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4 RELATIONELPRAKSIS

PIAHALKIER
BjERRING

MARIANNELINNET

VELKOMMENTILDETTENUMMERAF
RELATIONELPRAKSIS

Denne gang er valget faldet på den organisato-
riske læring som den højeste kontekst. Det kom-
mer til udtryk i 4 artikler, der taler fra hvert sit 
perspektiv; konsulentens indledende refleksioner, 
konsulenterne og deltagernes igangværende op-
levelser i praksis samt henholdsvis konsulenter-
nes og deltagernes refleksive blik på den forløbne 
proces.

Artiklerne taler med hver deres personlige stemme 
og beskriver udfordringer og overvejelser i forsø-
gene på at frembringe læring – og ikke mindst at 
forankre den. Midlerne hertil er mangefacette-
rede, men de trækker alle på tankegodset fra den 
systemiske praksis’ anden bølge, den sproglige 
vending.

Den første artikel, Læringens uundgåelighed, er 
skrevet af konsulent Klaus Bakdal. Klaus’ artikel 
er en grublende invitation ind i en finurlig be-
grebsverden. For her kan du vente dig en logisk-
pragmatisk udflugt i jagten på den hellige gral. 
Artiklen besøger flere interessante begreber og 
stiller mange udfordrende spørgsmål, der centre-
res omkring den overordnede problematik: Hvis vi 
vil garantere en læringsmæssig effekt, hvordan 
kan den så se ud – og hvad skal barnet hedde? 
Artiklen er første del af to, idet den fortsættes i 
næste nummer.

Den næste artikel er skrevet af musikpædagog 
Tea Thyrre Sørensen og forhenværende kom-
munalchef for pædagogisk afdeling Inger Thyrre 
Sørensen og har titlen Bæredygtig organisatorisk 
læring – med pædagogik, værdier og relationer i 
centrum. Her får du et praksisnært øjebliksbillede 
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ud fra deres perspektiv. Interviewet har vi kaldt 
Processen har gjort det muligt for folk at tænke 
anderledes, da det understreger betydningen af 
projektets brede deltageraktivering, hvor alle an-
satte løbende har diskuteret udfordringer og ideer 
til handling. Gennem processen er det blevet mu-
ligt for de ansatte at tænke anderledes – og mere 
anerkendende. Eksempler herpå er ’fra mistro til 
tillid’ og ’fra bagtalelse til rummelighed’.

Fra redaktionens side vil vi gerne takke skriben-
terne for deres engagerede, levende og åbenhjer-
tige beretninger. De har givet os mulighed for at 
kigge dem over skulderen og bidrager dermed til 
en potentiel læring – eller i hvert fald en erfaring, 
der bliver relevant for en fremtidig aktivitet J Vi 
ønsker dig som læser en rigtig god fornøjelse med 
de begavede artikler.

Mange hilsner
PIAHALKIERBjERRING
OGMARIANNELINNET
Ansvarshavende redaktører af dette nummer

af konkrete erfaringer fra et igangværende for-
løb om at arbejde med værdier og læringskultur 
gennem relationer og sprog – med kerneydelsen 
i centrum.

Næstsidste artikel er skrevet af organisations-
konsulenterne Marianne Linnet og Michael Rothe 
og har titlen Langtidsfrisk – et spørgsmål om an-
erkendelse og trivsel. Artiklen fungerer som kon-
sulenternes bakspejl og beskriver erfaringerne fra 
tre store projekter, hvor deltagerne gennem et år 
har bearbejdet og forladt den hidtidige tabube-
lagte og problemorienterede kultur omkring syge-
fravær på arbejdspladsen. I dag har man fokus på 
de langtidsfriske kolleger og på trivsel. Midlerne 
har været åben dialog, anerkendelse og udvikling 
af klare procedurer og ikke mindst politikker, der 
støtter op om den organisatoriske læring.

Marianne Linnet har interviewet to af deltagerne 
fra ovenstående projekt. Sektionsleder Aase 
Sørine Hansen og tillidsrepræsentant Tom An-
dreasen fortæller om erfaringerne fra projektet 
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VEjENHERHEN
Det startede en sommerdag i 2006. Jeg var på 
sommerskole blandt venner i det systemiske 
miljø, og Diane Whitney foredrog. Det var godt 
alt sammen, næsten alt for godt. Alle var rimeligt 
enige, og mens hun foredrog om morgendagens 
udfordringer, sad de fleste tilhørere og nikkede 
indforstået til hinanden. Mine tanker gled lidt. 
Hen mod læring, pædagogik og didaktik. Hvad 

Der er noget næsten uhyggeligt banalt over det, 
svaret på spørgsmålet om, hvordan læringen gø-
res uundgåelig. Det var en art søgen efter den hel-
lige gral for mig i nogle år. Gralssøgningen star-
tede og sluttede i forbindelse med helt igennem 
markerede og konkrete små episoder.

KLAUSBAKDAL

LÆRINGENS
UUNDGåELIG-
HED
–ENERFARINGSBASERETGRUBLENOVER
LÆRINGENS(U)MULIGHEDER

ABSTRACT
Howtomakelearninginevitable?
This article investigates the possibility of making learning inevitable. 
Two possible paths are investigated. The first one is based on the idea, that we cannot claim 
certainty both regarding the learning activity and the effect of the activity at the same time. The 
second path investigates the possibility of substituting the concept of learning with the concept 
of experience.
The findings are, that from a conceptual point of view, learning can actually be considered inevi-
table, but only at the cost of any kind of predetermination, precision and certainty regarding the 
effect, formulated prior to the learning activity. 
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stemthed er en del af naturen og ikke blot ind-
skrevet som menneskelig uformåen.

Hvad har det med læring og uundgåelighed at 
gøre? Intet, bortset fra en metaforisk inspiration.

UNDERVISNINGENS UBESTEMTHEDSRE-
LATION
I undervisningssammenhæng kan vi opstille to 
former for potentielle bestemtheder. Første po-
tentielle bestemthed er aktivitetens virkning på 
modtageren. At kunne den lille tabel, at tegne 
brugbare tagkonstruktioner, at anvende spørgs-
målstyper. Anden potentielle bestemthed er un-
dervisningens aktivitet, det, vi gør, det, der sker, 
her lige midt i undervisningssituationen. Et fore-
drag om den lille tabel, en tegning af tagkonstruk-
tioner eller et skema over spørgsmålstyper. 

Undervisningens ubestemthedsrelation er, at vi 
ikke som undervisere kan råde over en bestemt-
hed i begge potentielle bestemtheder på én gang. 
Vi kan ikke både bestemme, hvad der skal læres, 
og hvordan der skal læres. Vi kan ikke på samme 
tid være sikre på, at noget skal læres, og at det 
skal læres på denne måde. Når vi bestemmer, 
hvad der skal læres, kan vi ikke samtidig (med 
sikkerhed) bestemme hvordan. Og omvendt; når 
vi bestemmer hvordan, kan vi ikke samtidig (med 
sikkerhed) bestemme, hvad der rent faktisk læres. 
Hurra for Heisenbergs partikler.

Det kunne også formuleres således: Hvis jeg som 
underviser er loyal over for, at nu skal vi lave denne 
øvelse, så må jeg stille mig åben og undersøgende 
over for, hvilken læringseffekt det har på delta-
gerne. Hvis jeg omvendt ønsker en bestemt ef-
fekt – en bestemt kompetence opøvet – så må 
jeg stille mig åben over for, at adgangen til denne 
kompetence kan være mere mangfoldig end den 
aktivitet, jeg aktuelt manifesterer.

Lad os få syntaksen i orden:
• Bestemthed 1: Effekten. Nu skal I lære dette, 

så må vi se, hvad vi skal lave, for at I kommer 
til det.

• Bestemthed 2: Aktiviteten. Nu gør vi dette, 
så må vi se, hvad I lærer.

jeg selv havde gang i som underviser. Ikke i uvilje 
gled tankerne derhen, det havde blot været en 
lang uge. Hendes ord flød rundt i lokalet og ind -
imellem også gennem min bevidsthed. „How to 
make peace inevitable“ smuttede så pludselig 
forbi. Inevitable? Er det ikke uundgåelig? Om at 
gøre freden uundgåelig!? Uundgåelig, skægt ord. 
Hvordan gøres læring uundgåelig? Ikke noget 
med mere eller mindre læring, øge sandsynlighe-
den for læring. Ikke noget med målelige eller umå-
lelige parametre. Uundgåelig! Slut!

Der gik fire år med et hav af mellemregninger, for-
søg på at regne den ud. Alle interessante, og alle 
mislykkede, hvad uundgåeligheden angår. Forsøg 
på at omgå transferproblematikken, hvor lærin-
gen skal overføres fra undervisningskontekst til 
organisationskontekst. Læringskontrakter, kon-
struktion af alternative positioner, dekonstruktion 
og læringsansvar. Jeg læste amerikansk pragma-
tisme, særligt John Dewey, og erfaringsbegrebet 
i pragmatisk forstand kunne noget, kunne jeg se. 
Men der var ikke hul igennem.

Så en forårsdag i 2010 på et vandrehjem i Aal-
borg. Pause i undervisningen. Tankerne flød atter 
en gang lidt rundt (anes der et mønster her?). No-
get, jeg lige havde læst om kvantemekanik. Og i 
ét besynderligt klarsyn stod svaret på læringens 
uundgåelighed. Klart, sikkert og uden tvivl. Men 
svaret var yderst banalt og på ingen måde særligt. 
Men det lyder da af noget, ikke sandt, sådan at 
have fundet svaret på spørgsmålet om læringens 
uundgåelighed?

Jeg stod så der i forårssolen. Sammen med Wer-
ner von Heisenberg og ubestemthedsrelationen. 
Den siger om visse fænomener på atomart plan, 
at flere værdier ikke kan bestemmes med uvil-
kårlig nøjagtighed. Bestemmes en partikels pla-
cering i rummet med stor nøjagtighed (ved at 
„fryse“ den, som at tage et billede), kan dens ret-
ning og hastighed ikke bestemmes. Og omvendt, 
skal vi kende hastighed og retning, kræves der en 
udstrækning, og følgelig kan vi ikke bestemme 
positionen. Det ene udelukker det andet. Ube-
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heden bedst til sociale ikke-rationelle sammen-
hænge.

Ikke desto mindre er det lettere at finde eksem-
pler på, at billedet er langt mere mudret. Eller ek-
sempler på, at underviseren ofte vil komme i situ-
ationer, hvor der nødvendigvis skal træffes et valg 
mellem de to bestemtheder. Her er et par stykker:

En skoleklasse har projektarbejde i geografi. En 
gruppe har valgt Grønland som emne. Lad os så 
antage, at deres gruppearbejde brænder ganske 
og aldeles sammen. Uenigheder, brudte aftaler, 
overspringshandlinger og splid. De lærer intet 
om Grønland. Underviseren opdager disse for-
hold relativt sent i forløbet og står nu med et valg 
mellem de to potentielle bestemtheder: Enten 
insistere på effekt-bestemtheden („lære noget 
om geografi“) og dermed gøre projektarbejdet til 
en fiasko (måske læreren endda er fristet til til-
nærmelsesvis at lave arbejdet for gruppen, så de 
ender med et rimeligt produkt til præsentationen 
for forældrene). Eller flytte indholdsblikket fra 
„Grønland“ til „projektarbejde“ og sammen med 
eleverne undersøge, hvad der skete, da gruppe-
arbejdet brændte sammen. Og hvad de konkret 
lærte af det! I sidstnævnte tilfælde vil det være 
uundgåeligt for eleverne at lære noget, men 
samtidig har underviseren givet afkald på, at det 
skulle være Grønland, der var læringens genstand.

Et andet eksempel. Marte Meo er en pædagogisk 
metode, der tager udgangspunkt i en værdsæt-
tende tilgang. Gennem videofilm af eksempelvis 
en interaktion mellem en mor og hendes barn 
forsøger pædagogen ved visning af filmsekven-
ser at bringe de positive og virkningsfulde dele 
af interaktionen frem for moderen. Det værdsæt-
tende (lære af bedste erfaringer eller de konstruk-
tive undtagelser) og videofilmen vil jeg antage, at 
Marte Meo-konsulenten vil betragte som centrale 
og uundværlige. Lad os så gøre det tankeeksperi-
ment, at vi er på et hold af kursister, der er i færd 
med at lære Marte Meo-metoden. Lad os dertil 
sige, at en kursist finder metoden særdeles in-
teressant, men har kraftige anfægtelser ved den 
langsommelighed, der ligger i at videofilme, ud-
vælge sekvenser, markere disse sekvenser og så 

ILLUSTRATIVEEKSEMPLER
Klassisk bestemthed 1: effekt-bestemthed. Når 
man i de tidlige skoleklasser skal lære den lille 
tabel, er man som underviser nødt til at stille sig 
på den første bestemthed, effekten. Der er ikke så 
mange varianter af den lille tabel. Den skal læres. 
Det forhold, at den skal læres, og at der på for-
hånd er et bestemt svar, gør læringen potentielt 
undgåelig. Det er muligt for eleven at afvise lærin-
gen. Som ansvarlig underviser må man ty til vari-
anter, fordi ikke alle lærer på samme vis. Læringen 
kan altså afvises, når læringens effekt er bestemt. 
Ikke at det sker som en regel (og heldigvis for det), 
men det kan ske. Derfor de mange læringsstile, 
som jo netop handler om det. Der er en bestemt 
ting at lære, en bestemt effekt, og kan du ikke 
lære det på den ene måde, så kan du (måske) lære 
det på den anden måde.

Klassisk bestemthed 2: aktivitets-bestemthed. 
Når man træder ind i en coachingsession, og lad 
os sige en bestemt én af slagsen såsom en eks-
plicit narrativ samtale, så placerer coachen sig 
nødvendigvis i aktivitets-bestemtheden. Det er 
ikke en samtale i en bestemt retning eller med et 
entydigt specifikt mål. Det entydige er, at samta-
len foregår ved anvendelse af narrative samtale-
teknikker. Coachen kan på forhånd erklære ikke at 
vide, hvad der kommer ud af samtalen, men at der 
faktisk kommer noget ud af den.

Groft sagt kan det vel hævdes, at i logisk-teknisk-
rationelle sammenhænge vil effekt-bestemthe-
den typisk herske. Der findes én og kun én korrekt 
måde at beherske den lille tabel på. Derfor må vi 
undersøge, hvilken af de mange måder at lære 
den lille tabel på der fungerer bedst for denne elev. 
Vi kan ikke på samme vis hævde, at der udeluk-
kende findes én måde at have narrative samtaler 
på, men vi kan sige, at denne samtale fik ét kon-
kret forløb. Derfor må vi undersøge, hvad der fak-
tisk kom ud af det. Der skulle ikke komme noget 
bestemt ud af det, men der kom noget ud af det.

Vi kunne så hævde, at hvor effekt-bestemtheden 
typisk passer til logisk-rationelle sammenhænge 
(hvor det overhovedet er muligt at definere en rig-
tig/forkert effekt), så passer aktivitets-bestemt-
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stemthed, også selvom effektens bestemthed 
nødvendigvis måtte hævdes af underviseren.

Pudsigt nok har man inden for dele af systemteo-
rien og inden for de mange varianter af ressour-
ceorienterede og værdsættende tilgange netop 
hævdet princippet om, at forudsigelige effekter 
af konkrete handlinger aldrig er mulige i sociale 
systemer. At årsag-effekt-sammenhænge nok er 
mulige i tekniske systemer, såsom billardkugler 
eller brobyggeri, men ikke i sociale og relationelle 
systemer. Det har ført til en række dogmer omkring 
forandring, udvikling og læring, såsom „tilpas for-
styrrelse“. At et system ikke kan instrueres til en 
bestemt ændret adfærd, men at systemet som et 
hele kan forstyrres, og så må vi efterfølgende un-
dersøge, hvilken effekt forstyrrelsen havde.

I helt tilsvarende ånd er Peter Lang blevet citeret 
for følgende meget fine sætning angående syste-
mers forandring: 

„All you can do is tickle it, and see how it 
jumps“.

Med undervisningens ubestemthedsrelation 
kunne vi stjæle denne læresætning og dele den 
op i de to mulige og gensidigt udelukkende prin-
cipper: 

You can either say: „Jump“ and see if they 
do, or you can tickle them, and see how 
they jump!

Så her er et spørgsmål at gruble over:

Kurser og uddannelser, der hævder et postmo-
derne, systemisk eller socialkonstruktionistisk 
udgangspunkt, og som i deres undervisnings-
indhold har læresætninger som „instruktion er 
principielt umulig“, „vi kan ikke forandre, kun 
forstyrre“ eller „all you can do is tickle it, and see 
how it jumps“ – kan de på samme tid med dette 
indhold gøre andet end at stille sig i aktivitetens 
bestemthed? Hvis disse pointer aktualiseres ek-
semplarisk i læringsrummet, bliver pointerne i sig 
selv så ikke umulige at formidle til kursisterne, så-
dan i bestemt form?

videre. Altså en interesseret og nysgerrig kursist 
med centrale anfægtelser. Underviseren skal nu 
møde denne kursist og kan ikke slippe for at skulle 
placere sig i undervisningens ubestemthedsrela-
tion. Enten skal underviseren insistere på brugen 
af video, og dermed risikere, at kursisten afviser 
metoden/læringen. Eller også skal underviseren 
sammen med kursisten undersøge, hvilken (rele-
vant) læring der kunne springe ud af kursistens 
anfægtelser. Det kunne eksempelvis være at op-
tone det værdsættende element og undersøge, 
hvilke elementer fra kurset kursisten har oplevet 
mest bevægelse ved, og derefter forsøge at per-
sonliggøre en passende værdsættende metode 
eller tilgang. Vi kan fint antage, at kursisten vil 
opleve sig imødekommet, men prisen er altså, 
at underviseren skal slippe videoen som en be-
stemthed.

Marte Meo-eksemplet rammer ind i et interes-
sant felt. Der findes både et teknisk-rationelt 
element og et socialt ikke-rationelt element. Jeg 
forstår på kendere af metoden, at det ganske en-
kelt ikke er muligt at vige fra kravet om videofilm. 
Uden dét, intet Marte Meo. Altså kunne vi sige, 
at aktiviteten at filme og værdsættelse som di-
daktisk præmis er teknisk integrerede elementer 
i selve metoden. Effektens bestemthed; du skal 
lære (og tåle) at filme, du skal lære at udvælge 
sekvenser efter et værdsættende parameter, og 
du skal lære at bringe disse elementer i spil på en 
bestemt måde. Hvis vi antager, det er tilfældet, 
så er det sådan, det er. Ligesom den lille tabel. 
Underviseren kan ikke skrive under på eksamens-
beviset, uden disse elementer har været med, og 
uden at eleven har vist sig duelig dertil.

Men flytter vi perspektiv fra underviseren til ele-
ven (hende med anfægtelser ved videofilm), har 
hun så ingenting lært? Jovist har hun det, hun 
har bare ikke lært det, hun skulle. Eller hun har 
ikke lært alt det, hun skulle for at kunne modtage 
beviset. Hun kan gå fra kurset med oprejst pande 
og erklære: „Nok har jeg intet Marte Meo-bevis, 
men jeg har lært en masse om den værdsættende 
tilgang, om mine præferencer for hastighed og 
tempo i omsættelighed og meget mere, og det 
er jeg meget tilfreds med“. Altså aktivitetens be-
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af det, men jeg ved, at I lærer noget“. Det, vi så 
må undersøge efter aktiviteten, er, hvad I så lærte 
af det.

Alternativet, effektens bestemthed, lyder: „Nu 
skal I lære den lille tabel. Jeg ved endnu ikke, 
hvordan I skal lære den, men jeg ved, at I skal lære 
den“. Det må vi så undersøge med en test: Lærte 
de den lille tabel eller ej? Hvis ikke, må vi gøre no-
get andet, end vi gjorde før.

Præmissen for hele denne argumentation og kon-
klusion er – som skrevet nogle linjer højere oppe 
– at intet er gratis. Det lyder jo umiddelbart ær-
gerligt, men lad os gøre det til et aktiv: Alt, hvad vi 
gør, har en virkning!

Undervisningens ubestemthedsrelation beskriver 
umiddelbart et gensidigt udelukkende forhold, 
hvad angår underviserens perspektiv og ansvar. 
Enten stiller underviseren sig i aktivitetens be-
stemthed og lader effekten være ubestemt (med 
efterfølgende refleksion over, hvilken læring der 
har fundet sted), eller også stiller underviseren 
sig i effektens bestemthed (med efterfølgende 
vurdering/måling af, om virkemidlerne virkede!). 

Det gensidigt udelukkende er altså inde i knolden 
på underviseren. I hendes didaktiske indgang til 
den undervisningsaktivitet, der skal til at løbe af 
stablen, må der nødvendigvis træffes et valg. For 
kunne „både-og“ gøres gældende, ville hun jo ikke 
sige: „I dag skal I lære den lille tabel, og jeg ved al-
lerede, at I lærer den således, som jeg på forhånd 
har bestemt“. Det ville være at gøre både aktivitet 
og effekt bestemt. Den går bare ikke!

Så vogt jer for det, kursister og studerende. Vogt 
jer for undervisere, der fortæller, at begge dele kan 
være bestemte. Hold underviserne fast på denne 
ubestemthedsrelation. Hvis der i annoncerings-
materialet står „deltagerne mestrer efter kurset 
spørgeteknikker“, så er det jo et løfte om, at un-
dervisningen baseres på effektens bestemthed. I 
er blevet lovet en bestemt effekt, og så må un-
derviseren sørge for, at lærer I det ikke på den ene 
måde, så gør I det på den anden måde. Som var 
spørgeteknikker den lille tabel. For ellers får man 
vel pengene tilbage, ikke sandt?

ENTEN-ELLER
Læringen kan altså gøres uundgåelig (eller be-
stemt), hvis læringseffekten ikke gør krav på at 
være bestemt. Så intet er gratis. Prisen for lærin-
gens uundgåelighed er, at jeg som underviser ikke 
kan råde over, hvad der læres. Og omvendt: Hvis 
jeg vil, I skal lære noget bestemt, må jeg klø på 
med så mange sideordnede aktivitetsformer, som 
tiden og mine inspirationskilder tillader det.

Tillad mig for en sikkerheds skyld at bemærke, at 
det er uundgåelighed, vi taler om. Visheden eller 
sikkerheden set fra et underviserperspektiv. Ofte, 
heldigvis, lykkes vi med at undervise i noget be-
stemt, og dette bestemte får den tilsigtede virk-
ning. Hurra for det. Men ikke hver gang og til alle 
tider. Bestræbelsen med læringens uundgåelig-
hed har netop været at undersøge, hvordan det 
ville se ud, hvis der faktisk skulle være vished for 
læring.

De gange jeg har foredraget om dette emne, har 
jeg oplevet en pudsig modvilje i forhold til, at der 
indgår et „enten-eller“. En nærmest automatise-
ret søgen efter, om det ikke kan være et „både-
og“. Og det kan det ikke! Jeg tror, det er selve 
den sproglige konstruktion „enten-eller“, der 
byder nogle mennesker imod, mere end hvad det 
er en konstruktion for. I mangfoldighedens og de 
mange samtidige perspektivers navn lyder „både-
og“ rarere end „enten-eller“. Det lyder rarere. Men 
se, hvad er det nu lige, det er et „enten-eller“ for? 
For bestemtheder, for en afgrænsning. Et „både-
og“ i denne sammenhæng ville være både at gøre 
aktiviteten bestemt og at gøre effekten bestemt. 
Hele pointen i denne artikel er, at det kan man 
ikke, det er et falsk løfte. Tilbage står så mulig-
heden for et „hverken-eller“. I den store mang-
foldigheds navn at opløse det hele ved at sige, at 
hverken aktiviteten eller effekten behøver være 
bestemt. Men hvad er det så, vi taler om? Vi gør 
et eller andet med henblik på et eller andet? Det 
er decideret absurd.

Så dermed er jeg i mål med min søgning efter læ-
ringens uundgåelighed. Læringen er uundgåelig, 
såfremt underviseren stiller sig radikalt i første 
bestemthed, aktiviteten. „Nu skal vi lave noget, 
som jeg har bestemt. Jeg ved ikke, hvad I lærer 



LÆRINGENSUUNDGåELIGHED 11

derfor ingen intention (i al fald ingen ekspliciteret 
intention andet end selve tilstanden „at lege“), og 
der er intet behov for vurdering. Der er måske nok 
en effekt, men i legen vil vi ikke have andet end 
et retrospektivt blik på effekten. Effekten er altså 
ubestemt. Det er legen også i den forstand, at vi 
opfinder den, mens vi leger. Der kunne altså ar-
gumenteres for, at legen hverken sætter aktivitet 
eller effekt bestemt. Eller også er legen „uden for 
kategori“, altså uegnet til at forstås i bestemthe-
der og ubestemtheder? I begge tilfælde gælder 
det, at vi kan omtale de to ubestemtheder som 
læringens vilkårlighed. Ikke som tilfældighed, 
men netop vilkårlighed; at læringen binder sig til 
de ubestemte vilkår, der ikke desto mindre mani-
festerer sig gennem aktiviteten.

Men altså, her slutter min gralssøgning. Betragt 
venligst feltet C i tabellen. Der står jo „læringens 
uundgåelighed“. Ikke at felt C er finere end felt B, 
men det giver kun mening at tale om uundgåelig-
hed i forbindelse med „aktivitetens bestemthed“. 
„Jeg ved ikke, hvad du lærer, men jeg ved, at du 
lærer noget“.

Eller hvad? Jeg rammes af en pludselig og meget 
ubehagelig indtrådt tvivl. Feltet C, uundgåelighe-
den, hvor læringen vurderes ved at revaluere, altså 
ved at spørge „hvad lærte du“, i stedet for at måle 
„om du lærte det“ eller „i hvilken udstrækning du 
lærte det“.

Fra et didaktisk perspektiv gælder altså denne 
lille tabel:

I tabellens felt B (bestemt effekt, ubestemt 
aktivitet) er læringen undgåelig. Aktiviteten er 
alene ét middel, og en bestemt effekt er målet. 
Vi må derfor vurdere aktivitetens effekt kvantita-
tivt: Lærte de det eller ej? Eller hvor godt lærte 
de det? Vi holder effekten kvantitativt op imod 
intentionen. Det, vi typisk kalder evaluering. Læ-
ringen er undgåelig, fordi den principielt kan afvi-
ses (selvom vi antager, at den indfinder sig, når vi 
først har fundet den rette aktivitet).

I tabellens felt C er læringen uundgåelig. Akti-
viteten bærer sin egen berettigelse. Vi må derfor 
vurdere aktivitetens effekt kvalitativt: Hvad lærte 
du? Vi holder effekten kvalitativt op imod aktivi-
teten. Det kunne vi kalde revaluering (at give ak-
tiviteten fornyet værdi). Læringen er uundgåelig, 
fordi vi ikke kan afvise den (vi lærte noget, men 
måske ikke det, vi skulle).

Tabellens feltD er i henhold til denne artikels lo-
gik en umulighed. Påstanden har netop været, at 
der må optræde et enten-eller. Når felt D er med-
taget, er det, fordi det ikke desto mindre optræder 
derude. Det kunne være den sorte skole, hvor no-
get bestemt skal læres på en bestemt måde. Det 
kan også være i kursuskataloget, hvor der under et 
givet kursus både er angivet indhold, form og ud-
bytte. Gad vide, hvad dette løfte bygger på? Der-
for bliver læringen uvilkårlig (i forstanden „uden 
for viljens herredømme“). 

Den kan ikke binde sig til de vilkår, der optræder, 
eftersom vilkårene er uløseligt paradoksale.

Endelig er der felt A, som jeg i lang tid under 
skrivningen af denne artikel har betragtet som en 
teknisk og logisk umulighed. Men nu er jeg sgu 
blevet i tvivl. Man kan vel ikke både lade aktivi-
teten og effekten være ubestemt? Den tanke har 
dog strejfet mig, at det kunne beskrive forestil-
lingen om den fri leg. Der, hvor vi ikke leger noget 
helt bestemt, hvor legen og dens præmisser for-
mer sig sammen og samtidig, eller ganske enkelt 
smelter sammen. Hvor vi ikke leger med henblik 
på noget, men ganske enkelt bare leger. Der er 

TABEL1

Effektener
ubestemt

Effektener
bestemt
(Bestemthed1)

Aktivitetener
ubestemt

(A)
Læringens vilkårlighed

(hverken-eller)

(B)
Læringens undgåelig-
hed
 
(enten-eller)

Aktivitetener
bestemt
(Bestemthed2)

(C)
Læringens uundgåe-
lighed

(enten-eller)

(D)
Læringens uvilkårlig-
hed

(både-og)
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Intet er gratis. Jeg oplevede en god nytte af semi-
naret. Min skuffede medkursist tog jo også noget 
med, nemlig sin skuffelse eller manglende indfri-
ede forventninger. Så „intet er gratis“ så forske-
ligt ud for hende og mig, men sætningen gælder 
ikke desto mindre. 

Det gælder netop også, når effekten er bestemt, 
og jeg som kursist ikke lærte det, jeg skulle. Lærte 
jeg så ikke noget? Nja. I henhold til forventningen 
eller løftet (i dag skal vi lære om kreative møder), 
så gjorde jeg ikke. Men intet er gratis. Eller alt har 
en virkning. Kreative møder, den lille tabel, læring 
eller ej, på hvilken måde påvirkedes jeg af denne 
aktivitet? Med anden eller sekundær værdi, med 
skuffelse eller hvad?

På spørgsmålet „hvad lærte du i dag?“ ville hun 
svare „ingenting“. På samme spørgsmål ville jeg 
svare „øvelser, formidlingsformer og en ny måde 
at interviewe på“. Så er vi lige vidt?

Nej! Det er alene et spørgsmål om virkningens 
væsen. Hun overser noget, hvis hun mener, hun 
ingenting har lært (forstået som udeblivelse af 
virkning). Er virkningen ikke nye og spændende 
perspektiver, så er det bare noget andet. Gen-
kendelser eller opdagelser af, hvad der keder. Eller 
virkningen kan være, at du begynder at beskæftige 
dig med noget andet, som i dit stille sind virker 
mere relevant. Det skete jo faktisk for mig, til fore-
draget med Diane Whitney i 2006. Var jeg blevet 
eksamineret i hendes foredrag, var jeg givetvis 
dumpet, for jeg kunne ikke huske det. Var hun en 
dårlig foredragsholder? Var jeg en uvorn kursist? 
Næ, ingen af delene. For mig, lige dér, var hendes 
ord blot ikke relevante i relation til hendes formål 
og forventede effekt. Det kan hverken hun eller jeg 
gøre ved. Så jeg gjorde noget andet, lod tankerne 
glide. Indtil ét af hendes ord alligevel gled relevant 
sammen med min aktualitet. Inevitable! Havde 
hun ikke sagt det, og havde jeg ikke gjort noget 
andet end at lytte efter, var jeg formentlig ikke 
kommet på udsagnet „læringens uundgåelighed“. 
Eller var jeg? Men vi kan konstatere, at vi kan af-
læse hele denne lille situation således: Foredraget 
havde en konkret virkning på mig, der gjorde, at 
det ikke fremstod relevant. Derfor gjorde jeg noget 

Så: „Hvad lærte du?“

Sæt nu, der svares: „Ingenting!“

DENRELEVANTEERFARING
Den var straks værre! Her stod jeg kækt og hæv-
dede, at med aktivitetens bestemthed kunne jeg 
udstikke løftet: „Jeg ved ikke, hvad du lærer, men 
du lærer noget“. Kursisten kommer hjem og bli-
ver spurgt „hvad lærte du så“, og det er muligt 
at svare „ingenting“. Her troede jeg, at mulighe-
den for at afvise læring alene lå i effektens be-
stemthed. Ikke godt. Har alle årene, tankerne og 
de foregående sider været skønne spildte kræfter 
i jagten på uundgåeligheden?

Kan det handle om perspektiv? De gensidigt 
udelukkende bestemtheder var fra underviserens 
perspektiv. De omhandler, hvad underviseren kan 
tillade sig at stille som et løfte. Fra kursistens per-
spektiv, eller måske endda fra aktivitetens eller 
relationens perspektiv, ser det da anderledes ud? 
Jeg har artiklen igennem stillet mig i undervise-
rens position. Hvad nu, hvis jeg tænker mig selv 
som kursist? Hvornår har jeg helt og aldeles ikke 
lært noget?

Jeg kommer i tanke om en episode efter et semi-
nar med én af de større pinger, vistnok om krea-
tive møder. På vej fra seminaret talte jeg med en 
anden deltager, der hævdede, at det havde været 
en stor skuffelse. Der havde intet nyt været under 
solen, og hun havde intet lært (!). Jeg var egentlig 
enig i, at der intet nyt havde været, men jeg kunne 
ikke dele konklusionen. Jeg var, om ikke begej-
stret, så dog så godt tilfreds, at jeg fandt geby-
ret og den investerede tid alle ressourcerne værd. 
Hvorfor? Fordi jeg havde suget til mig om alt 
muligt andet end netop kreative møder. Formid-
lingsformer, nogle spændende øvelser, en for mig 
ukendt måde at skabe levende interviews på. Og 
meget mere. Der havde været al mulig læring og 
inspiration for mig, blot ikke om kreative møder. 
Eller måske endda også om kreative møder, men 
ikke på den måde, det var intenderet. Og én gang 
til: Hvad vidste jeg om, hvad der var intenderet?
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Erfaringsbegrebet er ikke helt lig hverdagsanven-
delsen af ordet. Oftest opfatter vi erfaring som 
rygsækken, som summen af vores oplevelser. 
Altså bagudrettet. Men lad os hertil lægge mu-
lighed for, at en erfaring også kan være fremad-
rettet. At vi kan skabe erfaringer. Ikke en hvilken 
som helst erfaring, hvilket er selvfølgeligt, men en 
relevant erfaring.

Lad os så definere læring alene ud fra erfarings-
begrebet:

læring (def.): en erfaring, der kvalificerer 
fremtidige erfaringer

Det er relativt åbent formuleret. Det, vi gør nu, 
skal gøre noget bedre – i fremtiden. Der skabes 
en forbindelse mellem nu og fremtiden ved at an-
vende begrebet erfaring begge steder.

Formelt set i forhold til uundgåelighedsambi-
tionen ser det jo lyst ud. Spørgsmålet er nu ikke 
„hvad har du lært?“ (med muligheden for at sige 
„ingenting“), men i stedet „hvilken erfaring har du 
gjort dig?“. Til dét spørgsmål kan der ikke svares 
ingenting. Man kan ikke ikke have gjort sig en er-
faring. Tilbage står alene, om erfaringen kan siges 
ikke at kvalificere til noget som helst. Altså om en 
erfaring kan være helt og aldeles irrelevant?

En frisk påstand er, at al erfaring er relevant. 
Spørgsmålet er alene, hvad den er relevant for. 
Nogle gange kan den være relevant for noget me-
get lidt hensigtsmæssigt eller endda for noget 
decideret uhensigtsmæssigt. Men en erfaring af 
total ligegyldighed, altså hvor intet er blevet gyl-
digt, hvor intet skel overhovedet er blevet sat, fin-
des den? Findes den erfaring, der ingen virkning 
har haft på nogen eller noget, overhovedet? Er det 
så en erfaring?

Når vi siger erfaring, der skal kvalificere (og undla-
der at sige læring), så trækker vi sproget i en anden 
metaforisk retning, end læringsteorien traditionelt 
gør. For her er ingen genstand. Hele transfer-
spørgsmålet, hvordan vi flytter det lærte fra én 
kontekst til en anden, er væk, eller i det mindste 
radikalt forandret. For der optræder ikke noget dét!

andet. Et ikke-planlagt eller -intenderet sammen-
fald mellem hendes ord og min aktualitet havde 
en virkning, der gav mig en meget relevant erfa-
ring, som jeg stadig trækker på. Aktiviteten blev 
relevant for noget. Ikke for, hvad den skulle (i den 
udstrækning Diane Whitney havde placeret sig i 
effektens bestemthed), men for noget andet. For 
noget meget relevant. En erfaring, der har formet 
mange senere erfaringer i mit liv.

Nøgleordene i denne genfortælling er „erfaring“ 
og „relevans“. Jagten har været sat ind på lærin-
gens uundgåelighed, der blev fundet, og måske 
igen betvivlet. Fundet ved at gøre aktiviteten be-
stemt og dermed effekten ubestemt (underfor-
stået: til stede, men ikke bestemt). Betvivlet, fordi 
det er muligt at svare „ingenting“ på spørgsmålet 
„hvad lærte du så i dag?“.

Men se; fokus har været rettet så stift mod be-
stemtheder og ubestemtheder, og mod uundgå-
elighed, at selve stammen – læring – nærmest 
er blevet forbigået som begreb i artiklen. Jeg vil 
ikke vikle mig ind i lange knudrede udredninger af 
begrebets mange mulige facetter og definitioner, 
men dog anføre dette som en påstand:

Begrebet læring er i sproget bundet så meget op 
på en genstandsforståelse, som vi ikke bare kan 
vikle os ud af. I næsten al anvendelse af begrebet 
læring underforstår vi læring som en proces, hvori 
noget eksternt skal internaliseres. Der er noget 
uden for mig, jeg skal bringe ind i mig. Således er 
begrebet læring indlejret i en solid kulturel meta-
for, der opererer med en genstand. Bemærk denne 
genstand i spørgsmålet „hvad har du lært?“. Det 
betyder „hvilken ekstern genstand har du interna-
liseret?“.

Med en sådan implicit anvendelse af begrebet vil 
vi aldrig kunne finde ind til en uundgåelighed, da 
en internaliseringsproces altid vil være mulig at 
afvise eller undgå. 

I stedet for at kæmpe for en anden grundlæg-
gende forståelse af læring kan vi vælge ganske 
enkelt at undgå begrebet og i stedet finde et pas-
sende alternativt begreb. Dette begreb er erfaring.
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Læringens uundgåelighed blev fundet. Eller ret-
tere: Der er blevet opstillet en konstruktion, hvori 
det giver mening at tale om læringens uundgåe-
lighed. Prisen var, at vi så ikke kan råde over, hvad 
der læres. Til gengæld blev det problematiseret, 
om det nu alligevel holder. Kan læringen ikke altid 
principielt afvises, så længe den bærer på en ge-
standsforståelse? At vi skal eller kan lære noget. 

Men så droppede vi genstanden og lod erfaringen 
træde i læringens sted. Forestillingen blev at be-
tragte den erfaring, vi står over for eller midt i, som 
en kvalificerende erfaring mod fremtidige erfarin-
ger. En løs, men meget anvendelig formulering. 
Den betoner bevægelsen mod en emergerende 
relevant erfaring i stedet for genstanden. Derfor 
må vi have øje for relevans og ikke en selvstændig 
måling af, om læringen har indfundet sig. Der-
for forsvinder eller formindskes problemet med 
transfer, for der er ikke noget at flytte. Problemet 
bliver til et spørgsmål om, hvad dette, vi gør nu, 
bliver relevant for. Hvordan vi skal indrette os næ-
ste gang, så det bliver mere relevant, så det i hø-
jere grad kvalificerer.

Måske er det mest vidtløftige med denne bevæ-
gelsesorientering med erfaringsbegrebet, at det 
udvisker adskillelsen mellem læringskonteksten 
og praksiskonteksten. Hvorfor ikke gøre sætnin-
gen universel, uanset kontekst? Hvorfor ikke altid 
have den med i baglommen: hvordan konstruere 
denne erfaring, så den kvalificerer fremtidige er-
faringer?

Man hører tit, at „det er først, når du har fået kø-
rekort, at du skal til at lære at køre bil“. Jeg agter 
ikke at revse landets køreskoler, men lad os for 
eksemplets skyld antage, der er noget om snak-
ken. Så kan vi tørt konstatere, at erfaringen „at 
gå i køreskole“ ikke er (tilstrækkeligt) relevant for 
den fremtidige erfaring at køre bil. Men hvad har 
den så været relevant for? Tja, den har i al fald 
været relevant for at bestå teoriprøve og praktisk 
prøve. Hvis vi antager alt dette, så dukker et par 
relevante evaluerende spørgsmål op:

• Hvad måler teori- og køreprøve, hvis de ikke 
måler evnen til at køre bil?

• Hvordan kan køreskolens undervisning i hø-
jere grad blive relevante erfaringer med hen-
blik på at kvalificere den fremtidige erfaring 
at køre bil?

Eksemplet med kørerskolen illustrerer, at vi natur-
ligvis må stille et krav om, at relevansen af en gi-
ven undervisningserfaring skal maksimeres (i den 
udstrækning erfaring peger på noget bestemt), 
og at målestokken for denne maksimering er den 
fremtidige erfaring. Eksemplet med foredraget il-
lustrerer, at al erfaring er relevant, det er blot et 
spørgsmål om, hvad den er relevant for.

KONKLUSIONENSUNDDRAGELIGHED?
Titlen på denne artikel var ment dobbelttydigt. På 
den ene side bestemt og kantet ved at tale om 
uundgåelighed. På den anden side spænder un-
dertitlen ben for al bestemtheden ved at karakte-
risere artiklens form som grublerier. Så hvad blev 
bestemt, og hvad forblev ubestemt?
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i højere grad end tidligere stiller spørgsmålstegn 
ved institutionernes ramme og retning. Her kan 
de ansatte enten tilslutte sig koret af opgivende 
stemmer eller arbejde med, hvordan præmissen 
udnyttes bedst muligt.

INDLEDNING
De seneste års besparelser på daginstitutions-
området har sat spor i den pædagogiske hverdag 
landet over. Der er generelt færre hænder til at 
løfte opgaven, og i samme takt udfordres orga-
nisationernes fundamenter af større krav til plan-
lægning og dokumentation samt af forældre, der 

BÆREDYGTIG
ORGANISATO-
RISKLÆRING
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ABSTRACT
Sustainableorganizationallearning–withpedagogy,valuesandrelationsatthecore
This article demonstrates how working with pedagogy, values and relations can create sustainable 
organizational learning – even in times with cutbacks and mergers.
In a narrative form, the article presents the findings from an ongoing development process with 
three day care centers in Aarhus. The process is focused on the individual participant’s learning 
process and competence development.
The hypothesis is that when individuals train competencies closely related to the values and the 
core activities through mutually binding relations, cultural change and organizational learning oc-
curs.
The process builds on action learning and is based on targeted personal development of both 
employees and managers.
The preliminary findings are that this way of working qualifies core activities, creates a common 
understanding and improves job satisfaction. In addition, it gives new perspectives to and chal-
lenges the organization and structure of day care institutions.
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redygtig pædagogisk praksis og et stærkt ar-
bejdsfællesskab. 

2. Hvis der arbejdes målrettet med refleksion 
over den pædagogiske praksis og samarbejds-
relationerne på anerkendende vis, vil det højne 
arbejdsglæden og skabe bedre trivsel og me-
ning for både den enkelte og fællesskabet. 

I skrivende stund står vi med ansigtet rettet mod 
sidste fase af forløbet, og artiklen vil derfor belyse 
øjebliksbilleder af de overvejelser, vi har, og af de 
erfaringer, vi har gjort os her forud for afslutnin-
gen af forløbet i november 2011.

Vi udgøres af Thyrre Sørensen Consulting ApS, 
der er en konsulent- og undervisningsvirksomhed 
med kerneydelser inden for pædagogik, ledelse 
og organisationsudvikling. Virksomheden ejes og 
drives af Tea og Inger, der har specialiseret sig i at 
arbejde med en anerkendende praksisnær tilgang 
til udvikling og forandring af pædagogisk arbejde, 
de ansattes samarbejde og den enkelte instituti-
ons læreplaner og organisering. Det særlige ved 
virksomhedens ydelse er, at der samtidigt arbej-
des med kvalificering af både faglighed, samar-
bejde og organisering hos den enkelte målgruppe. 

SAMMENHÆNGOGMåLGRUPPE
I sensommeren 2010 fik vi en henvendelse fra 
tre dagtilbud, som ønskede at undersøge mu-
lighederne for kompetenceudvikling af ledere og 
medarbejdere med det formål at styrke og vide-
reudvikle en anerkendende pædagogisk praksis 
og arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Kort 
efter vores indledende drøftelser om forløbet blev 
vi næsten overhalet indenom af Aarhus Kom-
mune, der varslede endnu en strukturændring, 
som indebar, at de tre dagtilbud skulle fusioneres 

Overordnet stiller vi som konsulenter os selv 
spørgsmålet:

Hvordan kan vi sammen med personalet skabe og 
sikre kvalitet i og udvikling af det pædagogiske 
arbejde med færre hænder til at skabe ramme og 
retning samt en bæredygtig organisatorisk læ-
ring?

Svaret må søges i de øjne, der ser, de ører, der lyt-
ter, de hænder, der arbejder, og i de stemmer, der 
skaber organisationens fortællinger. Det spæn-
dende her må derfor være: Hvem stiller spørgsmål, 
og hvem bliver hørt. Hvordan spørger og lytter vi til 
fortællingerne? Er det vores intention at få vores 
forforståelser bekræftet, eller er vi nysgerrige ef-
ter at undersøge, hvad der sker, når vi åbner sindet 
og kigger efter nye veje at gå? 

Formålet med denne artikel er at give indblik i 
et igangværende udviklingsforløb inden for dag-
institutionsområdet, som udspiller sig med den 
pædagogiske kerneydelse og de enkelte medar-
bejdere i fokus. Det drejer sig om to dagtilbud i 
Aarhus Kommune, hvor alle ledere og medarbej-
dere deltager. Målet med forløbet er at skabe en 
proces, der muliggør, at den enkelte medarbejder 
bliver medskaber af et forpligtende og bæredyg-
tigt fællesskab, hvor pædagogikken er i centrum. 
Kun sådan kan vi nå målet med at skabe udvikling 
og højne kvaliteten.

Følgende hypoteser danner omdrejningspunkt for 
processen: 

1. Hvis vi løbende udvikler måden at løse op-
gaverne på og herigennem gen- og nyskaber 
relationerne og det organisatoriske afsæt for 
den pædagogiske praksis, skaber det en bæ-

THYRRESØRENSENCONSULTINGAPS.VIRKSOMHEDSPROFIL:
Thyrre Sørensen Consulting ApS er en konsulent- og undervisningsvirksomhed, der arbejder med pædagogik, ledelse og organisati-
onsudvikling. Virksomheden ejes og drives af Tea og Inger Thyrre Sørensen, der har specialiseret sig i at arbejde med en anerkendende 
praksisnær tilgang til udvikling og forandring af pædagogisk arbejde, de ansattes samarbejde og den enkelte institutions læreplaner og 
organisering. Det særlige ved virksomhedens ydelser er, at der arbejdes med kvalificering af både faglighed, samarbejde og organisering 
hos den enkelte målgruppe.
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børnene, samarbejdet med forældrene og med 
kollegerne. Det har den konsekvens, at behov for 
udvikling af nye samarbejdsstrukturer og prototy-
per i forhold til organisering, struktur og planlæg-
ning af hverdagen vil udspringe af de erfaringer, 
som den konkrete afprøvning af nye prototyper i 
den pædagogiske praksis dokumenterer, vil være 
hensigtsmæssige. Nye prototyper på samarbejde 
og organisering, herunder eksempelvis team- og 
arbejdsfordeling, vil således tage deres afsæt i 
pædagogernes konkrete erfaringer med at udvikle 
og kvalificere deres direkte arbejde med børnene. 
Og ikke i en organisationsmodel, hvor ydelsen i 
højere grad ’tilpasses’ strukturen. 

Med afsæt i den konkrete praksis blev udgangs-
punktet for vores opgave derfor i samarbejde med 
deltagerne at skabe et fælles sprog for de pæda-
gogiske værdier, de pædagogiske principper og de 
metoder, den pædagogiske praksis hviler på. Det 
fælles sprog skal fungere som klangbund, uanset 
om opgaverne relaterer sig til det pædagogiske 
arbejde med børnene, forældresamarbejde, sam-
arbejde i personalegruppen, den pædagogiske 
planlægning, organiseringen i afdelingen eller til 
samarbejde med ledelsen.

Forløbets formål blev med deltagernes input for-
muleret som at styrke den anerkendende, inklu-
derende og bæredygtige pædagogiske praksis. 

PLANLÆGNINGOGMåLSÆTNING
Forløbet afvikles over flere moduler for ledere, 
pædagoger og pædagogmedhjælpere. Og det 
gennemføres fra februar til november 2011. Alle i 
organisationen bliver overvejende præsenteret for 
samme indhold og proces – dog med forskellige 
snitflader, da deltagernes opgaver, roller og posi-
tioner er forskellige.

Struktur og indhold forløb(er) således:

til to kort efter årsskiftet, altså umiddelbart efter 
den tiltænkte start af forløbet.

De tre daværende ledere valgte at fastholde 
igangsættelsen af forløbet på trods af den store 
organisatoriske og ledelsesmæssige udfordring, 
som fusionen indebar. Vi havde sammen en hypo-
tese om, at et sådant forløb på trods af de kom-
mende store strukturelle forandringer ville være 
meningsgivende i forhold til at fastholde fokus 
på kerneydelsen/pædagogikken under forandrin-
gerne. Ligeledes ville det kunne fungere som et 
springbræt til at nytænke og nyskabe i fusions-
processen, og måske kunne det endda være den 
brik, der gjorde, at dagtilbuddene kom styrket ud 
af fusionsprocessen.

INDDRAGELSEAFDELTAGERNE
Med et ønske om at anerkende målgruppens vilkår 
og ståsted åbnede vi nysgerrigt den forberedende 
proces ved, at de pædagogiske ledere indsamlede 
forslag og ønsker til indhold i forløbet. Der frem-
kom en bred vifte af ønsker til indholdet i forhold 
til den nyeste forskning om børns udvikling, lære-
planer, dokumentation, evaluering, organisering, 
pædagogisk planlægning, samarbejde i perso-
nalegruppen, forældresamarbejde osv. Emnerne 
blev drøftet i en åben dialog mellem os og leder-
gruppen, og der tegnede sig en bagvedliggende 
fællesnævner for de mange emner og ideer. Den 
pædagogiske praksis manglede fælles retning, og 
der manglede et fælles sprog til at give denne ret-
ning mening. Uden ramme og retning fylder vi selv 
hullerne ud og skaber private meningsstrukturer 
som de meningssøgende væsener, vi er (Hart & 
Schwartz, 2008).

Det særlige ved forløbet er inddragelsen af delta-
gerne som medskabere af forløbet, og at det kon-
sekvent holder sit fokus på de opgaver, der knytter 
sig til kerneydelsen og den enkelte medarbejders 
kompetencer (øvebaner) i forhold til arbejdet med 
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susdagene, men som i høj grad også udspiller sig 
i en daglig praksis.

Det har været vores hypotese, at hvis vi kan skabe 
et forløb, der kan gøre det meningsskabende at 
arbejde systematisk med læreprocesser i den 
daglige praksis, vil vi kunne bryde med fortællin-

Indhold–Ledere Indhold–Pædagoger Indhold–Medhjælpere

Modul1 Februar, to dage:
- Intro til forløbet
- Værdier og principper som afsæt
- Betydning af hjernens udvikling 

set i ledelsesperspektiv
- Anerkendende kommunikation
- FRI-modellen
- Udviklingspunkter

Februar, to dage:
- Intro til forløbet
- Værdier og principper som af-
sæt 

- Betydning af hjernens udvikling 
set i børne- og voksenhøjde

- Anerkendende kommunikation
- FRI-modellen
- Udviklingspunkter

Marts/april, to dage:
- Intro til forløbet
- Værdier og principper som afsæt
- Betydning af hjernens udvikling 

set i børn- og voksenperspektiv
- Anerkendende kommunikation
- FRI-modellen
- Udviklingspunkter

Modul2 April, to dage:
- Intro til Teori U, Otto Scharmer
- Ledelsesopgaven i dagtilbuddet

April, en dag:
- Intro til Teori U, Otto Scharmer
- Udviklingspunkter 

Juni, en dag:
- Pædagogisk planlægning
- Organisering og samarbejde
- Udviklingspunkter

Modul3 Juni, en dag:
- Læreplaner og dokumentation
- Pædagogisk planlægning
- Anerkendende kommunikation

Juni, en dag:
- Læreplaner og dokumentation
- Pædagogisk planlægning
- Organisering og samarbejde 
- Anerkendende kommunikation
- Udviklingspunkt

September, en dag:
- Forældresamarbejde
- Fælles sprog
- Samarbejde og relation 
- Udviklingspunkt 

Modul4 August, to dage:
- Forældresamarbejde
- Fælles sprog 
- Lærings- og udviklingsplan

September, en dag:
- Forældresamarbejde
- Fælles sprog
- Samarbejde og relation
- Udviklingspunkt

November, en dag:
- Læringsrum
- Robuste børn – fokus på kerne-

ydelsen
- Evaluering og status i lærings-

gruppen 

Modul5 November, en dag:
- Kvalitetsindikatorer – fokus og 

indsats i praksis
- Robuste børn – fokus på kerne-

ydelsen
- Profleksion

November, to dage:
- Læringsrum
- Robuste børn – fokus på kerne-

ydelsen
- Evaluering og status i lærings-

gruppen
- FRI-modellen om kommende 

udviklingspunkter
- Metode til evaluering

I forløbet blev lederne og pæda-
gogerne tildelt et modul mere 
end medhjælperne for at skabe 
plads til emner, der særligt retter 
sig mod lederes og pædagogers 
arbejdsopgaver (kvalitetsrapporte-
ring, dokumentation, evaluering og 
udarbejdelse af læreplaner).

Formålet med vores organisering af forløbets 
struktur og indhold har været at etablere en flek-
sibilitet, der giver mulighed for at sikre en balance 
mellem formidling af viden, faglig refleksion og 
facilitering af forskellige former for læringsrum og 
procesøvelser. Ligeledes har det haft betydning 
at skabe en proces, der ikke kun foregår på kur-
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Som værdierne er gengivet her, repræsenterer de 
essensen af det samskabte sprog. 

Troværdighed er i spil, når vi angiver, hvilke 
værdier vi skal kendes på. Der skal være over-
ensstemmelse mellem ord og handling. Det 
vil vi realisere ved at være åbne, systematisk 
følge op på aftaler, evaluere vores arbejde og 
i den forbindelse værdsætte respons og gen-
sidig feedback.

Respektbygger på anerkendelsen af, at alle 
mennesker er unikke og har egne subjektive 
oplevelser. Vi vil altid respektere og aner-
kende den enkeltes subjektivitet, men ikke 
altid acceptere den enkeltes handlinger. 

Engagement er at involvere sig personligt, 
fagligt og socialt i alle de relationer, vi indgår 
i. Vi lærer på alle tidspunkter og i alle situatio-
ner, og vi er afhængige af fællesskabets en-
gagement i og støtte til den enkeltes læring. 
Vi vil have høje forventninger til hinanden og 
engagere os i, at den enkelte og gruppens po-
tentialer kommer til fuld udfoldelse. 

Deltagerne har givet udtryk for, at arbejdet med 
de pædagogiske grundprincipper anerkendelse 
og inklusion har givet god mening i forhold til at 
arbejde med værdierne i praksis. Værdierne og 
principperne ses som hinandens forudsætning 
og har fungeret som vigtige pejlemærker gennem 
forløbet. 

Pædagog:
For mig har det gjort en stor forskel, at ar-
bejdet med fælles værdier og principper har 
været koblet så konkret til vores praksis. Det 
har gjort det lettere at tage ejerskab og se 
meningen med et fælles sprog for vores ar-
bejde. 

gen om, at der ofte ses en meget ringe effekt i 
praksis af den efteruddannelse, som personalet i 
en organisation deltager i. 

Forløbet blev derfor bygget op på princippet om 
aktionslæring. AL-metoden er i sin udfoldelse en 
metode, der sætter udvikling i gang på flere pla-
ner samtidig. Det kan have mange former. En fæl-
lesnævner er, at der arbejdes med nye øvebaner 
og små nye tiltag i den konkrete praksis mellem 
kursusmodulerne, som med afsæt i en faglig re-
fleksion evalueres og justeres undervejs. Målet er, 
at den enkelte og institutionen går med små, sikre 
skridt hen imod en fornyet/justeret praksis, som 
forstærker børnenes læring og udvikling i et bære-
dygtigt fællesskab (Madsen et al., 2010).

Udfordringen ved at udvikle et forløb, der strækker 
sig over et år, er, at der skal udvikles et grundlæg-
gende program for de fem moduler, der danner 
fundamentet for den fælles retning, vel vidende at 
der i forløbet altid vil dukke nye behov, nye veje at 
gå og nye dilemmaer op undervejs. Dette fordrer, 
at vi som konsulenter holder øjne og ører åbne fra 
start, at vi er nysgerrige, og at vi hele tiden reali-
tetstester vores forforståelser om målgruppen. At 
vi tør omstille og nytænke. Det er vores erfaring, 
at en præmis for at lykkes er, at vi som konsulen-
ter og undervisere formår at gå ’foran’ og prakti-
sere de værdier og principper, vi formidler. De skal 
kunne ses i vores måde at kommunikere på, i den 
måde, vi træffer beslutninger på, og i vores hand-
linger. Vores opgave på kursusdagene er at skabe 
den tilpasse forstyrrelse i deltagernes nærmeste 
udviklingszone (Bråten, 2006).

STYRENDEVÆRDIER
Værdierne Troværdighed, Respekt og Engage-
ment (TRE) ligger til grund for Aarhus Kommu-
nes børne- og ungepolitik. Værdierne er defineret 
ovenfra, og derfor blev en del af vores proces at 
få samskabt et fælles sprog for deltagerne, som 
kunne skabe genklang og mening både hos den 
enkelte deltager og i dagtilbuddene. Med ud-
gangspunkt i den nyeste viden om barnets udvik-
ling spirede det fælles sprog om værdierne frem, 
og det voksede gennem de faglige refleksioner. 
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res hypotese har været, at hvis alle medarbejdere 
kvalificerer en del af deres praksis vil dette bidrage 
til øget kvalitet i arbejdet med børnene og udfor-
dre til en udvikling af organisations-niveauet.

Problemstilling Ønske

Pædagogisk
leder

Kommer ofte til at træffe 
for mange (og for hur-
tige) beslutninger på per-
sonalegruppens vegne.

At blive bedre til at fa-
cilitere processer, hvor 
personalet får mulighed 
for at tage ejerskab og 
ansvar.

Pædagog Taler meget og kommer 
ofte til at tage ordet fra 
andre, både i det faglige 
rum og i pauserne.

At blive bedre til at lytte, 
aflæse situationen og 
stille nysgerrige spørgs-
mål.

Medhjælper Det kan være svært at 
være anerkendende, når 
de udadreagerende børn 
udviser afmagt, der smit-
ter.

At kunne bevare over-
blikket og lære at sætte 
faste anerkendende ram-
mer for disse børn.

En præmis for valg af udviklingspunkterne har 
været, at deltagerne skulle opleve at være i nær-
meste udviklingszone og have brug for hjælp til 
at udvikle nye kompetencer inden for det givne 
felt. Gennem refleksioner og procesøvelser i faste 
læringsgrupper på dagene har deltagerne fundet 
frem til, hvilken stilladsering de har skullet bruge 
for at tage små, sikre skridt mod udvikling af nye 
handlekompetencer og deltagelsesbaner. Mellem 
modulerne har de arbejdet med nye prototyper på 
praksis, som løbende er blevet justeret og evalu-
eret. 

Som en del af denne proces har alle deltagere lø-
bende modtaget coaching af deres leder, og alle 
har præsenteret deres udviklingspunkt i persona-
legruppen. Det at høre fortællinger om, hvad kol-
legerne har valgt at arbejde med og forpligte sig 
på i forhold til kvalificering af den fælles opgave, 
har været givende for deltagerne, og flere har gi-
vet udtryk for, at det har skabt en større samhø-
righed og tryghed i personalegruppen. 

RESSOURCEORIENTERETUDVIKLINGAF
NYEKOMPETENCER
Med afsæt i de styrende værdier og pædagogiske 
principper har det været meningsgivende, at den 
enkelte deltager har haft mulighed for at udvikle 
og reflektere over egne kvalifikationer og kompe-
tencer. I deltagernes lærings- og udviklingsproces 
skelner vi mellem tavs viden, kvalifikationer og 
kompetencer. Vi beskriver pædagogens vaner og 
måder, hvorpå hun plejer at ’gøre’, som tavs viden 
(Møller, 2008). Kvalifikationer knytter vi til den 
enkeltes viden og uddannelse inden for det kon-
krete fag, mens kompetencer defineres som det 
at kunne anvende viden og færdigheder i samspil 
med muligheder i en konkret praksis. Vores afsæt 
er, at kompetencer opstår og udvikles i en rela-
tionel proces og gennem deltagelse i forskellige 
sociale kontekster. At arbejde med kompetence-
udvikling bliver derfor noget, der realiseres gen-
nem fællesskabet i den enkeltes aktualisering af 
de muligheder, der er i omgivelserne. 

Det har været vores mål, at forløbet skulle bidrage 
til, at deltagerne oplevede at være i stand til at 
udvikle deres personlige og professionelle kompe-
tencer ud fra egne faglige og personlige mål. Der 
er tale om udvikling af handlekompetencer både i 
den praksis, der er på uddannelsesmodulerne, og 
i den pædagogiske praksis, der udvikles mellem 
modulerne. 

I udviklingsprocessen har begrebet deltagelses-
bane spillet en central rolle for deltagerne. Det er 
gennem den valgte deltagelsesbane, altså måden 
at ’gøre’ og handle på, at den enkelte medarbejder 
øver sine nye kompetencer og herigennem bliver 
samskabende for både processen og virkelighe-
den, som den udspiller sig. Øvebaner giver nye 
deltagelsesbaner, som gennem refleksion over ny 
praksis bliver til nye kompetencer.

Alle deltagere har forpligtet sig på at arbejde med 
et eller flere udviklingspunkter i deres praksis. Ud-
viklingspunktet er selvvalgt og har haft som mål 
at udvikle deltagernes evne til at skabe en pæ-
dagogisk praksis, der er i overensstemmelse med 
de fælles værdier og pædagogiske principper. Vo-
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• Hvordan tager den enkelte ansvar for sin egen 
proces? 

• Hvad forpligter dirigenten og korsangerne sig 
på i samarbejdet?

I den musikalske proces har vores fokus været 
på, hvilke forforståelser deltagerne knytter til de 
forskellige opgaver og udfordringer undervejs. 
Hvad hører du, når et menneske ikke rammer 
tonerne rent og stikker ud fra det klanglige fæl-
lesskab? Er det en ’brummer’ eller et menneske, 
der endnu ikke har haft mulighed for at træne sin 
stemme? Betegnelsen ’brummer’ definerer et 
menneske, der ikke kan udvikle en kompetence 
inden for sang, mens et menneske med en utræ-
net stemme er et menneske, der har mulighed 
for at træne og udvikle sine kompetencer. Det er 
det samme menneske, den samme stemme, men 
sproget ’skriver’ en forskellig historie og identitet. 
Mange af deltagerne blev særligt opmærksomme 
på deres forforståelser, da de samarbejdede i mu-
sikken. Særligt de, der havde brummer-identite-
ten med sig i øvelokalet, blev berørte af, hvad det 
var muligt for dem at gøre med deres stemmer, 
og samtidig hvor stærkt den indre kritiker ’sang’ 
med undervejs. 

Pædagog:
Jeg kæmpede virkelig med min indre kri-
tiker, da vi startede med at synge. Men da 
vi arbejdede med, at den indre forsangers 
vigtigste opgave er at genskabe musikken 
hver gang, og vi derfor altid skal åbne sindet 
for samklangen i nuet, vendte mit tankesæt. 
Musikken er der, når vi gør den – ligesom re-
lationerne. 

Den musikalske oplevelse har skabt vedkom-
mende dialoger om forforståelserne af deltagerne 
selv, deres kolleger, af børnene og deres foræl-
dre. Dette har givet en efterklang af et forstær-
ket fokus på at ville arbejde med egne tanker og 
forforståelser i både børne- og voksenhøjde. Og 
spørgsmålet om, hvordan vi så bedst muligt ar-
bejder med vores tankesæt og forforståelser, 
skabte genlyd på alle kursusholdene.

Pædagog:
Det at høre kollegernes udviklingspunkter 
og deres tanker om processen har skabt 
større respekt for den enkelte i gruppen og 
forstærket den fælles forpligtelse i proces-
sen. Vi er gået fra at have trivselsrunder, 
hvor den enkelte taler om det svære, til at 
tale om, hvad vi er i gang med at lære. Det 
giver en oplevelse af, at alle tager et med-
ansvar for de konkrete situationer og dilem-
maer, der fortælles om.

SPROGETSKABERVIRKELIGHEDEN
Et gennemgående udsagn fra deltagerne har 
været, at arbejdet med egne forforståelser i pro-
cesøvelserne og udvikling af et meningsgivende 
anerkendende sprog har været både udfordrende 
og givende i processen. I arbejdet med værdier 
og principper for det pædagogiske arbejde har 
det ligeledes stået klart for deltagerne, hvor stor 
en betydning sproget har – både i børnehøjde og 
voksenhøjde. 

Vores vej til at skabe bevidsthed om sprogets 
betydning for vores skabelse af udvikling og for-
andring har haft et musikalsk afsæt. Med ud-
gangspunkt i Otto Scharmers Teori U (Scharmer, 
2008) har vi med samarbejdsøvelser gennem 
korsang givet deltagerne mulighed for at få kon-
krete kropslige oplevelser af, hvad der er på spil, 
når man står i uprøvede og nye samarbejdsopga-
ver. Disse opgaver kan ikke løses med fortidens 
erfaringer. De udfordrer derfor både den enkeltes 
deltagelsesbane og fællesskabets bæredygtig-
hed på forskellig vis. I det musikalske samarbejde 
opleves og belyses centrale emner og dilemmaer, 
der knytter sig til det pædagogiske arbejde: 

• Hvordan synger man med sin egen stemme, 
samtidig med at man gør en fælles retning 
følgeskab? 

• Hvad skal der til i processen, for at alle kan 
synge for, altså tage ansvar for opgaven i 
praksis? 

• Hvilken betydning har det, at dirigenten evner 
at skabe den rette stilladsering i processen?
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Faglig Refleksion og Indsats 

Her er modellen noteret i de tre trin, den indeholder:

1. Videndel hypoteser om årsager til det oplevede problem (fx at Mathias 
bliver vred og ked af det, når han ikke formår at tage sin flyverdragt og 
støvler af selv).

2. Vælg, hvilken hypotese der skal arbejdes ud fra. 
3. Beskriv den pædagogiske indsats – altså hvordan de voksne vil ændre 

deltagelsesbane og rammesætning for at give Mathias nye handlemu-
ligheder.

Allerede i de indledende øvelser med det første 
trin i modellen mødte deltagerne nogle af de ud-
fordringer, de genkender fra deres daglige praksis. 
Første øvelse gik ud på at finde så mange hypo-
teser som muligt, der kunne afdække årsagen til 
en given problemstilling. Hypoteserne skulle ikke 
vurderes, men blot skrives ned på et stykke papir. 
Undervejs arbejdede vi med timeouter, der gav 
mulighed for en refleksion om processen, og del-
tagerne arbejdede med at træne deres bevidst-
hed om, hvordan de lyttede til deres kolleger. 

Pædagog:
Det er en udfordring ikke at måtte kommen-
tere og vurdere de andres hypoteser. Det 
kræver nærvær, opmærksomhed og mas-
ser af træning ikke bare at ’falde tilbage’ og 
blive opslugt af mine egne tanker og menin-
ger om kollegaens udsagn og i stedet be-
vare fokus på deres perspektiv.
 

Et centralt punkt kom i andet trin til at omhandle 
udvikling og kvalificering af den faglige refleksion. 
Med udgangspunkt i, at en faglig refleksion har 
tre dimensioner baseret på viden, erfaring og vær-
dier, trænede deltagerne deres kommunikative 
kompetencer. En effektfuld pædagogisk indsats 
kræver, at alle pædagoger gør arbejdshypotesen 
følgeskab. For mange var det en udfordring at 
slippe egen hypotese og gøre følgeskab og tage 
medansvar for en andens hypotese.

Mange spørgsmål meldte sig. Hvad gør jeg så 
med alle mine tanker om børnenes adfærd? Hvor-
dan taler jeg højt om det, jeg ser, uden at sætte 
de forkerte spor med mine ord? Hvordan gør vi op 
med fortællingen om vildbassen som en dreng 
med krudt i røven, der aldrig lærer at sidde stille? 
Eller udsagnet om, at den sårbare pige nok aldrig 
lærer at sige fra? Forforståelserne er mange, og 
sproget skriver børnenes historie.
 
Fra hjerneforskningen ved vi, at det, vi fortæller og 
hører om andre, ’skriver’ sig ind som forforståel-
ser i både vores egne og andres hjerner. Og der-
for er det Mathias, der slog Sofie – også selvom 
han egentlig havde fri den dag, det skete! Hvem 
skabte den fortælling?

FAGLIGREFLEKSIONOGINDSATS
–PERSPEKTIVERNESMØDEPLADS
Arbejdet med sprogets betydning har skabt et 
behov hos deltagerne for at få et enkelt men virk-
ningsfuldt værktøj, der kan gøre den naturlige 
tankestrøm om årsager til børns adfærd til en 
ressource i den faglige refleksion. Den nye viden 
kan ganske vist give os indsigt i, hvad der sker i 
Mathias’ hjerne, når han er vred og ked af ikke at 
kunne få sin flyverdragt og støvler af selv, og der-
med også nye perspektiver på og redskaber til, 
hvordan vi bedst muligt hjælper ham i situationen. 
Men hvad gør vi, hvis denne situation er genta-
gende, hvis Mathias hver dag oplever samme af-
magt – hvordan kan vi så hjælpe ham ved at fore-
bygge, at situationen opstår? Og dermed skrive en 
ny fortælling?

Med en hypotese om, at en stram struktur i den 
pædagogiske refleksion kan frisætte ressourcer 
og skabe nye perspektiver på en case, udviklede 
vi FRI-modellen som refleksionsværktøj til delta-
gerne. Målet med processen tager afsæt i, at der 
ikke findes én god måde at være pædagog på eller 
én rigtig måde at skabe gode rammer for børns ud-
vikling på. Altså handler det om at få så mange per-
spektiver i spil som muligt. Afsættet er, at alle, der 
er en del af fællesskabet, har noget værdifuldt at 
bidrage med. Det er således ikke den enkelte pæ-
dagog, der bærer sandheden, men gruppen i fæl-
lesskabet, der skaber prototyper på nye veje at gå.
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KOMPETENCEFÆLLESSKAB–FRAINDIVID
TILFÆLLESFODSLAG
Udsagn fra deltagerne fortæller, at den systema-
tik, det giver at arbejde med hypoteser i en daglig 
praksis, ikke kun sætter positive spor i børnehøjde, 
men ligeledes har skabt nye deltagelsesbaner i 
voksenhøjde. 

FRI-modellen har fungeret som et redskab til at 
arbejde systematisk og målrettet med aktionslæ-
ring og har understøttet muligheden for at øve og 
udvikle nye kompetencer i en reflekteret praksis. 
Vi har ligeledes mødt fortællinger om, at flere er 
på vej mod at opleve sig som en del af et kompe-
tencefællesskab. Et balanceret fællesskab, hvor 
der er plads til forskellighed og alle har en ople-
velse af at høre til og kunne bidrage. 

I processen er det blevet tydeligt, hvor stor en rolle 
kvaliteten af voksenfællesskabet spiller for børne-
nes trivsel, læring og udvikling. Vi har oplevet, at 
voksenfællesskabet skabes og udvikles i arbejdet 
med kerneydelsen, og erfaringen er, at det, vi giver 
os selv, og det, vi skaber i voksenhøjde, bliver det, 
vi giver børnene mulighed for at udvikle.

Pædagogisk leder:
Forløbet har givet højnet bevidsthed om, at 
vi er hinandens forudsætninger. Ligeledes har 
det skærpet vigtigheden af, at det professio-
nelle fællesskab er velorganiseret og bevidst 
bruger energi og fokus på, hvor der skal for-
stærkes.

LEDELSESPERSPEKTIVER
Ledelsens opgave i forløbet har været at samar-
bejde med medarbejderne om at tilpasse orga-
nisationen og give ilt til forandringsprocesserne. 
Med afsæt i målet om at skabe grobund for en 
bæredygtig praksis, der retter sig mod fremtiden, 
har lederne særligt haft deres opmærksomhed 
rettet mod:

1. At skabe rum for tryghed og tillid til at tale om 
sig selv og egen læreproces, når den enkelte er 
på øvebanen 

Tredje trin handler om at definere og udføre en 
pædagogisk indsats på baggrund af arbejdshy-
potesen. Forløbet har bidraget med fortællinger 
om, hvordan små indsatser skaber positive foran-
dringer og mulighed for nye fortællinger i børne-
gruppen. 

Pædagog:
Det fælles sprog har givet en helt anden 
styrke og klarhed i vores faglige refleksioner. 
Vi oplever færre misforståelser, og FRI-mo-
dellen har givet plads til nye deltagelsesba-
ner, særligt for dem, der ikke plejer at være de 
første, der tager ordet.

Pædagogisk leder:
Arbejdet med FRI-modellen har gjort en stor 
forskel i vores praksis. I stedet for at bruge 
middagsstunden på at tale generelt om bør-
nenes ’dagsform’ laver vi nu arbejdshypote-
ser på de børn, der om formiddagen har haft 
særlige udfordringer. Dette gør, at vi allerede 
om eftermiddagen laver en indsats for de 
børn, der har brug for det.

Selvom FRI-modellen er udviklet til at arbejde 
med at skabe kvalificeret pædagogisk indsats i 
arbejdet med børns trivsel og udvikling, har den 
efterfølgende vist sig brugbar i mange sammen-
hænge, bl.a. i udvikling af forældresamarbejde, 
som vejledningsredskab for pædagogiske sprog-
vejledere, og flere deltagere har brugt modellen i 
arbejdet med deres udviklingspunkter gennem 
forløbet.

Uanset i hvilken situation og sammenhæng mo-
dellen er blevet brugt, har det givet mening at 
bruge praksisfortællinger som evaluerende værk-
tøj. Hvilke tegn har vi set? Hvilken effekt oplever 
vi? Hvad kunne næste skridt være? Giver denne 
pædagogiske indsats ideer til nye prototyper på 
praksis? Måske skal overgangen fra legeplads til 
garderobe fremover rammesættes, så alle kom-
mer ind i hold? Hvilke muligheder giver det for 
børnene? Og hvilken ny organisering kræver det 
af pædagogerne? 
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Pædagogisk leder:
Som leder er jeg blevet mere opmærksom på 
min vigtige rolle i at give feedback på den 
pædagogiske praksis. Det har gjort os tæt-
tere, og de giver udtryk for, at de oplever en 
mere synlig og opbakkende leder.

DENPÆDAGOGISKELÆREPLAN
Den fælles proces og det fælles faglige sprog 
blev over sommeren sammenskrevet i visioner, 
læringsmål og tiltag. Man kan sige, at den pæda-
gogiske læreplan repræsenterer organisationens 
komposition – og måden, der arbejdes ud fra de 
nedskrevne værdier, principper og metoder, er 
organisationens arrangement – hvem gør hvad, 
og hvordan gør vi det? En pædagogisk læreplan 
skal justeres hvert år, og derfor må arrangemen-
tet, altså den måde, der planlægges og opgaverne 
udføres, reflekteres og evalueres samt genskabes 
i samme takt.

De to dagtilbuds nye pædagogiske læreplaner er 
undervejs. Der arbejdes med indhold og snitflade 
på p-dage, og læreplanerne er et vigtigt bidrag til 
at etablere det nye faglige sprog på det formelle 
plan. Dette bliver på sigt en forstærkning af de 
forandringsprocesser, der er i afdelingens mål-
sætning for det pædagogiske arbejde, hvor tidlig 
indsats, anerkendende kommunikation og inklu-
derende principper vinder indpas.

EVALUERINGOGEFFEKT
Udsagn fra deltagerne fortæller, at forløb sætter 
spor og skaber fælles retning i deres afdelinger. 
Med udgangspunkt i den enkeltes læring tegner 
der sig langsomt et billede, der har tydelige rød-
der i de fælles værdier og principper. Der er skabt 
fokus både på den enkelte og på fællesskabet, 
og flere deltagere har givet udtryk for, at forløbet 
har givet et stærkere arbejdsfællesskab. Om ef-
fekten af kurset kan måles i børnehøjde, vil først 
kunne evalueres senere, men udsagn om, at enkle 
effektfulde tiltag har skabt en kvalificering af 
det pædagogiske arbejde, sætter de første spor. 
Disse fortællinger underbygger vores indledende 
hypotese om, at arbejde med relationer, faglige 
refleksioner og prototyper på ny praksis skaber 

2. At fjerne forhindringer for, at ny praksis kan 
afprøves, og sikre, at det nye træder i stedet 
for det gamle, som afvikles

3. At der holdes fokus på opgaven 
4. At det prioriteres, at den enkelte medarbejders 

personlige arbejdspunkter fastholdes 
5. At gruppens arbejdspunkter og intentioner 

understøttes
6. At holde opmærksomhed på at udvikle forbin-

delseslinjer og dermed sikre sammenhængs-
kraft mellem grupper/afdelinger i dagtilbud-
det.

Ud over den gængse ledelsesopgave (kræver en 
kombination af faglig ledelse og procesledelse) 
befinder den pædagogiske ledelsesopgave sig i et 
komplekst landskab. For målet er ikke blot en kva-
lificering af det pædagogiske arbejde, men ligele-
des en tydelig brobygning til den enkelte familie. 
Uden et tæt samarbejde mellem institution og 
hjem oplever børnene (og de voksne) ingen sam-
menhængende indsats. Det fælles sprog er det 
medierende element, mens ledelsen bidrager med 
rammer og faglighed, der giver det lov at leve.

De store strukturelle og ledelsesmæssige æn-
dringer undervejs har spillet ind på, i hvilket om-
fang den enkelte pædagogiske leder har kunnet 
støtte nok op om forandringsprocessen. Og det 
har betydning i forhold til, hvordan forløbet sæt-
ter sig spor i de enkelte afdelingers pædagogiske 
praksis. 

Det har været en udfordring for de pædagogiske 
ledere at holde fokus på både organisationens og 
egen læreproces. Det har affødt behov for mere 
coaching fra nærmeste leder og nedsættelse af 
sparringsgrupper på ledelsesniveau samt brug af 
ekstern coaching.

Kendetegnende er det for både medarbejdere og 
ledere, at forarbejdet og den store involvering i 
forhold til forløbets indhold bidrager til at holde 
opmærksomhed på at skabe læring gennem ny 
praksis, hvilket har skabt grobund for udvikling af 
den pædagogiske læreplan i dagtilbuddene.
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grobund for en bæredygtig pædagogisk praksis 
og et stærkt arbejdsfællesskab. 

Dagtilbudslederne er opmærksomme på, at det er 
en fortsat proces at vitalisere og ilte processen. 
De har foreslået en opfølgning medbrug af video i 
2012 – at få et eksternt blik på den ny praksis. De 
vil således fortsat arbejde for at styrke feedback-
systemer, som er afgørende for at fastholde og 
udvikle en lærende kultur. Ligeledes vil de sikre et 
supplerende forløb for de nye medarbejdere, der 
er kommet til, siden forløbet startede. Disse tiltag 
fra dagtilbudslederne er et vigtigt bidrag til, at der 
på sigt kan blive tale om en bæredygtig organisa-
torisk læring.
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LANGTIDSFRISK
–ETSPØRGSMåLOMANERKENDELSEOGTRIVSEL

MARIANNELINNET

MICHAELROTHE

sernes problemorienterede fokus hen imod en 
mere ressourceorienteret tilgang. I artiklen be-
skriver vi, hvordan disse aktiviteter har medført, at 
der er blevet skabt klare rammer for håndtering af 
sygefravær, hvordan de har sat sig helt konkrete 
spor i den daglige praksis, samt hvordan de har 
givet sig udtryk i organisatorisk læring. 

På opstartsmøderne i projektet var et af de gen-
nemgående temaer, at der på hvert eneste perso-
nalemøde blev snakket om, hvor høj sygefraværs-
procenten nu var. Desuden var hverdagen præget 
af den meget negative snak om, hvem der meldte 

„Tidligere havde vi et enormt fokus på, hvor 
mange sygemeldte der var, når vi mødte ind på 
en vagt. Og det fyldte rigtigt meget, at vi skulle 
løbe hurtigere, fordi der var syge kolleger. I dag har 
vi lister på opslagstavlen over, hvem der er mødt 
ind – i stedet for over, hvem der er syge – og det 
gør noget helt andet ved stemningen.“

Sygefravær er et følsomt emne for mange men-
nesker. Derfor er det afgørende vigtigt at inddrage 
medarbejderne, når det drejer sig om at håndtere 
sygefravær på en arbejdsplads. I denne artikel vil 
vi beskrive arbejdet med at ændre arbejdsplad-

ABSTRACT
LongTermHealthy–aquestionofappreciationandworkingclimate
This article describes activities at nine work places in Funen, focused on developing a sustain-
able management of sickness absence. This article describes the process of changing a problem-
orientated focus towards a culture of appreciation. This implies to speak out what is difficult, to 
acknowledge differences, to develop clear guidelines and politics.
One method has focused on the „long term healthy“ colleagues and describes how the term is 
defined and put into practice. Finally the article discusses how the term can be used to develop 
the place of work. 
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SPROGOGANERKENDELSE
To centrale elementer i systemisk teori og praksis 
er sprog og anerkendelse. I dette projekt har vi ar-
bejdet bevidst med udgangspunkt i Wittgenstein 
og Deweys tanker om at se det sprog, vi bruger, 
som en lygte: Det, sproget oplyser eller benævner, 
er det, vi kan se.2 Ifølge teorien har vi et valg i for-
hold til, hvad vi vil rette lyskeglen imod. Overført 
til dette projekt har vi ændret sprogbrug fra man-
gelsprog til ressourcesprog, som f.eks.:

Mangelsprog Ressourcesprog

fraværsprocent fremmødeprocent

langtidssyg langtidsfrisk

sygefraværssamtale omsorgssamtale

fravær nærvær

En af sprogets vigtige funktioner er at koordinere 
forståelser og handlinger mellem mennesker. 
I praksis betyder det, at hvis vi taler om proble-
mer, fejl og mangler, er det dét, vi ser. Fokuserer 
vi på ønsker og muligheder, bliver det lettere at 
nå det, vi gerne vil. Ved at anvende et anerken-
dende sprog opbygger vi en anerkendende kultur 
med en anden etisk dimension end den problem-
fokuserede.3 

2 Wittgenstein i Cronen & Lang, 1994.
3  Cronen og Pearce, 1980.

sig syge, der var mange eksempler på mistænke-
liggørelse osv. Det drænede energien, for som en 
deltager på et opstartsmøde sagde: „… hvad med 
os, der altid kommer på arbejde, og som aldrig 
har en sygedag?“ Set i bakspejlet siger en tillids-
mand fra en af arbejdspladserne: „Dengang fyldte 
fraværet alt for meget i forhold til, hvor få syge-
meldte der rent faktisk var tale om!“

PERSPEKTIVSKIFTE MED FOKUS På DET
ANERKENDENDE
Som det er beskrevet ovenfor, var arbejdsplad-
serne præget af mangelsprog og problemorien-
tering, når de diskuterede sygefravær i starten af 
projektet. Samtidig var sygefravær et emne, der 
var tabubelagt og derfor svært at tale om. Det be-
tød, at der var meget sladder og snak i krogene. 
Gennem projektet har vi arbejdet på at flytte fokus 
fra det problemorienterede hen mod en mere an-
erkendende kultur og praksis i dagligdagen. F.eks. 
laver flere af arbejdspladserne i dag statistik over 
fremmødeprocent (i stedet for fraværsprocent), 
og gennem projektet er der kommet fokus på de 
langtidsfriske: de, der kun sjældent er syge – og 
ikke går syge på arbejde. Erfaringen fra projektet 
viser, at dette perspektivskifte har gjort en stor 
forskel på arbejdspladserne. Det har blandt an-
det vist sig gennem større fremmødeprocent og 
bedre trivsel.1

1 I projektet deltog følgende arbejdspladser: Odense: 
Albani Bryggerierne, Plus Pack, Axa Power. Svend-
borg: Plejecenter Øst Damgården, Plejecenter Ca-
roline Amalie, Trollehøj Plejecenter. Ringe: Rynkeby 
Foods, Nassau Doors, Tingager Ældrecenter.

OMSYGEFRAVÆRSPROjEKTERNE
Gennem et år har ni arbejdspladser1 på Fyn deltaget i projekter med fokus på at udvikle en bæredygtig sygefraværspolitik samt 
en praksis, der bygger på de ansattes ønsker og behov. En hjørnesten i projektet har været en bred medarbejderinddragelse med 
løbende debat om trivsel og håndtering af sygefravær. Ved opstarten af projekterne blev der afholdt debatmøder for samtlige 
ansatte på arbejdspladsen, blandt andet med anvendelse af forumteater. Her havde alle mulighed for at komme til orde. Akti-
viteterne blev koordineret af lokale projektgrupper bestående af ledere og medarbejderrepræsentanter. Gennem projektet har 
arbejdspladserne forladt en negativ kultur, hvor snakken om sygefravær fyldte meget. Anerkendelse og fokus på de langtidsfriske 
har været opskriften. Projekterne blev finansieret af de lokale beskæftigelsesråd i Odense, Svendborg og Fåborg Midtfyn kom-
muner. Erfaringer og materialer fra projekterne er formidlet på projekternes hjemmesider: www.sygefravaerogdialog.dk, www.
sygefravaerentillidssag.dk, www.forebygogfasthold.dk.
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INSPIRATIONTILATARBEjDEMEDANER-
KENDELSEIDETDAGLIGE
Projektgrupperne har fået inspiration og værk-
tøjer til at indføre en anerkendende kultur og 
kommunikation. De har sat gang i trivselsmøder, 
personalemøder og tavlemøder i det daglige, hvor 
projektets temaer har været diskuteret. Her har 
deltagerne blandt andet lavet anerkendende in-
terview, hvor de har formuleret ønsker for emner 
som: Hvad skal der til, for at man trives og har lyst 
til at møde op på arbejde? Hvilke principper skal 
gælde i forhold til håndtering af sygefravær? Hvor 
går grænsen for åbenhed omkring sygefravær: 
Hvad kan man tillade sig at spørge om?

Perspektivskiftet i projektet er altså ikke alene 
opnået gennem det sprog, vi bruger – men også 
gennem en anerkendende tilgang, som blandt 
andet indebærer, at de ansatte har følt sig hørt 
og imødekommet. Der er skabt en kultur, der gør 
det muligt at tale højt om de forhold, man oplever 
som problematiske. På en af de deltagende ar-
bejdspladser reagerede de ansatte f.eks. i starten 
negativt, når vi talte om anerkendelse. De havde 
tidligere haft en leder, der ikke ville acceptere at 
tale om problemer – men kun om udfordringer. 
Det oplevede personalet som forsøg på at mani-
pulere og som udtryk for manglende respekt, når 
de selv syntes, at de havde problemer i arbejdet. 

Iforumteateretviserskuespillernesmåsituationerfraarbejdspladsenshverdag,somersværeathåndtere.
Publikuminviterestilatafprøveegne løsningsforslag ipraksisvedatbyde indmedideerogspillemedi
teateret.Virkningenkanaflæsespåskuespillernesreaktioner,ogpådenmådegivermetodendeltagerneen
direkte,tydeligoglærerigrespons.

Gennemteaterformenbliverdetmuligtatarbejdemedtemaer,derkanværetabubelagte–ogderkan
løsesoppåfordommeogkonfliktfyldteemner–blandtandetgennemgodegrinundervejs.
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for at hjælpe kolleger til at få arbejdet til at hænge 
bedre sammen med familielivet. 

Anerkendelse handler også om at respektere de 
kolleger, der er nedslidte og ikke kan udføre ar-
bejde 100 %. På et plejehjem var et af de store 
spørgsmål ved opstarten: Hvor mange kolle-
ger ansat på særlige vilkår (i fleksjob mv.) kan vi 
rumme i et arbejdsmiljø, hvor alle er pressede? 
Det er et relevant spørgsmål i en sektor, hvor det 
ikke er ualmindeligt, at selv yngre medarbejdere 
har nedslidningsskader i ryg, arme mv. Men det 
var et tabubelagt spørgsmål og mest noget, man 
diskuterede i skyllerummet. I løbet af projektet er 
der aftalt præcis, hvor mange medarbejdere på 
særlige vilkår arbejdspladsen kan rumme i hver 
afdeling. Det har givet ro og større respekt for 
dem, der er ansat på særlige vilkår – og det har 
stoppet snak i krogene.

KLARERETNINGSLINjERGENNEM
POLITIK
En af årsagerne til den negative snak og sladder 
var, at arbejdspladserne havde sygefraværspoli-
tikker, men at de ikke blev fulgt konsekvent. Det 
medførte frustrationer hos de ansatte: „Hvor-
for gør ledelsen ikke noget ved dem, der altid er 
syge?“ Flere steder var også særbehandling et 
vigtigt tema: Var det o.k. at gå til ledelsen og få 
ændret sine vagter, fordi man som enlig mor ikke 
kunne få hverdagen til at hænge sammen? Eller 
var der tale om favorisering af nogle på bekost-
ning af andre? Gennem projektet er der – på bag-
grund af debatten med medarbejderne – formu-
leret klare retningslinjer omkring håndtering af 
sygefravær, gennemførelse af samtaler, hvad der 
skal meldes ud ved sygdom osv. Nogle arbejds-
pladser har indført kontaktpersonordninger for 
ansatte, der er langtidssyge. Alt dette har bidra-
get til at stoppe snakken og skabe bedre trivsel.

TRIVSELS-OGOMSORGSSAMTALER
Et centralt redskab til at forebygge og håndtere 
sygefravær er gennemførelse af trivsels- og om-
sorgssamtaler med sygemeldte medarbejdere. 
Tidligere har medarbejderne ofte oplevet denne 
type samtaler som udtryk for kontrol og trus-
sel om fyring. Gennem projektet er der arbejdet 

I begyndelsen af projektet var det tydeligt, at 
den udtalte fokus på sygefraværet havde en 
meget negativ virkning på trivselen i personale-
gruppen. Det medførte utilfredshed og splid, det 
fremmede indirekte kommunikation og snak bag 
ryggen. Hertil kom usikkerheden om, hvad man 
kunne spørge hinanden om, når det drejede sig 
om sygdom eller private forhold som f.eks. pro-
blemer i parforholdet. Var der tale om omsorg, 
eller var det sladder? Hvad skulle meldes ud ved 
sygdom? Hvad har man som kollega brug for at 
vide? Grænsen er ofte hårfin. Denne problemstil-
ling var særligt tydelig på de arbejdspladser, der 
lå i mindre bysamfund, hvor alle kender alle. Disse 
spørgsmål blev oftest behandlet i gangene gen-
nem indirekte snak.

ATITALESÆTTEDET,DERERSVÆRT
Der blev brugt meget negativ energi på indirekte 
kommunikation på de arbejdspladser, vi har ar-
bejdet med. Ifølge Peter Lang4 kan denne opta-
gethed af problemer ses som udtryk for en fru-
streret drøm:at der bag sladderen ligger et ønske, 
der ikke er opfyldt. I denne sammenhæng kunne 
drømmen f.eks. være udtryk for et ønske om, at 
kommunikationen på arbejdspladsen var præget 
af åbenhed og ærlighed. På flere arbejdspladser 
fremhæver de ansatte ved afslutningen af projek-
tet,at de er blevet bedre til at tale åbent om det, 
der er svært, og tale direkte til hinanden, når der er 
noget, de er utilfredse med. Det kan f.eks. være, 
at kollegerne gør en medarbejder, der konsekvent 
kommer for sent, opmærksom på, at denne prak-
sis går ud over andre, fordi arbejdet forsinkes – i 
stedet for at tale bag ryggen på vedkommende.

ATANERKENDEFORSKELLIGHED
På en virksomhed fremhæver personalet, at aner-
kendelse blandt andet handler om at respektere 
hinandens forskellige behov og vilkår. Det har gi-
vet en større forståelse og rummelighed.

Man er blevet bedre til at hjælpe hinanden på 
kryds og tværs, hvor der er behov for ekstra hæn-
der. Man er mere opmærksom på at bytte vagter 

4 Dette er Peter Langs skærpede formulering af en af 
Appreciative Inquirys grundteser.
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historier, som tidligere har fyldt meget i de perio-
der, hvor personalet har oplevet stort arbejdspres.

FOKUSPåDELANGTIDSFRISKE
Som en del af den anerkendende tilgang har ar-
bejdspladserne gennem projektet arbejdet med 
at identificere de langtidsfriske medarbejdere5 og 
udvikle ideer til, hvordan de kan bruge dette per-
spektiv som dynamo for at øge trivsel og mindske 
sygefraværet. Målet var at opnå et anerkendende 
fokus på arbejdspladsen – som alternativ til al 
den negative energi, der blev brugt på de syge-
meldte kolleger. Grundtanken i metoden er at 
identificere de faktorer, der har betydning for, at 
nogle medarbejdere næsten aldrig er syge – og 
bruge denne viden til at forebygge sygefravær på 
arbejdspladsen. 

I dette projekt skulle projektgrupperne undersøge, 
hvor mange langtidsfriske ansatte der var på ar-
bejdspladserne. Samtidig skulle det undersøges, 
hvad der karakteriserede de langtidsfriskes ople-
velse af arbejdsmiljø og arbejde – for at se om der 
var fællestræk og dermed ideer til, hvordan man 
kunne opnå endnu bedre trivsel på arbejdsplad-
sen.

Figuren øverst på næste side viser, hvilke faktorer 
der har betydning for, om ansatte bliver langtids-
friske, og viser på den ene side de elementer, der 
beskriver et godt psykisk arbejdsmiljø: betegnes 
som guldkorn og diamanter,6 og på den anden 
side elementer, der har betydning for menneskers 
restitution.7

Aktiviteterne omkring de langtidsfriske har været 
til stor inspiration. Som en tillidsmand på en af de 
deltagende produktionsvirksomheder siger: „Det 
har været en øjenåbner. Vi skal bruge noget krudt 

5 Begrebet ’langtidsfrisk’ er udviklet af Johnny Johns-
son, der er bedriftslæge på virksomheden Stora Enso 
i Sverige. Han har udviklet en model for at undersøge, 
hvad der karakteriserer de langtidsfriske medarbejdere 
(både deres oplevelse af arbejdsmiljø og muligheder 
for restitution uden for arbejdspladsen) – samt hvad 
arbejdspladsen kan gøre for at få endnu flere langtids-
friske. Johnsson, J. m.fl. 2003.

6 Kristensen, T.S. 2008.
7 Johnson, J. s. 93.

konsekvent med at ændre denne opfattelse ved 
at formulere anerkendende spørgeguider til sam-
talerne. Samtidig har arbejdspladserne indført 
ens retningslinjer for alle ansatte – det indebærer 
blandt andet, at man konsekvent gennemfører 
samtaler – så enkeltpersoner ikke føler sig udpe-
get. Nogle arbejdspladser udsender spørgeguiden 
til samtalen på forhånd, så medarbejderen har 
mulighed for at forberede sig – eventuelt sam-
men med sin tillidsrepræsentant. Det betyder, 
at samtalen bliver mere ligeværdig. Desuden ud-
sender en produktionsvirksomhed et evaluerings-
skema en uge efter samtalen, så medarbejderen 
kan give lederen feedback som hjælp til at blive 
mere kvalificeret til at gennemføre samtalerne. 
På den måde holder virksomheden den organisa-
toriske læringskultur i live.

Disse aktiviteter har betydet, at holdningen til 
samtalerne har ændret sig. Det ses nu ikke som 
noget ’farligt’ at komme til samtale. Sygefra-
vær opleves i højere grad som et fælles ansvar 
– noget, man må arbejde sammen om. Lederne 
fortæller flere gode eksempler på, hvordan de 
gennem samtalerne får opfanget årsager til sy-
gefraværet, inden det bliver et alvorligt problem – 
og således har mulighed for at hjælpe de ansatte: 
En kvindelig medarbejder på et plejecenter havde 
pludselig en del drypvist sygefravær. Gennem 
samtalen blev det klart, at hun havde brug for små 
ændringer i sit vagtskema for at få overskud til at 
gå på arbejde i den mørke vintertid. 

DENGODEHISTORIE
En måde at fastholde en anerkendende kultur er 
bevidsthed omkring de historier, vi fortæller. Når 
vi ændrer de historier, vi har om hinanden, hjæl-
per det os til at se hinanden på nye måder og få 
en mere nuanceret forståelse. En produktions-
virksomhed fra projektet har indført punktet ’den 
gode historie’ som fast rutine på de daglige tav-
lemøder, hvor man evaluerer dagens produktion i 
forhold til mål og kvalitet.

På et plejehjem fortæller personalet om de gode 
oplevelser, der har været på vagten, når de mødes 
ved vagtskifte – i stedet for at smitte med dårlige 
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mennesker. Her var især tænkt på de kolleger, der 
har en arbejdsskade, og som måske aldrig har en 
chance for at leve op til definitionen af de lang-
tidsfriske. Arbejdspladsen har forsøgt at tage 
højde for dette dilemma ved at opgøre statistik-
ken over de langtidsfriske hvert kvartal og ikke – 
som først tænkt – årligt.

DE LANGTIDSFRISKE SOM INSPIRATORER
TILUDVIKLINGAFARBEjDSPLADSEN
Næste skridt var at lave interview med et bredt 
udsnit af de langtidsfriske. Her blev de stillet 
spørgsmål som: 

• Hvad er en god arbejdsdag? 
• Hvor får du din arbejdsglæde fra? 
• Hvad driver dig – også selvom du har det 

lidt skidt? 
• Hvordan er dit forhold til dine kolleger/

borgeren/lederen? 
• Føler du dig værdsat på din arbejdsplads?
• Hvordan lader du op i din fritid?

Noget af det, der karakteriserede de langtidsfri-
ske, var, at de var ansvarlige, var i harmoni med 
sig selv, havde overskud til at hjælpe andre og var 
i stand til at passe på sig selv. Det er nogle af de 
værdier, flere projektgrupper gerne vil udbrede til 
alle medarbejdere. 

på dem, der altid kommer. Dem har vi tit glemt. 
Vi slider de stærke op til sidst, hvis vi ikke passer 
godt på dem.“ 

HVEMERDELANGTIDSFRISKEHOSOS?
Som første skridt i processen skulle arbejdsplad-
serne formulere arbejdspladsens definition på 
’de langtidsfriske’8 samt lave en opgørelse over 
antallet af langtidsfriske (fordelt på afdelinger og 
hold). Da arbejdspladserne havde lavet opgørel-
sen over de langtidsfriske, var den første reaktion 
overraskelse over, hvor mange det rent faktisk 
drejede sig om. Den statistik var aldrig lavet før på 
arbejdspladsen.9

 
At arbejdspladserne har lavet en lokal definition 
på de langtidsfriske, har været vigtigt, for at de 
kunne tage ejerskab af metoden. Der har været 
ret stor forskel på, hvilke definitioner arbejdsplad-
serne har formuleret. Dels er der forskellige kul-
turer på plejehjem og produktionsvirksomheder. 
Dels har der været særlige forhold at tage hen-
syn til: På et plejehjem diskuterede man, hvordan 
man kunne bevare et solidarisk udgangspunkt 
og undgå at dele medarbejderne op i A- og B-

8 På Stora Enzo definerede man de langtidsfriske som 
de medarbejdere, der har under fem dages sygefravær 
om året i mindst to år i træk og højst ét tilfælde af 
sygenærvær (dvs. at man går syg på arbejde) om året.

9 Et eksempel: På Plejecenter Damgården i Skårup op-
gjorde man de langtidsfriske til 47 %.

FAKTORER,DERHARBETYDNINGFORLANGTIDSFRISKE
MEDARBEjDERE

Etgodtarbejdepåengodarbejdsplads Restitutionsfaktorer

Guldkorn:
• Høj indflydelse 
• Højt niveau af mening i arbejdet
• God forudsigelighed
• God social støtte
• Retfærdig belønning
• Passende krav i arbejdet
Diamanter:
• Tillid og troværdighed
• Retfærdighed og respekt
• Samarbejdsevne

Søvn
Hvile
Kost 
Rekreation
Sund livsførelse
Personlig harmoni
Oplevelse og kultur
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man de langtidsfriske ved at hænge navnene på 
dem op i glas og ramme hvert kvartal. Det har 
medført en masse diskussion på arbejdspladsen. 
Nogle ansatte bryder sig ikke om at skulle frem-
hæves på bekostning af andre. Debatten går også 
på, hvorvidt det er o.k. at fremhæve nogle kolleger 
– når andre aldrig får en chance for at blive lang-
tidsfriske, fordi de allerede er slidt ned i jobbet. 

ANERKENDELSE ER EN LANGVARIG PRO-
CES
Arbejdet med at ændre arbejdspladsernes pro-
blemorienterede fokus hen imod en mere res-
sourceorienteret tilgang er en langvarig proces, 
som ikke mindst ledelsen har et stort ansvar for 
at bære igennem. Det kræver, at der arbejdes sy-
stematisk med anerkendende sprog og kultur. Det 
har medført større respekt for forskellighed og en 
forståelse af, at mennesker har forskellige behov 
og vilkår. Klare retningslinjer omkring håndtering 
af sygefravær og gennemførelse af omsorgssam-
taler har ligeledes haft stor betydning for medar-
bejdernes ændrede holdning. Begrebet „langtids-
frisk“, som handler om at anerkende – og lære af 
– de ressourcestærke medarbejdere, viste sig at 
være et perspektiv, der var utrolig energi på – ikke 
mindst fra medarbejderside. En central erfaring er, 
som en leder formulerer det, at: „... som leder skal 
man skabe det rum, at det er legalt at anerkende 
hinanden. Der skal være tid til at fortælle og lytte 
til de gode historier“. Det er i dette anerkendende 
rum, at der i dette projekt er skabt frugtbare per-
spektiver til udvikling af arbejdspladsen.

GALLAFESTSOMAFSLUTNING
For at sætte punktum for projektaktivite-
terne afholdt de tre plejecentre, der deltog 
i projektet i Svendborg, en gallafest for alle 
ansatte på de tre institutioner. Inden galla-
festen deltog alle ansatte i afstemning om 
kolleger inden for kategorierne: den mest po-
sitive, den største humørspreder, den mest 
langtidsfriske, den flotteste tatovering og 
den mest strukturerede. Her havde alle en 
chance for at vinde!!

På et plejecenter viste det sig, at der var en over-
repræsentation af aftenvagter blandt de lang-
tidsfriske. Her diskuterede projektgruppen, hvor-
dan man kan overføre nogle af de arbejdsforhold, 
der er karakteristiske for aftenvagten, til daghol-
det. På et andet plejecenter var et fællestræk ved 
de langtidsfriske, at de havde stort fokus på at 
tage ansvar for arbejdspladsen. Dette har været 
et tema gennem et par år og har resulteret i et 
bedre samarbejde.

MERE FOKUS På INDIVIDUELLE RESTITU-
TIONSFAKTORER END På ARBEjDSMIL-
jØET
Som beskrevet ovenfor har såvel forhold i arbejds-
miljøet som de ansattes restitution betydning for, 
om de bliver langtidsfriske, og i projektet blev pro-
jektgrupperne bedt om at lede efter fællestræk 
inden for begge kategorier. Samtidig understre-
gede vi, at udgangspunktet for metoden i dette 
projekt10 var at finde frem til de faktorer, der har 
betydning i arbejdsforholdene – hvor virksomhe-
den kan gå ind og forbedre arbejdsmiljøet og fore-
bygge sygefravær.

Det viste sig imidlertid, at der på samtlige ar-
bejdspladser blev fundet langt flest faktorer, der 
handlede om restitution – og kun få, der pegede 
mod betydning i arbejdsmiljøet. Dette ligger i 
forlængelse af den kolossale interesse, der er for 
individets sundhed i samfundet i disse år. Samt 
individualiseringen, der blandt andet indebærer, 
at det er op til den enkelte at få et godt liv. Dette 
er en udfordring, når man som konsulent ønsker 
at anvende begrebet langtidsfrisk som metode til 
at udvikle det psykiske arbejdsmiljø og fremme 
trivsel på arbejdspladsen.

SYNLIGGØRELSE AF DE LANGTIDSFRISKE
–ERDETO.K.?
Arbejdspladserne opgør antallet af langtidsfriske 
og synliggør dem på forskellig vis. På en arbejds-
plads formidles statistikken hvert kvartal i forbin-
delse med MED-møde. På en anden fremhæver 

10 Flere af de arbejdspladser, der deltog i projektet, gør 
en kæmpe indsats for at forbedre de ansattes sund-
hed gennem motion, kost mv. Det har dog ikke været 
fokus i dette projekt.
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UDSNITAFTEKSTFRASANGTILGALLAFESTEN

Melodi: Tag med ud og fisk

Nu vil vi ha’ fokus på alle langtidsfriske
Alt det der med klatsygdom, og i krogen hviske,
Det skal bare smides over bord igen,
Så omsorg og varme kan blive vor ven.
Nærvær det er helt i top. Fravær – nedad ta’r et hop.
Vi vil passe på hinanden, alle mand,
Og øge vor trivsel – det er sikkert vi kan.

Lad os alle åbne op, tale mere sammen.
Tabu – vi har fået nok, vi vil skabe rammen
Om en arbejdsplads, hvor glæden er i front,
Så det bliver rart at ta’ fat på vor dont.
Nærvær det er helt i top. Fravær – nedad ta’r et hop.
Vi vil passe på hinanden, alle mand,
Og øge vor trivsel – det er sikkert vi kan.

Anerkendende supervisor

1 årig uddannelse, start 24. – 25. januar 2012

Konstruktiv og anerkendende konflikthåndtering

21. - 22. maj + 11. juni 2012

Coaching for ledere, DOL

Start 31. januar og 21. august 2012.

98 68 61 11  info@harbohus.dk  www.harbohus.dk
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FOLKATTÆNKE
ANDERLEDES
V/MARIANNELINNET

INTERVIEwMEDAASESØRINEHANSEN,SEKTIONSLEDER,
PLEjECENTERDAMGåRDEN,SKåRUP

ABSTRACT
TheProcesshasmadeitpossibleforpeopletothinkdifferently
This is an interview with the manager and the shop steward working in one of the elder centers 
who has participated in the project concerning development of a sustainable management of sick-
ness absence, described in the previous article. The purpose of the interview is to give them a voice 
telling about activities and the results of the project – from their perspective.
They describe how the work place throughout several years has been creating a culture of open 
communication and common work responsibility. The participation in the project has supported 
this development. In debates and discussions all employees have talked about tabooed subjects 
concerning sickness absence – and how they want the workplace to react. The ‘longterm health’- 
method is described.
The process has made it possible for the employees to think in a different way. 
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 Vi har igennem flere år haft fokus på trivsel, 
og på måden, vi er sammen med hinanden på. 
Og diskuteret, at trivsel kommer indefra – at det 
starter med én selv.

2.  Hvad betyder en anerkendende kultur på ar-
bejdspladsen for dig? Hvordan kan I fastholde 
og arbejde videre med det anerkendende?

Vi har haft fokus på, hvor lidt der skal til, for at 
man føler, man er noget værd. Det kan f.eks. 
starte med, at man siger godmorgen til hinanden. 
Samtidig handler det om at have en god etik og 
moral over for de mennesker, man er sammen 
med. Det viser sig gennem det sprog, man anven-
der, og omgangstonen. Man skal være klar på, at 
man ikke kan sige hvad som helst. På temadage 
og kurser har vi arbejdet med at være opmærk-
somme på sproget, når vi giver et budskab: at 
blive på egen banehalvdel mv.

3.  Hvad kan begrebet langtidsfriske bruges til? 
Hvilke perspektiver ser du her? Og hvor er be-
grænsningerne?

På Damgården offentliggør vi en liste over alle 
dem, der har haft 0 % sygefravær hvert kvartal. 
Det har betydet, at der er kommet en større ære-
kærhed hos folk, når det handler om at møde på 
arbejde. Folk er stolte, når de er med på listen: „I 
det her kvartal har jeg været her 100 %“. Sam-
tidig vil vi fremover holde gallafest med de tre 
andre plejecentre i området, hvor vi præmierer 
forskellige kategorier såsom den mest langtids-
friske, den største humørspreder osv. Her har alle 
kolleger mulighed for at deltage i afstemningen. 
At vi har fået fokus på de langtidsfriske, har bety-
det, at det ikke længere er farligt at snakke om sy-
gefravær. Og vi er blevet mere ærlige. Holdningen i 
dag er i højere grad, at hvis folk melder sig syge, så 
er det fordi, de ikke kan komme på arbejde. Man 

1. Hvad er de vigtigste resultater, du ser, af sy-
gefraværsprojektet hos jer på Damgården?

For det første har projektet givet et markant fald 
i det korte sygefravær. Det er bl.a. sket, fordi der 
er mere fokus på eget ve og vel, og de ansatte er 
blevet bedre til at bede om en fridag, hvis de har 
brug for det. Tidligere tog man en sygedag. Den 
proces, vi har været igennem, har gjort det muligt 
for folk at tænke anderledes. Det er sket på grund 
af dialogen på debatmødet ved opstarten af pro-
jektet, hvor vi fik talt om en række spørgsmål, der 
kan være tabubelagte i forhold til sygefravær. Det 
hjalp blandt andet forumteateret med. Gennem 
teaterformen kan man sætte ord på noget af det, 
der ellers er svært at tale om.

Det har også haft stor betydning, at de an-
satte har været med i hele processen – de har 
fået ejerskab af de forandringer, der er sket. Vi 
holder trivselsmøder i afdelinger og vagter hvert 
kvartal. Her har vi i projektgruppen bedt folk om at 
tage stilling til vores forslag til sygefraværspolitik 
mv. Og alle de emner, der har været oppe i pro-
jektet, er blevet diskuteret over morgenkaffen, det 
har været en del af dagsordenen på møder osv. 
Det har betydet, at der har været meget dialog og 
nysgerrighed omkring hele holdningen til det at 
melde sig syg, hvor går grænsen, hvad skal vi vide 
i forhold til de sygemeldte osv. I sådan en proces 
har det også stor betydning, at jeg som leder går 
forrest og holder fast i de ting, vi aftaler - og gen-
nemfører dem i praksis. 

Sideløbende har personalet fået redskaber til 
at være i dialog. De har fået indsigt i egne reak-
tionsmønstre, vi har diskuteret, hvordan vi møder 
hinanden, hvordan man siger de svære ting til hin-
anden. Vi har haft temadag om Enneagram (per-
sonlighedstyper). Alle disse aktiviteter har været 
med til at danne fundamentet.

PLEjECENTERDAMGåRDEN,SKåRUP
Damgården er et plejecenter med 34 beboere fordelt på plejeboliger, demensboliger samt ældreboliger. Her er et dagcenter og en 
café. Damgården har 50 ansatte.
I sommeren 2011 havde arbejdspladsen et sygeværvær på 94 % og 47 % langtidsfriske medarbejdere. På Damgården er man 
langtidsfrisk når man har haft 0-2 fraværsperioder af 0-7 sygedage om året.
Damgården deltog i projekt „Sygefravær og dialog“ fra april 2010-april 2011.
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at prioritere punkterne i fællesskab. Vi holder run-
der, hvor alle skal udtale sig. Det kommer der sjove 
ting ud af. Vi slutter alle møder med en runde om, 
hvad der har været det bedste på mødet. Denne 
mødekultur betyder blandt andet, at det, der ikke 
er sagt på mødet, heller ikke skal siges bagefter, 
men at det kan tages op på næste møde. Dette 
har bidraget til at begrænse sladder og snak i kro-
gene. Folk er blevet gode til at sige fra, når en kol-
lega kommer og brokker sig. „Det vil jeg ikke høre 
på – du må gå til rette vedkommende …“. Så vi er 
blevet bedre til det med sladderen – og det kan 
blive endnu bedre! F.eks. har vi haft nogle episo-
der på Facebook, hvor nogle ansatte har skrevet 
negativt om kolleger og hængt dem ud. Her er jeg 
gået ind som leder og har været meget vred og 
sagt det højt – den slags ødelægger den gode ar-
bejdsplads. I dag oplever vi ikke længere, at nogen 
hænger hinanden ud.

skal ikke gøre sig forestillinger om alt muligt an-
det – man må tro på det, folk siger. Så jeg oplever, 
at vi har mindre mistænkeliggørelse i dag.

Bagsiden af modellen kan være, at de, der er 
slidt ned i arbejdet, kan have svært ved at komme 
med på listen over de langtidsfriske. For mig er 
det vigtigt, at alle føler sig meget værd, med den 
indsats de kan yde – uanset om de har nedsat ar-
bejdsevne eller ej. Her hjælper det, at vi opgør tal-
lene en gang i kvartalet – og ikke en gang om året, 
sådan som modellen oprindeligt er tænkt. Så har 
de nedslidte også en chance. Det er fint, at syge-
fraværet er faldet – samtidig er det også vigtigt, 
at folk bliver hjemme, når de er syge. De skal ikke 
gå syge på arbejde.

4. Hvordan kan I holde fast i en åben kommuni-
kation, hvor man siger til og fra?

Lige nu har vi fokus på at opnå en god mødekultur. 
Vi laver dagsorden på forhånd, starter mødet med 

TOMANDREASEN

INTERVIEwMEDTOMANDREASEN,SOSU-ASSISTENTOG
TILLIDSREPRÆSENTANT,PLEjECENTERDAMGåRDEN,
SKåRUP

alle information om procedurerne, og det har givet 
mere klarhed. Tidligere var mange i tvivl om reg-
lerne og om, hvordan de blev forvaltet. Nu kender 
kollegerne dem, fordi vi har talt meget om det, og 
de er blevet taget med på råd. 

Det har været inspirerende, at vi har deltaget 
tre plejecentre i projektet. Vi har lært meget af at 
høre de andres historier. Vores fundament er ens, 
men vi håndterer ting forskelligt. Det har været en 
vigtig læreproces for os.

2. Hvad betyder en anerkendende kultur på ar-
bejdspladsen for dig? Hvordan kan I fastholde 
og arbejde videre med det anerkendende?

Det er stærkt motiverende at blive anerkendt – 
især når anerkendelsen kommer fra ledelsen. Jeg 
mener, at det har stor betydning på vores arbejds-
plads, at både Aase (lederen) og jeg tænker og 
handler anerkendende. Vi er to centrale personer 

1. Hvad er de vigtigste resultater, du ser, af sy-
gefraværsprojektet hos jer på Damgården?

Det vigtigste har nok været processen i sig selv 
– at der er blevet sat fokus på sygefraværet. Den 
proces, vi har været igennem, har givet kollegerne 
en oplevelse af, at godt nok arbejder vi i et stort 
offentligt system med mange overordnede reg-
ler, men vi har mulighed for at have indflydelse på 
reglerne. I løbet af projektet har vi haft en masse 
diskussioner, og kollegerne har givet input til, 
hvordan vores lokale politik skal se ud, og hvordan 
vi skal gøre tingene hos os. Det er tit grobund for 
utilfredshed, når man oplever, at man er en lille del 
af det store system med mange beslutninger, der 
kommer ovenfra. Det giver utryghed og utilfreds-
hed. Igennem dette projekt er folk blevet inddra-
get i stort omfang.

Processen har resulteret i en folder, hvor vi har 
beskrevet den lokale sygefraværspolitik. Her får 



4. Hvordan kan I holde fast i en åben kommunika-
tion, hvor man siger til og fra?

Trivselsmøderne fungerer som vores pusterum. 
Her kan vi tage småkonflikter fra arbejdet op og 
tale dem igennem. Det kan f.eks. være, hvis to kol-
leger har en konflikt og sladrer om hinanden. Den 
slags smitter af på stemningen, og her kan nogle 
af de andre kolleger reagere på det og tage det op 
på trivselsmødet. Der kan være mange følelser i 
spil, så vi har spilleregler for, hvordan vi tager den 
slags episoder op på trivselsmøderne. Formålet 
med snakken er at forbedre arbejdsmiljøet, og det 
er vigtigt, at vi taler om tingene på en konstruktiv 
måde.

Sladder kommer periodevist, og det er nok 
svært helt at undgå. Men vi har en struktur i vores 
organisation, der understøtter dialog, og hvor alle 
vagtlag har mulighed for at få talt tingene igen-
nem løbende – og det er godt!

og fungerer som rollemodeller for kollegerne. Det 
smitter af på vores arbejde – og på de andre!

3. Hvad kan begrebet langtidsfriske bruges til? 
Hvilke perspektiver ser du her? Og hvor er be-
grænsningerne?

I dag tænker folk sig mere om, inden de melder 
sig syge. Så det at komme med på listen over de 
langtidsfriske har helt klart betydning. Men hvis 
vi skal holde fast i den anerkendelse, folk oplever 
ved at være med på listen over de langtidsfriske, 
skal vi nok finde en anden måde at gøre det på, 
når der er gået noget tid. I dag offentliggør vi li-
ster i nyhedsbrev hvert kvartal. Det må ikke blive 
rutine, for så mister det betydning. Så vi skal hele 
tiden udvikle vores måder at synliggøre og aner-
kende på. 

For at tage højde for kolleger med nedsat ar-
bejdsevne kunne vi måske fremover formulere in-
dividuelle målsætninger. Det kunne for eksempel 
indebære, at det for nogle er fantastisk, hvis de 
kun har haft 80 % fravær i et kvartal. Her kan det 
være en god ide med individuelle succeskriterier.

Haslebo & Partnere er et erhvervspsykologisk konsulenthus. Vi arbejder med udvikling af ledelse, følgeskab og samarbejde med henblik på at øge 
engagement, fælles ansvar og gode arbejdsresultater. Læs mere på www.haslebo-partnere.dk. Telefon: 39 62 05 05

SOCIALKONSTRUKTIONISTISK UDDANNELSE FOR LEDERE OG KONSULENTER
hos Haslebo & Partnere foråret 2012

• nye handlemuligheder, viden og redskaber til at skabe en ønskværdig 
   udvikling i og af organisationer

• inspiration fra systemiske, anerkendende og narrative tilgange til 
   organisationsudvikling

Første modul: 8. og 9. marts

Organisationsudvikling og sprogets skabende kraft

Andet modul: 19. og 20. april

Coaching og andre udviklingssamtaler

Tredje modul: 14. og 15. maj

Mikroprocesser i hverdagens kommunikation i 
organisationen

Fjerde modul: 11. og 12. juni

Dialog, der bygger bro over forskelle og konflikter

• indsigt i socialkonstruktionisme og i, hvordan de centrale ideer i denne 
   erkendelsesteori kan anvendes i forhold til konkrete opgaver og 
   udfordringer som leder eller konsulent

Uddannelsen finder sted:

 

På uddannelsen får du:

• lejlighed til at skabe netværk og udveksle erfaringer med ledere og 
   konsulenter fra en række forskellige private og offentlige virksomheder

For alle moduler gælder, at dag 1 er 9-16 og dag 2 
er 9-15.30. Sted: Ithaca, Sofievej 30, 2900 Hellerup.

Uddannelsen koster kr. 35.600 ex. moms (incl. 
forplejning, undervisningsmaterialer og 3 bøger).
Du kan vælge 3 af de viste bøger: 

• indblik i sprogets skabende kraft både i mundtlig og skriftlig 
   kommunikation

Undervisere: Organisationskonsulenterne 
Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund
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bende kraft driver holdet frem – og syste-
mets overligger hæves om nødvendigt.
Mail: pia@labelworks.dk
Web: labelworks.dk
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arbejder med arbejdspladsudvikling, værd-
sættende kommunikation og konflikthånd-
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rumteater som metode til at igangsætte 
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erfaring fra samarbejde med organisa-
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som den offentlige sektor. Uddannet cand.
techn.soc. fra Roskilde Universitet.
marianne@linnetrothe.dk
www.linnetrothe.dk

MICHAELROTHE
Arbejder i konsulentfirmaet Linnet & Ro-
the. Mangeårig erfaring med uddannelse 
og undervisning af ledere, tillidsvalgte og 
medarbejdergrupper. Områder: trivsel og 
samarbejde med særligt henblik på konflikt-
håndtering, konfliktmægling og mobning. 
Arbejder gerne ud fra en helhedsorienteret 
tilgang i form af kropslige oplevelsesorien-
terede metoder som f.eks. musikalske ud-

KLAUSBAKDAL
Klaus Bakdal er selvstændig konsulent 
inden for organisation og ledelse og inde-
haver af firmaet Bakdal. Han er uddannet 
cand.techn.soc. fra Roskilde Universitets-
center og har flere konsulentuddannelser 
bag sig. Klaus har tidligere fungeret som 
ansvarlig for pædagogik, didaktik og læ-
ring i Attractor og som udviklingschef i 
Villa Venire. Læringsbegrebet og dets an-
vendelsesmuligheder har haft et stærkt 
fokus i Klaus’ virke. Han har blandt andet 
afholdt workshopper om temaer relateret 
til artiklen på konferencerne „Constructing 
Worlds“ i København 2009 og „Learning 
2009“ i Orlando, USA.
Mail: klaus@bakdal.dk
Web: bakdal.dk

PIAHALKIERBjERRING
Pia Halkier Bjerring er organisationspsy-
kolog og ekstern lektor ved Københavns 
Universitet, hvor hun underviser de psy-
kologistuderende i Samtaletræning og 
Formidling. Pia har en særlig kompetence 
i at koble den seneste hjerneforskning til 
den systemisk-narrative tilgang til foran-
dringsprocesser. Dette resulterer ofte i en 
alvorlig (!) leg med form og indhold, hvor 
banen kridtes op under hensyntagen til de 
ydre rammer, spillerne arbejder med deres 
rela tio ner og positionsskifte, sprogets ska-

tryksformer, forumteater, rollespil m.v. Ud-
dannet i musikvidenskab og pædagogik fra 
Københavns Universitet.
michael@linnetrothe.dk
www.linnetrothe.dk

TEATHYRRESØRENSEN
Chefkonsulent og partner i Thyrre Sø-
rensen Consulting ApS. Tea er uddannet 
musikleder og underviser fra Det Jyske Mu-
sikkonservatorium med speciale i ledelse, 
børnerytmik og sangpædagogik. Tea har 
været selvstændig konsulent siden 2005 
og har medudviklet og undervist på et utal 
af kurser for pædagoger og pædagogiske 
ledere. Med afsæt i den nyeste forskning 
inden for neuropsykologi og pædagogik har 
Tea specialiseret sig i at formidle viden om 
og udvikle redskaber til at kvalificere den 
pædagogiske praksis.

INGERTHYRRESØRENSEN
Chefkonsulent og partner i Thyrre Sørensen 
Consulting ApS. Inger er uddannet pæda-
gog og har en lang række videreuddannelser 
inden for pædagogik, ledelse og coaching. 
Hun har 20 års ledelseserfaring, senest ni år 
som chef for pædagogisk afdeling i Aarhus 
Kommune. Inger er særligt optaget af, hvor-
dan den kreative kraft kan frisættes i ledelse 
og hos medarbejderne i en integreret del af 
en innovativ pædagogisk praksis.
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www.forlagetmindspace.dk
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Harbohus ApS
Skalhuse 5
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www.harbohus.dk
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Redaktionsgruppen består af:

Hvis du ønsker at bidrage til indholdet i et kommende nummer (i form af en artikel, klumme, kronik eller andet), er du meget velkom-
men til at kontakte Marianne Kølle per mail eller telefon +45 26168481.


