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gitte haslebo

Artiklerne i dette nummer spænder vidt, både
hvad angår organisationskultur og forfatternes
organisatoriske position, formelle magt og beslutningskompetence. Alle lægger ud med at
beskrive vigtige og komplicerede udfordringer,
som ikke kan håndteres på enkel vis - især ikke,
hvis kreativiteten, metoderne og handlingerne
holdes inden for realismens og individtænkningens snævre rammer. De tankemæssige
begrænsninger må overskrides, men hvordan?
Forfatterne fortæller, hvordan de har båret sig
ad med at skabe kontekster, hvor det bliver muligt for organisationsmedlemmerne at revurdere
deres forforståelser og antagelser og omforme
disse til nogle, der er mere hensigtsmæssige i
forhold til, hvordan de selv kan medvirke til at
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skabe en ønskværdig fremtid. Selv om der er
store forskelle mellem de organisatoriske udfordringer og de valgte metoder og handlinger,
er der også fælles træk ved vejen fra udfordring
til ønskværdig fremtid. Nogle af disse er udvikling af et fælles sprog med nye betydninger
af kendte ord, udvikling af relationer (frem for
fokus på at forstå det enkelte individ) og øget
opmærksomhed på eget medansvar for de begivenheder, der bliver organisationsmedlemmernes virkelighed.
Den første artikel Socialkonstruktionisme i
praksis med operativ effekt er skrevet af major
Jakob Rømer Barfod. Udfordringen i Forsvaret
drejer sig her om, hvordan en intensiv missionsforberedelse kan tilrettelægges således, at
medarbejdere fra hele landet og fra forskellige
organisationer kan komme til at arbejde godt
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sammen under ekstremt pres på internationale
missioner, fx i ørkenen i Helmand-provinsen i
Afghanistan. Læs, hvordan et særligt program
blev udviklet og gennemført med inspiration fra
den socialkonstruktionistiske erkendelsesteori
og anvendelsen af en 4D-proces til udvikling af
ledelsesteamet.
Den næste artikel er skrevet af chefen for Borgercenteret i Bornholms Regionskommune Michael Hansen Bager og har titlen: Vanskelige
vilkår – eller et fantastisk afsæt for at sætte
en ny dagsorden. Organisationsudvikling i
Bornholms Regionskommune gennem fire
år. Her starter fortællingen i 2007, hvor der
sker en sammenlægning af fem organisatoriske
enheder og træffes en beslutning om, at administrationen skal slankes med 20-25 % over
fire år. Læs, hvordan ledelsen i borgercenteret
vendte en situation, der kunne være blevet til
en nedtur til en udviklingsproces igennem seks
etaper, hvor alle medarbejdere blev inddraget på
forskellige og engagerende måder.
Den tredje artikel Praktikvejledning i pædagoguddannelsen – med inspiration fra socialkonstruktionismen er skrevet af Torben
Johansen og Dorte Lauenborg Nielsen, der
er lektorer på University College Nordjylland. 
Forfatterne har som en af deres opgaver ansvaret for at træne vejledere på de praktiksteder,
hvor de studerende på pædagoguddannelserne
kommer i praktik. Forfatterne viser først, hvordan nogle udbredte lineære antagelser stiller
sig hindrende i vejen for de studerendes læring
og begrænser vejledernes handlemuligheder, og



dernæst, hvordan nogle alternative antagelser
med afsæt i socialkonstruktionismen kan åbne
op for flere og bedre handlemuligheder.
Den fjerde artikel Ledelsesevaluering i et anerkendende perspektiv – en fortælling om,
hvordan det lader sig gøre er skrevet af Henrik Jensen, som var teamleder i Varde kommunes HR-afdeling og nu i Sygehus Lillebælt. Fortællingen starter med topledelsens beslutning
om, at alle ledere i kommunen skal evalueres:
en stor udfordring for HR-afdelingen. Artiklen
beskriver de interne konsulenters arbejde med
at udvikle et brugbart anerkendende koncept,
indhente accept herpå fra alle dele af organisationen og gennemføre et pilotprojekt, hvor
et læringsorienteret dialogmøde bliver omdrejningspunktet.
Fra redaktionens side vil vi gerne sige tak til
forfatterne, der på meget levende, eftertænksomme og tankevækkende måder har formidlet deres erfaringer og vist, hvordan socialkonstruktionistiske ideer kan bringes i anvendelse
og skabe gode resultater. De har også bidraget
til den fælles læring ved at løfte sløret for de
overvejelser, de har gjort sig undervejs. Vi andre
får dermed mulighed for at tænke med både i
forhold til forfatternes situation og i forhold til
egne udfordringer. God fornøjelse med læsningen.
Mange hilsner
MAJA LOUA HASLEBO
OG GITTE HASLEBO
Ansvarshavende redaktører af dette nummer
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Socialkonstruktionisme 
i praksis 
med operativ 
effekt
ABSTRACT
Leadership with an operational effect
The Danish Defense is undergoing radical changes. Traditionally, learning has sprung from a
linear thinking with great emphasis on analysis of cause and effect. Today the Danish Defense
needs to function as a deployable armed force conducting operations abroad on a variety of challenging missions. Much attention is given to the preparation of teams performing these missions.
The teams consist of leaders and personnel from very different organizational cultures and backgrounds who must work together under great pressure: If necessary, they must take the lives of
others and risk their own lives in order to achieve specific goals. An important part of the preparation is a process of creating a common language and shared concepts between team members.
The author of this article, Major Jakob Rømer Barfod, shows how this is achieved through a
newly developed and very successful program called ’leadership with operative effect’ based on
social constructionist ideas. The Major has firsthand experience with the process from his work
in Afghanistan and has also worked with the program in his position as an instructor at the Royal
Danish Army Officers’ Academy. The sum of the team members’ experiences with the program
shows that it improves their decision making, coordination of actions, and fighting capability.

jakob rømer 
barfod

Formål
Formålet med denne artikel er at dele de tanker
og erfaringer, som vi i forsvaret har gjort os med
ledelses- og lederudviklingsprojektet „Ledelse
med operativ effekt“, der bl.a. tager sit afsæt i
socialkonstruktionistisk erkendelsesteori. Herved
ønsker jeg at inspirere til refleksion hos den en-
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kelte leder og til dialog mellem ledere og medarbejdere samt give læserne mulighed for at tænke
egen ledelsespraksis igennem og måske derved
blive mere opmærksomme på, hvordan ledelsesrummet kan gøres bedre til alles bedste.
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struktionisme 

Om Forsvaret 

Dansk forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret er et væsentligt sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå
Regeringen og Folketinget. Og Forsvaret hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på. Det sker på mange
fronter - både nationalt og internationalt.
Efter invitation fra den afghanske overgangsregering oprettede FN’s sikkerhedsråd i december 2001 en international sikkerhedsstyrke (ISAF) til at bistå Afghanistan med opretholdelse af sikkerheden i landet. ISAF har i øjeblikket deltagelse af 48 lande. Danmark har i flere omgange styrket den militære indsats i Afghanistan. Den nuværende danske styrke udgør ca. 750 personer. Hovedparten af styrken består af den danske kampgruppe, som er indsat i den britisk ledede Task Force Helmand i Helmand-provinsen i
det sydlige Afghanistan.

Indledning
Når chefer og ledere udpeges til stabene ved forsvarets internationale missioner, venter der dem
en stor og spændende udfordring. Medarbejdere
fra hele landet fra vidt forskellige organisationer
mødes, og de skal på meget kort tid opbygge et
velfungerende team med fælles mål og normer
for, hvordan samarbejde og ledelse skal foregå.
Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag
for den operative opgaveløsning og herved opnå
fastsatte resultater.
I takt med at intensiteten i forsvarets operative
opgaver øges, gennemføres der en mere og mere
intensiv missionsforberedelse i tiden op til udsendelse. Dette betyder, at det er essentielt, at
der fra starten søges skabt en fælles forståelse
af den kommende mission samt at der opstilles
ambitiøse og realistiske målsætninger, ledelsesværdier og leveregler for såvel stabens som chefgruppens virke.1

1 Chefgruppen (bataljonschefen og hans kompagnichefer m.fl.) udgør sammen et ledelsesteam og er de
officerer, der er chefer for enheder med befalingsret
over underlagte medarbejdere. Ledelsesteamet i staben udgøres af stabschefen og dennes sektionschefer. Stabens opgave er især at skabe det bedst mulige
beslutningsgrundlag for bataljonschefen. Projektet
gennemføres ideelt set for både chefgruppens og
stabens ledelsesteam, men i hver sin ramme.

Solnedgang i Helmand-provinsen

Forsvarets ledelsesmæssige 
omstillingsproces
Forsvaret har gennem de sidste cirka 10 år undergået en omfattende forandring fra primært at
være et mobiliseringsforsvar til i dag at have et
deployerbart forsvar med et langt højere omstillingsberedskab end tidligere. Der er tale om en
stor og anderledes opgave for forsvaret, der bl.a.
handler om, hvordan forsvaret får de ansatte til
at arbejde bedst muligt sammen under et til tider
ekstremt pres. Medarbejdere samles fra forskellige verdener og virksomhedskulturer med henblik
på at arbejde sammen om en af de vanskeligste
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ledelsesmæssige udfordringer; om nødvendigt at
skulle tage andres liv for at løse den pålagte opgave og risikere sit eget og sine medarbejderes liv.
Forsvaret har i mange år været en organisation,
der har lært af andres og egne erfaringer ud fra en
lineær tænkning. Årsag-virknings-kausaliteten
har været et væsentligt omdrejningspunkt, som
alle officerer er skolet i ved fx anvendelse af problembehandlingsmodeller, krigsspil osv. Ledere i
forsvaret – måske især de ældre ledere – er generelt skolet og oplært i den positivistiske skole,
’hvor svar er vigtige, hvor der er få svar, og hvor de
bedste svar som regel er lederens egne’.
Jeg mener, at stærke individuelle kompetencer –
såvel sociale som faglige – er en væsentlig forudsætning for god opgaveløsning i en organisation,
og gode relationer er forudsætningen for endnu
bedre resultater. Det vil sige, at relationer mellem
mennesker er forudsætningen for, at de individuelle kompetencer virkelig kommer til udfoldelse.
Denne udfoldelse sker typisk i et ledelsesrum,
hvor ledelse primært handler om kommunikation,
hvilket bekræftes af en række undersøgelser, der
peger på, at op til 75 % af lederes tid går med
forskellige aktiviteter, der handler om kommunikation (Haslebo 2004).

Formålet med konceptet
Formålet med konceptet „Ledelse med operativ
effekt“ er bl.a. at skabe et fælles sprog og fælles
begreber for en gruppe organisationsmedlemmer,
der stammer fra en ledelsesmæssig ’gammel og
ny tidsalder’. De yngste organisationsmedlemmer i en stab2 kan typisk være 23-24 år, og de
ældste kan være sidst i 50’erne. Der kan være
mange traditioner og barrierer, der skal forhandles
og evt. nedbrydes, hvilket kan være hårdt arbejde.
Som Kenneth Gergen (2010) skriver „Enhver
tradition lukker døren for det nye; enhver dristig
skabelse undergraver en tradition“. Med „Ledelse
med operativ effekt“ er der tale om en ’ny dristig’
ledelsesstil med fokus på god ledelse, hvor den
enkeltes evne til at skifte perspektiv udfordres og
styrkes.
Formålet er endvidere at give bataljonens3 chefgruppe og/eller stabens ledelsesteam værktøjer
og metoder til at skabe en fælles forståelse af
enhedens opgave, målsætninger og de værdier
og leveregler, som skal gælde under missionen i
udlandet med henblik på at understøtte den operative opgaveløsning bedst muligt.
Forsvarets virkelighed
Ledelse i forsvaret omfatter det operative virke,
der ofte foregår under særligt risikobetonede vilkår, og det administrative virke, der foregår under
almindelige vilkår for forvaltning i offentlige organisationer.
Ledelse i forsvaret har udviklet sig i takt med den
generelle ledelsesudvikling i det offentlige regi.
Fra at have været især faglig leder skal man nu
være leder af en ’virksomhed’, og det har medført,
at ledere i højere grad har fået fokus på administrativ ledelse, personaleledelse og de overordnede generelle ledelsesopgaver. Samtidig er der
også blevet stillet flere krav, således at ledere ikke
blot er visionære strateger for deres egen institu-

Figur 1: Risikoledelse og virksomhedsledelse
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2 En stab i militær kontekst er den organisatoriske enhed, der planlægger og tilrettelægger de militære operationer, der gennemføres af kampenheder.
3 En bataljon er en militær enhed med cirka 600-800
soldater fordelt i 3-4 kompagnier med hver ca. 150
soldater.
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tion og afdeling, men også forventes at gøre sig
tanker om helheden. Det betyder, at offentlige
ledere i det postmoderne samfund befinder sig i
et krydspres bestående i en række modsatrettede
krav, der kun sjældent kan løses, så alle er lige tilfredse. Dette krydspres er netop det udfordrende
sted, hvor den militære leder står i dag, og som
er beskrevet i Forsvarets Ledelsesgrundlag som
militær risikoledelse og virksomhedsledelse.4 Det
er i den forbindelse ledelsesmæssigt interessant,
at selv i det, man hovedsagelig kan betegne som
militær risikoledelse – som fx at være chef i Afghanistan og her være ansvarlig for indsættelse
af enheder i kampoperationer – udtaler chefer5,
at det drejer sig om 95 % ledelse og 5 % føring6.
Når hold sammensættes til fx Afghanistan, er det
med organisationsmedlemmer, der kommer fra
netop de to forskellige diskurser, og hvor der er
behov for at ’kalibrere’ ledelsesopfattelsen.
To ledelsesparadigmer mødes
I virksomhedsledelse hersker den administrative
diskurs, hvor ledeforskellene7 drejer sig om, hvorvidt ting er målbare eller ikke målbare. Organiseringskoden er kontrol, og denne type ledelse ses
typisk i den mere bureaukratiske del af forsvaret,
hvor tællelighedslogikken er fremherskende. Nøgleord er her fx anonymiserende, centraliserende,
overblik, kontinuitet, kontekstuafhængig, regler
og målbarhed ved hjælp af tal. I risikoledelse er
ledeforskellene ven/fjende, og organiseringskoden er tillid til hinanden: „You watch my back – I
watch your back“. Nøgleordene er her personificerende, decentraliserende, indblik, aktualitet,
kontekstafhængig, dømmekraft og dannelse
ved hjælp af bl.a. korpsånd (Nørgaard, Holsting
& Thorbjørnsen, 2008). Denne form for ledelse
4 Bl.a. Nørgaard & Holsting, 2006.
5 „Tab i enheden“. Interviewundersøgelse i forbindelse
med eksamensprojekt på videregående officersuddannelse i faget Ledelse, Hærens Officersskole, hold
Bülow 2010-2011.
6 I forsvaret anvendes begrebet føring som udtryk for
særlige situationsbestemte former for ledelse, der
knytter sig til militære operationer.
7 „Ledeforskelle“ handler om, hvordan man i organisationen afgør, hvad der er relevant, og hvad der ikke er
relevant, og ses bl.a. i måden en organisation vælger
’sit analytiske ståsted’ på: Er det fx målbart eller ikke
målbart (Luhmann).

ses typisk i forsvarets operative virke fx hos enhederne, der er indsat i Afghanistan.
Projektets forløb
Det aktuelle forløb i „Ledelse med operativ effekt“ udarbejdes i samarbejde mellem forsvarets
Institut for Ledelse og Organisation og enheden,
der står for udsendelse, men tager udgangspunkt
i følgende figur:

Figur 2: Forløbet i „Ledelse med operativ effekt“

•

•
•

•

•

Allerede op til 12 måneder før udsendelsen
gennemføres indledende møder mellem enhedens chef(er) og forsvarets Institut for Ledelse og Organisation.
Cirka 6-8 måneder før udsendelse gennemføres et ledelsesseminar med hhv. chefgruppen og stabens ledelsesteam.
I perioden efter og indtil udsendelse gennemføres teamevalueringer og interessenttilfredshedsmålinger under to øvelsesperioder.
Et udsendelsesseminar afholdes kort før udsendelsen, hvor der gennemføres evaluering
af den forløbne proces, og interne aftaler for
det videre udviklingsforløb udarbejdes.
Midtvejsseminar gennemføres under udsendelsen, hvor der gennemføres evaluering og
udvikling af ledelsesteamet.
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•

•

Efter hjemkomst fra mission gennemføres et
afsluttende ledelsesseminar, hvor individuelle og fælles ledelseserfaringer og læringspunkter opsamles til brug i den enkeltes næste job i forsvaret.
Ovenstående gennemføres på det organisatoriske plan. På det individuelle plan gennemføres ligeledes et coachingforløb (5
samtaler) for hver chef og sektionsleder, hvor
vedkommende inspireres og støttes i sin relationelle udvikling som leder.

Forløbet har været gennemført for enheder i
Kosovo og Afghanistan, hvor det har givet god
mening for ledelsesteamene. Forløbet har fået
en så positiv omtale, at operative enheder i den
hjemlige struktur har ytret ønske om at arbejde
systematisk med denne form for ledelsesudvikling. I det følgende beskrives kort hovedtrækkene
i projektet.

Figur 3: Eksempel på interessentanalyse.1
1 Anvendte forkortelser: UMN: Udenrigsministeriet; REG: Regimenter, fx Gardehusarregimentet; ISAF: International; Security Assistance Force; ENH: Enhed;
ST/BG: Staben for ’Battlegroup’; PSYK: Forsvarets psykologer; OMLT: Operational Mentoring and Liaison Team; TFH: Task Force Helmand; HOK: Hærens
Operative Kommando; ANSF: Afghan National Security Forces; UAFD: Underafdeling (svarende til et kompagni); J7/UK: Den engelske stab, der bl.a. arbejder
med uddannelse og træning; US LOG: Amerikanske logistiske enheder; CHGRP:
Chefgruppe.
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Ledelsesseminar
Ledelsesseminaret, der varer et døgn, er et af hovedelementerne i konceptet. Her får organisationsmedlemmerne lejlighed til at samskabe deres
virkelighed ved at udvikle en fælles forståelse af
ord som fx ledelse, kvalitet, godt samarbejde, god
kommunikation, trivsel, konflikt, ansvar, koordination m.v. Gennem sproget frembringes en virkelighed, og hvert enkelt ord kan ikke defineres i sig
selv, men får mening af den kontekst, det indgår i,
og det praksisfællesskab, der bruger det (Haslebo
& Haslebo, 2007). Eller som Gergen (2010a)
skriver „I hver ny måde at tale på ligger potentialet til nye måder at forholde sig til hinanden på“.
Dette holdt op imod den kontekst organisationsmedlemmerne skal agere i; hvilke interessenter
er der tale om i missionsområdet, og hvem er fx
primære interessenter, samarbejdspartnere eller
foresatte? Hvad det ene organisationsmedlem
anser som interessenter, ser de andre organisationsmedlemmer ikke nødvendigvis som de samme
interessenter. Det kan naturligvis skabe en interessekonflikt eller -dialog, hvis nogle stabsofficerer fx ser deres pårørende som primære interessenter, da de eksplicit er forudsætningsskabende
for, at officeren virker optimalt, og andre ser dem
som noget sekundært, der ikke har direkte indflydelse på samarbejdet og dermed opgaveløsningen. En interessentanalyse kan her være et
forsøg på at skabe en fælles forståelse, der her er
af stor vigtighed for at kunne tale samme sprog,
udøve god ledelse, og herved træffe de (mest)
rigtige operative beslutninger. Nogle interessenter er primære – det vil sige, at de har stor direkte
indflydelse på enhedens evne til at løse opgaven.
Hvem der er primære, kan skifte over tid, og man
er derfor nødt til hele tiden at evaluere indsatsen i forhold til de enkelte interessenter og den
givne kontekst. Hvis fx en foresat myndighed er
utilfreds med rapportering, kan det være, at der
skal lægges tyngde i dette område i en periode.
Gøres det ikke, kan enheden måske få et dårligt
ry, det kan måske medføre restriktioner, der stilles
dårligere opgaver mv. I sådan en situation er det
vigtigt sammen med de primære interessenter at
skabe en forståelse af, hvorfor tyngden i en periode måske lægges et andet sted. Et eksempel
på en interessentanalyse fremgår af figur 3.
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Traditionelt vil en chef i forsvaret udstikke en mission, som medarbejderne skal forholde sig til. På
ledelsesseminaret forhandles denne mission og
konstrueres af organisationsmedlemmerne i fællesskab, hvilket i sagens natur kan være en vældig
udfordring for chefen – hvad nu hvis ’de vil noget
andet end jeg’? Men såvel ledere som organisationsmedlemmer medvirker til at forme de værdier
og den etik, som missionen skal samles om. Den
bedste opgaveløsning opnås kun, hvis lederen er
opmærksom på sine medarbejderes kompetencer
og i størst muligt omfang bringer disse i anvendelse for at kvalificere beslutninger. Det er netop
dette, som chefen her inviterer til. Som Forsvarets
Ledelsesgrundlag beskriver, opfattes ledelse i forsvaret som en proces, hvor meninger forhandles,
fælles overbevisninger dannes, og hvor en person
eller en ledelsesgruppe igangsætter, støtter og
styrer opgaveløsningen i overensstemmelse med
ledelsens hensigt.
På seminaret forsøger konsulenterne at facilitere
en udvikling i teamet, hvor der for organisationsmedlemmerne skabes en mening i at være udsendt sammen. Oberstløjtnant Claus Klaris, der
var stabschef i Afghanistan, udtaler om sin oplevelse af konceptet:
„Seminaret bragte ledelsesgruppen sammen.
Mange kendte hinanden fra tidligere, men havde
endnu ikke arbejdet sammen som enhed. Seminaret og den efterfølgende proces var med til at
understøtte den fælles opgaveløsning i staben.
Alle, fra medarbejder til chef, kendte mål og værdier, og alle havde mulighed for at udvikle værdierne undervejs. Det gav en utrolig god stemning
i staben, hvor dialogen om mål og værdier var
bragt på dagsorden og blev drøftet løbende“.
Gennem en systematisk og struktureret dialog
skaber ledelsesteamet en fælles forståelse af enhedens opgave, målsætninger og de værdier og
leveregler, som skal gælde under missionen. Her
anvendes blandt andet 4D-modellen, hvor fokus
er rettet mod det positive og livgivende i organisationen:

.

Figur 4: 4D-modellen i Appreciative Inquiry

Ledelsesseminaret søges især holdt i etikkens
domæne, hvor rigtig og forkert ledelse ikke er på
dagsordenen, men i højere grad mere eller mindre nyttig ledelse i forhold til den ønskværdige
fremtid. Det er i dette domæne, at organisationsmedlemmerne inviteres til i fællesskab at gøre sig
forestillinger om, hvordan de sammen kan bidrage
til den bedst mulige ledelse og det bedst mulige
samarbejde.
Ledelsesseminaret munder ud i et fælles værdi
grundlag, der er det tentative grundlag for den
gode ledelse under missionen. Dette er i sagens
natur et dynamisk værktøj, der løbende er til forhandling og udvikling, efterhånden som virkeligheden konstrueres i den nye verden, som organisationsmedlemmerne pludselig befinder sig i (fx
ørkenen i Helmand-provinsen i Afghanistan). Et
eksempel på dele af et værdigrundlag fremgår af
figur 5 på næste side.
Coachingsamtaler
I de individuelle coachingsamtaler er især sproget
i fokus. At arbejde med et skift fra det problemløsende og problemfokuserende sprog (med fokus
på begrænsninger, det kritiske, bagudskuende og
kontrolsøgende) til det anerkendende og udforskende sprog (med fokus på det fremadskuende
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at gøre. Til forskel fra den fysiske verden adskiller sociale fællesskaber sig nemlig derved, at de
involverede hver har en bevidsthed og som følge
deraf en aktiv stillingtagen til verden (Haslebo &
Lyndgaard, 2007).

Figur 5: Eksempel på et ledelsesteams værdigrundlag i forhold 
til et enkelt fokusområde

og livgivende, udvikling, læring, styrker og muligheder) er et vigtigt omdrejningspunkt i lederens
eller chefens udvikling. I samtalerne bruges bl.a.
test8 som grundlag for dialog og fælles udforskning af ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser.
Det handler for mange organisationsmedlemmer bl.a. om at forsøge at aflære at tænke i
fejlfindingsmodeller, årsag og virkning, lineære
spørgsmål og individuelt orienterede skyldproblematikker. Det er vi i forsvaret traditionelt set
eksperter i, og fejlfindingsspørgsmålet „hvorfor
virker motoren til F 16 ikke?“ er jo som sådan rart
at få afklaret, inden man sætter sig til rette i katapultsædet. Når vi – ikke blot i forsvaret, men i
store dele af Vesten – i så lang tid har brugt den
problemfokuserende tilgang, er det fordi, at den
har vist sig meget succesfuld i den fysiske verden. Netop problemløsning og mangeltænkning
er baggrunden for den enorme videnskabelige og
teknologiske udvikling, som vores verden oplever i
dag. Men mangeltænkningen har ikke vist sig lige
så effektiv, når man har med sociale fællesskaber
8 Der bruges JTI og EQ-i. Testene anvendes ikke i en
traditionel universel forstand, men i et systemisk perspektiv, der er med til at give et sprog og en bevidsthed om en række mulige positioner, vi som organisationsmedlemmer indtager i forskellige kontekster.
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Fokus i samtalerne søges flyttet fra individer og
eneansvar (hos fx chefen) til den overordnede
hovedopgave og den relationelle samskabelse,
hvorved positioner, forpligtelser, fællesskab og
ansvar ændres. Når det enkelte organisationsmedlem sætter ord på sin forståelse – altså på
hvad øjnene ser – indledes en direkte eller indirekte forhandling om, hvad der kan blive til en fælles forståelse. Denne evige søgen efter en fælles
forståelse blandt organisationsmedlemmerne
er vigtig i resten af missionen. Som Haslebo &
Haslebo (2010) skriver: „Ud fra socialkonstruktionismen skabes virkeligheder (forståelser af,
hvad der er) altså gennem den kommunikation,
der sker i relationen mellem mennesker.“ Et vigtigt element i dette er en kontinuerlig opfordring
til at forventningsafstemme relationerne. Lad mig
give et banalt eksempel: Hvis chefen for et logistikkompagni har en forventning til en kompagnichef indsat i kamp om at sige til, når han mangler
ammunition, og kompagnichefen omvendt har en
forventning om, at chefen for logistikkompagniet
følger med på de elektroniske kommunikationskanaler og på eget initiativ fremdrager ammunitionen, når det er nødvendigt, kan de to chefers
ledelsesrum blive grumset til til mange menneskers frustration og mulige fare.
Organisationsmedlemmet inviteres i coaching
samtalerne til refleksion over egne antagelser og
praksis og til at konstruere nye forståelsesformer
og nye måder at anskue de nære relationer i ledelsesteamet på. Som Gergen (2010) formulerer
det: „Det er lykkedes os at skabe en verden, der er
præget af voldsomme splittelser og konflikter: Vi
er konfronteret med vores konstruktioners katastrofale konsekvenser“. I en militær kontekst ville
det være skæbnens ironi, hvis organisationsmedlemmerne skulle bruge deres kræfter på interne
splittelser og konflikter frem for på de eksterne
konflikter, som samfundet nu engang qua Dan-
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marks udenrigspolitik har sat forsvaret til at deltage i.
Effektmålinger
Før og under udsendelsen er der behov for, at ledelsesteamet med udgangspunkt i deres mål og
værdier systematisk evaluerer og udvikler opgaveløsningen, samarbejdet og trivslen. Denne proces
faciliteres af konsulenter fra forsvarets Institut
for Ledelse og Organisation under et antal øvelser
inden udsendelse og efter cirka 3 måneder i missionsområdet. Her holdes udbyttet af det første
ledelsesseminar op mod, hvad der reelt opleves i
praksisfeltet i missionsområdet: „Gør vi, hvad vi
siger, og siger vi, hvad vi gør?“ Her er værktøjerne
bl.a. individuelle samtaler og fokusgruppeinterview. På sigt kunne det være spændende at gennemføre teamcoachingsamtaler, men for nærværende er vurderingen, at organisationen endnu
ikke er moden til dette.

Effekten af projektet
Erfaringerne peger overvejende på, at det har
en positiv operativ effekt, når chefgruppen og
staben arbejder målrettet og systematisk med
ledelse. De hårde militærfaglige færdigheder er
afgørende, men lige så afgørende er det, at der i
ledelsesteamene er en fælles forståelse for opgaven samt de ledelses- og samarbejdsformer, der
kan understøtte den operative opgaveløsning.
Erfaringsmæssigt ved vi, at ledelsesteamene
gennem forventningsafklaring og fælles opfattelse af mål og værdier kan skabe et troværdigt
team med hurtige arbejds- og beslutningsprocesser. Erfaringer viser også, at der sker en høj
grad af koordination og øget kampkraft som følge
af et positivt arbejdsklima.
Jo større pres der er på den enkelte chef/leder i
missionen, jo vigtigere er det, at fundamentet for
at ledelsesteamet kan fungere optimalt, er skabt
hjemmefra. Og har chef/lederen derudover en

Artiklens forfatter sammen med kollega major Jens Rytterager og stabschef Claus 
Klaris under effektmåling i Helmand, december 2010
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forståelse for vigtigheden i, at fundamentet fortløbende samskabes i interaktionen med de konkrete vilkår i operationsområdet og organisationsmedlemmerne, så højnes effekten yderligere.
Forsvarets ledelsesmæssige 
udfordring
Udfordringerne i forsvaret nu er bl.a. at ’bygge bro’
mellem de forskellige ledelsesparadigmer forankret i hver deres erkendelsesteori – hårdt ridset op
i realismen og socialkonstruktionismen.
En stor udfordring er, at der stadig er chefer og
ledere i forsvaret, der ikke vurderer, at det er vigtigt og giver mening at arbejde systematisk og
målrettet med ledelses- og samarbejdsprocesser, eller som ikke har kendskab til værktøjer til at
tage udfordringen op. Det er min vurdering, at for
organisationen er det imperativt, at alle får en forståelse af, hvordan en ledelsesmæssig satsning
kan have en positiv effekt på den operative opgaveløsning. Som Gergen (2010) så rammende
og præcist formulerer det: „Hvis en organisation
sammen skal opbygge bedre relationer og en
mere levedygtig fremtid, må alle organisationsmedlemmer være forberedte på at tvivle på alt
det, man har accepteret som virkeligt, sandt, rigtigt, nødvendigt og væsentligt.“
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Det i denne artikel skitserede forløb burde set fra
forfatterens perspektiv være obligatorisk på lige
fod med de øvrige militærfaglige forberedelser.
Det er vigtigt, at ledelsesopgaven bliver håndteret
lige så professionelt som alle andre forberedelser
til den enkelte mission. Resultater, samarbejde og
trivsel kommer ikke af sig selv.
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AT LYKKES
– en perspektivrig positiv psykologi
om lykke og trivsel
Martin e. P. SeligMan (født 1942) er Zellerbach familieprofessor i psykologi ved University of Pennsylvania og bor
tæt på Philadelphia med sin familie. Han arbejder med tillært hjælpeløshed, depression, optimisme, positiv psykologi og Komplet soldatertræning. Hans forskning er blevet
støttet af en lang række prominente institutioner. Seligman
er leder af the Positive Psychology Center ved University
of Pennsylvania. Han var tidligere leder af afdelingens kliniske træningsprogram. Seligman har ligeledes været formand for the American Psychological Associations (APA)
afdeling for klinisk psykologi. Han er velkendt i akademiske
og kliniske kredse og er en bestsellerforfatter. Han har skrevet 20 bøger og 200 artikler om motivation og personlighed. Hans bøger er blevet oversat til 25 sprog. Bedst kendt
er hans bøger Authentic Happiness og Learned Optimism.
Seligman er en hyppig forelæser i hele verden, bl.a. i England, hvor han er knyttet til regeringens nye nationale trivselsprojekt.

Af Martin E. P. Seligman
Sidetal: 324
ISBN 978-87-92542-19-9 (trykt bog)
Pris: 448 kr.
ISBN 978-87-92542-20-5 (e-bog)
Pris: cirka 398 kr.
At lykkes er også tilgængelig som e-bog.

… jeg bryder mig faktisk ikke om ordet lykke, som er så overrendt, at det næsten er blevet meningsløst.
Det er et ubrugeligt begreb i videnskab eller for et hvilket som helst praktisk mål for uddannelse, terapi,
politik eller blot for forandring af det personlige liv. Positiv psykologis første skridt går ud på at opløse
„lykke“-monismen i mere brugbare termer.

Sådan formulerer den internationalt anerkendte psykolog og ophavsmand til positiv psykologi Martin Seligman nødvendigheden af at nytænke lykke, positivitet og trivsel. At lykkeS er Seligmans første bog
i ti år. Med udgangspunkt i sit banebrydende arbejde om optimisme,
motivation og karakterstyrker undersøger han, hvad et godt liv er – for
individer, organisationer og nationer.
lykke alene giver ikke livet mening, selv om det er en væsentlig del
af tilværelsen. Ud over positive emotioner, engagement og meningsfylde fokuserer Seligman på, at et liv i trivsel også rummer positive
relationer og fordrer, at man har mulighed for at bruge sine evner. At
trives er at lykkes, at man er bevidst om egne styrker og aktivt anvender dem.
Seligmans engagerende argumentation for trivselsteorien er for den
erfarne læser en velskrevet opdatering af, hvor positiv psykologi står i
dag, videnskabeligt og teoretisk såvel som metodisk og i praksis. Den
nye læser, som vil have en introduktion til teorien, får her en grundbog til et nyt fag om et vigtigt emne. At lykkeS er skrevet til alle, der
beskæftiger sig med menneskelig vækst og trivsel, sundhed, terapi,
pædagogik, uddannelse, økonomi og politik.
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artikler om motivation og personlighed. Hans bøger er
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Vanskelige 
vilkår – eller 
et fantastisk 
afsæt for at 
sætte en ny 
dagsorden
Organisationsudvikling i Bornholms 
Regionskommune gennem fire år

michael hansen 
bager

Abstract
Difficult conditions – or a unique starting point for a new agenda
Organizational development in a Danish municipality over a 4-year period
This article is written by Michael Hansen Bager, who is the manager of the Citizens Service
Center in Regional Municipality of Bornholm. The Service Center was established after a merger
of five organizational units and had to reduce expenses by 20-25 % over a number of years. Difficult conditions from a rational point of view. Nevertheless, it became the starting point of an
organizational development process over four years involving all employees. The author describes
each of the six phases of this process with a focus on the specific organizational challenge. Which
assumptions shared by the employees were challenged. The author shows the interventions, and
the results that were co-created and turned into important contributions to the organization. The
author also reveals his thoughts and reflections during the process and describes the decisions he
made along the way.
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Om borgercenteret i Bornholms Regionskommune

Lad mig først præsentere os: Borgercenteret er en virksomhed i Bornholms Regionskommune, der varetager mange forskellige
administrative og lidt socialt orienterede opgaver. Vi udbetaler rigtig mange af de sociale ydelser, som vi kender i Danmark: pension,
kontanthjælp, dagpenge, boligstøtte mv. Vi udsteder pas og kørekort og foretager vielser af både danske og udenlandske borgere. Vi
sørger for at opkræve ejendomsskat og sikrer folkeregistreringen. Endelig har vi flere andre administrative funktioner, som fx omstilling, socialt bedrageri, tilkendelse af førtidspension mv. I alt er vi 65 ansatte. Ledelsen består af viceborgercenterchef Tina Hammer
Darko og undertegnede. Tina har været leder her i knap to år og undertegnede i fire år.

Sometimes the fastest way to get there is to go
slow (Tina Dickow)
Når jeg ser mig omkring på mit kontor, er der især
én blandt mange papirbunker, jeg er stolt over.
Papirbunken er et resultat af og udtryk for den
lange rejse, som vi har været på i vores virksomhed gennem de seneste fire år. Det har været en
spændende rejse, som jeg vil udfolde nærmere i
denne artikel – og papirbunken vender vi tilbage
til.
Rejsen har bl.a. betydet, at jeg har haft mulighed
for at sætte ord på vores handlinger. Jeg har de
sidste år været så heldig at kunne tage et par uddannelser, der har givet dybde og forståelse for,
hvorfor tingene går godt. Det har været en inspirerende erkendelse, at gode teorier beskriver succesfuld praksis – og det har været et særlig lærerigt element ved vores rejse at se teorien i vores
praksis og handlemulighederne i teorierne.
I tilbageblik kan jeg tydeligt se, at jeg har lænet
mig op ad forskellige teoretiske perspektiver til at
motivere, begrunde og forstå de processer, vi har
sat i gang og været igennem. Især har jeg glædet mig over indsigten i kollektive læreprocesser
samt fælles meningsskabelse og brugt det i den
vanskelige balancegang, det til tider er at være
konsulterende leder.
Teoretisk udgangspunkt
Jeg bekender mig ikke til en særlig teoretisk tilgang til ledelse og finder stor inspiration i mange
forskellige perspektiver på ledelse. På den anden
side finder jeg det meget vanskeligt at slippe den
socialkonstruktionistiske ide om, at organisationer opstår i relationer mellem kolleger og ledere.

VANSKELIGE VILKÅR

I modsætning til at organisationer kan ses som
faste størrelser, der kan sættes på formel og beskrives i diagrammer. Mest af alt åbner denne ide,
for mig, en nødvendig erkendelse og anerkendelse
af, at andres virkelighed er forskellig fra min egen.
Derfor er organisationspsykologen Weicks fire
’kilder til meningsskabelse’ en stor inspiration til
at fremme en samarbejdsform, hvor vi er gode
til at bearbejde ændringer gennem konstruktiv
meningsskabelse. Da der ikke er plads til alle kilderne, vil jeg fremhæve den af Weicks kilder, der
omhandler ’virtuelle rollesystemer’, hvilket vil sige,
at hver enkelt leder/medarbejder virtuelt påtager
sig andres rolle og herved virtuelt undgår kollaps.
Hvis man evner det, kan man sandsynligvis bedre
forstå andres løsninger og tankegang, hvorved
spektret af ens egne tanker og løsningsmuligheder udvides. Det synes jeg faktisk, vil være et rigtig stort bidrag til enhver organisation.
30 % driftsbesparelse og sammenlægning af fire virksomheder
Borgercenteret blev i 2007 oprettet i forlængelse
af en beslutning om at slanke administrationen i
Bornholms Regionskommune med 20-25 % over
en årrække. Reduktionerne blev hentet ved især
frivillige fratrædelser, der blev effektueret fra januar 2007 og frem til udgangen af 2010. Borgercenteret blev dannet med medarbejdere fra
fem tidligere virksomheder i kommunen, og især
blandt lederne blev der reduceret markant. Kun
én af de tidligere ledere blev tilbage og var i Borgercenteret frem til midten af 2009, ifølge hans
fratrædelsesaftale.
Budgettet fulgte ikke antallet af årsværk, men
de reelt indgåede aftaler og den reelle økonomiske reduktion for Borgercenterets vedkommende

17

har derfor været omkring 30 %. Vanskelige vilkår
ud fra en rationel betragtning, men også et fantastisk afsæt for at sætte en ny dagsorden, fordi
alle kunne se, at ’mere af det samme’ ikke var en
reel mulighed.
Årshjul for dialog
I vores MED-udvalg (samarbejdsudvalg) var vi
derfor også fra begyndelsen enige om, at vi skulle
forsøge at løse udfordringerne uden at opbygge
en traditionel hierarkisk struktur, men i stedet
satse på at brede ansvaret ud: altså et kollektivt
ansvar og dermed en mere effektiv opgaveløsning.
Vi valgte derfor en meget smal ledelse med kun to
chefer for 65 medarbejdere. En organisering, der
for nylig har været til debat, og som både ledelse
og medarbejdere er enige om, skal bestå også i
den nærmeste fremtid. ’Formlen’ for organisationen er 6 selvledende team med en koordinator,
der som udgangspunkt har ansvaret for den daglige kommunikation imellem teamet, ledelsen og
de øvrige team. De 6 team er fagligt opdelt, og for
at sikre retning og struktur for teamet afvikles der
ugentligt teammøder med åbne dagsordner og
referater. Halvårligt afvikles der temadage for hele
virksomheden; den ene med fokus på tværgående
’faglige’ temaer for virksomheden og den anden
med et mere ’organisatorisk’ tema. I forlængelse
af den faglige temadag, hvor der sættes mål for
det efterfølgende år, planlægges sammenhængende medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og
teamudviklingssamtaler. Der er på denne måde et
årshjul eller en rytme for dialogen om retning og
struktur i virksomheden, som giver mulighed for
både individuel og kollektiv læring.
Vi vedtog denne form og tydeliggjorde ansvaret for
processen i hele virksomheden gennem en række
aktiviteter og temadage tilrettelagt halvårligt fra
oprettelsen af Borgercenteret i 2007. Formålet
var at generere viden om situationen og mulighederne for virksomheden. Vi drøftede ændrede
magtstrukturer, muligheden for øget indflydelse
og tog begrebet ’magt til’ til os: et referencepunkt, der løsnede op for, at magt eller indflydelse
i fremtiden ikke alene skulle forventes at være et
ledelsesanliggende. Vi knyttede det an til, at det
at være en del af et produktivt arbejdsfællesskab
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ikke alene er et aftaleforhold, men også forudsætter og kræver kompetencer, lyst og engagement.
Da det var en af mine første optrædener som leder for hele virksomheden, husker jeg tydeligt en
vis forundring, undskyldende smil og nedfaldne
blikke, da jeg svarede ja til et spørgsmål om, hvorvidt jeg gerne ville se opsigelser dagen efter, hvis
disse forudsætninger ikke var til stede. Der kom
heldigvis ingen opsigelser dagen efter.
Stemningen var tværtimod nærmest euforisk
efter en dag med inspirerende oplæg, et mindre
opgaveorienteringsløb på tværs af tidligere virksomheder og afslutningsvis en smuk tur i naturen
med en fantastisk dygtig naturvejleder, der fortalte om detaljer i helheden og om insekters betydning for hele skoven. Vi fik også taget et ’holdfoto’ fra dagen, der efter mere end fire år stadig er
det foretrukne billede for vores virksomhed.
Input fra dagen blev samlet og dannede basis for
videre drøftelser i vores MED-udvalg og en konkretisering af det beskrevne årshjul. Den kollektive
fortolkning var i gang og blev flittigt holdt i live på
de månedlige personalemøder. Vi refererede dér
fra drøftelser i MED-udvalget og brugte møderne
til at få integreret den nye viden i organisationen.
Dvs. hos både ledelse og medarbejdere - for det
var en fælles bearbejdningsproces. En proces, der
bl.a. konkret mundede ud i en række initiativer til
at understøtte målene for vores virksomhed. Jeg
vil deriblandt nævne, at vi lavede en tværgående
gruppe af tre potentielle ressourcepersoner, der
tog et modul på diplomniveau om lean management i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Vi
hentede den nødvendige viden, forankrede den
bredt og lykkedes med nye perspektiver på effektivitet, der åbnede øjnene for at tilrettelægge
opgaverne anderledes.
Vi genererede også viden om servicen i den nye
virksomhed ved, at alle medarbejdere kom på ni
dages ’Serviceskole’. Serviceskolen er et stort
uddannelsesprojekt, der har til hensigt at løfte
niveauet i de bornholmske serviceerhverv. Serviceskolen var oprindelig tænkt til private virksomheder, men efter at Borgercenteret har været
på Serviceskole, har flere offentlige virksomheder
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fulgt trop. Serviceskolen blev afviklet i løbet af 3
x 3 dage, og vi besluttede, at de praktiske hensyn med at holde driften kørende skulle opfattes
som noget positivt. Vi lavede derfor størst mulig
blanding på holdene og deltog kun på hold med
deltagere fra andre virksomheder. Vi fik herved
nye input om service fra andre virksomheder, og
især Bornholmerfærgens medarbejdere gav deres
bidrag til en vurdering af den administrative service i Borgercenteret. Lærerigt og fantastisk, fordi
service jo er noget luftigt og alligevel meget konkret, som alle har mulighed for at forholde sig til.
Serviceskolen indeholder bl.a. oplæg om service,
kommunikation og konflikter. Jeg har selv deltaget i en styregruppe omkring Serviceskolen og har
i forbindelse med en evaluering konstateret, at de
deltagende virksomheder oplever forløbet som et
vigtigt bidrag til en servicekultur. Det har også
været tilfældet for vores virksomhed, og set i lyset
af de mange forskellige opgaver i virksomheden er
’service’ det, der går igen for alle typer af opgaver.
Det lykkedes på den måde også at skabe et billede af et indholdsmæssigt fællesskab og samtidig skabe relationer på tværs af team i en virksomhed med mange forskellige typer af opgaver.

VANSKELIGE VILKÅR

Fra fortid til fælles fremtid
I overordnede træk kan vores organisationsudvikling og den rejse, vi har været på, beskrives som en
bevægelse fra et fokus på fortiden til en koordineret indsats for at skabe en fælles fremtid. Vi har
sammen vendt den store udfordring bestående i
besparelser og sammenlægninger til et afsæt for
at sætte en ny dagsorden. Vi har arbejdet med at
se for os og realisere en virksomhed, der skaber
gode resultater, og hvor vi alle samtidig trives.
Rejsen kan beskrives som bestående af seks etaper. Overblikket har ikke altid været der undervejs,
men når jeg og vi sammen ser tilbage i dag, kan
vi tydeligt se og genkalde os de seks etaper og
hvilke udfordringer, valg, handlinger, opdagelser
og hvilken læring de hver rummede. På de næste
par sider vil jeg udfolde disse etaper – i ganske
komprimeret form. Jeg har valgt at trække det
frem fra hver etape, som jeg fra mit nuværende
tidsmæssige perspektiv og min organisatoriske
placering oplever som særligt afgørende i forhold
til vores overordnede organisationsudvikling gennem de seneste fire år.
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Første etape: Rammesætning af selvledelse
Overordnet organisatorisk udfordring

En sammensat og kulturelt varieret virksomhed præget af
mange ledere og et stærkt administrativt fokus.

Udfordring i forhold til organisationsmedlemmers forforståelser

Beslutningskompetence og indflydelse baseret på anciennitet
og hierarki var fremherskende.

Fokus

At skabe fælles forståelse for en ny organiseringsform, hvor hierarki erstattes af gensidige forventninger og krav om øget organisatorisk forståelse.

Input

Fællesskaber i en ego-tid, relationer og samspil.

Temaer

Magt, mål, ressourcer, kompetencer, MUS og GRUS.

Bidrag til organisationens udvikling

Skabte grundlag for, at team blev selvledende, selv sætter mål,
evaluerer, disponerer ressourcer og bidrager til helheden.

Ledelsens tanker og handlinger:
Virksomhedens opgaver er som nævnt meget
blandede, og ledelsens rolle kunne hurtigt
komme til at handle om daglig drift. Jeg var
derfor optaget af ikke at sagsbehandle, men
tydeliggøre, at selv i vanskelige sager er der
en forventning om, at medarbejderne tager
stilling og ansvar. Konkret har jeg derfor heller ikke fungeret som ekspert på den omfattende lovgivning, vi administrerer.
Samarbejde med:
Sociolog Emilia van Hauen gav os indsigt i,
hvad moderne og berigende fællesskaber kan
være, hvordan vi søger dem og bidrager til
dem.
Derudover brugte flere af vores elever i
virksomheden i denne periode vores udviklingsproces som case i deres opgaver, og
præsentation heraf på bl.a. personalemøder
var et vigtigt bidrag til medfortolkningen.
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Vigtige opmærksomhedspunkter
fremført af medarbejdere:
„Vores ledere forsvandt med besparelsen, så
nu skal vi være selvledende. Jeg synes, at det
virker meget flydende, hvad det vil sige. Vi
har altid været vant til en faglig chef, der har
håndteret de svære sager for os. Men vores
nye chef siger, at han har læst vores CV’er og
har set, at vi næsten alle sammen har mindst
15 års erfaring på vores fagområder. Så vi kan
godt selv.“
Dialog og handlinger på baggrund heraf:
„Jeg kan stadig huske, at Michael efter meget få dage håndterede en borgers klage på
en helt speciel måde. Han afviste ikke klagen,
men han sagde bl.a. til borgeren: „Jeg er helt
sikker på, at NN har gjort sit alleryderste for
at sikre en korrekt behandling af din sag“.“
Medarbejderen har selv genfortalt historien flere gange, og logikken var, at lysten til
at tage ansvar vokser gennem tillid.
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Anden etape: Samspil i organisationen
Overordnet organisatorisk udfordring

Vi var sammensat af medarbejdere fra fem forskellige virksomheder.

Udfordring i forhold til organisationsmedlemmers forforståelser

Der eksisterede en forståelse af, at nogle virksomheder havde
højere status og betydning end andre.

Fokus

Oplevelse af glæde ved samspil, oplevelse af at bidrage til organisationen gennem uddannelse.

Input

Musik, trommer.
Lean management i et socialkonstruktionistisk perspektiv.
Serviceskole.
Kulturelle oplevelser med indhold og oversættelse til aktuel situation.

Temaer

Lean management, Benchmarking, Uddannelse.

Bidrag til organisationens udvikling

Centrale ressourcepersoner i virksomheden skabte et fælles
samarbejdsprojekt og demonstrerede som rollemodeller, at de
tog ansvar i den nye virksomhed.
Der blev skabt relationer på tværs af team via Serviceskolen (3
x 3 dages servicekursus til ALLE).

Ledelsens tanker og handlinger:
Sammenligninger var meget internt rettet, og
jeg brugte ’konkurrencesituationen’ mellem
team til at fremme et højt ambitionsniveau i
de nye team om at få den nye organisatoriske
ramme til at fungere. Derudover fik vi foretaget en benchmarkinganalyse, der rettede
blikket ud af organisationen. Resultatet var
særdeles positivt for næsten hele virksomheden og blev vigtig i troen på effektivitet i hele
virksomheden. Derudover var jeg meget optaget af at ’prøve nyt’ og ’skubbe’ til kulturen.
Samarbejde med:
Vi gav alle en julegave i form af to timers
samspil på trommer. Dette var en aha-oplevelse og fælles oplevelse ud over det sædvanlige (indrømmet, det var ikke en succes i
alle sammenhænge, men der blev skubbet til
grænserne for, hvad vi kunne lave sammen).

VANSKELIGE VILKÅR

Vigtige opmærksomhedspunkter fremført af medarbejdere:
„Vi har rigtig travlt, og det er en næsten umulig opgave, som vores team på 12 medarbejdere skal nå på ni dages kursus i løbet af seks
måneder. Og så „serviceskole“ – næ, vi har
mere brug for at komme på faglige kurser og
blive opdateret på de svære fagområder, som
virkelig stresser os“.
Dialog og handlinger på baggrund heraf:
Serviceskolen var meget lydhør i forhold til
vores planlægning, og vi sendte et par ’prøvekaniner’ på kursus, før vi sendte alle medarbejderne af sted. De kom tilbage med en
positiv vurdering fra kurset og endnu bedre:
de kom tilbage med en række gode historier
om at mødes med kursusdeltagere fra andre
virksomheder.
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Tredje etape: Samarbejde i organisationen
Overordnet organisatorisk udfordring

Indsigten i de øvrige teamområder var ikke tilstrækkelig til, at
der altid var et respektfuldt samarbejde.

Udfordring i forhold til organisationsmedlemmers forforståelser

De andre laver ikke så meget som mig/os, og deres områder er
ikke nær så komplicerede eller vanskelige, som de gør dem til.

Fokus

Tværfaglig og tværorganisatorisk forståelse.
Øget ressourcefleksibilitet.

Input

„Under cover“ (jobrotation).

Tema

Jobrotation.

Bidrag til organisationens udvikling

Indsigt, respekt og forståelse for ’de andre’ i organisationen.
Ønske fra flere medarbejdere om at prøve noget nyt efter flere
år i samme funktion.
Velvilje over for nye funktioner, som skal ske, når Udbetaling
Danmark realiseres.

Ledelsens tanker og handlinger:
Det er vanskeligt som leder for rigtig mange
medarbejdere at sikre en tilstrækkelig ’løbende’ anerkendelse, og det er derfor mindst
lige så vigtigt at opleve anerkendelse fra kolleger, samarbejdspartnere mv. Min forståelse af anerkendelse er, at den forudsætter
respekt for dem, der udtrykker den, og den
respekt forudsætter en vis indsigt i den indsats, man anerkender.
Samarbejde med:
Koordinatorerne, der sammen deltog i et
kursusforløb om ’ledelse af service’. De fik
i forbindelse med dette til opgave at planlægge og gennemføre en jobrotation, hvor
alle medarbejdere som minimum skal være
’under cover’ i to andre team + omstillingen.
Varigheden er én dag pr. team – dvs. tre dage
pr. medarbejder.
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Vigtige opmærksomhedspunkter
fremført af medarbejdere:
„Det kunne være rigtig sjovt at prøve nogle
af de andre fagområder, hvis vi havde tid. Vi
har snakket om det mange gange, men det er
aldrig rigtig blevet til noget“.
Dialog og handlinger på baggrund heraf:
Stort set alle var enige om, at det var en rigtig god ide, men der var ikke rigtig sket noget.
Handlingen var derfor den helt enkle at lave
en motiveret arbejdsgruppe og give dem en
deadline for ’en realistisk’ planlægning. Dialogen og evt. implementeringsudfordringer
fandt sted blandt medarbejderne, som selv
var godt repræsenteret i arbejdsgruppen.
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Fjerde etape: Krop og kontor
Overordnet organisatorisk udfordring

I løbet af de kommende år får vi brug for arbejdskraft, og sundhedsprofilen på de nuværende ansatte er ikke specielt god.

Udfordring i forhold til organisationsmedlemmers forforståelser

Fysisk aktivitet er et privat anliggende .

Fokus

Stress, alderssammensætning, fysisk (s)tilstand, mental sundhed, trivsel.

Input

Introduktion og forankring af bevægelse på arbejdspladsen.

Temaer

Bredt bevægelsesbegreb (dans, sang, meditation, qi gong,
massage, styrketræning, mv.).
Ubegrænsede muligheder.
Glæde, samvær, ansvar.

Bidrag til organisationens udvikling

Ideer er mere velkomne.
Barrierer over for kolleger og ledere er færre/lavere.
Stolthed over at være en foregangsvirksomhed mht. sundhedsfremme.
Højere effektivitet tilskrives fysisk aktivitet.

Ledelsens tanker og handlinger:
Vi har brug for et projekt, der kan give os et
unikt fællesskab. Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads, og vi kan alle trænge til at
få lidt mere energi og glæde ind i hverdagen.
Det her projekt fra branchearbejdsmiljørådet
ser spændende ud.
Samarbejde med:
Martin Spang Olsen og Mads Andreasen
(Sund Uddannelse) som primære konsulenter. Men også et meget vigtigt netværkssamarbejde med Rigshospitalet, SAS, Aalborg Universitet m.fl.
Projektet var finansieret af Forebyggelsesfonden.

VANSKELIGE VILKÅR

Vigtige opmærksomhedspunkter fremført
af medarbejdere:
„Hold da op, nu skal vi pludselig være 30 % færre,
end vi har været hidtil. Der er ingen, der har fortalt
os, hvad vi ikke skal lave. Gad vide, hvordan vi klarer den. Jeg kan godt være lidt bekymret for nogle
af mine kolleger. MED-udvalget har søgt om at
komme med i et forsøgsprojekt om fysisk aktivitet
på arbejde. Det lyder spændende, men jeg løber jo
allerede i min fritid, så det er nok mest de inaktive,
der skal være mere aktive. Det bliver svært, og jeg
tror ikke rigtig, at vi kan finde tiden til det. Vores
afgående chef sagde heldigvis, at det var et godt
og rigtigt initiativ, det var vigtigt for det videre forløb“.
Dialog og handlinger på baggrund heraf:
12 måneder med op til 3 ½ times fysisk aktivitet
om ugen. Kontorindretning, meditation, sang, musik, qi gong mv. Uddannelse af 10 holdkaptajner,
der fik mulighed for at præstere på nye områder og
komme ud at fortælle andre om projektet og vise
deres glæde.
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Femte etape: Arbejdstrivsel
Overordnet organisatorisk udfordring

Obligatorisk trivselsmåling.

Udfordring i forhold til organisationsmedlemmers forforståelser

Man kan måle trivsel på en skala og lave sammenligninger af
resultater.

Fokus

At nyttiggøre en trivselsmåling, så den skaber afsæt for at udvikle arbejdstrivslen og ikke blot giver et øjebliksbillede.

Input

Trivselsmåling.
Sparring.
Seminar for MED-udvalg og alle ansatte.

Temaer

Talt vs. oplevet trivsel.
Fortolkning.
Anerkendelse.
Inddragelse.
Handling.

Bidrag til organisationens udvikling

Forståelse for anerkendende kommunikation.
Ansvarliggørelse af alle og „vigtiggørelse“ af MED-udvalget.

Ledelsens tanker og handlinger:
Det her kan ende med at give et forkert fokus
for, hvordan vi skaber trivsel i organisationen.
Det er omvendt en anledning til at få synliggjort trivsel som et fælles ansvar.
Vi har brug for nogen, der troværdigt og
overbevisende kan gøre det muligt at undgå
fokus på de talmæssige resultater.
Vigtigt, at det her ikke bliver en proces
med fokus på resultater, men afsæt til at
fremme arbejdstrivslen med nye initiativer.
Samarbejde med:
Eksterne konsulenter, som allerede havde inspireret til en kritik over for måling af trivsel.
Vi aftalte en proces i rigtig god tid, der gav
MED-udvalget indsigt i processen og mulighed for at tage ansvar for dialogen.
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Vigtige opmærksomhedspunkter fremført af medarbejdere:
„Det er spændende med en trivselsmåling og
interessant at få at vide, hvad de andre har
svaret, for der var flere spørgsmål, som var
lidt svære. Gad vide, hvad der skal komme ud
af det her“.
Dialog og handlinger på baggrund heraf:
Vi brugte god tid på at forberede alle på, at
spørgeskemaet ville komme, og ansporede til,
at flest mulig ville svare. Vi takkede for besvarelserne på et ugemøde og fortalte løbende
om den planlagte proces.
Resultaterne blev præsenteret på et personalemøde, men der blev ikke draget konklusioner. Grundlaget for dialogen blev holdt åben
frem til vores temadag med konsulenterne.
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Sjette etape: Rammer for udvikling (løbende proces)
Overordnet organisatorisk udfordring

Vi er meget ’driftstunge’, og det kan være svært at sætte nye
mål.

Udfordring i forhold til organisationsmedlemmers forforståelser

Mål er ikke noget for os, men noget for politikere eller ledelse.

Fokus

Sammenhæng, tidsmæssig kobling og ledelsesmæssig fortolkning/oversættelse.

Input

Halvårlige temadage med rød tråd.

Temaer

Mål og resultater.
Relationer og aktuelt tema.

Bidrag til organisationens udvikling

Mening, flow, sammenhæng.

Ledelsens tanker og handlinger:
Uanset om vi umiddelbart kan se det konkrete
behov eller ej, er de halvårlige temadage vigtige øjeblikke til at videreforfatte vores rejse.
Samarbejde med:
Få, men gode konsulenter, der skal kunne levere mere og andet end underholdning. Der
skal være et budskab, der kan fortolkes ind i
vores rejse.
Vi er aldrig blevet skuffet over de mange gode
kursussteder. Jeg vil dog gerne fremhæve
Bornholms Højskole, der rent værdimæssigt
og ikke mindst madmæssigt altid danner
fantastiske rammer for engagerende temadage.
Ledelsen er de vigtigste konsulenter på disse
dage.

VANSKELIGE VILKÅR

Vigtige opmærksomhedspunkter fremført af medarbejdere:
„Kan jeg ikke bare få lov at passe mit arbejde,
jeg bryder mig faktisk ikke om at komme på
temadag og er bekymret for, hvad der kan
ske“.
Dialog og handlinger på baggrund heraf:
Temadage behøver ikke være ubehageligt
konfronterende eller rumme grænseoverskridende aktiviteter for at blive husket.
En god samtale med hverdagens kolleger og
samarbejde om enkle ting er en større glæde,
når vi alle kan og vil være med.
Brug anledningerne til at fortælle, hvordan
’verden’ ser ud fra ledelsens side, og giv tid
til dialog.
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Bunken på mit skrivebord
I papirbunken, som jeg nævnte indledningsvis,
ligger de elevopgaver, kommuneopgaver, diplomopgaver, kursusopgaver mv., der er blevet til over
de sidste fire år. Først og fremmest er jeg stolt
over, at der laves så mange opgaver – simpelthen
fordi flere har fået lyst til uddannelse og læring.
For det andet fordi mange af opgaverne fokuserer
på etaperne, vores fælles rejse har bestået i. For
det tredje fordi jeg kan se, at opgaverne afspejler en stolthed, energi og glæde ved at bearbejde,
fortolke og forstå de processer, vi har været i gang
med. Det afspejler i min optik en virksomhed, hvor
rigtig mange tager et ansvar, ønsker at lære og
ønsker at bidrage med viden og overvejelser. Så
længe det er tilfældet, går det efter min opfattelse rigtig godt.

Dette er nu vores virkelighed, og det glæder vi os
over. Samtidig fortsætter rejsen selvfølgelig, og
nogle af vores næste udfordringer bliver at hente
gevinsterne ved de moderne løsninger, samtidig
med at vi skal gennem en delvis virksomhedsoverdragelse. Jeg håber, at de seneste fire år har
givet os det fælles fundament i indstilling, kompetencer, handlekraft og engagement, som vi får
brug for i vores videre færd – og jeg tror på det.
Litteraturliste
Raffnsøe, Sverre et al. (2008): Tilliden og Magten – om at lede og skabe værdi gennem tillid,
Børsens Forlag.
Haslebo, Gitte (red.) (1997): Konsultation i organisationer, Dansk Psykologisk Forlag.
Frølich, Torben & Bager, Michael Hansen (2009):
Mening i spil, Masterafhandling, CBS.

Ved sidste års MUS-samtale sagde en medarbejder: „Jeg synes, at vi er ved at være der“. Jeg
håber ikke, at det var alt for tydeligt, at jeg ikke
forstod, hvad hun mente, for hun sagde det med
overbevisning og engagement – og hun mente, at
den vision, som vi havde opstillet for fire år siden,
var ved at være realiseret. Visionen var Borgercenteret tilpasser sig et samfund i bevægelse og
tilbyder moderne løsninger, hvor brugernes behov
indfries af en imødekommende og rationel administration.
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ABSTRACT
How to qualify internship during the education for Social Educator with inspiration from
social constructionism
This article is written by two educators at the University College in Northern Jutland: Torben
Johansen and Dorte Lauenborg Nielsen. It is based on their experiences from giving courses for
practice teachers affiliated students in one of the three practical training periods in the education
for Social Educator. In the beginning of each practical training period, the student formulates a
number of important learning goals approved by the educational institution as well as the site of
internship, where the practical training takes place. The student’s opportunities for learning during
the training periods are supported through close cooperation between three parties: The site of
internship, the student and a representative from the educational institution. However, the site of
internship has the responsibility to offer counseling to the student during the training period and,
therefore, represents the main support for the student’s efforts to achieve the learning goals.
The article focuses on the quality of the counseling based on the authors’ own experiences as
trainers for the counselors. The authors describe seven implicit assumptions that are common
among the counselors. These assumptions are closely connected to realism and a focus on the individual. The article unfolds how the assumptions tend to narrow the scope of action for the counselors who often feel powerless, and how they - in spite of good intentions - reduce the students’
opportunities for learning. The article also offers an alternative with inspiration from social constructionism and shows how the authors work with the counselors in order to help them develop
a more constructive positioning, relational thinking, and shared responsibility with the students.
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En revolution
Kenneth J. Gergen indleder 2. udgave af sin bog
„En invitation til social konstruktion“ med kapitlet „Social konstruktion: En revolution under udvikling“, hvori han bl.a. skriver:
„Det, vi betragter som verden, afhænger i høj grad
af, hvilken tilgang vi har, og vores tilgang afhænger af de sociale relationer, vi er en del af. Når man
har forstået det fuldt ud, vil man opdage, at konstruktionistiske ideer vil udfordre længe hædrede
ord som „sandhed“, „objektivitet“, „fornuft“ og
„viden“. Din forståelse af dig selv – dine tanker,
følelser og ønsker – vil ændre sig. Dine relationer
til andre vil få en helt ny betydning.“1
Alle revolutioner skal som bekendt starte et sted.
Vi vil med denne artikel give interesserede læsere
et indblik i, hvordan vi som undervisere yder vores
bidrag til denne ’revolution’, og hvordan det kan
være, at socialkonstruktionistiske ideer af mange
opleves som så revolutionære og så kontroversielle, som Gergen skriver. De erfaringer, vi videregiver i denne artikel, er gjort i forbindelse med
afholdelse af kurser for praktikvejledere tilknytteti
pædagoguddannelsen i Hjørring, og det er vores
forhåbning og formodning, at der er en væsentlig overførselsværdi i vores refleksioner for andre
undervisere, konsulenter og ledere, der arbejder
professionelt med facilitering af læreprocesser.
Pædagoguddannelsen er tilrettelagt som en
vekseluddannelse; det vil sige en uddannelse,
der veksler mellem undervisning på uddannelsesinstitutionen og tre praktikperioder inden for
forskellige pædagogiske arbejds- og funktionsområder. I uddannelsens uddannelsesbekendtgørelse beskrives de to uddannelseselementer som
„… to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere
den studerendes læring og videnskabelse“2. Et
vigtigt omdrejningspunkt for praktikuddannelsen er trepartssamarbejdet mellem praktiksted
1

Kenneth J. Gergen: En invitation til social konstruktion, 2. Udgave,
Forlaget Mindspace 2010, s. 13.
2 Jf. bilag 7 i bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som pædagog, bekendtgørelse nr. 1122 af 27/9 2010.
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(repræsenteret ved en praktikvejleder på stedet),
uddannelsesinstitution (repræsenteret ved en
studievejleder) og den studerende. I praktikperioderne er det dog praktikstedet, der er ansvarlig for,
at den studerende modtager praktikvejledning i
overensstemmelse med de læringsmål, som den
studerende har formuleret og fået godkendt i
starten af praktikperioden3.
Praktikuddannelsen udgør en betydelig del af
pædagoguddannelsen – samlet set 1 år og 3
måneder ud af uddannelsens samlede varighed
på 3 ½ år. Hvor vi på uddannelsesinstitutionen i
de dele af uddannelsen, der foregår der, er mange
om at indgå i læringsstøttende relationer til den
studerende, vil praktikvejledningen i praktikuddannelsen ofte være organiseret på en måde, så
praktikvejlederen bærer langt det største ansvar
for at støtte den studerendes læreproces i praktikken. Det er derfor vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution medvirker til løbende at kvalificere
den praktikvejledning, der er den primære støtte
for de studerendes læring i denne del af uddannelsen.
Der er flere arenaer for denne løbende kvalificering
af praktikvejledningen:
•

•

•

For det første kvalificeres praktikvejledningen løbende og uformelt i det konkrete samarbejde mellem den enkelte praktikvejleder
og den enkelte studerende.
For det andet kvalificeres praktikvejledningen løbende og uformelt i det konkrete samarbejde mellem studievejleder og praktikvejleder omkring den enkelte studerende, hvor
begge parter støtter den studerende i arbejdet med at formulere læringsmål for praktikperioden og sammen med den studerende
gør status for læringsmålene på et møde, når
højst 2/3 af praktikforløbet er gået.
For det tredje udbyder UC Nordjylland diplommodulet i praktikvejledning, som eventuelt kan indgå som en del af en samlet pædagogisk diplomuddannelse.

3 Ibid. § 14, stk. 2.
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•

For det fjerde tilbyder UC Nordjylland i regi af
Pædagoguddannelsen i Hjørring 4 x 2 dages
praktikvejlederkurser, der i højere grad end diplommodulet tager afsæt i deltagernes praksis, erfaringer, udfordringer og forestillinger
om praktikvejledning.

Denne artikel omhandler vores fælles erfaringer
fra de sidste cirka 5 år med afholdelse af sidstnævnte praktikvejlederkurser. Vores erfaring fra
mødet med praktikvejlederne på kurserne er, at
deres forudsætninger for at varetage vejlederfunktionen er meget forskellige: En stor gruppe
er erfarne vejledere uden uddannelse til denne
funktion. En anden stor – og yngre – gruppe har
begrænset eller ingen erfaring som vejledere, men
har til gengæld selv forholdsvis friske erfaringer
som tidligere pædagogstuderende i at modtage
praktikvejledning. Hos begge grupper oplever vi
en tendens til almengørelse af vejledernes egne
personlige erfaringer som tidligere studerende.
Sat lidt på spidsen kan tankegangen beskrives
som: „Når noget var godt for mig, da jeg selv var
studerende i praktik, må det være godt for alle
studerende i praktik“4.Vores erfaring er, at mange
på den ene side oplever at kunne fungere som
praktikvejledere med deres egne erfaringer som
tidligere studerende som vigtigste referenceramme. På den anden side har samme praktikvejledere ofte svært ved at finde nye handlemuligheder i forbindelse med vejlederopgaven i en række
udfordrende situationer.
Udfordring af grundlæggende 
antagelser
Set fra et socialkonstruktionistisk perspektiv
knytter der sig en række uhensigtsmæssige
grundlæggende antagelser til det at fungere som
praktikvejleder på denne primært erfaringsbaserede baggrund. For os at se, begrænser disse
antagelser praktikvejlederens handlerum, samt
inviterer praktikvejlederen ind i en offerposition
i de mange forskellige samarbejdsrelationer, der
knytter sig til praktikvejlederfunktionen (til den
4 Susanne Poulsen m.fl. beskriver i Den reflekterende praktikvejleder,
Dafolo 2009, s. 34, denne bagside af begrebet transfer – det vil
sige evnen til at overføre det, man lærer i én situation, til andre lignende situationer - med reference til C. Scavenius (1995).

studerende, til studievejlederen på uddannelsesinstitutionen, til egne kolleger og til ledelsen) med
fare for tilsvarende at begrænse den praktikstuderendes muligheder for læring. Derfor vil vi med
denne artikel synliggøre nogle af disse antagelser
samt redegøre for, hvordan vi på praktikvejlederkurserne i Hjørring udfordrer disse med inspiration fra socialkonstruktionismen. Vores sigte med
denne udfordring er at bidrage til nye perspektiver
på vejlederfunktionen i forhold til at positionere
vejleder og studerende som moralsk ansvarlige
og gensidigt forbundne aktører i vejledningsprocessen – med udvidet handlerum (for vejleders
vedkommende) og udvidet læringsrum (for den
studerendes vedkommende) til følge. Afslutningsvis vil vi skitsere nogle udfordringer, som vi
som undervisere på kurserne fortsat arbejder på
at håndtere.
Først en præsentation af 7 typiske grundlæggende antagelser om det at fungere som praktikvejleder, som vi møder på praktikvejlederkurserne:
1. Hvis jeg skal kunne løfte opgaven som praktikvejleder, har jeg virkelig brug for at få afklaret, hvad min opgave egentlig er.
2. Det er helt afgørende for vejledningsforløbet,
om den studerende og jeg har god kemi eller
ej.
3. Som praktikvejleder skal jeg kende al den
teori, som min studerende kender – og helst
mere til.
4. Praktikvejledningen er mit ansvar alene.
5. Hvis jeg som praktikvejleder får en studerende, der er doven/for teoretisk/umoden
osv., er der ikke rigtigt noget at gøre ved det.
6. Jeg kan som praktikvejleder med rette forvente, at studerende i 3. praktikperiode kan…
7. Når vi vurderer den studerende, skal vi også
vurdere vedkommende som vores måskekommende-kollega.
I det følgende vil vi redegøre for, hvordan vi i praksis arbejder med at tilbyde praktikvejlederne alternative og måske mere nyttige perspektiver på
praktikvejlederfunktionen ved at udfordre disse
grundlæggende antagelser ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv.
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1. Hvis jeg skal kunne løfte opgaven som
praktikvejleder, har jeg virkelig brug for at få
afklaret, hvad min opgave egentlig er.
Denne antagelse bygger for os at se på en forestilling om, at opgaven som praktikvejleder er klar,
afgrænset og entydig og kan formidles af os som
undervisere til praktikvejlederne. Når vi møder
denne antagelse, kan vi vælge at give praktikvejlederne det, de kalder på; det vil sige et svar i
form af en udlægning af praktikvejlederopgaven,
der ganske vist er vores udlægning, men som for
vejlederne med stor sandsynlighed vil fremstå
som sand og indiskutabel. Vi vælger derimod at
invitere praktikvejlederne til at læse udvalgte dele
af uddannelsesbekendtgørelsen sammen med
os med henblik på at samskabe en mangefacetteret forståelse af praktikvejlederopgaven. Det
er der for os at se (mindst) to kvaliteter ved: For
det første er det i tråd med uddannelsesbekendtgørelsen, der forpligter praktikstedet – og ikke
praktikvejlederen – på forskellige opgaver i forhold til den studerendes uddannelsesforløb5. For
det andet åbner det som regel op for en refleksion
over praktikvejlederopgaven som et relationelt
anliggende – altså en drøftelse af det nyttige i
at forstå praktikvejlederopgaven som noget, der
udspringer af den konkrete samarbejdsrelation
til en studerende og den konkrete organisering
af vejledningen på praktikstedet inden for rammerne af bekendtgørelsen. I denne forbindelse
oplever vi ofte, at der på kurserne etableres et
rum for refleksion over de hverdagsforståelser af
praktikvejlederopgaven, der lever i de pædagogiske organisationer. F.eks. den forestilling, at det er
vejlederens opgave at formidle til en studerende i
praktik, hvis vedkommende udviser en uhensigtsmæssig adfærd. En relationel tilgang til opgaven
som praktikvejleder sætter spørgsmålstegn ved
det nyttige for den studerendes læreproces i en
sådan konfrontation – og ved det nyttige for det
videre samarbejde mellem vejleder og studerende. Desuden inviterer denne tilgang til refleksion over vejleders og praktikstedets andel i den
studerendes adfærd. Ad denne vej når vi på praktikvejlederkurserne løbende frem til nye nuancer
på opgaven, der for os at se har samme afkla-

rende funktion som det svar, der blev efterspurgt,
men som i modsætning hertil udvider vejledernes
handlerum og mulighedshorisonter i stedet for at
begrænse og indskrænke dem.

5 Bekendtgørelse nr. 1122 af 27/9 2010 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

6 Gitte Haslebo: Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk For-
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2. Det er helt afgørende for vejledningsforløbet, om den studerende og jeg har god kemi
eller ej.
Denne grundlæggende antagelse synes at udspringe af realismens individopfattelse og dermed
forestillingen om, at vi som individer er i besiddelse af en indre kerne, som vi bærer med os ind
i enhver kontekst og relation, og som er bestemmende for vores adfærd og samspil med andre6.
Denne individopfattelse bliver problematisk, fordi
praktikvejledningen som tidligere nævnt ofte er
organiseret på en måde, så praktikvejlederen udgør den nærmeste og vigtigste støtte til den studerendes læreproces i praktikken. Forestillingen
om relationen til den studerende som en kemisk
proces indebærer den risiko, at praktikvejlederen
opfatter sig selv som offer for denne proces og
dermed fritaget for ansvar i relationen. Når vi på
praktikvejlederkurserne møder denne forestilling,
inviterer vi derfor vejlederne til en fælles undersøgelse af nytten heri med spørgsmål som:
•
•
•

Hvilke handlemuligheder giver denne forståelse jer som praktikvejledere?
Hvilke andre måder kunne vi forstå det, I karakteriserer som ’dårlig kemi’, på?
Hvilke forståelser er de mest nyttige for en
læringsstøttende relation til den studerende?

Gennem individuel og fælles refleksion over disse
spørgsmål oplever vi, at praktikvejlederne udvikler et blik for egen andel af samarbejdet med den
studerende og for den studerendes mulighed for
læring i praktikken.
3. Som praktikvejleder skal jeg kende al den
teori, som min studerende kender – og helst
mere til.
Denne grundlæggende antagelse kan for os at
se opfattes på to måder: På den ene side som et
udtryk for, at praktikvejlederen påtager sig (og

lag 2004, s. 30-33.
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måske også pålægges?) en bestemt rolle i forhold
til den studerende. På den anden side som en positionering af praktikvejlederen som teoriekspert
– og dermed af den studerende som uvidende eller mindre vidende og som en der har både krav
på og behov for teorieksperthjælp. På praktikvejlederkurserne udfordrer vi denne grundlæggende
antagelse ud fra både rolle- og positionsperspektivet. Vi har på kurserne stor nytte af rollebegrebet
og af at skelne mellem de fire praktikvejlederroller
instruktør, rådgiver, vejleder og coach (jf. figuren7
herover) i forhold til at nuancere forestillingen om
praktikvejlederen som teoriekspert.
Med udgangspunkt i denne figur inviterer vi praktikvejlederne til refleksion over, hvad der har betydning for, hvilken rolle praktikvejlederen vælger
at indtage i konkrete situationer: Den rolle, den
studerende kalder på? Den rolle, vejleder selv
foretrækker? Eller den rolle, der kunne være mest
nyttig at indtage for at understøtte den studerendes læreproces?
7 Denne figur er udarbejdet med inspiration fra Ole Løws figur over
vejledningsrummet og Peter Hansen-Skovmoes’ figur over forskellige ledelsesværktøjer. Se Ole Løw: Pædagogisk vejledning, Akademisk Forlag 2009, s. 21, og Reinhard Stelter (red.): Coaching – læring og udvikling, Dansk Psykologisk Forlag 2002, s. 29.

Rollebegrebet har ganske vist rod i socialpsykologien8, men vi anvender det i tråd med socialkonstruktionistisk tænkning, når vi bruger de fire vejlederroller til at synliggøre, at det at fungere som
praktikvejleder indebærer et fortløbende valg mellem forskellige mere eller mindre nyttige roller. Desuden undersøger vi sammen med vejlederne og ud
fra konkrete eksempler fra deres vejlederpraksis,
hvordan positionen som teoriekspert er blevet til,
og hvordan vejlederne kommunikativt kan bidrage
til at muliggøre andre og måske mere nyttige positioner for såvel sig selv som for de studerende.
4. Praktikvejledningen er mit ansvar alene.
På kurserne udfordrer vi denne grundlæggende
antagelse ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv gennem en fælles undersøgelse af forskellige alternative måder at forholde sig til ansvar for praktikvejledning på: Rent juridisk er det
som tidligere nævnt praktikstedet – og ikke den
enkelte praktikvejleder – der har ansvar for, at den
studerende modtager praktikvejledning. Organisatorisk vil det ofte i praksis blive den enkelte
vejleders ansvar – men sådan behøver det ikke at
være. Når vi som undervisere på kurserne facilite8 Jf. Gitte Haslebo: Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk
Forlag 2004, s. 152.

PRAKTIKVEJLEDNING I PÆDAGOGUDDANNELSEN

31

rer erfaringsudveksling mellem praktikvejlederne,
er det for at muliggøre en mangefacetteret måde
at forholde sig til bl.a. organisering af praktikvejledning på. Gennem erfaringsudveksling lader vi
vejlederne inspirere hinanden og sammen undersøge de muligheder, der ligger i at flytte fokus fra
et individuelt til et organisatorisk perspektiv og
dermed styrke deres nysgerrighed over for, hvor
mange forskellige måder en pædagogisk organisation kan forvalte sin vejledningsopgave på
i forhold til praktikstuderende. Endelig søger vi
gennem præsentation af forskellige læringsteoretiske perspektiver at bidrage med alternative
forståelsestilbud i forhold til ansvar for vejledning.
I den forbindelse har vi haft stort udbytte af Knud
Illeris’ læringstrekant, der bl.a. betoner det nære
miljøs betydning for den lærendes tilegnelse af
det, der skal læres9, samt Jean Lave og Etienne
Wengers situerede læringsteori, der begrebsliggør
læring gennem deltagelse i praksisfællesskaber10.
Når disse læringsteorier sættes i spil med vejledernes praksiseksempler, inviteres vejlederne ind i
refleksioner over, hvordan de studerendes mulighed for læring samskabes i det kollegiale fællesskab. Vejledernes opmærksomhed flyttes derved
fra en bagudrettet vurdering af egen indsats som
praktikvejleder til en fremadrettet optagethed af
at engagere kolleger og ledelse i konstruktionen
af et udbytterigt og mulighedsskabende læringsmiljø i egen organisation.
5. Hvis jeg som praktikvejleder får en studerende, der er doven/for teoretisk/umoden
osv., er der ikke rigtigt noget at gøre ved det.
Denne grundlæggende antagelse hænger sammen med realismens individfokus, og her bliver
det deterministiske element særlig synligt: Den
studerende kan ikke ’gøre for det’ (jf. realismens
antagelse om, at det er en del af personligheden at være doven, for teoretisk eller umoden),
og praktikvejlederen kan ikke ’gøre noget ved
det’(jf. realismens antagelse om, at den eneste,
der kan ændre den studerendes personlighed, er
9 Knud Illeris: Læring, Roskilde Universitetsforlag, 2. Udgave 2007, s.
42.
10 Jean Lave og Etienne Wenger: Legitim perifer deltagelse (kap. 18)
i Knud Illeris (red.): Tekster om læring, Roskilde Universitetsforlag
2000.

den studerende selv). Sammen med praktikvejlederne undersøger vi de muligheder, der ligger
i et socialkonstruktionistisk relationsfokus som
alternativ hertil. Herigennem kommer vejlederne
til at reflektere over, hvordan de via kommunikationen med den studerende og den positionering,
der knytter sig hertil, sandsynligvis selv har en
andel i den adfærd, de fortolker som dovenskab,
teoretisering eller umodenhed. Samtidig åbner
der sig nogle muligheder for som praktikvejleder at bidrage til, at den studerende ændrer adfærd i mere ønskværdig retning – nemlig ved at
skærpe opmærksomheden på sprogets skabende
kraft11. Med udgangspunkt i vejledernes praksiseksempler eksperimenterer vi derfor på kurserne
i mindre grupper eller i plenum med alternative
måder at tale om og med studerende på. Måder,
der positionerer de studerende som personer, der
er interesserede i læring og gør sig umage med
at tilegne sig ny viden, og som dermed hjælper
såvel praktikvejlederne som de studerende til at
gøre sig fri af de ord, der ’forhekser’, og sammen
komme videre på en god måde12.
6. Jeg kan som praktikvejleder med rette
forvente, at studerende i 3. praktikperiode
kan …
Denne grundlæggende antagelse kan ses i sammenhæng med, at alle praktiksteder tilknyttet
Pædagoguddannelsen er forpligtet til at udarbejde
en praktikstedsbeskrivelse, bl.a. indeholdende
en uddannelsesplan, som beskriver progressionen mellem uddannelsens tre praktikperioder13. I
praksis udformer mange praktiksteder tilsyneladende denne uddannelsesplan som en række forventninger til studerende i praktik – til adfærd, til
forskellige former for viden og til bestemte typer
af motivation. På praktikvejlederkurserne bliver vi
ofte stillet spørgsmål vedrørende håndtering af
studerende, der på den ene eller anden måde ikke
lever op til disse forventninger til stor frustration
for praktikvejlederne. Også i denne sammenhæng
tilbyder den socialkonstruktionistiske relationstænkning et interessant perspektiv. Praktikvejle11 Gitte Haslebo og Maja Loua Haslebo: Etik i organisationer, Dansk
Psykologisk Forlag 2007, s. 131-133.
12 Jf. Wittgenstein ifølge Haslebo, ibid. s. 33.

13

Jf. bekendgørelse om uddannelsen til professionsbach-

elor som pædagog, bekendtgørelse nr. 1122 af 27/9 2010.
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derne bliver her igennem opmærksomme på, at de
studerendes muligheder for at udvise bestemte
former for adfærd, at sætte forskellige vidensformer i spil og at motiveres vil være helt afhængig
af konteksten og af de relationer, som konteksten
muliggør. Såvel kontekst som relationer vil med
stor sandsynlighed være forskellige for hver gang,
en praktikstuderende gør sin entré på praktikstedet. Vi præsenterer i den forbindelse også praktikvejlederne for en dynamisk, didaktisk tænkning,
der inviterer vejlederne ind i overvejelser over den
kontekstuelle og relationelle side af de studerendes læringsforudsætninger14. Disse teoretiske
perspektiver sætter ofte gang i praktikvejledernes
refleksioner over det hensigtsmæssige i at formulere generelle forventninger til studerende i praktik i uddannelsesplanerne. På denne baggrund
drøfter vi med praktikvejlederne, om det vil være
mere nyttigt for en studerendes motivation og
læreproces at skitsere de læringsrum, som praktikstedet tilbyder, og den viden og de færdigheder
og kompetencer, som praktikstedet giver den studerende mulighed for at tilegne sig.
7. Når vi vurderer den studerende, skal vi også
vurdere vedkommende som vores måske
kommende kollega.
Hvor den forrige antagelse kan ses i sammenhæng med de eksplicitte forventninger til studerende, som mange af praktikstedernes uddannelsesplaner synes at indeholde, så kan denne
antagelse om at vurdere den studerende som en
måske kommende kollega ses i sammenhæng
med nogle langt mere implicitte forventninger til
studerende. Disse forventninger fremgår ikke af
uddannelsesplanerne, og de er sjældent italesatte
i hverdagen på praktikstederne. Antagelsen bliver
synlig på praktikvejlederkurserne, når vi drøfter
form og indhold i de indstillinger til bedømmelse
af studerendes praktikperioder, som praktikstederne skal udarbejde kort før en praktikperiodes
afslutning15. Juridisk set er der ikke belæg for at
14 Se f.eks. SMTTE-modellen som beskrevet i Peter Møller Pedersen:
Pædagogisk udviklingsarbejde – en introduktion i Peter Møller Pedersen m.fl. (red.): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde,
Via Systime 2010.
15 Jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog, bekendtgørelse nr. 1122 af 27/9 2010, § 22 stk. 1.

bruge forestillingen om ’den gode kollega’ som
vurderingskriterium, idet praktikstedet udelukkende skal indstille til, hvorvidt den studerendes
uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden
i forhold til læringsmålene kan godkendes16. Fra
et socialkonstruktionistisk perspektiv er det dog
mindst lige så interessant at udfordre denne antagelse ved på kurserne at bede praktikvejlederne
reflektere over, hvad der kendetegner ’den gode
kollega’. Trods mange lighedspunkter i definitionerne heraf, viser der sig som regel også markante
forskelle, der afspejler mangfoldigheden i pædagogiske arbejds- og funktionsområder. Praktikvejlederne får herigennem indsigt i, at sådanne
vurderinger med stor sandsynlighed vil være
kontekstafhængige. Dette fører ofte praktikvejlederne til den overvejelse, at det kan være problematisk at anvende et sådant vurderingskriterium,
da praktiksteder og uddannelsesinstitution har
et fælles ansvar for at uddanne pædagoger til
et bredt arbejdsfelt17. Derfor må den pædagogiske profession som helhed være højeste kontekst
– og ikke et konkret praktiksteds forestilling om
’den gode kollega’.
De næste vigtige skridt
Som undervisere på kurserne arbejder vi fortsat på
at håndtere forskellige udfordringer, som alle udspringer af vores bestræbelser på at lade kursernes indhold og undervisningsformer inspirere af
socialkonstruktionistiske ideer. Disse udfordringer kan samles under følgende temaer: Sproglig
formåen, socialkonstruktionistiske implikationer,
magt og etik samt håndtering af formalia på et
socialkonstruktionistisk grundlag.
Sproglig formåen
Den første udfordring består i at håndtere den
træghed, vi fra tid til anden oplever hos os selv
og praktikvejlederne, i forhold til at erstatte realismens hverdagsforståelser og sproglige udtryk
med socialkonstruktionismens alternative sprogbrug. Dette kommer f.eks. til udtryk i vores egen
sproglige formåen, hvor vi på kurserne indimellem
hører os selv sige „Sådan er det bare!“, „Sådan er
16 Ibid.
17 Ibid. § 1.
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det ikke!“ eller „Det bor i os“; sproglige udtryksformer, der udspringer af realismens faktuelle
individ- og virkelighedsopfattelse. Vi håndterer
i øjeblikket denne udfordring ved at være to undervisere på hvert kursus og ved at aftale spilleregler for intervention i hinandens udarbejdelse af
undervisningsmateriale og oplæg under og efter
kurserne.
Udfordringen kommer også til udtryk i praktikvejledernes forbehold over for de socialkonstruktionistiske ideer, fordi det i hverdagens mange dialoger kan opleves som vanskeligt at sætte noget
andet i stedet for de individual-psykologiske ord,
som mange er vant til at beskrive personer med.
Vi har i denne artikel givet forskellige eksempler
på, hvordan vi sammen med praktikvejlederne
udforsker det nyttige i forskellige sproglige udtryk
med udgangspunkt i vejledernes praksiseksempler. Vi arbejder videre ad dette spor.
Socialkonstruktionistiske 
implikationer 
Den anden udfordring består i at overskue konsekvenserne af den udforskning af mulighederne i
socialkonstruktionismen, som vi har valgt at gøre
til en del af praktikvejlederkurserne. En udfordring,
der både har en teoretisk og en praktisk side.
Hvad angår den teoretiske side, er det løbende en
udfordring for os at gennemskue, om de teoretiske indfaldsvinkler, vi anvender på kurserne, er i
tråd med eller i karambolage med de socialkonstruktionistiske ideer. Dette gælder i skrivende
stund Knud Illeris’ læringsdefinition, som vi gennem flere år har benyttet os af.
Illeris definerer læring som „... enhver proces, der
hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel,
biologisk modning eller aldring“18. Men er det ud fra
et socialkonstruktionistisk perspektiv meningsfuldt at tale om ’en varig kapacitetsændring’?
Denne fortløbende bestræbelse på at overskue
de socialkonstruktionistiske implikationer har de
18 Knud Illeris: Læring, Roskilde Universitetsforlag, 2. Udgave 2007, s.
15.
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seneste år medført en lang række revisioner af
vores undervisningsmateriale. Desuden overvejer
vi, om det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt
at vælge det socialkonstruktionistiske perspektiv
som afsæt for praktikvejlederkurserne, eller om
det vil være mere hensigtsmæssigt at fortsætte
med at inddrage perspektivet som ét muligt
blandt flere; det vil sige som en måde at udfordre
gængse forestillinger på.
Hvad angår den praktiske side af denne udfordring, står vi over for at skulle håndtere en „sluk/
tænd-tendens“ blandt praktikvejlederne: Vi oplever store forskelle i graden af praktikvejledernes
(og vores egen) relationelle orientering og sproglige opmærksomhed, når vi er i undervisningslokalet, og når vi holder pauser. I undervisningslokalet
er opmærksomheden på de socialkonstruktionistiske ideer tændt i den forstand, at vi udforsker
nytteværdien af egne antagelser og arbejder med
at styrke den sproglige opmærksomhed, mens der
synes at blive slukket for denne opmærksomhed,
når vi holder pauser. Vi overvejer, om det kunne
være nyttigt for udviklingen af en stærkere relationel og sproglig opmærksomhed hos praktikvejlederne, hvis vi som undervisere begynder at gøre
opmærksom på og arbejde med det hverdagssprog, der anvendes i pauserne, for dermed at
invitere praktikvejlederne til at gå videre med de
socialkonstruktionistiske ideer.
Magt og etik
Den tredje udfordring knytter sig til det forhold, at
praktikvejlederne har en dobbeltfunktion i relation
til de studerende: De skal både støtte de studerendes læring i praktikperioden og vurdere de
studerendes læringsmæssige udbytte af praktikperioden. I samarbejdet mellem den studerende
og praktikvejlederen er der således indbygget et
formelt magtforhold, som udfordrer muligheden
for samskabelse i vejledningsforløbet. Det kan
komme til udtryk i forskellige etiske dilemmaer,
som både studerende og vejledere oplever; dog
er oplevelserne forskellige. Lad os tage et eksempel: En praktikvejleder er efter et praktikvejlederkursus blevet meget optaget af mulighederne i
de mere vejsøgende vejlederroller (som tidligere
beskrevet). Når hun indtager dem i forhold til den

RELATIONEL PRAKSIS

studerende, bliver hun imidlertid bekymret for,
om hun forsinker eller i værste fald forhindrer den
studerendes læring, hvilket kan resultere i, at hun
siden hen vil vurdere den studerendes læringsudbytte som utilstrækkeligt. Den studerende synes, at det er spændende at blive udfordret med
coachende spørgsmål, men er på den anden side
bange for ikke at få godkendt sit praktikforløb,
fordi det i det meget vejsøgende vejledningsforløb
bliver usynligt for den studerende, hvad vejleders
vurderingskriterier er.
For nuværende håndterer vi på kurserne denne
udfordring ved sammen med vejlederne at udforske, hvordan de via deres sprog og kommunikation
kan synliggøre konteksten for den studerende;
det vil sige, om vejleder er i gang med at vurdere
den studerende eller facilitere den studerendes
læreproces19. På den ene side vurderer vi, at det er
en nyttig måde at håndtere denne udfordring på,
men på den anden side fjerner det ikke det formelle og ulige magtforhold mellem praktikvejleder
og studerende og kan derfor fortsat vanskeliggøre
muligheden for samskabelse.
Håndtering af formalia på et socialkonstruktionistisk grundlag
Den fjerde og sidste udfordring knytter sig til
den situation, hvor praktikstedet indstiller, at
det er betænkeligt, om den studerendes praktik
kan godkendes. I dette tilfælde igangsættes en
procedure, der er udførligt beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen, og som har til formål at
få fremlagt dokumentation for den studerendes
læringsmæssige udbytte i forhold til læringsmålene for praktikken fra de tre involverede parter:
Praktikstedet, den studerende og uddannelsesinstitutionen20. Et socialkonstruktionistisk perspektiv vil anspore os til relationel tænkning og
til at fokusere på at gøre det, der i videst muligt
omfang bidrager til positive relationer og fjerner
fokus fra placering af skyld hos de involverede
19 Bateson kalder sådanne markeringer af sammenhænge, der hjælper os til at tolke, hvilken betydning vi skal tillægge en situation, for
kontekstmarkører. Kontekstmarkører kan både være ord, bevægelser, kropslige udtryk eller steder.
20 Jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som
pædagog, bekendtgørelse nr. 1122 af 27/9 2010, § 22 stk. 2 og 3.

parter. I denne sammenhæng er det dog et vigtigt
sigte med den beskrevne procedure, at dokumentationen skal tilvejebringe et grundlag for, at uddannelsesinstitutionen kan bedømme den studerendes praktik „Godkendt“ eller „Ikke godkendt“.
Dermed bliver det et vigtigt element i proceduren,
at alle tre parter argumenterer for, hvem der bærer
hvilket ansvar for den studerendes læringsmæssige udbytte, og hvilken betydning de forskellige
parters handlinger (eller mangel på samme) bør
tillægges i denne situation. Praktikstedet vil i sin
indstilling f.eks. argumentere for, at den studerende ikke har taget de initiativer, som vedkommende forpligtede sig til i sine læringsmål. Den
studerende vil i sine skriftlige kommentarer til
indstillingen muligvis argumentere for, at vedkommende ikke har fået de vejledningstimer og
den hjælp, vedkommende der blev lovet. Studievejlederen fra uddannelsesinstitutionen vil måske
i sin indstilling påpege, at der har været en procedurefejl i forløbet, idet læringsmålene er blevet
underskrevet to dage for sent.
Udfordringen består således i spørgsmålet om,
hvorvidt det er muligt at tilvejebringe dokumentation for den studerendes uddannelsesmæssige
udbytte af praktikken og angive grundene hertil
(så det bliver muligt at afgøre, om praktikken kan
godkendes eller ej) på en måde, der ikke beskadiger relationerne mellem de involverede parter.
Vi arbejder videre med disse udfordringer og har
forhåbninger til, at vi fortsat vil finde hjælp i de
socialkonstruktionistiske ideer. I de år, vi har hentet inspiration i socialkonstruktionismen, har vi
oplevet stor nytteværdi for vores professionelle
virke i at give plads til den mangfoldighed af fortolkninger af hverdagssituationer og udforskning
af handlemuligheder, som socialkonstruktionismen inviterer os til at overveje. Vores egen nysgerrighed ser vi som en drivkraft i forhold til arbejdet med at facilitere andres læreprocesser. Som
den amerikanske tegner og forfatter James Thurber har udtrykt det: „Jeg vil hellere kende nogle af
spørgsmålene end alle svarene“21.

21 http://www.livet.se/ordsprog/kilde/James_Thurber.
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Vi håber med denne artikel at have inspireret læserne til at fortsætte de socialkonstruktionistiske
refleksioner omkring facilitering af læreprocesser
– og vi modtager gerne ideer til, hvordan vi fremadrettet kan håndtere de skitserede udfordringer.
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Bogen viser, hvordan det sprog, vi
bruger, er med til at skabe den sociale
virkelighed, der bliver vores hverdag i
organisationer. 15 oplevelsesnære fortællinger illustrerer, hvordan moralske
forpligtelser og rettigheder er indlejret både i hverdagens små upåagtede
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Hvis du interesserer dig for kommunikation og sprogets skabende kraft, vil denne bog kunne inspirere. Den illustrerer
helt konkret og i mange detaljer, hvordan
valg af ord, metaforer og indramning kan
komme til at påvirke begivenhedernes
gang - i en mere eller mindre ønskværdig
retning. Få ideer til, hvordan du selv kan
mestre sproget og bidrage til at skabe en
bedre organisation og et bedre samfund.

Ledelses
evaluering
i et anerkendende perspektiv 
– en fortælling om, hvordan det lader sig gøre

henrik jensen

ABSTRACT
Leadership evaluation in an appreciative perspective – a story about how it can be done
This story is told by a team leader in the HR department in a municipality in Denmark: Henrik
Jensen. The story begins with top management’s decision to let all managers in the municipality
undergo an evaluation by their employees, colleagues and superior. A big challenge for the internal
consultants! The veil is lifted both for the secret questions they are asking themselves about purpose and methods and for their concerns about how to handle the challenge.
The story continues with the work of a project group and their decision to combine a survey with
a dialogue meeting with the participation of one manager, some of his/her employees and an internal consultant to facilitate the meeting with a focus on the managers learning and development.
The meeting was called „a development meeting“, and the idea was to carry it out in an appreciative way. But how? Many new questions arose and the fun of directing them to other members in
the organization is described.
The next step was to create a model for such a meeting with the help from an external consultant – ground rules, phases, appreciative questions, recording of results and evaluation by all
participants.
This story has a happy ending: The first round of leadership evaluation of 72 managers including
surveys and dialogue meetings was completed with the conclusion that the development meeting
is what makes the positive difference. And a new story begins about how to further develop and
improve the appreciative dialogue as a central part of the evaluation process.
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om varde kommune
•
•
•
•
•
•
•
•

Varde Kommune har ca. 4.000 medarbejdere og heraf ca. 220 ledere, der afholder MUS-samtaler.
Lederne skal evalueres hvert 3. år. Evalueringen strækker sig over 1½ år, hvor der evalueres ca. 70 til 80 ledere pr. halvår.
Der bruges det samme spørgeskema til alle, der skal besvare spørgeskemaet. Spørgeskemaet er bygget op omkring Varde Kommunes ledelsesgrundlag og består af 39 spørgsmål.
Der er lavet en speciel leder-APV, der siger noget om lederens opfattelse af sine vilkår for at udøve ledelse.
Til hvert udviklingsmøde har fokuspersonen stillet tre spørgsmål, som skal godkendes af den proceskonsulent, der står for mødet. Spørgsmålene
skal være åbne og være til at besvare for de personer, der deltager i udviklingsmødet.
Til hvert udviklingsmøde kan fokuspersonen invitere mellem 4 og 8 personer, der har kendskab til fokuspersonens udøvelse af ledelse.
Det er delvist frivilligt at invitere sideordnede kolleger med, da de skal kende ens ledelsesstil for, at det giver mening. For dagtilbud og skoler skal
formanden for bestyrelsen inviteres med.
HR-teamet består af 7 personer, hvoraf 3 personer kan varetage rollen som proceskonsulent på udviklingsmøderne.

Der var engang en kommune – lad os kalde den
for Varde Kommune – som skulle beslutte sig for,
hvordan de ville lave ledelsesevaluering. For det
havde andre bestemt, at de skulle. De store parter
på arbejdsmarkedet havde i en trepartsaftale bestemt, at alle kommuner i hele det ganske danske
land skulle evaluere deres ledere.
Som besluttet, så gjort – måske, for hvordan gør
man ledelsesevaluering? Et par HR-konsulenter
fik den idé, at her skulle hele organisationen være
med, det var jo dem, som det drejede sig om.
Straks forfattede de en dagsorden til direktionen,
så der kunne komme gang i sagerne, for sådan bør
enhver god sag starte. HR-konsulenternes direktør var straks med og satte sig i spidsen for projektet, og der kom både ledere og medarbejdere
med i en projektgruppe, som skulle lave konceptet; se, det er ganske vist.
„Hvorfor gør vi det her?“, tænkte HR-konsulenterne. I al deres visdom kom de frem til, at det
måtte have et formål, det med at evaluere, men
„hvordan finder vi det?“ De ville så gerne have,
at det skulle give mening at evaluere. „Vi spørger
da vores ledere“, sagde ene til den anden, og som
sagt, så gjort. De fik afklaret med direktørerne,
hvordan der skulle spørges, og hvordan svarene
skulle samles op i projektgruppen.
„Hvad er det dog, vi har sat i gang?“, tænkte konsulenterne. Nu var der nedsat en projektgruppe,
endog med en direktør i spidsen og så måtte
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konsulenterne jo hellere gøre noget ud af det. De
satte sig ned og begyndte at tænke tanker om,
hvordan dette skulle gribes an. Der blev tænkt
både mange og – nå ja, hvis de selv skulle sige
det – meget dybe tanker. „Vi må have noget inspiration udefra, for vi vil gerne noget andet end
blot endnu et standardspørgeskema“, var deres
første tanke. Standardspørgeskemaer havde de
set for mange dårlige eksempler på. Nu blev internettet taget i brug – lederweb og mange andre
hjemmesider blev besøgt og studeret. Du har den
chef, du fortjener1 læste den ene op fra en artikel;
hvad betyder det mon? Du har de medarbejdere,
du fortjener2 replicerede den anden fra en anden
artikel. Der eksisterer altså en gensidig påvirkning
af hinanden, blev de enige om. Så begyndte de to
HR-konsulenter at bladre i de forskellige bøger,
der stod på reolen. Nu gik jagten på at finde en,
som havde skrevet noget omkring evaluering af
ledere, hvor relationen mellem leder og medarbejder er et vigtigt element.
HR-konsulenterne planlagde to hele dage, hvor
projektgruppen skulle være sammen, for nu skulle
der nemlig arbejdes og sættes retning!

1 Vivian A. Voldgaard, Magisterbladet nr. 10, 3. juni
2005.
2 Susanne Teglkamp, http://www.teglkamp.dk/Alt%
20om%20ledelse/Du_har_de_medarbejdere_du_
fortjener.pdf
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Pjecen En guide til ledelsesevaluering i kommuner og regioner3 blev bestilt til hele projektgruppen, og en person fra Gladsaxe Kommune blev
hidkaldt for at give projektgruppen noget inspiration; de ville nemlig gerne høre noget fra en rigtig
person, der havde prøvet det i praksis, og ikke kun
læse om det. Den litteratur, som de havde fundet,
blev formidlet, så projektgruppen ikke startede på
helt bar bund. De to HR-konsulenter havde også
den tanke, at det måske kunne være med til at
sætte en retning på konceptet, men det fortalte
de ikke til nogen.
Så kom dagen, hvor projektgruppen skulle mødes
for første gang, og hvor var de spændte. Hvad
skulle det hele ende med, og hvilke tanker havde
de gjort sig omkring evaluering; havde de nu fået
læst den litteratur, de havde fået, og ville personen fra Gladsaxe brænde igennem; kunne de blive
enige om formålet – og så videre.
Efter mødet tænkte de to HR-konsulenter: „Hvor
kan man bekymre sig meget uden grund“, for det
var gået så nemt. Der havde været enighed om
formålet: Det vigtigste var at udvikle lederne. Nu
kunne de roligt skrive i referatet, at formålet med
ledelsesevalueringen var at:
•
•
•

udvikle den enkelte leder
sikre, at ledelse i Varde Kommune udøves i
overensstemmelse med ledelsesgrundlaget
bidrage til at skabe endnu bedre relationer
mellem ledere og medarbejdere i og med, at
forventningerne til ledelse tydeliggøres – og
ikke mindst,

at den skulle være en kombinationsmodel bestående af både en spørgeskemaundersøgelse og et
udviklingsmøde (hvad det så ellers var for noget,
for det var der ingen, der helt præcist vidste). Det
blev hurtigt tydeligt for HR-konsulenterne, at
projektgruppens medlemmer var med på, at ledelsesevalueringen skulle give værdi for den leder,
som blev evalueret, og at det skulle ske på en an3 Pjecen er udgivet af Væksthus for ledelse og kan bestilles eller downloades fra www.lederweb.dk

erkendende måde. Rammen for ledelsesevalueringen skulle være kommunens ledelsesgrundlag,
og der skulle være åbenhed i evalueringen, så der
var ingen mulighed for anonymitet i evalueringen.
De to HR-konsulenter havde fået det lige, som de
gerne ville have det, men det var arbejdsgruppen,
der havde formuleret det. Se, det var jo en dejlig
ting.
Til næste møde havde de to konsulenter tegnet
følgende model:
Overordnet
leder

Selvevaluering

2-3 øvrige:

Leder som skal
evalueres

Lederkolleger

+ Leder-APV*

Best.formand
Andre

Udviklingsmøde
med
medarbejdere /
mellemledere
	
  
* Leder-APV er en undersøgelse af lederens egen opfattelse af sine vilkår for at udøve ledelse.

Den næste udfordring for HR-konsulenterne var
at komme med input til, hvordan et udviklingsmøde kunne foregå. Skulle lederen selv deltage i
drøftelserne, sidde med ryggen til, hvem skulle i
øvrigt deltage i mødet og hvor længe skulle det
vare? Meget talte for det ene og måske endnu
mere for det andet. Og når det er sådan, skal en
eller anden jo træffe en beslutning. Nu blev det
rigtigt sjovt at være HR-konsulent, for nu skulle
de til at gøre det, de var gode til: nemlig at stille
alle de gode spørgsmål til projektgruppen, og så
måtte de jo besvare dem – hvor er det fedt at
være HR-konsulent.
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Efter den anden arbejdsdag var skitsen for udviklingsmødet stadig temmelig diffus, men de to
HR-konsulenter var helt sikre på, at der nok skulle
komme styr på det hen ad vejen. Indtil videre lød
skitsen på et 2½ times møde, hvor lederen skulle
sidde med ryggen til og blot lytte, og medarbejdere samt evt. underordnede ledere skulle deltage
på udviklingsmødet. Der var også enighed om, at
det var alle ledere, der afholdt medarbejdersamtaler, der skulle evalueres.
Det var gået let. De to HR-konsulenter og projektgruppen var helt enige om, at det var et super
godt koncept, og det skulle nok have sin gang på
jorden.
Den første bekymring begyndte at snige sig ind
hos formanden for projektgruppen. Hvad ville
direktionen mon synes om konceptet? Tvivlen
bredte sig langsomt, men sikkert. Var direktionen
mere til et traditionelt spørgeskema, eller kunne
de også se ideen? Der var kun én måde at finde
ud af det på: Projektgruppen måtte mødes med
direktionen, så de kunne få at vide, om retningen
på projektet var den rigtige.
Mødet med direktionen blev tilrettelagt, så hele
projektgruppen og hele direktionen var samlet. De
to HR-konsulenter havde besluttet, at mødet ikke
blot skulle være en tilfældig snak, men et møde
bygget op omkring de Bonos seks tænkehatte4.
Det gode ved mødet var, at direktionen faktisk
syntes, at det var rigtigt spændende, og at projektgruppen kunne arbejde videre ad det spor.
Men kunne det nu gå at bruge alle de ressourcer
på et udviklingsmøde? De skulle kunne overbevise de øvrige ledere om, at ressourceforbruget
ville være godt givet ud. Hvis de kunne det, var
alle med.
Konceptet skulle således til høring i MED-systemet (MED-systemet er betegnelsen for de
formelle strukturer, der er etableret omkring
4 Edward de Bono, Six Thinking Hats, Penguin
Books, 1985. Læs evt. mere på dette link: http://
www.daimi.au.dk/~brabrand/Sandbjerg/oplaeg/
DeBonosT%E6nkehatte%202.doc
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medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse samt arbejdsmiljø i langt størstedelen
af de danske kommuner og i alle regionerne), og
der skulle være et antal pilotprojekter, som skulle
danne baggrund for en kvalificering af konceptet.
Projektgruppen gik hjem for at tænke det hele
igennem. Én ting var helt sikkert: Nu skulle konceptet sælges, så der også var opbakning blandt
lederne, ellers ville det lide døden, inden det overhovedet kom i gang.
HR-konsulenterne lagde deres hoveder i blød, for
hvordan skulle denne opgave angribes? De måtte
sikre, at det ikke blev fremlagt som et koncept,
som nogle HR-konsulenter havde lavet i et kontor fjernt fra virkeligheden! HR-konsulenterne
blev enige om, at en af lederne fra projektgruppen skulle fremlægge konceptet for de øvrige ledere. Det skulle være en leder, der havde personlig
pondus, og som kunne brænde igennem over for
de ca. 100 ledere i lederforum. Erik fra Jobcenter
Varde var det oplagte bud, så nu skulle han bare
overtales. Det blev han, og det var jo en dejlig ting.
Eriks præstation på lederforum blev som forventet: Super. Men ikke desto mindre var der stadig
en del tvivlere blandt lederne. Det blev dog besluttet, at konceptet skulle stå sin prøve i nogle
pilotprojekter.
De skulle bruge otte pilotprojekter. Pilotprojekterne skulle være med både virksomhedsledere
og teamledere så alle ledelsesniveauer var med.
De otte ledere meldte alle sig selv – helt frivilligt.
„Yes, hvor det går“, tænkte de to HR-konsulenter.
Det var i projektgruppen blevet vurderet, at der
skulle bruges fem proceskonsulenter til at styre
udviklingsmøderne, så nu skulle de fem findes og
ikke mindst uddannes.
De to HR-konsulenter ville gerne selv, og så var
der tre yderligere direktørområder, så hvis de stillede med én hver, gik det op, og som tænkt, så
gjort. Selvom de to HR-konsulenter havde en
coachinguddannelse og en systemisk konsulentuddannelse, blev de hurtigt enige om, at de måtte
have hjælp udefra. De måtte finde en ekstern
konsulent, der kunne klæde de fem proceskonsu-
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lenter på. De var ikke i tvivl om, at det ikke skulle
være den første den bedste. Derfor brugte de noget tid på at finde en eller flere, som havde skrevet om emnet med udgangspunkt i dialogen som
redskab. Et er at finde den konsulent, man tror,
kan bidrage med noget ekstra, noget andet er, om
personen har tid. Det viste sig, at det ikke var helt
let. Men da vi først fik fortalt, hvad det var, det
gik ud på, og begge parter udviste lidt fleksibilitet,
fik vi lige den konsulent, vi mente, var den bedste
for os.
Dagene blev tilrettelagt i samarbejde med den
eksterne konsulent. De handlede om sproget,
hvordan man stiller anerkendende spørgsmål,
hvordan man skaber rammen for en konstruktiv
dialog, og hvordan man får samlet op på møderne.
Det var tre dage, hvor alle – ikke mindst de to HRkonsulenter – blev udfordret på deres egne forudfattede meninger. „Hvor var det godt, at vi ikke
selv stod i spidsen for den proces“, tænke de to
konsulenter flere gange.
I løbet af de tre dage blev der lavet spilleregler, så
lederne kunne føle sig trygge i situationen, og således at der ville være fælles fokus på udviklingspotentiale. Formålet med at udvikle den enkelte
leder skulle jo opfyldes. Spillereglerne blev således:
•
•
•
•

Vi taler om det, vi synes, fungerer, eller om
det, vi gerne vil have.
Tal ud fra dig selv: „Jeg oplever“, „jeg føler“,
„jeg kunne ønske mig“…
Enhver har ret til sine oplevelser af en situation – respekt for forskellighed.
Bidrag med egne erfaringer og oplevelser,
som du tror, kan være nyttige for udvikling af
ledelse.

Pilotprojekterne skulle nu vise, om konceptet
kunne bære. For at sikre, at udviklingsmøderne
under pilotprojekterne blev en læreproces for de
fem konsulenter, havde de besluttet, at der skulle
være to konsulenter under hvert udviklingsmøde;
en der skulle lede processen og en observatør.
Selvom de tre dage med den eksterne konsulent
var udbytterige, skulle der stadig være plads til
forbedringer.

Selvfølgelig skulle pilotprojekterne evalueres, herunder også udviklingsmødet. Da de to HR-konsulenter så evalueringerne af møderne, var de ikke til
at skyde igennem. Ingen havde syntes, at det var
spild af tid, eller at det var for mange ressourcer
at bruge. Nej, der var fuld tilfredshed. De eneste
kritikere var konsulenterne selv, for de vidste, at
der var endnu mere at få ud af det.
De to konsulenter fremlagde evalueringen af hele
konceptet for direktionen. Også her var der udbredt tilfredshed. Direktionen og konsulenterne
blev alligevel enige om at forbedre konceptet på
et par punkter: Spørgeskemaet skulle tilrettes
med en skala og et par nye spørgsmål, og i forhold
til udviklingsmødet skulle proceskonsulenterne
have skærpet fokus på udviklingsdelen. I pilotprojekterne var det blevet konstateret, at en del
af deltagerne i udviklingsmødet havde haft svært
ved at formulere, hvad de ønskede af deres leder.
De var meget bedre til at fortælle, hvad de ikke
ville have. Proceskonsulenterne fik nu til opgave
at hjælpe den enkelte med at få formuleret et ønske med udgangspunkt i det, de ikke vil have.
Se, sådan gik det til, at Varde Kommune fik sig
et ledelsesevalueringsværktøj med en høj grad af
fokus på den anerkendende dialog. Og det er jo en
dejlig ting – ja, det er ganske vist.
Efterskrift
Den første runde ud af tre er nu gennemført. 72
ledere har været igennem, og det er udviklingsmødet, der gør hele forskellen. Dialogen med
medarbejderne om deres ønsker til, hvordan ledelse skal være for at gøre dem til endnu bedre
medarbejdere, er kommet for at blive. Udviklingsmødet, som hermed har vist sin styrke, er bygget
op omkring tre spørgsmål, som lederen på forhånd har stillet skriftligt til medarbejderne. Det er
vigtigt, at lederen er oprigtigt nysgerrig omkring
emnet i spørgsmålet. Udviklingsmødet tager sit
udgangspunkt i den anerkendende dialog, hvor
det gælder om at fortælle, hvad lederen gør godt,
hvad man med fordel kan gøre mere af og hvad
den enkelte herudover også gerne vil have fra sin
leder (forbedringspotentialet). I første omgang
blev hovedparten af vores ledere rost rigtig meget

LEDELSESEVALUERING I ET ANERKENDENDE PERSPEKTIV

41

– så meget at det for nogle var svært at modtage
så meget ros på en gang.
Sammensætningen af deltagerkredsen i udviklingsmødet har vist sig at være afgørende for,
hvilke spørgsmål der kan stilles. Det er vigtigt, at
lederen stiller nogle spørgsmål, der er vedkommende for hovedparten af deltagerne. Hvis dette
var tilfældet, var der stor lyst til at bidrage både til
rosen, men også til forbedringspunkterne, selvom
talelysten generelt set ikke var helt så stor på
dette område.

•

Spillereglerne, der var stillet op for mødet, var
af stor betydning for, at proceskonsulenten forholdsvist let kunne lede møderne i en anerkendende tone. Både medarbejderne og lederne
følte sig godt taget af og i trygge hænder med de
proceskonsulenter, der ledte møderne. Det tager
vi som udtryk for, at spillereglerne var tilstrækkelige, men også at proceskonsulenterne var godt
instrueret i opgaven, og at konceptet kunne bære
igennem.
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