af involvering, kvalitative 
mål, systemisk fremadrettet evaluering, relationel 
ledelse og dialog.

Lederen skal løbende hjælpe og coache med-
arbejderne i den rigtige retning ift. visionen og 
strategien, som kan ændre sig hen ad vejen – 
og samtidig være klar i mælet, hvad angår krav, 
retningslinjer, tilbagemeldinger på performance 
m.m. Denne mere bløde tilgang ville af nogle blive 
kritiseret for, at man uden kvantitative mål for 
medarbejdere og enheder ikke kan holde dem op 
på deres arbejde. Det er jeg uenig i – lederen kan 
sagtens følge op på medarbejdernes performance 
ud fra en mere kvalitativ tilgang. Det er således 
lederen og medarbejderne, der definerer, hvilken 
vej der er den rigtige (og ikke BSC-systemet), 
og løbende evaluerer og reflekterer over, hvad de 
skaber sammen. BSC indeholdende kvantitative 
og kvalitative performancemål og -resultater kan 
hjælpe dem i dette arbejde, men det skal ikke er-
statte deres egen faglige refleksion og vurdering 
af, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre i givne 
situationer ift. det, organisation er sat i verden for. 

Jeg anser forskellige dialoger herunder gruppe-
udviklingssamtaler (GRUS) og medarbejderud-
viklingssamtaler (MUS), som vigtige redskaber til 
at tænke BSC sammen med en systemisk kon-

der var konstrueret således, at det lagde op til, at 
de enkelte afdelinger udelukkende plejede egne 
interesser. Ikke fordi man ikke mente, at man 
skulle hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne, 
men det var ikke en del af BSC, og det gav netop 
anledning til, at egne interesser blev plejet – til 
skade for den samlede organisations evne til at 
skabe resultater. Incitamenter til at hjælpe andre 
kan naturligvis godt tænkes ind i et BSC. Men or-
ganisationer og relationer er så komplekse, at det 
vil være umuligt at indarbejde alt dette i menings-
fulde kvantitative målepunkter, ligesom databe-
hovet vil blive uoverkommeligt. Her vil kvalitative 
mål og værdier igen hjælpe med at definere, hvad 
man ønsker af medarbejderne.

IMPLIKATIONER
Jeg har gennem artiklen været inde på nogle af 
de justeringer og opmærksomheder, jeg mener, vi 
som konsulenter og ledere kan bringe i spil i for-
hold til BSC med udgangspunkt i den konstruk-
tionistiske tilgang. 

De vigtigste elementer fra BSC er for mig det at 
arbejde holistisk, med inddragelse af flere per-
spektiver på organisationen, ligesom tankerne om 
at målrette og evaluere organisationens indsatser 
og resultater i forhold til visionen og strategien 
er stærke. BSC bidrager med et strategisk fokus, 
og ved at kombinere værktøjet med en konstruk-
tionistisk tilgang skabes en strategisk refleksi-
vitet, der i højere grad inviterer til refleksivt brug 
af værktøjet og en refleksiv forholden sig til den 
kompleksitet og foranderlighed, organisationen er 
underlagt. Kombinationen øger den strategiske 
kompetence i hele organisationen – ved blandt 
andet gennem involvering at kvalificere den en-
kelte leder og medarbejders forståelse for strate-
gierne.

Når jeg tænker BSC sammen med en systemisk 
konstruktionistisk tilgang, flytter jeg fokus væk 
fra systemerne, de kvantitative mål og målinger 
samt fra individet, til i højere grad at arbejde med 
visionen og strategien (og det balancerede fokus) 
som ledetråd for, hvor vi skal hen, og hvordan vi 
kommer derhen sammen. Og at dette foregår 
kontinuerligt med henblik på hele tiden at være 
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Der er helt sikkert udfordringer i at implemen-
tere denne form for dialoger. Det er ikke noget, 
man kan lave procedurer for, men en tilgang og 
kompetence, der skal være en naturlig del af den 
måde, der bedrives ledelse og samarbejdes på. 
Det er heller ikke tilstrækkeligt, at den enkelte le-
der arbejder på denne måde. Det skal være en del 
af hele kulturen i organisationen, for at det skal få 
tilstrækkelig effekt. Kulturen og måden at bedrive 
ledelse på er således afgørende for, om der reelt 
skabes performance, når man arbejder med BSC 
eller andre tilsvarende værktøjer.  

Jeg har forsøgt at samle det i nedenstående figur. 

struktionistisk tilgang. Strukturerede dialoger ba-
seret på en systemisk konstruktionistisk tilgang. 
Gergen (2010) taler om transformativ dialog, 
der udspringer af det relationelle perspektiv. Han 
fremhæver fem vigtige komponenter:
• Fra skyld til relationel ansvarlighed 
• Bekræftelse af den anden
• Handlingskoordination
• Selvrefleksion
• Koordineret skabelse af nye verdener

Der lægges op til ligeværdige dialoger, hvor man 
arbejder hen imod en fælles vision om en ønsk-
værdig fremtid. Dialogerne skal bruges som en 
fælles produktion af betydninger, hvor der bygges 
bro og knyttes bånd frem for at adskille. 

FIGUR2
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AFSLUTNINGOGPERSPEKTIVERING
Det har været mit ønske med denne artikel at 
komme med et bud på, hvordan forskellige ledel-
sesmæssige tilgange kan tænkes sammen for 
skabelse af maksimal effekt. I artiklen har jeg ar-
bejdet med BSC i et systemisk konstruktionistisk 
perspektiv. Jeg er optaget af, hvordan vi ledel-
sesmæssigt kan skabe noget, der giver de bedste 
resultater. Og jeg har tidligere været ærgerlig over 
at se, hvordan en meget lineær brug af BSC ska-
ber ufleksible og udynamiske organisationer, der 
kan risikere at skade egen muligheden for at opnå 
det, der reelt er intentionen. Jeg tror således me-
get på, at en systemisk konstruktonistisk tilgang 
kan være med til at berrige de mere traditionelle 
ledelses- og styringsmodeller, blandt andet fordi 
tilgangen tilbyder en måde at håndtere komplek-
sitet og uforudsigelighed på, som fylder i nutidens 
organisationer. Jeg er overbevist om, at jeg også 
fremover vil forfølge mine ideer om at tænke de 
mere traditionelle ledelsesmodeller sammen med 
en systemisk konstruktionistisk tilgang, teoretisk 
og i praksis, og inviterer hermed andre til at tænke 
med.
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OMSKOLEN
Firkløverskolen er en specialskole for børn og unge. Eleverne har gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespekteret 
eller svær ADHD1. Firkløverskolen består af fire afdelinger i henholdsvis Låsby, Mørke, Paderup og Jebjerg. Ledelsen består af en 
skoleleder, en administrativ leder, samt afdelingsledere på hver af de fire afdelinger. Medarbejderne er organiseret i team, hvor hvert 
team har ansvaret for at skabe et kvalificeret samarbejde mellem teamets lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale – 
at varetage de pædagogiske opgaver for de enkelte elever, ud fra skolens overordnede indsatsområder. Der er desuden et team af 
faglige konsulenter, som består af 6 konsulenter. Konsulentteamet har som sin primære opgave udredning af elever, vejledning af 
forældre og medarbejdere og varetagelse af skolens interne personaleuddannelse – herunder at uddanne nyansatte i de systemiske 
arbejdsformer.

1  Kilde: Firkløverskolens hjemmeside www.firkloeverskolen.dk

BAGGRUND
I en periode på mere end 6 år har ledere og med-
arbejdere på Firkløverskolen udviklet ledelse, or-
ganisering og opgaveløsning ud fra en systemisk 
anerkendende tilgang. Alle ansatte på skolen har 
fået et specielt tilrettelagt systemisk uddannel-
sesforløb, der har fokus på at skabe en organisa-
tion præget af større professionalisme. Internt på 
skolen havde udviklingsprocessen fokus på at øge 
kvaliteten af samarbejdet på tværs af faggrupper, 
team og afdelinger og ikke mindst, at øge kvalite-
ten af det sociale og faglige arbejde med eleverne, 
det eksterne samarbejde og kommunikation med 
forældre og andre samarbejdspartnere. 

INDLEDNING
Målet med forløbet var at udvikle en mere aner-
kendende og refleksiv kultur kendetegnet af en 
mere nysgerrig og imødekommende medarbej-
dergruppe – både i forhold til det kollegiale sam-
arbejde og arbejdet med eleverne. For skolens 
elever har det meget stor betydning at blive mødt 
af lærere og pædagoger, der er i stand til at sam-
arbejde og trække på hinandens kompetencer. 
Før udviklingsprocessen gik i gang, var arbejds-
formerne på skolen i meget højere grad præget 
af individuelle løsninger, hvor de enkelte ansatte 
fandt egne løsninger i arbejdet med den enkelte 
elev. Set med ledelsens øjne var det sociale ar-
bejde med børnene og undervisningen meget in-
dividualiseret og havde et for lavt og uspændende 
fagligt indhold. Det betød bl.a. et meget højt kon-
fliktniveau mellem skolens ca. 200 elever og de 

ansatte med omkring 1000 registrerede fysiske 
konflikter mellem ansatte og elever per år: 

„Jeg ville jo også gerne skabe grobund for, at ele-
verne blev set som personer med ressourcer, frem 
for elever, der var ekskluderet og blot skulle være i 
en struktureret specialskole. Jeg ville gerne have 
elevernes ressourcer i spil – så de udviklede sig på 
alle områder, fagligt, social og personligt.“ (sko-
lens leder)

Hvis det skulle lykkes, var det i ledelsens optik 
vigtigt at klæde medarbejdere og ledere på til at 
kunne øge kvaliteten af samarbejdet. De havde 
bl.a. fokus på at skabe en medarbejdergruppe, der 
blev bedre til at kunne give og håndtere konstruk-
tiv kritik fra kolleger på en måde, der satte fokus 
på læring og øget samarbejde. Det var også et 
mål, at medarbejderne blev bedre til at håndtere 
kritik fra og samarbejde med forældre og elever på 
en professionel måde, uden hele tiden at komme 
i forsvar. Mere præcist formulerede skolens leder 
disse mål: 

„Jeg ville gerne have, at medarbejderne kom til at 
tage ansvar og lærte at tænke selv. Jeg ville gerne 
have, at de følte stolthed over egne og kollegers 
arbejde. Jeg ville gerne have mindre sygefravær 
og skabe en skole, hvor medarbejderne kunne 
bruge egne ressourcer til gavn for skolen og til 
gavn for fastholdelse af de dygtige.“

Selv om fokus i høj grad var på eleverne, var af-
sættet for processen i høj grad også på at skabe 
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eksempel på den kompetence, der er opbygget, 
har en af skolens pædagogiske konsulenter selv 
gennemført et strategiseminar med alle ca. 180 
ansatte – en opgave, der tidligere blev varetaget 
af eksterne konsulenter.

RESULTATERNE
Udviklingsforløbet har skabt en mere sammen-
hængende organisation – og det har betydet, at 
den enkelte medarbejder og det enkelte medar-
bejderteam har fået og taget et langt større an-
svar. Det har vist sig både i forhold til samarbejdet 
med elever og forældre, og det har vist sig på de 
indre organisatoriske linjer.

1 .LEDELSEOGMED-LEDELSE
I et ledelsesperspektiv har forløbet givet medar-
bejderne indsigt og værktøjer, som normalt er no-
get, ledere får på lederuddannelser. Det betyder 
bl.a. at begrebet selv-ledelse (som reelt altid er 
med-ledelse) har fået en helt ny dimension, hvil-
ket har givet inspiration til den helt enkle konklu-
sion: Hvis medarbejdere skal have et større (selv- 
eller medledelses) ansvar, skal de også klædes på 
til det. At få et større ansvar handler bl.a. også om 
at bedrive ledelse – men uden at have den for-
melle og uformelle autoritet, det giver at være le-
der, er det så stor en udfordring, at det faktisk på 
mange måde kræver mindst lige så mange ledel-
seskompetencer, som var man reel leder.

„Ledelsen viser sig som værende meget mere 
„gennemsigtig“. Nu ved vi meget mere om, hvor-
for ledelsen træffer de beslutninger, de gør. Sam-
tidig bliver vi i endnu højere grad involveret i be-
slutningsprocessen.“ (Medarbejder) 

Den kendsgerning, at alle i organisationen er ble-
vet introduceret til anerkendelse, nysgerrighed 
og en cirkulær tankegang, har også betydning 
for ledelsen. Det har betydet, at flere opgaver ud-
delegeres til medarbejdere og en mindre grad af 
central styring. Ledelsesopgaven er i langt højere 
grad blevet at fokusere på den enkelte medarbej-
ders kompetencer, og understøtte dette i form 
af spørgsmål og nysgerrighed, hvilket resulterer 
i øget indflydelse for den enkelte medarbejder. 
Ledelsens opgave er således at holde medarbej-

en arbejdsplads med bedre trivsel og en bedre og 
mere anerkendende og konstruktiv samarbejds-
kultur. I perioden før processen blev igangsat, var 
det er meget høj personaleomsætning (ca. 40%) 
og et relativt højt sygefravær (10,5%). Tal der i 
løbet af to år var faldet til hhv. 10% og 4,5%. 

FORLØBET
I første omgang blev der gennemført et uddannel-
ses- og udviklingsforløb for hele det pædagogiske 
personale på skolen, hvor hver af de fire afdelin-
ger deltog på samme hold. Forløbet var bygget op 
med fire moduler á 2 dage som grundsten. Under 
to af modulerne var alle medarbejdere samlet for 
at skabe synergi og sammenhæng på tværs af af-
delingerne. Under de to andre moduler arbejdede 
den enkelte afdelings ansatte med fokus på deres 
konkrete udviklingspunkter. Alle medarbejdere fik 
på den måde det samme teoretiske og praktiske 
grundlag samtidig med, at de arbejdede med de-
res egne organisatoriske udfordringer. Imellem 
hvert modul fik medarbejderne individuelt og i de-
res team konkrete opgaver, hvor de selv skulle ar-
bejde videre med den teori, modeller og værktøjer, 
der var blevet præsenteret på det enkelte modul. 

Efter gennemførelse af uddannelserne for alle 
ansatte har en gruppe på 25 ansatte fået en 
særlig uddannelse som systemiske ressource-
personer og procesledere. Gruppen tæller bl.a. 
teamkoordinatorer (ca. 15 stk.), men også sko-
lens konsulentteam, ledelsesteamet, og andre 
nøglepersoner f.eks. de fagpædagogiske koordi-
natorer gennemførte uddannelsen. Deres opgave 
har været at fastholde og udvikle det systemiske 
arbejde på skolen. Desuden har skolens egne an-
satte løbende uddannet nye ansatte på skolen for 
at fastholde momentum i dagligdagen. 

Der blev oprettet ’ressourcegrupper’ på alle afde-
linger, som har til formål at støtte implementering 
og udvikling på de enkelte afdelinger. Derudover 
bliver team-koordinatorerne inviteret til fælles 
kursus/temadage to gange årligt for at give brush-
up, inspirere, samt give rum for, at de kan drøfte 
og udveksle praksis erfaringer. Denne opfølgende 
aktivitet har stor betydning for, at de systemiske 
arbejdsformer fastholdes og videreudvikles. Som 
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enkelte medarbejders og den enkelte elevs kvali-
teter kommet mere frem i lyset.

„Den systemiske tilgang har hjulpet os til at tænke 
nyt, anderledes og langt mere refleksivt over vores 
egen praksis. Tidligere var der meget „vi plejer“ 
og „børn med ADHD og autisme er sådan – og 
sådan“. Nu ses vores elever langt mere som in-
dividuelle mennesker med individuelle behov. Det 
giver langt større mulighed for udvikling og giver 
dermed langt færre konflikter.“ (Medarbejder)

Resultaterne har også vist sig i samarbejdet med 
forældrene, hvor konfliktniveauet ligeledes faldt. 
I og med at forældresamarbejdet blev præget af 
større åbenhed og gensidighed, blev mange af 
de potentielle konfliktsituationer håndteret mere 
konstruktivt: 

„Dette mærkede jeg meget direkte ved, at jeg 
i starten havde en vred og frustreret forælder i 
telefonen mindst en gang om ugen, i slutningen 
måske en gang om året.“
(Skolens leder)

Sidst men ikke mindst fik det betydning for det 
faglige arbejde med eleverne. Det betød bl.a., at 
elever, der gik til afgangsprøve i et eller flere fag, 
blev en regel i stedet for en undtagelse.

3 .TEAM-SAMARBEJDE–BRUGAF
VÆRKTØJER
I de enkelte medarbejderteam har introduktionen 
og brugen af de systemiske metoder og værktøjer 
både styrket team-samarbejdet og skabt et bedre 
arbejds- og samarbejdsklima. Den anerkendende 
og nysgerrige tilgang til både medmennesker og 
problemer har gjort en stor forskel for både le-
dere og medarbejdere på Firkløverskolen. Således 
faldt medarbejderudskiftningen fra 40% til under 
10%, og sygefraværet faldt fra 10,5% til 4,5%.

Det har betydet en meget større kontinuitet i 
samarbejdet og ikke mindst, at det er meget let-
tere at fastholde fokus på arbejdet med eleverne, 
i stedet for at skulle bruge meget energi og fokus 
på koordination, omstilling og oplæring af nye kol-
leger.

derens ønsker og ideer op mod organisationens 
overordnede målsætning. Det betyder, at der er 
mere dialog omkring opgaveløsninger, og at le-
derne gør mere ud af at udfolde opgaven sammen 
med den medarbejder eller det medarbejderteam, 
der skal varetage den:

„Jeg synes også, at ud af de her sammenhænge 
sker der noget i måden at drive ledelse på, der i 
virkeligheden for mig at se gør, at vi i højere grad 
kan sikre, at det vi gerne vil opnå også bliver op-
nået. Vi kan ikke sikre, at det sker præcis på den 
måde, som vi oprindelig havde tænkt, men vi kan 
sikre, at den opbakning omkring nogle ting – in-
volveringen – i hvert fald fører os i en retning, der 
er lidt mere rigtig, end den var tidligere. Dermed 
ikke sagt at ledelsespositionen bliver mindre af 
det, men den bliver en anden end den var tidli-
gere.“ (Afdelingsleder)

For medarbejderne er der også sket en væsentlig 
ændring i måden, hvorpå de ser ledelse udført. I 
stor udstrækning mener de, at de har fået en le-
delse – både på den enkelte afdeling og centralt, 
som er mere lydhør over for ideer og forslag. Des-
uden er der kommet en større grad af anerken-
delse over for den enkelte medarbejders hverdag. 
Som resultat af dette er der skabt en følelse af 
mere medbestemmelse og ansvar hos medarbej-
derne, hvilket i sidste ende giver større arbejds-
glæde.

„Og det er jo noget af det der gør, at det er sjovt – 
at vi får rigtig meget ansvar selv. Det synes jeg er 
rigtig fedt. Vores afdelingsleder går ind i tingene 
på en anden måde“. (Medarbejder)

2 .ELEVEROGFORÆLDRE
Et af de meget vigtige resultater har været, at 
konfliktniveauet mellem elever og ansatte faldt 
betydeligt. Fra at have et relativt højt konfliktni-
veau med ca. 1000 fysiske konflikter med ele-
verne om året, faldt tallet til under 100. Her har 
et tættere samarbejde mellem medarbejderne i 
de enkelte team, og ikke mindst de systemiske og 
anerkendende arbejdsformer haft stor betydning. 
Ved at sætte fokus på styrker og udviklingsom-
råder – og mindre på fejl og mangler, er både den 
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sen er der ingen tvivl om, at det har været et væ-
sentligt bidrag til, at målene blev nået:

„Processen skabte mulighed for en forandrings-
proces, hvor flere „sandheder“ kunne komme i 
spil, en slags rekonstruktion af en organisation 
præget af individuelle løsninger – med en efter-
følgende demokratisering af ideer og muligheder 
og derefter en løbende udvikling af samarbejde og 
arbejdsformer. En rekonstruktion og demokrati-
sering af sandhederne, der ikke kunne have fået 
den nødvendige kvalitet uden et personale, der er 
uddannet til konstruktivt samarbejde.“ (skolens 
leder)

Ét af de mål, der af ledelsen blev formuleret, før 
processen gik i gang, var et ønske om en mere 
samlet organisation. Efter forløbet sad både le-
delse og medarbejdere tilbage med følelsen af, at 
organisationen er blevet mere samlet i form af det 
fælles fodslag, som den anerkendende tilgang har 
givet.

„Det der er afgørende for mig er, om man bruger 
hinanden på tværs af afdelingerne og ikke bare 
har et tomt tilhørsforhold. Og der er det faktisk 
min oplevelse, at man tænker i forhold til nogle 
fælles værdier.“ (Leder)

Både på team-, afdelings- og organisationsni-
veau er der skabt en større bevidsthed om, hvilke 
ressourcer og kompetencer der kan trækkes på. 
Således bruger den enkelte medarbejder i langt 
højere grad sine kollegaer. Både til at få inspira-
tion og ideer, samt som sparringspartnere i svære 
situationer. Det faktum, at processen har tilført 
organisationen et fælles sprog i form af systemi-
ske termer og metoder, gør, at kommunikationen 
på tværs af ikke blot geografiske steder, men også 
uddannelsesmæssige forskelle mellem for ek-
sempel pædagoger og lærere, er blevet væsent-
ligt forbedret. 

DENTEORETISKEBAGGRUND
–KORTFORTALT
Arbejdet var opdelt i en teoretisk og en praktisk 
del, hvor de teoretiske input blev introduceret 
som „tankeværktøjer“ – en invitation til at skabe 

Processen har i høj grad taget udgangspunkt i at 
understøtte samarbejdet i de enkelte team. Det 
grundlæggende fokus har været at skabe et re-
spektfuld og anerkendende samarbejdsmiljø, med 
fokus på relevante aspekter og problemstillinger 
fra de ansattes hverdag. Mange team valgte i 
denne forbindelse at sætte fokus på de samar-
bejdsmæssige udfordringer, som ofte var synlige i 
forbindelse med teammøder:

„Vi har også haft meget arbejde med vores team-
møder, for vi synes ikke de fungerede efter hensig-
ten. Vi kom ikke rigtig ned i dybden af tingene og 
det kunne godt trække i langdrag, så vi ikke nåede 
så langt igennem vores dagsorden, men det gør vi 
faktisk nu, fordi vi drager nytte af nogle af de me-
toder, som vi blev præsenteret for.“ (Medarbejder)

De forskellige systemiske metoder og værktøjer, 
de er blevet introduceret for, har skabt en grobund 
for mere effektive og virkningsfulde møder, hvor 
alle ideer i højere grad bliver hørt. Dette fører til 
flere brugbare løsningsforslag, som både ansatte 
og elever nyder godt af. Arbejdet med teammø-
derne er et af de vigtige punkter, hvor teamsam-
arbejdet er blevet væsentligt forbedret, som et 
resultat af processen. Det har bl.a. betydet, at 
møderne i mange team har ændret sig fra at være 
forvirrende og ustrukturerede til, ved hjælp af 
interview-metoder, at sætte præcist fokus på de 
problemstillinger, den enkelte lærer står over for. 

„Det, at vi alle er uddannet i systemisk tænkning, 
har gjort det meget mere inspirerende og givtigt 
at holde møde. Vi har fået rigtig gode værktøjer 
til afholdelse af konstruktive møder. Derudover 
har vi fået mod til at eksperimentere med nye 
metoder og nye set ups. Pludselig viser vores res-
sourcer sig brugbare og værdifulde på en helt an-
den måde. Denne gensidige sparring kommer, ud 
over os selv, i den grad også elever og forældre til 
gode.“ (Medarbejder)

4 .ORGANISATIONEN–ETFÆLLESSPROG
På det organisatoriske plan er der således en 
række kontante resultater – som nok ikke alene 
kan tilskrives udviklingsforløbet. Men hos ledel-
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måde, der øger den enkeltes mulighed for at agere 
strategisk kompetent (Hornstrup et al. 2011). Det 
handler også om at øge organisationens mulighe-
der for at trække på medarbejdernes ressourcer 
gennem udviklingen af stærkere relationelle og 
kommunikative kompetencer, hos alle ansatte. 

Strategisk organisationsudvikling i en nutidig 
skole handler i høj grad om at kunne øge top-
down-hastigheden – at de strategiske ledelses-
beslutninger hurtigere og mere effektivt bliver 
omsat til handling af de relevante organisatori-
ske aktører. Men det handler i endnu højere grad 
om at øge kvaliteten af sammenhængskraften 
bottom-up og på tværs af organisatoriske en-
heder. I nutidens og fremtidens skoler vil mange 
mellemledere og medarbejdere have specifikke 
kundskaber, erfaringer og konkret viden, der både 
kan være vital for andre organisatoriske enheder 
og ikke mindst være af afgørende betydning for 
topledelsens evne til at træffe strategisk kompe-
tente beslutninger. 

Organisationer, der med succes kan sprede og 
dele viden, ideer, erfaringer og muligheder og som 
i høj grad evner at trække på alles kompetencer, vil 
både kunne reagere hurtigere og mere kompetent 
på udefrakommende udfordringer eller forandrin-
ger og måske endnu vigtigere, de vil kunne agere 
mere proaktivt i forhold til mulige udfordringer el-
ler i forhold til at skabe nye muligheder.

Hvis enkeltpersoner, grupper og større enheder 
skal være aktive og bidrage hertil, kræver det 
netop, at de på ledelsesmæssig initiativ bliver ak-
tiveret og involveret – som det er sket på Firklø-
verskolen. Involvering giver indsigt, og indsigt gi-
ver handlekompetencer. Vi kender det vel alle selv, 
der er truffet en vigtig beslutning, som betyder, at 
vi skal håndtere vores opgaver på nye måder, el-
ler vi får nye opgaver og nye samarbejdspartnere. 
Hvis vi bliver aktivt involveret i at drøfte bag-
grunden for forandringerne, og hvordan „det nye“ 
bedst kan håndteres, har vi lettere ved at handle 
på en måde der understøtter beslutningen. Det er 
ikke sikkert, at vi er enige – men det vil altid være 
vanskeligere at handle imod intentionerne, hvis vi 
er godt informeret og involveret.

et fælles udgangspunkt for at forstå og arbejde 
med de systemiske ideer i praksis. Det praktiske 
og teoretiske grundlag for forløbet var den syste-
miske teori og praksis, med vægt på grundlæg-
gende principper om cirkularitet, nysgerrighed, 
forstyrrelse, respekt og anerkendelse. 

Et vigtigt udgangspunkt for en systemisk tilgang 
til organisationer er at ændre fokus fra at se det 
enkelte individ som det centrale, til i stedet at se 
på hele det organisatoriske system. (Hornstrup 
et al. 2005) Ved at tage udgangspunkt i cirku-
lære frem for lineære processer skabes der nye 
muligheder for at se problemer og udfordringer 
fra nye vinkler, hvorved der kommer nye mulige 
løsninger til syne. Den cirkulære måde at forstå 
ledelse, samarbejde og kommunikation på, med-
fører en invitation til nysgerrighed og til at afprøve 
nye og uafprøvede kommunikations- og handle-
måder. Nysgerrigheden er med til at generere nye 
perspektiver og bliver en vigtig del af drivkraften, 
når nye ideer, adfærdsmønstre og relationer skal 
udvikles og afprøves. Den systemiske tilgang er 
dermed med til at invitere til at se og forstå hver-
dagen på mange nye måder. Ved at skabe små 
og store forstyrrelser hos den enkeltes måde at 
tænke og gøre tingene på inviterer den systemi-
ske teori til at se nysgerrighed som en vigtig kata-
lysator for forandring og læring. 

For at kunne undersøge mulige løsninger på pro-
blemer må man være åben og nysgerrig over for 
alle de ideer og mulige sammenhænge, der ses 
inden for organisationen. Dette kræver respekt 
og anerkendelse over for den enkeltes stemme. 
Ved at lade alle få en stemme og blive hørt skabes 
brugbare løsninger meget hurtigere. Den syste-
miske teori tilbyder mange forskellige metoder og 
konkrete værktøjer, der gør det muligt at afprøve 
og indføre de ofte komplekse teoretiske antagel-
ser i praksis.

PERSPEKTIVERFORFREMTIDENS
SKOLER:STRATEGISKORGANISATIONS-
UDVIKLING
At arbejde med strategisk organisationsudvikling 
handler også om at gøre de overordnede rammer 
og mål nærværende for alle i organisationen på en 



LITTERATUR
Dienesen, M. (2006); Udviklingsproces på Firklø-

verskolen. www.macmannberg.dk
Hornstrup, C. J. Loehr-Petersen, J.G. Madsen, T. 

Johansen & A.V. Jensen (2005); Systemisk 
ledelse – den refleksive praktiker. Dansk Psy-
kologisk Forlag.

Hornstrup, C. m.fl. (2011); Strategisk relationel 
ledelse. Upubliseret artikel.

Inden for skoleområdet er der en meget lang tra-
dition for decentralisering, og der har i flere år væ-
ret fokus på at skabe bedre og mere professionelt 
samarbejde i selvstyrende team. Men ser vi nær-
mere på, hvordan disse medarbejdere og medar-
bejderteam mere konkret håndterer den ledelses-
mæssige side af at være selv-ledende, så er der 
rigtig stor forskel. På Firkløverskolen er det langt 
hen ad vejen lykkes. En vigtig succesfaktor er og 
har været, at ledelsen både går foran og sætter 
rammerne, og samtidig indtager en langt mere 
guidende og coachende position.
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De seneste år er der indkommet meget få ansøg-
ninger til ledige skolelederstillinger i Holstebro 
Kommune. Måske har de potentielle ansøgere 
lyttet for meget til debatten om skoleledelse, hvor 
man godt kan få det indtryk, at ledelse af en skole 
er et fag for ensomme supermennesker og derfor 

INDLEDNING
I Holstebro Kommunes Skolevæsen er der et øn-
ske om at styrke ledelsessiden med henblik på at 
blive bedre til at imødegå de komplekse krav, der 
stilles til ledelsen i moderne offentlige organisa-
tioner. 

LEDERTEAM-
UDVIKLING
–DET GODE 
 SKOLELEDERLIV
-ETSYSTEMISKSELVEVALUERINGSFORLØB
FORLEDERTEAMIHOLSTEBROKOMMUNESSKOLEVÆSEN

ABSTRACT
Managementteamdevelopmentfocusingon„Thegoodlifeoftheprincipal“
In the school system of Holstebro Kommune we have a desire to strengthen leadership in order to 
be able to address the complex demands of management in modern public organizations.
This article describes how we can improve the management team of the school system by focusing 
on „The good life of the principal“ and self-evaluating. Therefore all the management teams of the 
school system in Holstebro Kommune have gone throug a self-evaluation development, where they 
have asked themselves: Why are we doing, as we do; what can and will we change; and how do 
we do that? 
The development has created value for both the individual manager and the team. The managers 
have reflected on their practices and conditions, which have helped them to develop and improve 
the individual manager’s conditions and the well being of the team. They now appear as a single 
unit for the employees.
For many of the management teams, the process has helped to develop the team towards be-
coming a high performing management team because many of the hallmarks of well-functioning 
team have been promoted. For example: unconditional trust, productive diversity, encouraging int-
eraction and guiding ambition.
Read more about the background, theory and results in this article.

BOMELDGAARD

MARENMØLLER
VESTERGÅRD



LEDERTEAMUDVIKLING–DETGODESKOLELEDERLIV 25

I artiklen vil vi derfor fokusere på, hvordan vi som 
konsulenter kan være med til dels at skabe et 
overblik over implementeringen af teamledelse 
som ledelsesform på kommunens skoler og dels 
at styrke de decentrale lederteams læring og 
ejerskab med selvevalueringsforløbet Det gode 
skolelederliv, som er udviklet af Skoleledernes 
landsforening til udvikling af teamledelse som 
ledelsesform.

Den indre teoretiske ramme for artiklen er Ole 
Fogh Kirkebys tilgang til det moderne lederskab 
samt læringsteorier, der har deres rod i den kul-
turhistoriske tradition. Artiklens ydre erkendel-
sesteoretiske ramme baseres hovedsageligt på 
det socialkonstruktionistiske fundament.

SOCIALKONSTRUKTIONISME
Socialkonstruktionismen bygger på grundanta-
gelsen om, at alt, vi regner for virkeligt, er socialt 
konstrueret. En socialkonstruktionist siger ikke: 
„Der er ingen virkelighed“, men siger, at folk altid 
taler ud fra en kulturel tradition, når de definerer, 
hvad virkeligheden er. Denne forståelse sætter fo-
kus på flere centrale idéer i den socialkonstruktio-
nistiske erkendelsesteori. 

For det første er der tale om et skift i synet på 
„virkeligheden, som den er“, til „virkeligheden, 
som vi forstår den“. F.eks. er det at tale om, at 
medlemmerne af lederteamet i en forandrings-
proces enten er „forandringsparate“ eller „foran-
dringsmodvillige“ ikke en faktuel beskrivelse af en 
organisatorisk virkelighed, men et udtryk for de 
dominerende diskurser og forståelsesformer, som 
vi gør brug af. Når vi betragter verden, beskriver vi 
den altså ikke objektivt og neutralt, men vi kon-
struerer den derimod på en bestemt måde. 

For det andet sætter forståelsen fokus på den 
idé, at de forståelsesrammer, som vi gør brug af, 

ikke haft lysten til at søge. I Holstebro Kommune 
er dette dog langt fra sandheden, fordi alle skole-
ledere indgår i et lederteam, hvor ledelse udøves 
som en holdindsats. Alle skoler har således etab-
leret et lederteam, der defineres som en fast og 
formel gruppe af sideordnede ledere med en over-
ordnet skoleleder for bordenden. 

Et sådan ledelsesmiljø fremhæver vi fra Skoleaf-
delingens side som værende et vigtigt parameter 
for god skoleledelse, og det vil vi gerne fremme 
endnu mere. Dette har vi blandt andet gjort ved 
at sætte fokus på Det gode skolelederliv, og alle 
skolernes lederteam har derfor gennemført et 
selvevalueringsforløb, hvor lederne har fået sat 
ord på den daglige praksis og spurgt: Hvorfor gør 
vi som vi gør, hvad kan og vil vi ændre, og hvordan 
gør vi så det?

Selvevalueringsforløbet har vist sig at være yderst 
givende for mange af lederteamene rundt om på 
skolerne i forbindelse med både trivslen i teamet, 
identiteten som lederteam, den enkelte leders vil-
kår, den daglige dialog og praksis i teamet samt 
andre områder, som vi skal komme ind på i denne 
artikel.

RAMMERNE
I Holstebro Kommune er der 26 skoler. I kom-
munens ledelsesværdier og skolepolitik er team-
ledelse sat på dagsordnen, og der er derfor 
etableret et lederteam på hver skole og SkoleFri-
tidsHjem (SFH) – der er således 25 lederteam, 
idet én skoleleder varetager ledelsen af to skoler. 
Det er yderst forskelligt, hvor langt de decentrale 
skoleledelser er i implementeringen af teamle-
delse. På nogle skoler har man kun teamledelse 
i teorien, men ikke i praksis, mens man på andre 
skoler anvender teamledelse som den naturlige 
ledelsesform.

ORGANISATIONEN„HOLSTEBROKOMMUNESSKOLEVÆSEN“
Holstebro Kommunes Skolevæsen består af 26 skoler inklusiv ungdomsskolen, en specialskole og en privat overbygningsskole. De 
fleste skoler består af en undervisningsdel (skolen) og en fritidsdel (SkoleFritidsHjem). I skolevæsnet undervises 6500 elever. Un-
dervisning og pasning af børnene varetages af ca. 800 lærere og pædagoger. Fundamentet for såvel skolevæsenets pædagogiske 
udvikling som personalepolitikken er den anerkendende tilgang. 
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munale organisation skal især lederen være bevidst 
om at lede processerne frem til resultaterne. Lige-
som alle skal være bevidste om vores samarbejds-
partnere samt sikre dialog og hurtige beslutninger, 
hvor det er muligt. Der stilles store krav til lederen i 
Holstebro Kommune, der både skal være katalysa-
tor for en god service til alle interessenter og sam-
tidig være udviklingsorienteret. Endvidere skal le-
delsen være synlig, innovativ og resultatorienteret, 
have fokus på generel ledelse og strategisk ledelse. 
Samtidig skal der skabes et positivt arbejdsmiljø, 
hvor kompetente og engagerede medarbejdere ud-
fordres og udvikles. I skolevæsnet er ledelse derfor 
et selvstændigt tema i kommunens skolepolitik, 
og der lægges blandt andet vægt på, at de mange 
bolde, der er i luften, håndteres i ledelsesteam. Fra 
centralt hold er vi fokuserede på vores ansvar for 
at skabe og opretholde gode vilkår for ledelse på 
skolerne. Vi mener, at potentialet for god skolele-
delse er enormt, så i Holstebro Kommune ønsker 
vi at styrke ledelseskraften på skoleområdet ved at 
italesætte og udvikle indsatsen for skolernes leder-
team.

STATUSOVERIMPLEMENTERING
Det årlige skoleudviklingsbesøg på Holstebro 
Kommunes skoler gav indsigt i, at det var vidt 
forskelligt, hvordan de 25 decentrale lederteam 
samarbejder om de daglige ledelsesudfordrin-
ger. Med baggrund i en fasemodel (Hornstrup og 
Loehr-Petersen 2005) har vi forsøgt at illustrere, 
hvilket udviklingsstadium de forskellige skolele-
derteam befandt sig på inden selvevalueringsfor-
løbet: 

er historisk og kulturelt specifikke. Vores syn på 
ledelse skabes altid i en bestemt tidsmæssig pe-
riode og kulturel sammenhæng, som har betyd-
ning for, hvad vi forstår ved god ledelse. Der er så-
ledes mange mulige versioner af virkeligheden, og 
ingen af dem er som udgangspunkt mere sande 
end andre. 

For det tredje peger forståelsen på den idé, at vores 
viden om verden skabes og vedligeholdes i sociale 
processer. Lederteamet konstruerer sin viden om 
skolens organisatoriske verden i det sprog og den 
kommunikation, som teammedlemmerne gør brug 
af i deres daglige interaktion med hinanden. Leder-
teamets viden skabes således i relationer mellem 
mennesker. 

Det leder frem til den fjerde og sidste pointe, nemlig 
at viden og social handling går hånd i hånd i et so-
cialkonstruktionistisk perspektiv. Bestemte virke-
lighedsforståelser i lederteamet skaber og vedlige-
holder en bestemt ledelsespraksis, mens en anden 
praksis udelukkes. Den socialkonstruktionistiske 
erkendelsesteori flytter fokus fra en interesse i sik-
ker og sand viden til en interesse i lederteamets in-
teraktion og meningsskabende processer.

LEDELSESVÆRDIERNE
I Holstebro Kommunes fælles ledestjerne er vores 
organisatoriske værdisæt – glæde, udvikling og 
udsyn – gengivet. I Holstebro Kommune tillægges 
det stor værdi, at lederne servicerer og understøt-
ter borgere, politikere og medarbejdere. I den kom-

FASEMODEL,DERVISERUDVIKLINGSSTADIETFORDEETABLEREDELEDERTEAMPÅHOLSTEBROKOMMUNESSKOLER .

Løsgruppe–stadie3 Fastgruppe–stadie2 Team–stadie1

Opgave Fortrinsvis individuelle opgaver Individuelle og fælles opgaver Fortrinsvis fælles opgaver

Ansvar Fortrinsvis individuelt ansvar Individuelt og fælles ansvar Fortrinsvis fælles ansvar

Information/
Kommunikation

Nogen gensidig information og kom-
munikation

Betydelig gensidig information og 
kommunikation

Meget gensidig information og kom-
munikation

Samarbejde Lidt samarbejde Noget samarbejde Meget samarbejde

Gensidigafhæn-
gighed

Lav gensidig afhængighed Nogen gensidig afhængighed Høj gensidig afhængighed

Lederteampå
skolernefordeltpå
udviklingsstadier

7 10 8
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SELVEVALUERINGSFORLØBET „DET GODE
SKOLELEDERLIV“
Ønsket fra Skoleafdelingens side er, at flere leder-
team på skoler og SFH skal blive højtydende team. 
Som et led i beslutningen om at styrke ledelses-
kompetencerne på skolerne har skolernes leder-
team derfor gennemført et selvevalueringsforløb. 
Forløbet er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Skoleafdelingen og HR-Udvikling i kommunen 
med inspiration fra det værktøj, Skolelederfor-
eningen har udarbejdet. Formålet med selveva-
lueringsforløbet er, at lederteamet tilvejebringer 
en fælles og systematisk viden om den konkrete 
organisering og ansvarsfordeling i lederteamet og 
en forståelse af, hvad der kendetegner kvalitet i 
teamets ledelsespraksis. Endvidere skal forløbet 
gerne sætte en proces i gang, der understøtter 
den enkelte leders refleksion og handling, så lede-
ren udvikler et godt skolelederliv.

SELVEVALUERINGSVÆRKTØJET
Skolelederforeningen har udviklet et selvevalu-
eringsværktøj til lederteam på skoleområdet. Med 
dette værktøj kan skolens lederteam gennem-
føre et selvevalueringsforløb, der leder frem til en 
målrettet indsats i forhold til at: forbedre trivslen 
i teamet og for det enkelte teammedlem; styrke 
identiteten som lederteam; sætte fokus på at 
styrke rammer og vilkår for ledelse i skolen; sætte 
en positiv dagsorden for skolelederes arbejdsliv 
og for rekruttering og fastholdelse af skoleledere. 
Endvidere kan værktøjet supplere og støtte ud-
viklingen af den daglige dialog og praksis i skolens 
lederteam. At selvevaluere er at sætte ord på den 
daglige ledelsespraksis og spørge: „Hvorfor gør vi, 
som vi gør; hvad kan, og vil vi ændre; og hvordan 
gør vi så det?“ På baggrund af disse refleksioner 
og diskussioner skal teamet opstille visioner for 
fremtiden og lave en konkret handleplan. Værk-
tøjet fra skolelederforeningens hjemmeside stiller 
konkrete spørgsmål til ledelsesteamet, som med-
lemmerne kan reflekterer over og arbejde med.

FASERNEIFORLØBET
Et selvevalueringsforløb er inddelt i tre faser. Til 
hver fase hører en række arbejdsspørgsmål. De tre 
faser er illustreret i nedenstående model: 

Fasemodellen og erfaringerne fra skoleudvik-
lingsbesøgene viser, at ud af skolernes 25 leder-
team befinder 7 team sig på stadie 3 – den løse 
gruppe; 10 team på stadie 2 – den faste gruppe 
og 8 team på stadie 1 – teamet – på vejen mod 
at udvikle det højtydende lederteam. Om et le-
derteam er på det ene eller det andet udviklings-
stadium, afhænger af, hvor veldefinerede og am-
bitiøse teamets fælles mål, prioriteter, værdier og 
indsatsområder er. Det kommer også an på, hvor 
afhængige teammedlemmerne er af hinanden i 
udførelsen af de individuelle og fælles opgaver, og 
teamets mestringsevne i forhold til at udføre og 
udvikle teamets arbejdsprocesser. 

Væksthus for Ledelse har fundet frem til fem 
kendetegn ved velfungerede lederteam, som det 
er Skoleafdelingens ambition, at de 25 lederteam 
i Holstebro Kommunes Skolevæsen skal arbejde 
med, så det enkelte lederteam udvikler flere po-
sitive og løfterige fremtidsbilleder om teamets 
ledelsespraksis og udvikler sig imod at være et 
højtydende lederteam. De fem karakteristika for 
et velfungerende lederteam er: Ubetinget til-
lid – teammedlemerne forudsætter, at de altid 
kan stole på hinanden; Produktiv forskellighed 
– teammedlemmerne udnytter hinandens ind-
byrdes forskelle konstruktivt; Opløftende samspil 
– teammedlemmerne gør hinanden bedre gen-
nem et generøst engagement; Markant leder-
skab – chefen for teamet engagerer sig tydeligt 
i teamets fremdrift og til sidst Styrende ambition 
– teammedlemmerne bæres af en stærk vilje til 
at udrette noget særligt sammen (Jørgensen 
2010). 

Selvevalueringsforløbet er med til at flytte leder-
teamets fokus til disse positive fremtidsbilleder 
og udvikle sig hen imod disse. Vi tror ikke på, at 
man kun kan læse sig til at blive en god skolele-
der, men vi er overbeviste om, at lederuddannelse 
og refleksioner over ledelsespraksis kan skærpe 
opmærksomheden over lederjobbets problemstil-
linger og udfordringer samt styrke udviklingen af 
skolelederens ledelsesteknikker. 
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i gang med processen. Den sidste mulighed var at 
få tilknyttet en proceskonsulent fra HR-Udvikling, 
som deltager i planlægningen og styrer proces-
sen.

En af skolerne beskriver sit forløb således: „Vi af-
holdte først et teammøde for at diskutere, hvor-
dan vi ville gribe processen an. Vi blev hurtigt 
enige om, at vi måtte ud af huset for at kunne for-
dybe os i analysen og vurderingen af vores praksis 
samt diskutere de mere langsigtede mål. Vi hev 
derfor en hel dag ud af kalenderen, hvor vi satte 
os i et sommerhus og selvevaluerede. Vi havde 
forinden ført logbog over et par arbejdsdage, hvil-
ket var en stor øjenåbner for os – vores dagligdag 
var hovedsageligt fyldt med ad hoc-opgaver og 
brandslukkeri. Vi kom rigtig langt i processen på 
sådan en dag, og det gav os en masse at arbejde 
videre med. Vi har siden fulgt op på nogle af tin-
gene på et teammøde og har aftalt sådan en hel 
strategisk dag igen om et halvt år.“

TIDSPLANEN
Selvevalueringsforløbet er gennemført af skoler-
nes lederteam fra medio november 2010, hvor 
processen introduceredes på et skoleledermøde. 
Herefter har lederteamene gennemført proces-
sen, hvorefter teamet er mødtes med lederteam 
fra sparringsskoler for at drøfte processen og eva-
luere forløbet. 

Forløbet blev afsluttet primo marts 2011, hvor 
de indhøstede erfaringer blev evalueret på en te-
madag for hele ledergruppen. Nogle team er dog 

Fase a: Her skal lederteamet sætte sin nuvæ-
rende praksis under lup. Teamet skal beskrive, 
hvad der kendetegner organiseringen og opga-
vevaretagelsen, og skildre, hvordan der arbej-
des med at sikre en fælles kvalitetsforståelse af 
teamets ledelsespraksis.

Fase b: I denne fase skal lederteamet gøre sin 
praksis til genstand for en systematisk analyse og 
vurdering samt diskutere en række problemstil-
linger og vurdere både formelle og uformelle ram-
mer, som påvirker skolelederlivet. 

Fasec: Her skal lederteamet på baggrund af dets 
beskrivelser, analyser og vurderinger i fase a og 
b beslutte og sætte mål for, hvad det konkret vil 
udvikle og prioritere i den fremtidige praksis. Ef-
ter at have gennemført selvevalueringsforløbet 
vil lederteamet med handleplanen have et solidt 
grundlag for dels at udmønte en ny ledelsesprak-
sis og på den måde medvirke til et forbedret sko-
lelederliv. For at fastholde den positive udvikling 
kan lederteamet med fordel gennemføre selveva-
lueringsforløbet igen om nogle år, eller hvis leder-
teamet får et nyt medlem. 

Alle lederteam har haft tre valgmuligheder for 
gennemførelsen af selvevalueringsforløbet. En 
valgmulighed var at gennemføre forløbet selv-
stændigt i teamet med eventuel hjælp eller in-
spiration fra Skolelederforeningens selvevalu-
eringsværktøj. En anden mulighed var at få et 
sparringsmøde med en konsulent fra skoleafde-
lingen eller HR-Udvikling som hjælp til at komme 

MODEL,DERVISERSELVEVALUERINGSFORLØBETSFASER:

(www.skolelederne.org)
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MODEL,DERVISERSELVEVALUERINGSFORLØBETSFASER:

(www.skolelederne.org)

til at udvikle og forbedre den enkelte leders vilkår 
samt trivslen i teamet. 96 % af lederteamene er 
enige i, at forløbet har fået dem til at reflektere 
over deres vilkår som leder, og over halvdelen me-
ner, at denne refleksion har udviklet og forbedret 
deres vilkår. 

Der, hvor forløbet især har udviklet teamene, er på 
den ubetingede tillid. „Vi er blevet mindre bange 
for at drøfte alt i teamet, fordi vi nu har fået af-
stemt forventninger og ved, at vi vil det samme 
og har tillid til hinanden“ beskriver en leder, og en 
anden uddyber „Vi har opnået en platform, vi kan 
arbejde ud fra – vi har tillid til at kunne vende alt.“ 

Opløftende samspil og styrende ambition er li-
geledes to kendetegn, som er blevet styrket i 
forløbet. Mange ledere udtaler, at det opløftende 
samspil er blevet fremmet ved, at sparring med 
hinanden omkring opgaver er blevet en mere na-
turlig del af vores hverdag – i og med tilliden i 
teamene er styrket, bliver det nemmere at sætte 
sig ind i hinandens opgaver og udfordre samt 
bakke hinanden op. „De to faggrupper (skole og 
SFH (red.)) samarbejder bedre nu. Vi er gået ind 
i hinandens arbejdsområder og har fundet ud 
af, at vi kan udveksle megen viden og erfaringer 
og har større respekt for hinandens faggrupper.“ 
Den styrende ambition er fremmet, idet mange 
af teamene har fået formuleret nogle fælles mål-
sætninger for skolerne, som lederne har en stærk 
vilje til at nå. „Her vil vi hinandens succes, og det 
bliver en fælles succes, når vi når til resultater,“ 
udtaler en leder. 

På flere skoler har forløbet også haft en bredere 
effekt end blot i teamet for lederne. „Vi fremstår 
nu som en mere samlet enhed som team for både 
skole og SFH. Medarbejderne kan mærke, at når 
der gives en besked fra en leder, er det en besked 
fra hele teamet. Vi ved, hvor hinanden står, og 
derfor ved vi, at teamet altid er bag os i de udmel-
dinger, vi kommer med. Det skaber mindre forvir-
ring for både os som ledere og for medarbejderne, 
at vi ikke stikker i hver sin retning.“ I et andet 
team udtaler en leder: „Bare det at lære hinanden 
bedre at kende ved at reflektere over arbejdslivet, 
har styrket os som team. Fungerer teamet, smit-
ter det af helt ned til den mindste praksis. Vi står 

stadig i gang med processen, da det er meget in-
dividuelt, hvor lang tid de enkelte lederteam har 
valgt at benytte. 

Der er blevet udarbejdet en evalueringsrapport, 
som evaluerer forløbet og undersøger, hvilken 
værdi det har givet de forskellige lederteam at 
gennemføre et sådan selvevalueringsforløb. Eva-
lueringen er udarbejdet på baggrund af et spør-
geskema, som alle lederteam har svaret på samt 
seks fokusgruppeinterview. 

SAMMENFATNINGAFRESULTATERNE
Der er en bred enighed om, at der har været stor 
tilfredshed med forløbet i lederteamene på sko-
leområdet. 

Det er tydeligt, at opgaven ved præsentatio-
nen mange steder ikke blev mødt med kyshånd, 
da den syntes en smule uoverskuelig, og mange 
beskriver, at det var svært at se formålet med et 
sådan forløb, før det blev afprøvet. I en travl hver-
dag kan det være svært at afsætte tid til at selv-
evaluere, da den daglige drift fylder meget, men 
da teamene kom i gang, blev det tydeligt for de 
fleste, at det faktisk gavner dem som ledere at 
reflektere over egen praksis og vilkår. 

Der er gennemsnitligt blevet brugt 7-9 timer på 
forløbet, og ¾ mener, at tiden, de har brugt, i høj 
eller meget høj grad, står mål med den værdi, det 
har skabt for teamet. Den sidste ¼ har svaret i 
nogen grad. Derudover viser det sig, at 87% er 
enige i, at et lignende forløb skal gennemføres i 
alle lederteam på skoleområdet igen om fx 3 år.
„Vi har fået utrolig meget værdi af forløbet og vil 
fortsætte processen ved at afsætte mere tid til 
refleksion og sparring i teamet noget oftere. Det 
er ikke sikkert vi selv kan se om tre år, at der er 
brug for et sådan forløb igen – når hverdagen kø-
rer, er det ikke sikkert, man får sat tid af til det, så 
derfor er det fint, det kommer ovenfra. Vi troede 
bestemt ikke, vi havde brug for at selvevaluere i 
vores team, men det har vist sig, at det var utrolig 
værdifuldt“, udtaler en leder i et fokusgruppein-
terview. 

Forløbet har fået lederne til at reflektere over de-
res praksis og vilkår, hvilket også har været med 
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eller selvskabende. Konkret betyder det, at leder-
teamet forstår verden ud fra dets egen logik og 
rationalitet, som er formet af teamets viden, erfa-
ringer, normer og værdier. 

Som konsulenter kan vi aldrig få fuldstændig ad-
gang til et lederteams måde at se verden på. Det 
er kun gennem kommunikation, at vi kan koble 
os på lederteamets forståelsesramme og skabe 
mulighed for at koordinere vores dialog med hin-
anden. Der er således et mulitivers af lige gyldige 
virkelighedsopfattelser. For os er det interessant 
at vide, at udvikling i et lederteam sker, når team-
medlemmerne får lejlighed til at se de oplevede 
udfordringer i en anden meningsskabende ramme 
end den, som de normalt gør brug af. Selvevalu-
eringsforløbet har således inviteret teammed-
lemmerne til både at indtage en metaposition i 
forhold til teamets ledelsespraksis og til en dialog 
om denne praksis. 

Mads Hermansen taler om den gyldne forun-
dringszone, hvor konsulenten gennem dialogen 
med lederteamet åbner nye døre og fascination, 
som får lederteamet til ved egen kraft at rette sit 
engagement mod den ledelsespraksis, hvor læ-
ringen skal foregå (Hermansen 2010). En konse-
kvens af menneskelige systemers autopoietiske 
karakter er, at teamets forandring af ledelses-
praksis ikke kan styres udefra. Forandringer sker 
kun, hvis vi skaber tilpassede forstyrrelser i form 
af spørgsmål, som giver lederteamet mulighed 
for at samskabe nye perspektiver og idéer til le-
delsespraksis og integrere dem i teamets allerede 
eksisterende relationer og betydningssystemer. 
Cirkulære og refleksive spørgsmål, der kan under-
søge lederteamets kommunikationsmønstre og 
udvide dets læringsrum, er derfor et vigtigt værk-
tøj for os som konsulenter, og det har vist sig at 
give værdi til lederne og teamene at blive forstyr-
ret af spørgsmål, og de har således udviklet sig og 
fået øje på nye potentialer. For mange af teamene 
er det ved hjælp af de spørgsmål, som bliver stillet 
i selvevalueringsværktøjet, mens det for andre har 
været en konsulent udefra, som har stillet spørgs-
mål til refleksion i teamet. 

Eksempel på en fase med spørgsmål i selvevalu-
eringsværktøjet:

sammen som team over for medarbejdere, elever 
og helt ud til forældrene.“

LEDERTEAMETSKOMPETENCEROG
LÆRING
Forandringer er et grundlæggende vilkår i det 
postmoderne videnssamfund, og skolelederne må 
forholde sig til, at livslang kompetenceudvikling er 
et bestandigt element i lederlivet. Et lederteams 
kompetencer udtrykker teamets potentiale i form 
af dets samlede tilegnede viden om ledelse og 
praktiske formåen inden for ledelsesfeltet. Kom-
petencerne er afledt af, hvad det enkelte team-
medlem har lært fagligt og socialt i lederteamet. 

Lave og Wenger (Hansen 2008) ser læring på 
gruppeniveau som en social praksis, og i leder-
teamet sker læring således gennem den kulturelle 
socialisering i teamets interaktion, hvilket blandt 
andet ses i evalueringen af selvevalueringsforlø-
bet, som har skabt læring hos mange ledere. Det 
kan også konstateres, at læring forankres i team-
medlemmet gennem en kognitiv refleksiv prak-
sis i en socialiserende interaktion med de øvrige 
teammedlemmer. „Jeg har fået defineret mig selv 
som leder. Jeg har set et spejlbillede af mig selv 
ved at få sat ord på mit lederskab. Det har helt 
sikkert skabt læring hos mig og kvalificeret mig 
som leder at få italesat mit spejlbillede,“ beskriver 
en leder om den læring, han har oplevet i forløbet.

DETSYSTEMISKELÆRINGSRUM
I et systemisk perspektiv er lederteamets lærings-
rum en uadskillelig del af den sammenhængende 
og komplekse skoleorganisation, hvis enkelte dele 
er gensidigt forbundne kar, som påvirker og ska-
ber hinanden. Alt, hvad et lederteam foretager 
sig, har indflydelse på skolen som helhed. Begi-
venheder, handlinger og udsagn i skolens hverdag 
kan ikke forstås i sig selv, men får betydning i de 
relationer og meningsskabende rammer, som de 
indgår og indlejres i. 

Den systemisk inspirerede konsulent har en cir-
kulær tilgang, hvor hver enkelt begivenhed ses 
som del af et større mønster. Den systemiske 
konsulent tænker således i helheder, relationer 
og sammenhænge. I den systemiske forståelse 
er et lederteam autopoietisk, dvs. selvreferende 



LEDERTEAMUDVIKLING–DETGODESKOLELEDERLIV 31

skoleledelse er, må lederteamet iflg. Fogh Kirkeby 
(Larsen 2007) styrke evnerne til at metareflek-
tere over egen såvel som andres ledelsespraksis 
og tænkning, så lederteamets phronesis konstant 
udbygges. Phronesis kan ses som målet for leder-
teamet i form af en praktisk erfaringsbaseret vis-
dom om skoleledelse. Det lederteam – der har op-
nået phronesis – ved således, hvad der er rigtigt 
at gøre i forhold til en given ledelsesmæssig ud-
fordring. Den nødvendige forudsætning for phro-
nesis er hexis – den praktisk filosofisk funderede 
„ledertræningsbane“ – som hjælper lederteamet 
til at udvikle phronesis på gruppeniveauet. For 

DETNYELEDERSKAB
Ole Fogh Kirkeby har udviklet nogle værktøjer 
til at forholde den konkrete ledelsespraksis til et 
normativt begreb om ledelse (Kirkeby 2009), 
som lederteamet og konsulenten kan bruge. Et 
lederskab indeholder skolelederens personlige 
svar på, hvad der er god skoleledelse, men også de 
nødvendige evner og den praktiske kunnen til at 
omsætte den retningsgivende idé om god skole-
ledelse til en konkret ledelsespraksis. Spørgsmå-
let om god ledelse har filosofisk karakter, og det 
er ikke muligt én gang for alle at svare på, hvad 
god ledelse er. For at blive klogere på, hvad god 
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tion samt opfange og forstærke fortællinger, der 
skaber mening og gode resultater i lederteamet. 
Som konsulenter skal vi også sammen med leder-
teamet udforske, gå på opdagelse, stille refleksive 
spørgsmål, skabe læring og være åbne over for at 
se teamets udviklingspotentialer. Anerkendende 
udforsknings fundament er dels idéen om, at for-
andring og udvikling i et lederteam sker bedst ved 
at fokusere på det, der lykkes og fungerer, dels den 
heliotropiske idé om, at et lederteam altid udvikler 
sig i retning af de mest positive og løfterige frem-
tidsbilleder. Som anerkendende og udforskende 
konsulent har vi således med baggrund i selveva-
lueringsforløbet sammen med lederteamet sat 
rammerne for, at teamet kan skabe billeder af den 
ønskværdige fremtidige ledelsespraksis og har 
fundet veje til at realisere denne praksis.

AFSLUTNING
Det er tydeligt, at selvevalueringsforløbet har ryk-
ket flere lederteam i fasemodellen mod det højt-
ydende team. Teamene har fået formuleret fælles 
og ambitiøse mål, og mange ledere nævner, at 
teamet er blevet en fælles enhed, der har tillid til 
hinanden, bakker hinanden op og har høje fælles 
ambitioner. For nogle lederteam er der et stykke 
vej at gå, inden de kan kaldes for højtydende, men 
forløbet her har været med til at skubbe udviklin-
gen i en positiv retning. 

Hvis vi ønsker at få ambitionen om at få flere højt-
ydende lederteam på skolerne indfriet, så skal vi 
som konsulenter styrke lederteamets motivation, 
læring og ejerskab til teamledelse. Processen om-
kring selvevaluering har haft stor indvirkning, så-
dan at mange lederteam har flyttet sig til stadie 
2 og 1 eller forblevet på stadie 1 i Hornstrup og 
Loehr-Petersens fasemodel. 

Selvevalueringsforløbet fokuserer særligt på de 
decentrale lederteams praksis i en politisk kon-
tekst, ledelse mellem drift og forandring, relatio-
ner i skolevæsnet samt på lederteamets praksis. 
Selvevalueringsforløbet har således uddannet 
„refleksive praktikere“, der nu har teoretiske og 
analytiske kompetencer, som de forstår at an-
vende på de praktiske ledelsesudfordringer, og 

at lederteamet kan etablere og have udbytte af 
hexis, er det en betingelse, at teamet har en fi-
losofisk holdning og kunnen. Lederskabet udvik-
les således gennem lederteamets anvendelse af 
mangfoldige iagttagelses- og refleksionsevner 
og åben opmærksomhed i forhold til den daglige 
ledelsespraksis. Det er netop i lederteamets sam-
spil, at teammedlemmets phronesis på individni-
veau udbygges, og udviklingspotentialet træder 
frem. 

DEN ANERKENDENDE OG UDFORSKENDE
KONSULENT
Lev Vygotskys udtryk „at vokse ind i kulturen“ 
om den dialektiske proces kan beskrive, hvordan 
et lederteam udvikler sin phronesis. Lederteam-
ets læring knyttes til de erfaringer, som det får på 
ledertræningsbanen – hexis. Zonen for nærmeste 
udvikling – ZNU – placerer sig udviklingsmæs-
sigt mellem zonen for den aktuelle udvikling, den 
ledelsespraksis, teamet aktuelt mestrer, og zo-
nen for potentiel udvikling, altså den fremtidige 
ledelsespraksis som teamet udvikler gennem 
selvevaluering med bistand fra konsulenten. Vi 
må derfor sætte os ind i lederteamets aktuelle 
udviklingszone og have kendskab til teamets ak-
tuelle motivationer og intentioner for, at vi som 
konsulent kan bidrage til en motiverende læring, 
der understøtter teamets hexis i dets nærmeste 
udviklingszone med henblik på udbygning af le-
derteamets phronesis. Derfor har der i selveva-
lueringsforløbet været mulighed for at vælge at 
afholde et sparringsmøde til opstart af processen 
eller benytte en proceskonsulent, så teamet kan 
få bistand til at udvikle sig fra det sted, hvor det 
pågældende team befinder sig. „Proceskonsulen-
ten satte sig i vores sted og bekræftede os i det, vi 
går og laver og den energi, vi udviser for vores felt. 
Hun var en vejleder og inspirator, der fik os til at 
reflektere over vores hverdag, og hvad vi ønsker at 
forbedre,“ udtaler en leder om teamets forløb med 
en proceskonsulent. 

Et andet nyttigt konsulentværktøj er: Apprecia-
tive Inquiry – anerkendende udforskning – som 
er baseret på to grundpiller (Pjetursson 2009). 
Vi skal som konsulenter anerkende, værdsætte 
og bekræfte værdifulde bidrag i teamets interak-
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som kan tænke og handle strategisk og normativt 
reflekteret inden for en politisk skolekontekst. 

Selvevaluering er langt fra slut i Holstebro Kom-
mune. Det har givet så godt et resultat på sko-
leområdet, at HR-Udvikling vil anbefale andre 
ledergrupper også at gennemføre et lignende 
selvevalueringsforløb. Selvevalueringsværktøjet 
fra skolelederforeningen fanger essensen i at 
selv evaluere godt, og det kan udmærket benyttes 
på andre områder end skoledrift.

Det daglige ledelsesarbejde skygger generelt ofte 
for, at ledelsen ser indad på sig selv. Det er dog 
en vigtig proces for lederlivet at få afklaret ledel-
sesroller, -kompetencer, -ansvar og lederidentitet 
i teamet for at blive et velfungerende lederteam.

Haslebo & Partnere er et erhvervspsykologisk konsulenthus, der har eksisteret siden 1991. Vi arbejder med udvikling af ledelse, følgeskab og 
samarbejde i organisationer, der ønsker at øge det fælles ansvar med fokus på sprogets skabende kraft. Læs mere på www.haslebo-partnere.dk.
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Vi har åbnet en filial i Ribe for at være tættere
på vores jyske kunder. Filialen ligger i hjertet af byen 
nær Domkirken på Grydergade 5a, 6760 Ribe. Her 
afholder vi individuel sparring med ledere eller kon-
sulenter, ledergruppesparring, arbejdsseminarer, 
indledende konsultationer, mv.

Med ansættelsen af organisationsudviklingskonsulent Gro Emmertsen 
Lund har Haslebo & Partnere udvidet sin palet af konsulentydelser. 
Disse omfatter nu også følgende:

Ny filial i Ribe

Workshop om Anerkendende 
brugerevaluering

Konsulentydelser

Workshoppen er udviklet af Gro Emmertsen Lund og 
Gitte Haslebo. Den gennemføres med udgangspunkt 
i den nyeste evalueringsteori og en anerkendende 
tilgang til læring, kvalitetsforbedringer og organisa-
tionsudvikling. Målgruppen er ledere, konsulenter 
og evalueringsansvarlige medarbejdere, der ønsker 
at få inspiration til deres arbejde med brugerevalu-
ering. Workshoppen foregår i vores lokaler i Ribe på 
følgende datoer.

Workshop 1: Mandag d. 19. sept. kl. 9.00-14.00
Workshop 2: Mandag d. 10. okt. kl. 9.00-14.00

• Evalueringsfaglig sparring til ledelse eller arbejdsgruppe, der skal træffe 
   beslutninger om evalueringsform, metodevalg, organisering af 
   evalueringen, mål, rammesætning, mv.
• Proceskonsulentbistand til opfølgning på en evaluering eller undersø-
   gelse og gennemførsel af dialogbaserede processer med henblik på 
   fælles læring og kvalitetsforbedringer.
• Interne kurser, inspirationsforedrag og arbejdsseminarer om evaluering, 
   akkreditering og kvalitetssikring.
Alle konsulentydelser tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative 
tilgange til organisationsudvikling.
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ABSTRACT
Workingappreciativelyinstrongpoliticalenvironments
The main theme of this article is a question whether the systemic and appreciative way of working 
as a consultant comes to some kind of a hold when we work in environments where power and 
politics are the main agendas to define the context for the people involved in organisations and 
projects. 
I examine this question from two theoretical points of view. First I look into positioning as a way to 
understand what is going on in these environments. How can I as consultant light up the context 
in which I am going to work by examining the „map of positions“? Second I discuss whether or 
not it is a useful instrument to make hypothesis about the context I will be defining, and how the 
participants possibly will act together in this context.
My answer is; as long as we stay open minded and curious about all the other possible hypothesis 
around the one chosen, it is an important way of working to make as many hypothesis about the 
positioning possibly taking place in environments guided by power and strong positioning with the 
aim of mapping possible ways to direct the process planed to make the best outcome possible. 
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del end den, hvor organisationsudvikling foregår. 
I dette tilfælde vidste jeg, at den adskillelse ikke 
var mulig, fordi arrangementet og dets gennem-
førelse var af politisk karakter, og fordi deltagerne 
kom fra forskellige forbund med modsatrettede 
interesser på det politiske plan. 

Baggrunden for at bringe netop dette emne ind 
i forhold til denne artikel er et nysgerrigt spørgs-
mål om, hvorvidt den systemiske tilgang har en 
begrænsning i anvendelsen i miljøer, der er meget 
styret af strategiske magtrelationer, og hvor den 
personlige og strategiske positionering kan be-
tyde mere end organisatoriske resultater. 

OPGAVEN
Det var første gang, at hele samarbejdsgruppen 
skulle samles og drøfte den konkrete samar-
bejdsaftale og det konkrete projekt. Min ramme 
for arbejdet var, at jeg i første omgang havde én 
arbejdsdag sammen med de otte personer, der 
udgjorde samarbejdsgruppen. 

Samarbejdsgruppens medlemmer er konsulenter 
i de enkelte faglige forbund. Flere af dem er po-
litisk valgte, men de er samtidigt lønnede med-
arbejdere i de respektive forbund. Det betyder, at 
der er meget stor forskel på, hvilke positioner de 
enkelte konsulenter oplever sig selv i. Her er yder-
punkterne på den ene side en position som em-
bedsmand, der skal løse en organisatorisk opgave, 
og på den anden side en position som (politisk) 
repræsentant for sit forbund. Konsulenten indta-
ger en position som udøver af et politisk mandat 
på et lønnet grundlag.

Jeg havde som udgangspunkt kun ét møde til 
min rådighed til at skabe det ønskede mål. Det er 
kort tid til at introducere anerkendende tilgang i 
et miljø, der er meget præget af relationer, der i 
vid udstrækning baserer sig på en navigation over 
for hinanden, hvor GPSen er indstillet på magt, og 
derfor var min forberedelse af mødet meget præ-
get af et fokus på umiddelbart meningsskabelse 
for deltagerne mere end at nå dybt ned i hele det 
anerkendende univers. Af samme grund aftalte 
jeg et indledende møde med min opdragsgiver 
som en del af forberedelsen af mødet. Her var det 

BAGGRUND
Magt, politik og anerkendende tilgang er måske 
ikke noget, der lyder som forenelige ord. Jeg har 
alligevel gjort forsøget med at arbejde anerken-
dende i et stærkt fagforeningsmiljø for at afprøve, 
om det kunne skabe en anderledes samarbejds-
kultur, der fokuserer på, hvad organisationerne 
er sat i verden for (organisationens perspektiv), 
frem for et fokus på enkeltpersoners mere eller 
mindre ideologiske dagsordener. Denne artikel 
handler om overvejelserne bag det at arbejde be-
vidst anerkendende i et stærkt politisk miljø med 
det formål for øje at skabe et strategisk udsyn på 
de relationelle forhold i organisationen og samar-
bejdsgruppen.

INDLEDNING
Da jeg arbejdede som organisationskonsulent i en 
paraplyorganisation, fik jeg på et tidspunkt en in-
vitation til at komme ud og arbejde med en række 
fagforbund. Forbundene var gået sammen i en 
samarbejdsgruppe, der havde til opgave at plan-
lægge og gennemføre et større ungdomsarran-
gement. Min primære opgave var at arbejde med 
samarbejdskulturen i gruppen, som min rekvirent 
med egne ord oplevede som ikke særligt anerken-
dende gruppens medlemmer imellem. En hold-
ning, som hun, igen med egne ord, ikke var alene 
om at have. Hun ville gerne have resten af grup-
pen til at få et indblik i en anerkendende tilgang 
tilpasset den kontekst, de stod i, for på den måde 
at skabe den bedst mulige samarbejdskultur om-
kring arrangementet. En sekundær opgave var at 
tilrettelægge en proces, der kunne være med til 
at skabe et fælles udgangspunkt og fundamentet 
for en god samarbejdsaftale parterne imellem.

Inden jeg kom ud til første møde, var jeg klar over, 
at de deltagere, jeg skulle møde, alle var del af 
stærkt politiske miljøer, der hvor de kom fra, og at 
deltagerne derfor repræsenterede stærke politi-
ske holdninger til sagen (uanset hvilken sag det 
kunne handle om). Jeg har tidligere arbejdet i po-
litiske partier, men kun på de interne linjer, altså 
inden for et snævert felt i samme organisation. 
Her kan det ofte lade sig gøre at skille politik fra 
organisation og dermed bringe den mere strate-
giske politiske kamp over på en anden banehalv-
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can be understood as the discursive construction 
of personal stories that make a person’s actions 
intelligible and relatively determinate as social 
acts and within which the members of the con-
versation have specific locations.“ (Harré, 1999).

Ved indledningsvis at skabe en hypotese om de 
positioner, deltagerne vil vælge at indtage som 
repræsentanter for deres organisationer, får jeg 
værdifuld information til min forberedelse. Det 
giver mig også en konkret og konstruktivt ud-
gangspunkt for at være opmærksom på den posi-
tionering, der mere konkret sker mellem deltagere 
undervejs i mødet. Ved at tænke ud fra både de 
forskellige positioner og den løbende positione-
ring, der er i spil her og nu, og som kunne komme 
i spil på et senere tidspunkt, bliver det muligt 
at arbejde mere proaktivt med disse undervejs 
i processen. Det giver mig både mulighed for at 
gå på opdagelse i disse positioner og at facilitere 
processen, så deltagerne ligeledes får mulighed 
for at være opmærksomme på, reflektere over og 
skifte positioner undervejs i processen. 

Ved at anvende positioneringsteorien kunne jeg 
tegne et mentalt landkort over de enkelte del-
tagere og deres mulige positioner, og jeg kunne 
delvist kortlægge det rum, som mødet ville starte 
i. Jeg kunne endvidere gøre mig nogle antagelser 
om, hvilke af deltagernes positioner der kunne 
være fremmende for mødet, og hvilke der kunne 
være hæmmende for det ønskede resultat. 

Et sådan kort er naturligvis et resultat af øjnene, 
der ser. Ved at tegne et sådant kort risikerer jeg 
naturligvis at låse mig fast i en bestemt position, 
som kunne være mere fri, hvis jeg ikke havde teg-
net kortet. Da min opdragsgiver var en del af min 
forberedelse, kunne det også låse hende fast i en 
bestemt position i relation til de forskellige del-
tagere i samarbejdsgruppen, og i forhold til de 
enkelte personers positioner i forhold til hinanden. 
Jeg valgte dog at tage chancen, og gik dermed på 
opdagelse i positioner og relationer mellem sam-
arbejdsgruppens deltagere. 

Jeg fik hurtigt den fornemmelse, at der var 
mange lag i de mentale landkort, og at positio-

vigtigt for mig at få tegnet et „landkort“ over po-
sitionerne og et „landkort“ over de forskellige in-
teresser, der var på spil. 

Det at skabe et organisatorisk overblik i form af 
et landkort fungerer som et redskab til at skabe 
hypoteser over de relationer, der er til stede i de 
relationelle sammenhænge, hvor jeg skal arbejde. 
Det er en metode, jeg ofte bruger for at klarlægge 
mine egne forståelser over, hvordan deltagere 
muligvis vil agere med hinanden. Fordelene ved 
at bruge kortforståelsen er, at det er et dynamisk 
redskab. Man kan arbejde i adskillige dimensioner 
som f.eks. tid, udbredelse og position (herunder 
for-forståelser af en given situation). Jeg ser det 
at arbejde med kortlægningen som min strate-
giske forberedelse af den proces, som jeg gerne 
vil have deltagerne til at være så meget en del af 
som muligt. 

FORBEREDELSEAFMØDET
–MEDDENTEORETISKEINSPIRATION
På mødet med opdragsgiver diskuterede vi da-
gens opbygning, hvilken samtaleform vi skulle 
forsøge at benytte os af og opdragsgivers egne 
overvejelse om, hvilken position vedkommende 
selv indtog. Det var meget vigtigt for mig at få talt 
opdragsgivers mulighed for at indtage en nysger-
rig lyttende position igennem. I og med at jeg 
havde ansvaret for processen og dermed mødets 
forløb, havde hun en unik mulighed for at læne sig 
lidt mere tilbage og imødekomme min invitation 
til at gå på opdagelse i alle de positioner, der ville 
blive udspillet i lokaler under mødet. Det kunne 
give både opdragsgiver og de øvrige deltagere en 
mulighed for at gøre spændende iagttagelser om 
den anerkendende samarbejdsform, og dermed 
skabe en forståelse for de forskelligheder, der var 
på spil i gruppen som en ressource til udvikling af 
arrangementet og samarbejdsaftalen.
 
FØRSTETEORETISKEOVERVEJELSE
OMPOSITIONEROGPOSITIONERING
Når jeg arbejder i stærkt politiske miljøer, finder 
jeg det meget givtigt at tænke over positioner og 
positionering – det gjorde jeg også i forbindelse 
med planlægning af dette møde. Harré definerer 
positionering på følgende måde: „… positioning 
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andre mulige konstruktioner af den virkelighed, 
som vi er en del af: „neutralitet skaber en kontekst 
for konstruktion af mangfoldige hypoteser. Mang-
foldige hypoteser fungerer igen som kontekst for 
det at se cirkulære mønstre (i modsætning til lini-
ære årsag-virknings-forhold) og at stille cirkulære 
spørgsmål.“ (Cecchin, 1987: p 9).

Det er med andre ord for mig at se helt essentielt 
at gå nysgerrigt på opdagelse i mulige sammen-
hænge at lede efter og være åben over for møn-
stre, der kan danne grobund for nye hypoteser. 
Det medvirker til, at jeg kan arbejde mere reflek-
teret og se min egen positionering som konsulent 
på et metaniveau. Og dette skaber videre mulig-
heden for at danne cirkulære spørgsmål, der kom-
mer bag om den første og mest enkle fortolkning 
af den situation, jeg og deltagerne vil komme til at 
stå i. Ved at skabe hypoteser fastholder jeg mig 
selv i en position som en mere reflekteret prak-
tiker.

PLANLÆGNINGAFDAGEN
–MEDDENTEORETISKEINSPIRATION
Jeg plejer gerne at starte en procesplanlægning 
med at skabe en tidslinje eller en forståelseslinje 
for dagen. Hvordan skal dagen forløbe, hvilke en-
keltelementer skal komme før andre, og hvordan 
kan man skabe den bedst mulige og mest trans-
parente proces for de involverede.

Jeg overvejer altid, om det er hensigtsmæssigt at 
introducere nogle af principperne bag den syste-
miske tankegang som en række teoretiske ned-
slagspunkter, eller om det er bedst i den givne 
kontekst at arbejde med en systemisk anerken-
dende proces, uden at give deltagerne en bag-
grund for, hvorfor jeg arbejder, som jeg gør. I dette 
tilfælde valgte jeg at planlægge en intro til Ma-
turanas ideer om autopoiese, Gergens ideer om 
sprogets skabende kraft og om socialt konstru-
erede verdener og ikke mindst i grundtankerne 
bag Appreciative Inquiry (Hornstrup et al. 2005).

Jeg valgte at præsentere en del af det teoretiske 
fundament for at skabe en tilpas forstyrrelse for 
deltagerne. Jeg ville gerne have, at de også kunne 
være med på refleksionen i forhold til deres egne 

nerne i gruppen var ret komplekse. Der var som 
før nævnt positionen som embedsmand og som 
mandat-udøver for de forskellige organisationer. 
Der var den mere strategiske positionering, som 
repræsentanter for det forskellige politiske/stra-
tegiske holdninger, og der var en positionering, der 
gik på relationerne mellem deltagerne i gruppen. 
Der var så at sige nogle, der ikke havde en særlig 
god kemi sammen. Dertil kom, at der naturligvis 
var en række positioner, der havde med traditioner 
og stærke og relativt fastlåste historier om hin-
anden at gøre; nogle meget fastlåste positioner, 
som jeg ikke umiddelbart kunne arbejde med, og 
som var bundet op på strategiske eller politiske 
magt-relationer. 

Jeg tegnede mit kort rent fysisk på et stykke papir 
og hængte det op på mit kontor, så det kunne få 
lov at arbejde i mit baghoved igennem planlæg-
ningstiden, der strakte sig over en uges tid. 

ANDENTEORETISKEOVERVEJELSE
OMHYPOTESEDANNELSE
Det, jeg gjorde ved at skabe det mentale organi-
satoriske landkort over positionerne, var for mig 
at se at skabe en række hypoteser om, hvordan 
verden kunne se ud i den mødesituation, som jeg 
var ved at planlægge. Som et systemisk analyse-
værktøj kan man se hypoteser som en invitation 
til at fastholde en refleksiv nysgerrighed: „… hy-
potesedannelse er forbundet med nysgerrighed. 
Hypotesedannelse har mere med teknik at gøre. 
Nysgerrighed er en holdning, mens hypotesedan-
nelse er noget, vi gør, for at prøve at opretholde 
denne nysgerrighed.“ (Cecchin, 1987: p 8).

Ved at opretholde min nysgerrighed på de andre 
mulige hypoteser, der også kunne være relevante 
at se på, kunne jeg arbejde aktivt med de forskel-
lige hypoteser, som jeg havde mulighed for at 
skabe, uden at jeg låste mig fast på én bestemt 
sandhed. Hypotesedannelsen kan godt komme til 
at fungere som en køleskabsmagnet i nærheden 
af et køleskab – man suger sig fast til en bestemt 
hypotese, som bliver ens fremtidige udsigtstårn 
i den kontekst, man skal arbejde i. Det er natur-
ligvis problematisk, hvis det sker. For mig at se er 
det vigtigste at bibeholde nysgerrigheden over for 



38 RELATIONELPRAKSIS

kus på at få rammerne for en samarbejdsaftale på 
plads. Mit håb var, at jeg ved at kombinere de to 
fokuspunkter kunne skabe kimen til en ny og mere 
anerkendende samarbejdskultur i gruppen.

Ved introduktionen til dagen slog jeg an til en 
overvejelse, om det kunne være en idé at se på det 
at have en anerkendende dialog som det samme 
som at gå ind i et anerkendende rum; et rum, der 
kunne indtages efter gensidig aftale, og som må-
ske kunne give noget andet til gruppens arbejde 
frem for den traditionelle dialogform. Det betød, 
at jeg lagde op til, at vi sammen skulle bruge et 
anerkendende sprog på selve mødet, og at den 
øvelse måske kunne bringes videre ind i deres 
praksis efterfølgende. Dette tror jeg, var en god 
basis at lægge, da mødets teoretiske fundament 
så at sige kastede nogle nye handlemuligheder 
ind i fremtiden. 

Der skete dog flere ting på mødet, som jeg ikke 
havde forudset, og som jeg ikke kunne have for-
udset. Resultater af de processer, som vi gen-
nemfører sammen med andre mennesker, er jo 
generelt svært forudsigelige. Set i et retrospektivt 
lys var der en række forgreningspunkter (Pearce, 
2007) i processen, som havde en særlig stor be-
tydning for, hvordan den efterfølgende samtale 
formede sig, og dermed det efterliv, processen fik. 
Overført på både de samtaler, der var i rummet 
under mødet, og de ikke verbale handlinger, som 
fyldte rigtigt meget i rummet, mener jeg, at der 
var tre store forgreningspunkter i løbet af mødet:

Da jeg introducerer til tankerne om den sociale 
verden som sociale konstruktioner og det rela-
tionelle aspekt i dette. Her oplevede jeg en foran-
dring i rummet fra en traditionel mødeafholdelse 
for at få noget konkret for hånden (nemlig en 
samarbejdsaftale) til en åbenhed og en gensidig 
mere tolerant tone, der kunne føre andre ting med 
sig. Nysgerrigheden blev åbnet. 

Da en mødedeltager giver kraftigt udtryk for, at 
hun føler sig personligt angrebet af de andre mø-
dedeltagere. På det tidspunkt forsvandt en stor 
del af den konstruktive nysgerrighed tydeligvis 
igen. Det var på en måde, som om nysgerrigheden 

og andres positionering i løbet af dagen. Ligele-
des traf jeg valget, fordi det var vigtigt at få skabt 
et koordineret verdensbillede mellem deltagerne 
og mig. Dette verdensbillede kunne give delta-
gerne en fælles reference (en fælles fortælling), 
som de senere kan vende tilbage til, når de ønsker 
at gå ind i et anerkendende rum i deres samar-
bejdsrelation.

Deltagerne skulle dels have en introduktion til, 
hvordan mening dannes i sociale relationer i det, 
Maturana beskriver som en autopoietisk proces, 
og hvordan vores sprog og kommunikation er med 
til at skabe eller konstruere de sammenhænge, vi 
arbejder i. Sidst men ikke mindst var det vigtigt 
at introducere deltagerne til, hvad det vil sige at 
arbejde anerkendende. Det var meget vigtigt, at 
de forholdsvis let kunne koble sig på mine input, 
og derfor trak jeg en række teoretiske highlights 
ud, som kunne passe ind i den lidt snævre tids-
ramme. Særligt præsentationen af verden som 
en social konstruktion var vigtig for mig i denne 
situation. Jeg tænkte, at det kunne få meget stor 
betydning, hvis deltagerne koblede sig på idéen 
om deres samarbejde som én social konstruktion 
ud af mange mulige sociale konstruktioner. Ved 
at se deres kommunikation som en social kon-
struktion og ikke mindst deres magtrelationer og 
de fortællinger, de ville bringe med sig ind i møde-
rummet som sociale konstruktioner, der både kan 
tales om og ændres på, kunne vi få en mulighed 
for sammen at gå nysgerrigt på opdagelse i deres 
forskellige positioner. Denne præsentation byg-
gede jeg på Gergens (Gergen, 2008), som jeg er 
dybt inspireret af, og som ofte sætter dybe aftryk 
for fremtidigt samarbejde andre steder, hvor jeg 
præsenterer idéen. 

MØDETSAFHOLDELSE
For mig var det vigtigt at arbejde med et todelt 
fokus: Fokus skulle for det første ligge på at guide 
deltagerne gennem en proces, hvor afsættet var 
en konstruktiv, refleksiv og anerkendende dialog. 
Mit ønske var at give deltagerne de bedste mu-
ligheder for at koble sig på hinandens virkelighed 
med et konstruktivt sprog, for at deltagerne på 
den måde kunne opleve, hvad der sker, når man 
samtaler med omtanke. For det andet var mit fo-
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der skulle siges, komme ud i et mere fortroligt rum 
end det, jeg kunne være en del af.

LÆRINGOGUÆRBØDIGESPØRGSMÅL
TILMINPRAKSIS
Det var et meget lærerigt møde, hvor mange 
spørgsmål rejste sig før, under og efter mødet. De 
spørgsmål, der har fyldt mest, er, om det er for-
nuftigt at stille hypoteser op om de positioner, der 
vil være til stede i rummet, eller om det fastlåser 
min tilgang til deltagerne for meget? I denne for-
bindelse, hvor der er stærke politiske interesser 
til stede, er jeg overbevist om, at det er vigtigt at 
være forberedt på disse og komme disse i møde 
ved at være nysgerrig på dem inden mødet. 

Et andet spørgsmål er, om jeg kunne have grebet 
fat i forgreningspunkterne undervejs i mødet og 
benyttet dem mere aktivt, eller om jeg lod møde-
deltagerne tage et for stort ansvar i forgrenings-
punkterne – om jeg så at sige overlod deltagerne 
for meget til dem selv? Her tror jeg, at jeg kunne 
have været mere aktiv, og det har givet mig en 
god fornemmelse for, hvornår man kan og bør 
gribe fat og skabe et andet efterliv end det, der 
ligger nemmest for. Det gælder helt sikkert for det 
punkt, hvor der var en mødedeltager, der følte sig 
angrebet.

Et sidste spørgsmål er, hvordan mødet ville have 
udfoldet sig, hvis jeg ikke havde introduceret et 
teoretisk fundament, men blot havde arbejdet på 
det eksisterende fundament. Jeg tror, at mødet 
ville have udviklet sig anderledes ved, at der ikke 
var blevet skabt den åbne atmosfære. Det kunne 
have betydet, at der var kommet andre forgre-
ningspunkter til udtryk, og at der havde været den 
fokus på politik, som deltagerne måske ønskede i 
forhold til at skabe en god samarbejdsaftale. Og 
mødet var måske blevet mere fokuseret.
 
PERSPEKTIVERING
Når jeg ser på erfaringerne i et fremadrettet per-
spektiv, så oplever jeg, at det kan det være en stor 
fordel at arbejde meget bevidst med hypotese-
dannelse og positionering, når det ikke er muligt 
at adskille organisation fra politik – som det var i 
dette tilfælde.

var blevet forrådt, og flere deltagere virkede, som 
om det kom meget bag på dem. 

Da en repræsentant for et forbund meddeler, at 
de trækker sig fra samarbejdsgruppen perma-
nent, og ikke ønsker at deltage i det arrangement, 
som samarbejdsgruppen var sat i verden for at 
planlægge og gennemføre.

Der har meldt sig flere spørgsmål efter mødets 
afholdelse. Kunne jeg have grebet forgrenings-
punkterne i øjeblikket og brugt disse øjeblikke 
mere aktivt? Kunne de to sidste episoder være 
undgået? Skulle de være undgået? Trak det ene 
forbund sig fra samarbejdet, fordi der havde åb-
net sig en mulighed for dette i løbet af mødet og i 
kraft af en større åbenhed?

Jeg tror, mødet gik, som det skulle gå. Dermed 
mener jeg, at det kom til en åben konflikt, fordi det 
pludseligt var muligt at sige ting, som ikke havde 
været mulige i andre situationer. Der var blevet 
skabt en åbenhed, der skabte dette forgrenings-
punkt. Resultatet var, at der var én mødedeltager, 
der kunne komme af med noget, der så desværre 
ikke gjorde det nemmere at være nogle af de an-
dre mødedeltagere. 

Jeg tror også, at forbundet trak sig, fordi det var 
muligt at trække sig. Fordi det var den virkelighed, 
der var blevet skabt. Men det er klart, at det ikke 
var noget, der kun kom ud af den gode stemning. 
Forbundets deltager i mødet havde gjort sig over-
vejelser hjemmefra i den retning. Så er spørgsmå-
let bare, om de sad og gemte på det undervejs i 
mødet, eller om ændringerne af samtalekulturen i 
rummet gjorde det muligt at sige noget på mødet 
i stedet for efter mødet. 

Min respons til det sidste forgreningspunkt (som 
dermed også dannede et forgreningspunkt for de 
øvrige tilbageværende deltagere) var, at jeg måtte 
spørge, om de ønskede at ændre mødets indhold 
til en drøftelse af, om de ville fortsætte samarbej-
det. Og med denne nye dagsorden var min facili-
tering ikke længere nødvendig, hvorfor jeg forlod 
mødet. Jeg forlod også mødet for at lade de ting, 
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At opstille en række hypoteser om gruppens 
forskellige interesser, deres relationer og magt-
strukturer og de forskellige formelle og uformelle 
positione, giver mig mulighed for at gå nysgerrigt 
på opdagelse i disse. Under processen giver det 
mig bedre mulighed for at komme de forskellige 
personlige og mere strategiske politiske interes-
ser i møde på samme måde som at komme de 
organisatoriske interesser i møde. I dette tilfælde 
igennem at skabe en bedre og mere konstruktiv 
samarbejdskultur. 

En god samarbejdskultur ER politisk i dette til-
fælde, og dermed kommer jeg længst ved at 
arbejde med en politisk hypotese om, hvordan 
samarbejdet kan folde sig ud på den bedst mulige 
måde i gruppen.

Jeg er også overbevidst om, at jeg bliver nødt til 
at tage en tur op i helikopteren og se det sociale 
landskab, jeg er ved at bevæge mig ind i, hvis jeg 
samtidig skal forstå de strategiske overvejelser, 
som deltagerne har gjort sig før mødet, som del-
tagerne agerer efter under mødet, og det efterliv, 
som deltagerne har overvejet, at mødet skal give. 
Vi må være på samme strategiske omgangs-
højde, når det gælder arbejdet i stærkt politiske 
miljøer, for at kunne gribe positioneringen og de 
opstående forgreningspunkter på en måde, så der 
kanaliseres muligheder ud i fremtiden, frem for at 
der lukkes ned for fremtidige muligheder. 
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uddannelse, udvikling og vejledning i forhold til 
skolens målgrupper, det specialpædagogiske 
felt og brugen af systemisk inspirerede tanke- 
og handleværktøjer. 
Annette.nielsen@randers.dk
www.firkloeverskolen.dk

STINEGROTKJÆR
Stine Grotkjær, cand.psych. og MSc i systemisk 
ledelse og organisationsudvikling. Har siden 
2007 arbejdet som psykolog på Firkløverskolen, 
en skole for elever med Autisme Spektrum For-
styrrelser, ADHD og lignende udviklingsforstyr-
relser. Stine fungerer som intern konsulent på 
skolen og  som psykolog for skolens elever.
stine.grotkjar@randers.dk
www.firkloeverskolen.dk

BOMELDGAARD
Bo Meldgaard er pædagogisk administrativ 
konsulent i Skoleafdelingen i Holstebro Kom-
mune. Han har tidligere arbejdet som skoleleder 
og lærer. Som konsulent fungerer han oftest 
som projektleder. Bo er uddannet professions-
bachelor som lærer og er i gang med en diplom-
uddannelsen i ledelse. Har endvidere deltaget i 

PERNILLEBECHHANSEN
Pernille Bech Hansen arbejder som ledelses- og 
organisationskonsulent i MacMann Berg. Hun 
er uddannet cand.merc. og har desuden en cer-
tificate i relationel ledelse og organisationsud-
vikling samt en systemisk proceskonsulentud-
dannelse.
Pernille har arbejdet som konsulent i mere end 
10 år i mange forskellige organisationer både 
inden for det private og offentlige. Hun har des-
uden 9 års ledelseserfaring. 
pbh@macmannberg.dk

CARSTENHORNSTRUP
Carsten Hornstrup er ledelses- og organisati-
onskonsulent i MacMann Berg. Hans nuvæ-
rende arbejdsfokus er at udvikle en systemisk 
inspiration for strategisk ledelse – den strate-
gisk refleksive praktiker. Carsten er forfatter og 
medforfatter til en række bøger og artikler om 
systemisk anerkendende ledelse.
caho@macmannberg.dk 
www.macmannberg.dk

NISCHRISTENSEN
Skoleleder på Firkløverskolen 2002 til 2009. 
Tidligere skoleleder på Djurslandskolen og Brønd-
agerskolen 1980 til 2002. Løbende uddan-
nelser inden for ledelse, psykologi, pædagogik 
og specialpædagogik. Senest systemisk over-
bygningsuddannelse – den reflekterende leder. 
Oprindelig læreruddannet. Initiativtagende til 
omfattende uddannelsessatsning inden autis-
meområdet med danske og udenlandske eks-
perter.
Nis.christensen@gmail.com
www.nischristensen.dk 

diverse lederkurser og lederudviklingsforløb og 
fungeret som anmelder af ledelseslitteratur for 
Skoleledernes fagblad.
Bo.Meldgaard@holstebro.dk
www.holstebro.dk

MARENMØLLERVESTERGÅRD
Praktikant i HR-Udvikling og Skoleafdelingen 
i Holstebro Kommune fra 1. februar til 30. juni 
2011. Studerer kommunikation på Aalborg Uni -
versitet, og specialiserer sig på linjen IPOK (In-
terpersonel organisationskommunikation). In-
teresserer sig for kommunikation og udvikling 
internt i organisationer og den professionelle 
samtale og dialog som led i leder- og medar-
bejderudvikling. Har i sin praktikperiode blandt 
andet gennemført en evaluering af arbejdet med 
selvevalueringsforløbet „Det gode skolelederliv“.
Maren.Vestergard@holstebro.dk
www.holstebro.dk

THOMASKIRKESKOV
Thomas Kirkeskov er ansat som chefkonsulent i 
Landbrug & Fødevares selvstændige konsulent-
funktion Udviklingsgruppen. Thomas arbejder 
systemisk anerkendende med ledelses- og or-
ganisationsudvikling i landbrugs- og fødevare-
erhvervets foreninger og virksomheder. Thomas 
har en baggrund i det frivillige foreningsliv, og 
har i mange år arbejdet som ekstern konsulent 
i politisk ledede organisationer hvor det er til-
lidsvalgte der har det sidste ord at skulle have 
sagt i organisationen. Dermed bliver politiske 
dagsordener af afgørende betydning for en or-
ganisations udvikling. 
 thomas.kirkeskov@gmail.com
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