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4 RELATIONEL PRAKSIS

Kære læser. Velkommen til et nyt nummer af Re-
lationel Praksis, som vi håber, vil inspirere dig. Vo-
res formål med at udgive tidsskriftet er netop at 
sprede inspiration fra praktikere til praktikere.

I dette nummer tager vi to forskellige emner op. 
Det ene sætter fokus på relationel praksis i skole 
og dagtilbud, mens det andet tema handler om 
tillidsskabende ledelse. 

Den første artikel af Sissel Holten og Micki Sonne 
Kaa Sunesen ser på skabelsen af pædagogisk 
relationskompetence i skoler og i dagtilbud, hvor 
samskabelse og relationel koordinering er i høj-
sædet. I første omgang beskriver og reflekterer de 
over deres forståelse af begrebet relationskompe-
tence ud fra spørgsmålet: „Hvad er pædagogisk 
relationskompetence?“ Dernæst sætter de be-
grebet på spil i forhold til det konkrete arbejde i 

dagtilbud og skoler ud fra disse spørgsmål: „Hvad 
ved den pædagogisk relationskompetente pro-
fessionelle i dagtilbud og skole?“ og: „Hvad kan 
konkrete principper i forhold til pædagogisk rela-
tionskompetence være?“ 

I den følgende artikel sætter Sune Bjørn Larsen 
og Jesper Gregersen fokus på betydningen af et 
fælles pædagogisk grundlag. Deres udgangs-
punkt er, at selv om mange organisationer har et 
formuleret pædagogisk grundlag, så kan der være 
langt fra principper til handling. Gennem deres ar-
bejde med en læringsbog, giver de et konkret bud 
på, hvordan et pædagogisk grundlag kan komme 
til at fungere i den daglige lokale praksis.

I de to sidste artikler giver først Hanne Moltke og 
Heidi Graff og dernæst Tommy Kjær Lassen deres 
bud på begrebet tillidsskabende ledelse. Disse ar-
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tænke og handle og på den anden side ledelse og 
den magt og styring, der altid følger med ledelse.

God læselyst.
Carsten Hornstrup & Marianne Kølle
Redaktører af Relationel Praksis

tikler er uddrag af bogen „Tillidsskabende ledelse 
i offentlige organisationer“ (Hornstrup, Laursen 
& Laursen 2017). Begge artikler tager afsæt i et 
stort udviklingstiltag i Region Sjælland, hvor mere 
end 5000 ledere og medarbejdere har været in-
volveret. Hanne Moltke og Heidi Graff anlægger 
i deres artikel et konstruktionistisk perspektiv på 
tillidsskabende ledelse. De fremhæver blandt an-
det, at vores forståelse for og arbejde med tillid 
i offentlige organisationer både skal rumme den 
nære mellemmenneskelige tillid og den mere 
overordnede systemtillid, hvor fokus er på vores 
generelle tillid til de samfundsmæssige institu-
tioner. 

Tommy Kjær Lassen ser på tillid og ledelse i et 
filosofisk perspektiv – og sætter fokus på den 
umiddelbare modsætning, der kan være mellem 
på den ene side tillid opfattet som frihed til at 
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6 RELATIONEL PRAKSIS

Fremgangsmåden er den, at vi først redegør for 
relationskompetence som begreb. Vi vil fag-
liggøre, hvad det kan betyde at være relations-
kompetent ved at koble relationspædagogiske 
overvejelser med en bestemt udlægning af kom-
petencebegrebet. Dernæst præsenterer vi begre-
berne videnstyper og vidensniveauer for at reflek-
tere over, ikke bare hvad den relationskompetente 
professionelle kan vide, men hvordan. Artiklen 
afsluttes med et oplæg til yderligere refleksion, 
hvor intentionen er, at læseren anskuer nogle af 
artiklens pointer i forhold til egen pædagogiske 
praksis. 

Hvad betyder ordet relationskompetence?
I det følgende vil vi bevæge os ind på en indkreds-
ning af relationskompetence som begreb. 

DeSeCo (Definition and Selection of Compe-
tence, OECD) opstiller følgende definition af 
kompetencebegrebet:

INDLEDNING
„Man skal være relationskompetent“. „Relati-
oner er noget af det vigtigste i en pædagogisk 
praksis“. „De professionelles vigtigste værktøj er 
de professionelle selv“. Der er noget selvfølge-
ligt over udsagn som disse tre. Man er tilbøjelig 
til at godtage udsagnene som en form for ende-
gyldige sandheder - og oplever måske endda, at 
det er helt overflødigt at stille grundlæggende 
hv-spørgsmål. Men det er præcis det, som denne 
artikel vil. Denne artikel stiller spørgsmål til de helt 
grundlæggende forestillinger relateret til begre-
bet relationskompetence. I artiklen giver vi svar 
på disse tre spørgsmål:

• Hvad er pædagogisk relationskompetence?
• Hvad og hvordan ved den pædagogisk rela-

tionskompetente professionelle i dagtilbud og 
skole?

• Hvad kan konkrete principper i forhold til pæ-
dagogisk relationskompetence være?

PÆDAGOGISK  
RELATIONS
KOMPETENCE  
I DAGTILBUD  
OG SKOLE

MICKI SONNE KAA 
SUNESEN

SISSEL HOLTEN
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Af figur 1 fremgår det, at kompetencebegrebet 
for det første er kravorienteret. Dette vil sige, at 
kompetence i denne sammenhæng beskrives 
som evnen til at imødegå krav. For det andet er 
kompetencer ikke kun et spørgsmål om at vide 
og kunne noget, men er bredere end det. Der op-
stilles syv parametre i kassen yderst til højre. For 
at en person skal kunne handle kompetent i for-
hold til de krav, som en given situation fordrer, så 
skal en person altså vide noget, være i stand til 
at gøre brug af aktiv tænkning, have de praktiske 
færdigheder til at handle, være motiveret og være 
personligt følelsesmæssigt, holdningsmæssigt 
og værdimæssigt engageret, fx frivilligt ønske at 
imødegå kravet. Personen skal endvidere være 
i stand til at vurdere etiske dimensioner af sine 
egne handlinger. Men som det fremgår af figur 
1, så svæver disse handlinger ikke i et tomt rum. 
Handlinger udføres for det første af et menneske 
(et jeg, et subjekt), for det andet i et kollektivt vi 
(en bestemt sammenhæng, en kontekst) og også 
i forhold til en bestemt sag (Sunesen 2016). En 
sag kan i en pædagogisk sammenhæng være et 
specifikt fagligt indhold, men det kan også være 
konfliktløsning, ledelse af klasser eller børnegrup-
per eller samtaler med forældre. Sagen er således 
udpegende i forhold til kompetencen, altså: Hvad 
er det, den professionelle konkret handler i forhold 
til? Det er således ikke ligegyldigt, om vi taler om 

„En kompetence er defineret som evnen til at 
møde individuelle eller sociale krav succes-
fuldt eller til at udføre en aktivitet eller op-
gave. I denne eksterne kravorienterede eller 
funktionelle forståelse af kompetence er det 
de individuelle og sociale krav, der danner for-
grund. Det er endvidere nødvendigt, at denne 
eksterne kravorienterede definition komple-
menteres af en forståelse af kompetencer 
som interne mentale strukturer i forståelsen 
- evner, kapaciteter eller dispositioner, som 
er iboende det enkelte individ. Hver kompe-
tence er baseret på en kombination af inter-
relaterede kognitive og praktiske færdigheder, 
viden (inklusive tavs viden), motivation, vær-
diorientering, holdninger, emotioner og andre 
sociale og adfærdsmæssige komponenter, 
som tilsammen kan mobiliseres med henblik 
på effektiv handling.“ (OECD 2002: 8)

Med reference til denne forståelse af kompeten-
cebegrebet videreudvikler Micki Sunesen i bogen 
„Mediated Learning Experience – en inklude-
rende praksis i dagtilbud og skole“ en samlende 
figur, som illustrerer en bred og kravorienteret for-
ståelse af kompetencebegrebet (Sunesen 2017). 
Figuren er afledt af en figur, som DeSeCo opstil-
ler, og videreudviklet og bearbejdet ser den nye 
figur ud som følger:

Relate
ret 
til 
en 
sag

FIGUR 1: LET BEARBEJDET EFTER SUNESEN 2017 .

Kravorienteret 
kompetence

Kompetencens 
interne struktur
• Viden
• Kognitive færdigheder
• Praktiske færdigheder
• Holdninger
• Følelser
• Motivation
• Værdier og etik

Jeg

Vi
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til at være intentionelt og emotionelt nærværende 
sammen med børn er således væsentlig af mindst 
to grunde: (1) Relationen bærer sagen (et noget), 
og (2) relationen bærer barnets oplevelse af at 
være et subjekt (en nogen). Ordet relationskom-
petence betyder således i denne sammenhæng 
at have kompetencen til at anlægge et dobbelt-
blik i konkrete samspilssekvenser, hvor opmærk-
somheden på samme tid rettes mod såvel reali-
sering af sagen som på dannelsen af barnet som 
subjekt. Hvordan dette dobbeltblik konkret kan 
gøres, giver vi nedenfor konkrete bud på. I det føl-
gende vil vi kort berøre spørgsmålet om, hvad den 
pædagogisk relationskompetente professionelle i 
dagtilbud og skole ved noget om.  

HVAD VED DEN PÆDAGOGISK  
RELATIONSKOMPETENTE  
PROFESSIONELLE NOGET OM?
Et af tidens sayings er, at pædagogisk praksis 
skal baseres på eller informeres af forskning. Ofte 
italesættes det med „ vi skal gøre det, som virker“. 
Med dette menes mere præcist, at professionelle 
i dagtilbud og skoler bør implementere empirisk 
dokumenteret virkningsfulde pædagogiske til-
tag; altså gøre det, som forskere siger, er godt 
at gøre. Vi, Sissel og Micki, godtager præmissen 
om, at professionelle med god grund kan kigge 
på forskning og spejle egen praksis i det, som de 
finder. Men vi står samtidig tungt på den værdi og 
antagelse, at professionelle på ingen måde skal 
udslette sig selv eller sætte egen dømmekraft 
ud af funktion. God pædagogisk praksis udføres 
med reference til de selvstændige erfaringer, som 
den professionelle gør i sin hverdag – i specifikke 
kontekster med egne vaner, rutiner og traditioner. 
Disse erfaringer repræsenterer vigtige person-
lige, professionsfaglige og lokale vidensformer og 
udgør en stor del af grundlaget for at handle og 
vælge i specifikke situationer, som altid rummer 
en kompleksitet og en historie, som ingen empi-
risk forskning kan tage højde for. Pædagogiske 
kontekster (dagtilbud og skoler) rummer på en 
måde sin egen lokale logik, og med det blik kan 
det være vanskeligt at udsige, hvad der altid virker, 
og dermed hvad en professionel til enhver tid skal 
gøre. Så empirisk pædagogisk forskning og den 
personlige erfaring i lokale praksisfællesskaber 

kompetence til at lægge tag på et hus, sælge 
forsikringer eller pædagogisk arbejde i et dagtil-
bud eller en skole. Udskiftes sagen, så udskiftes 
indholdet af kompetencen. Man kan således ikke 
tale om, at et menneske enten er kompetent eller 
ikke er kompetent. Kompetencen skal holdes op 
mod en sag, som i en pædagogisk sammenhæng 
først og fremmest kan være den professionelles 
kompetence til at realisere dagtilbuddets eller 
skolens formål. Dernæst kan det være evnen til at 
realisere opstillede mål ved at foretage relevante 
didaktiske og pædagogiske valg før, under og ef-
ter en afviklet differentieret pædagogisk sekvens, 
aktivitet eller lektion.          

Med reference til ovenstående forståelse af kom-
petence bliver det måske mere tydeligt, at relati-
onskompetence ikke udelukkende kan være kapa-
citeter til at være sammen med børn på sjove og 
tilfældige måder; den er mere end det. Relations-
kompetence eller at være relationskompetent bli-
ver i højere grad selve det at kunne indgå i sociale 
samspilssituationer med børn – med en intention 
om at ville skabe lærings- og deltagelsesmulig-
heder med en bestemt sag for øje. Samspillet er 
et samspil om noget (en ting, et indhold), som 
skal føre frem til noget (en viden, en færdighed, 
en holdning). I forhold til dette består den profes-
sionelles relationskompetence i selve det at bruge 
sig selv som løftestang (som redskab) til at løfte 
barnet eller børnegruppen videre i læreprocessen; 
en proces, som fører frem til noget i fremtiden, 
men som også rummer sine egne kvaliteter nu 
og her – i selve det øjeblik samspillet finder sted. 
Hermed menes, at pædagogisk relationskom-
petence ikke kun er et middel til at realisere på 
forhånd definerede sager; der finder noget sted 
i relationelt velafstemte øjeblikke, som på alle 
måder er betydningsfuldt for et barns læring, ud-
vikling og identitetsdannelse – nemlig oplevelsen 
af at virkelig blive set, hørt og mødt måske endda 
elsket. Mennesket bliver til i mødet med de an-
dre, kan man sige. Disse relationens ineffektive, 
irrationelle og emotionelle dimensioner er i vid 
udstrækning afgørende og pædagogisk relevante 
elementer. Det bliver tydeligt, når vi kigger på de 
børn, som ikke ses, ikke høres, ikke mødes og ikke 
elskes. Betydningen af den voksnes kompetence 
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kan være samt til overvejelser relateret omkring 
dagtilbud og skoler som kulturinstitutioner, ikke 
kun læresteder.  Vi argumenterer således for lige-
værdighed mellem videnstyperne: teoretisk base-
ret viden, forskningsbaseret viden og erfarings-
baseret viden (Keiding & Qvortrup 2014). Dette 
illustreres i figur 2 nedenfor.       

Af figur 2 fremgår det endvidere, at de tre videns-
typer hver især kan sættes i forhold til tre videns-
niveauer: individ, gruppe/team og organisation. 
Denne illustration har den pointe, at de forskel-
lige videnstyper i praksis bringes i spil på tre ni-
veauer, som kan være meget forskellige. Hvad der 
giver god mening og forekommer helt indlysende 
for den enkelte (individ), kan i teamet eller i den 
samlede organisation møde ringe opbakning eller 
måske endda forekomme galt afmarcheret – og 
omvendt. Set i forhold til pædagogisk relations-
kompetence kan fokus på videnstyper og videns-
niveauer animere til en øget bevidsthed hos den 
professionelle om, ikke blot hvad den enkelte ved, 
men om hvordan den enkelte ved, i forhold til 
hvilke niveauer af den samlede pædagogiske vir-
kelighed denne viden er et reelt bidrag, samt hvor 
denne viden med fordel kan udvides, perspekti-
veres eller reflekteres. I forrige afsnit udfoldede 
vi kompetencebegrebet. Vi gjorde brug af DeSe-
Cos vifte bestående af syv kompetencer. I figur 3  
nedenfor sætter vi disse kompetencer i forbin-
delse med vidensniveauerne og opstiller således 
eksempler på, hvilke kompetencer den relations-
kompetente kan have på hvert niveau.          

kan således i højere grad være gensidigt informe-
rende, frem for at den ene er mere vægtig end den 
anden. Til dette kommer også, at der findes viden, 
som hverken er funderet i empiri eller personlige, 
kulturspecifikke erfaringer. Det drejer sig om teo-
retisk viden. Teoretisk viden kan fx være idehisto-
riske og filosofiske betragtninger, ligesom det kan 
være pædagogiske, psykologiske eller didaktiske 
teorier, som ikke nødvendigvis er resultat af kvan-
titative, generaliserbare hårde data, men måske i 
højere grad et produkt af at et eller flere menne-
sker på et tidspunkt i historien har konstrueret en 
bestemt udlægning af, hvordan noget kan forstås 
eller beskrives – måske i relation til et sæt vær-
dier, som det fx er formuleret I Folkeskolelovens 
formålsparagraf (Wiberg 2017). Fx er store dele 
af vores dannelsestænkning i Danmark og Norge 
baseret på teoretiske anskuelser og historiske 
tilbageblik, som falder for mantraet „vi skal gøre 
det, som virker“. Virker det at kende til Grundt-
vigs dannelsestænkning? Virker det at have læst 
fransk eksistensfilofi? Virker det at kende til Fre-
uds underbevidste? Svaret på disse spørgsmål er 
nej, det virker ikke i sig selv. Men det er egentlig 
heller ikke det eneste spørgsmål, man skal stille. 
Hvad sker der, hvis spørgsmålet udskiftes med 
„er det en væsentlig ballast for udviklingen af den 
enkeltes og den kollektive professionsforståelse 
at kende til disse ideer og perspektiver“? Med 
det samme drejes opmærksomheden andre ste-
der hen, end på hvad der virker, og det kan på den 
måde danne afsæt for refleksion over spørgsmål, 
der er relateret til, hvad en professionsforståelse 

FIGUR 2: VIDENSTYPER OG VIDENSNIVEAUER
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TRE RELATIONSPÆDAGOGISKE  
PRINCIPPER
Ovenfor har vi berørt begreberne relation, kompe-
tence, pædagogisk relationskompetence, ligesom 
vi på et overordnet plan har udfoldet vores bud 
på, hvilken viden den relationskompetente pro-
fessionelle kan være i besiddelse af på individ-, 
gruppe-/team- og organisationsniveau. I det føl-
gende vil vi gå et spadestik dybere i det relations-
pædagogiske univers. Dette vil vi gøre ved at give 
eksempler på, hvad centrale principper kan være. 
Disse principper har vi fundet frem til ved at kigge 
på en bred vifte af relationspædagogiske tilgange 
og derved bestemt, hvad der ser ud til at være 
konsensus omkring på tværs af disse tilgange. Vi 
er selv opmærksomme på, at gennemgangen ikke 
er udtømmende; der er tale om udvalgte centrale 

De i figur 3 opstillede kompetencer skal læses 
som eksempler. I den praktiske virkelighed er 
både kompetencerne og de opstillede eksempler 
stærkt overlappende og kan derfor kun vanske-
ligt klart adskilles. En lærerig aktivitet kan derfor 
være, at du som læser sletter vores eksempler 
og indsætter dine egne i figuren (figur 3). Prøv i 
samme omgang at sætte de tre videnstyper i re-
lation til dine indsatte valg, og opdag på denne 
måde en vild og utæmmet kompleksitet. For at 
lette kommunikationen om faktorerne i figur 3, 
har vi givet kompetencerne tal og vidensniveau-
erne bogstaver. På den måde udgør figuren et ko-
ordinatsystem. Tænk fx over koordinaten 4C – og 
reflekter over udsagnenes betydning for at handle 
relationskompetent.      

FIGUR 3: OVERSIGT OVER KOMPETENCER SET I FORHOLD TIL VIDENSNIVEAUER

A:
Individuelt niveau

B: 
Gruppe/teamniveau

C:
Organisationsniveau

1: 
Viden

Børns udvikling. 
Hvordan børn lærer.
Fag-faglig indsigt.
Professionsforståelse.

Kommunikation, refleksion og 
analyse – evt. med brug af video 
som redskab.

Fleksibelt adaptivt læringsmiljø.
Inklusion og differentiering.

2: 
Kognitive 
færdigheder

Udvikle og vurdere strategier. 
Planlægge og organisere. 

Italesætte egne tanker. 
Tænke sammen.
Tænke strategisk med afsæt i 
fælles ideer.

Etablere strukturer med henblik 
på refleksiv kritik og udvikling af 
fælles pædagogisk praksis.  

3: 
Praktiske 
færdigheder

Udføre strategier og omsætte 
planer, mediere; herunder agere 
intentionelt.

At være i stand til at afvikle kon-
struktive teammøder. 
At kommunikere godt. 

At opstille og bruge en bred vifte 
af fleksible læringsarenaer og 
deltagelsesmuligheder.

4: 
Holdninger

Præget af den overbevisning, at 
alle kan lære.

Fælles indsats for det fælles 
bedste. 
Alle bidrager aktivt.

Dagtilbud og skolen er for alle. 
Det er en kulturel ramme om 
læring, udvikling og dannelse.

5: 
Følelser

Kan håndtere følelser, også i 
pressede situationer. 
Kan udtrykke og rumme egne 
følelser.

Give plads til, leve sig ind i og 
rumme andres følelser.

Skabe et godt og tillidsfuldt 
klima for læring, udvikling og 
forandring.

6: 
Motivation

At ville bruge sig selv som løfte-
stang for børns læring, udvikling 
og dannelse.

At ville bruge hinanden i teamet 
som løftestang for børns læring, 
udvikling og dannelse.

At ville bruge det samlede kol-
lektiv som løftestang for børns 
læring, udvikling og dannelse. 

7: 
Værdier og etik

Har det standpunkt, at alle har 
ret til uddannelse og krav på 
omsorg.

Efterlever sociale regler for god 
kommunikation. 
Håndterer dilemmaer og para-
dokser kommunikativt.

Forskellighed som resurse til rea-
lisering af et levende demokrati.
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Ved at reflektere over hvordan vi kan bruge de 
positive udtryk, kan vi få hjælp til at skabe et 
positivt læringsmiljø baseret på et sensitivt og 
motiverende samspil. Forskning viser, at velfun-
gerende relationer til børn og skoleelever er en 
forudsætning for at skabe positive udviklings- og 
læringsarenaer, som motiverer til læring (Hattie 
2008). Hvor John Hattie har fokus på det syn-
lige læringsresultat, ønsker vi også at henlede op-
mærksomheden på de følelsesmæssige aspekter 
af læreprocesserne. De følelser, som vi signalerer 
i kommunikationen, er afgørende for, hvordan 
den anden opfatter os. Som professionelle må vi 
derfor i nogen grad være i stand til at kontrollere 
vores følelser, således at de ikke påvirker kommu-
nikationen i en uønsket retning og skaber unødige 
misforståelser (Kvalsund & Karlsdóttir 2009). 
Endelig ønsker vi også at påpege, at der findes 
sider af læringen, som vi ikke har eksplicit adgang 
til i vores bevidsthed. Denne såkaldte tavse vi-
den ligger uden for vores bevidste tankeliv og er 
lagret i vores kroppe, som biologiske impulser og 
automatiserede færdigheder, som ligger lagret via 
erfaringer fra vores egen barndom. 

Børn reagerer følelsesmæssigt på omgivelserne, 
og vi har alle udviklet os i kraft af den måde, som 
vores omgivelser mødte os på i vores egen op-
vækst.

For at barnet skal lære sig selv og sit følelsesliv at 
kende, har det behov for, at vi tager dets følelser 
alvorligt. Når de voksne snakker med barnet om 
følelser ved at give dem opmærksomhed og ved at 
give dem et navn (label), viser vi barnet, at vi for-
står og anerkender følelserne. Derved lærer bar-
net, hvad følelsen hedder – og kan over tid lettere 
forklare, hvordan de har det, næste gang følelsen 
dukker op. Denne anerkendende måde at møde 
barnet på skaber tryghed og bidrager til støtte af 
barnets følelsesmæssige udvikling. Sådan lærer 
vi som menneske at genkende vores egne følelser 
og at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde. 
Vi lærer også at forstå og anerkende andres fø-
lelser ved at kende os selv. Dette selvkendskab 
udgør en væsentlig del af grundlaget for empati 
og dermed for at udvikle professionel relations-
kompetence. I samspillet med børn gør vi spon-

elementer, som vi har vurderet særligt bør frem-
hæves i denne sammenhæng. Vi opstiller i alt tre 
principper. Der drejer sig om:

1. Princippet om at ville noget med nogen
2. Princippet om sensitivitet i samspillet
3. Princippet om refleksion.

De tre principper udfoldes i det følgende.

Princippet om at ville noget med nogen
Relationskompetence defineres altså som at 
deltage i sociale samspilssituationer med børn 
med en intention om at skabe lærings- og delta-
gelsesmuligheder centreret omkring en bestemt 
sag. Når intentionen er at bidrage til en andens 
udvikling, så må samværet ikke kun være præget 
af tilfældige aktiviteter. Vellykket samspil kræver 
vores forståelse og opmærksomme tilstedevæ-
relse.

Nyere forskning viser, at vi har en medfødt evne 
til ubevidst at tolke nonverbale kommunikati-
ons-signaler. Denne egenskab bevirker, at vi vur-
derer den andens måde at udtrykke sig på – og 
at vi oplever at forstå følelser bag ved at tolke 
udtrykket (Berne 2016). Psykolog og forsker Paul 
Ekman har forsket i forskellige kulturer. Han har 
ledt efter universelle udtryk som tolkes på samme 
måde i forskellige kulturer. Ekman og hans for-
skerteam kom frem til, at der er syv udtryk som 
er universelle. Det er (1) glæde, (2) vrede (3) 
frygt, (4) afsky, (5) sorg, (6) overraskelse og (7) 
tilfredshed (Ekman,2016 ). Børn og elever læser 
vores udtryk og tolker dem. Når vi som professi-
onelle evner at reflektere over den måde, som vi 
udtrykker os på, så får vi mulighed for i nogen ud-
strækning at få kontrol over vores udtryk, således 
at vi i højere grad kan fremtræde over for vores 
børn, sådan som vi ønsker, at de skal opleve os.

En vigtig faktor i forhold til det at udvise sensitivi-
tet i samspillet med børn og elever er, at vi har ud-
tryksformer, som skaber et positivt samspil. Når vi 
er sammen med børn og elever, er det nødvendigt 
at overveje, hvad der motiverer børnene og skaber 
læringsglæde. 
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Princippet om sensitivitet i samspillet 
En væsentlig del af relationskompetencen består 
i, at den professionelle formår at udvise sensitivi-
tet i samspillet med barnet. Ved at være observe-
rende, ved at agere empatisk og ved at afstemme 
sig emotionelt i forhold til barnet i forskellige typer 
af situationer skabes forudsætninger for det kon-
struktive pædagogiske relationsarbejde i dagtil-
bud og skole. For at skabe en forståelse for, hvilke 
elementer der bruges, når vi kommunikerer relati-
onskompetent, det vil sige, når vi kommunikerer 
sensitivt, empatisk og emotionelt afstemt, kan vi 
vende blikket mod samspillet mellem omsorgs-
personer og spædbørn. I denne form for samspil 
er empatien bærende i kommunikationen og syn-
liggøres gennem de ord, som vi bruger, og gennem 
utallige non-verbale signaler (smil, ansigtsudtryk, 
vejrtrækning).

Spædbarnet udvikler sig i samspil med omgivel-
serne, og sensitivt, empatisk og emotionelt af-
stemt samspil bevirker, at vi er i stand til at tage 
vare på det nyfødte barn, således at det udvikler 
sig normalt. Det er muligt at planlægge, at disse 
sekvenser skal opstå, men langt størstedelen af 
denne form for samspilssituationer udspiller sig i 
helt almindelige hverdagsaktiviteter, som fx når vi 
skifter ble på barnet, klæder det af og på, bader 
det eller giver det mad (Stern 2003). Med sensi-
tivitet følger vi i disse situationer barnets tempo 
og behov for intensitet i samspillet ved at bruge 
rolig og kærlig stemmeføring eller ved at lade bar-
net bearbejde indtryk ved at give det pauser fra 
samspillet. Afledt heraf er det væsentligt at tage 
i betragtning, hvilke helt naturlige muligheder for 
at være sammen med børnene og eleverne på 
disse måder, hverdagens aktiviteter i dagtilbud 
og skole giver. Hvordan kan man agere sensitivt, 
empatisk og emotionelt afstemt i genkendelige 
situationer som fx konfliktløsningssituationer, 
trøstesituationer eller hjælpesituationer? Det af-
gørende er, at barnet oplever at blive mødt. Det 
pædagogiske møde er således et dannelsesmøde, 
fordi mennesker bliver til i mødet med hinanden. 
Denne sensitive måde at møde barnet på støtter 
barnets udvikling (Hafstad & Øvreeide 2011).

tant brug af vores empati; det er ikke noget, som 
vi beslutter os for. Det sker gennem brug af blik, 
smil, stemmebrug, tempo og øvrigt kropssprog i 
kommunikationen. Når vi bliver bekendte med vo-
res måde at bruge os selv på i kommunikationen, 
kan vi i vid udstrækning gøre bevidst brug af vores 
non-verbale kommunikation, således at krops-
sproget tilpasses på en måde, som er følelses-
mæssigt relevant i situationen (Burgoon 2002). 

Empatiprocesser indgår i en form for relationelle 
sløjfer, der består af tre led: (1) Vi opfatter den an-
dens følelse, hvorefter vi (2) spejler den andens 
følelse, således at det (3) bliver opfattet af den 
anden, at vi forstår følelsen (Eide & Eide 2008). 
Vi skelner mellem emotionel og kognitiv empati. 
Emotionel empati er den følelse, som vækkes i 
os, når vi opfanger den andens følelse. Kognitiv 
empati er det skift, som sker, når vores egne fø-
lelser danner afsæt for at lægge en plan, hvor vi 
kan handle rationelt og træde støttende til for den 
anden. Evnen til at føle og vise empati er i en vis 
udstrækning medfødt, men nogle gange er vi så 
følelsesmæssigt påvirkede, at vi kun vanskeligt 
formår fremtræde empatisk. Men efterhånden 
som vi bliver bekendt med egne følelser og reak-
tionsmønstre, får vi i højere grad mulighed for at 
omforme disse ved at komme dem i forkøbet med 
bevidst opmærksomhed – og derfra agere selv-
kontrolleret, udvise empati og udvikle relations-
kompetence. Denne udvikling er kontinuerlig og 
har ingen endestation. I den pædagogiske praksis 
realiseres princippet om at ville noget med nogen, 
når:

• den professionelle har en bestemt intention 
om at ville lære barnet noget bestemt og på 
den måde foretager pædagogiske valg og 
fravalg. Den professionelle indtager fx en gui-
dende rolle i samspillet og forsøger at skabe 
fælles opmærksomhed med barnet.

• den professionelle afstemmer sig følelses-
mæssigt med barnet i situationen og på 
samme tid er opmærksom på eget indre fø-
lelsesliv.  

• den professionelle udviser empati, dvs. forsø-
ger at leve sig ind i barnets perspektiver på en 
sensitiv måde.
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princippet om sensitivitet i samspillet, når den 
professionelle:

• afstemmer sig følelsesmæssigt med barnet 
og på den måde skaber en tryg ramme for ud-
forskning af noget fælles (sagen).

• arbejder intentionelt med egen kommunika-
tion, dvs. agerer kommunikativt opmærksomt 
ved at bruge verbale og non-verbale udtryk på 
en måde, som fremmer positive relationer.   

• skaber dannelsesmøder ved at etablere et fø-
lelsesmæssigt trygt læringsklima, særligt ved 
at tilbyde barnet og børnegruppen differentie-
rede læringserfaringer.  

Princippet om refleksion
I dagtilbud og skole er det relevant, at de profes-
sionelle aktivt søger at udvikle egen og andres 
praksis, gerne via selvstændig læsning af littera-
tur og via efteruddannelsesaktiviteter, men også 
via deltagelse i hverdagens praksis og gøremål. 
Bindeleddet mellem tilegnelse af ny viden og 
hverdagens erfaringer udgøres i vid udstrækning 
af, at den professionelle oparbejder et refleksivt 
forhold til egen og andres praksis via kommunika-
tion (Røkenes & Hansen 2002). At reflektere for-
står vi som „at kaste tilbage“, genspejle, overveje, 
tænke over noget (Store Norske Leksikon 2009). 
Reflekterende praksis indebærer, at de professio-
nelle bruger tid på at reflektere før og under, men 
særligt efter afviklede pædagogiske tiltag. Her 
forsøger de professionelle i kommunikation med 
hinanden at identificere, hvad der fungerede godt, 
og på basis af denne refleksive kommunikation 
udvikle praksis i fællesskab. 

Vi betoner refleksion eller „det at stille sig reflek-
sivt an“ som værende en betydningsfuld forhol-
demåde i en relationskompetent praksisform. 
God praksis i forhold til udvikling og læring er skit-
seret i figur 3. Der beskriver vi syv områder, som 
kontinuerligt kan reflekteres over med henblik på 
pædagogisk støtte af udviklings- og læreproces-
ser hos børn og elever. Det er flere måder at udøve 
reflekterende praksis på. Den enkeltes egen og 
selvstændige refleksion er naturligvis væsentlig, 
men når vi reflekterer sammen med andre, ska-
bes der mulighed for kommunikativt at slå ned 

Kommunikationen med børn i dagtilbud og skole 
befinder sig på et andet niveau, end det vi ser i 
samværet med spædbarnet. Imidlertid er det de 
samme komponenter i kommunikationen, som 
bruges, tilpasset barnets alder. Børnehavealderen 
er perioden, hvor sprogudviklingen virkelig tager 
fart. Børnene lærer især gennem leg (Smith & 
Ulvund 1998) og lærer sig her at bruge sproget 
i relation til omgivelserne. Kropssproget er betyd-
ningsfuldt i relationen (Berne 2016), og den re-
lationskompetente professionelle formår at skabe 
et positivt læringsmiljø ved at være bevidst om, 
hvordan blik, smil, stemmebrug, tilpasset tempo 
og øvrigt kropssprog i samspillet bruges, og til-
passer disse elementer til barnets forudsætnin-
ger. Når den professionelle er undrende, nysgerrig 
og forsøger at skabe fælles opmærksomhed med 
barnet, så bliver den professionelle bekendt med, 
hvordan barnet tænker, ligesom barnet derved gi-
ves oplevelsen af at have værdi ved at blive set 
og forstået. Da oplever barnet, at den voksne kan 
lide at være sammen med det. Helt konkret kan 
dette i hverdagen gøres ved at spørge om at få lov 
til at være med i legen eller ved at foreslå en leg, 
som barnet kan lide, og bevidst bruge et positivt 
kropssprog, således at der etableres en god dialog 
med barnet. 

I den professionelles møde med eleverne i sko-
len er sensitivitet i relationen en kraft, som løfter 
læringsmiljøet. Med mange elever i klassen kan 
den professionelle opleve behov for redskaber, 
som bidrager til at udvikle den positive relation 
til eleverne. Den relationskompetente lærer for-
mår at skabe en positiv relation til den enkelte 
elev og til klassen via bevidst brug af sit verbale 
og non-verbale sprog. På samme måde som med 
børn i dagtilbud kalder det på, at den professio-
nelle går i dialog med eleverne og indtager en po-
sition præget af udforskende nysgerrighed over 
for forholdet mellem elevens aktuelle og poten-
tielle udviklingsniveau, altså zonen for nærmeste 
udvikling. På denne måde dannes grundlaget for, 
at eleverne oparbejder kapacitet til at lære; ikke 
blot indholdet af det enkelte fag, men for det at 
lære via differentierede læringserfaringer (Feuer-
stein 2015). I den pædagogiske praksis realiseres 
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• reflekterer over forholdet mellem det faglige 
indhold, sekvenser med fælles opmærksom-
hed og egen følelsesmæssig sensitivitet i 
konkrete micro-sociale samspilssituationer.

• gør brug af video som pædagogisk redskab til 
at iagttage de sociale begivenheder med fo-
kus på det, som fungerer godt i relationen

• kontinuerligt søger at udvikle egen praksis ved 
at kommunikere om den på en åben og under-
søgende måde, gerne i teamet.

OPLÆG TIL REFLEKSION OVER EGEN  
PÆDAGOGISKE PRAKSIS
Formålet med artiklen er at udfolde og reflektere 
over, hvad det kan betyde at være pædagogisk 
relationskompetent. Vi har ovenfor peget på væ-
sentlige aspekter af det relationspædagogiske 
univers. Vi har i vores gennemgang berørt og givet 
svar på spørgsmål, som alle er relevante i forhold 
til, hvad relationskompetence i det hele taget kan 
være. På basis af denne gennemgang kan rele-
vante spørgsmål til videre selvstændig refleksion 
være disse seks spørgsmål:

1. Hvad vil det sige at være pædagogisk relati-
onskompetent?

2. Hvilke personlige egenskaber har den pæda-
gogisk relationskompetente?

3. Hvad er vigtig viden for at handle pædagogisk 
relationskompetent?

4. Hvad er vigtige færdigheder i forbindelse med 
pædagogisk relationskompetence?

5. Hvad karakteriserer det relationskompetente 
pædagogiske team?

6. Er der forskel på at være pædagogisk relati-
onskompetent i henholdsvis dagtilbud og i 
skolen?

på noget, som vi måske ikke i tilstrækkelig grad 
kan indkredse og udfolde som led i den individu-
elle refleksion. For at møde denne udfordring kan 
brugen af video og videoanalyse være et nyttigt 
redskab til at trække tråde mellem handlinger i 
praksis, observation af praksis og refleksion over 
praksis. 

I arbejdet med videoanalyse kan professionelle 
bruge Marte Meo-metodens samspilsanalyse 
som led i at udvikle en reflekterende praksis (Hol-
ten, 2011). Når film anvendes i børnehave og 
skole som afsæt for kommunikativ refleksion over 
praksis, er det vores erfaring, at dette udstikker en 
konstruktiv retning for udvikling af det professio-
nelle relationsarbejde. Fokus i analysen af filmen 
er på det, som fungerer positivt i relationen. De 
non-verbale elementer kommer og går i sekun-
ders fart, og det er disse, som danner hovedfokus 
i videoanalysen. Derfor filmes maksimum fem mi-
nutter ad gangen. Den professionelle reflekterer 
over udvalgte videosekvenser sammen med en 
fagperson (en vejleder), som er trænet i – eller har 
erfaring med – videoanalyse. Ved at de gentagne 
gange sammen forsøger at identificere det po-
sitive i måden børnene og eleverne mødes på, er 
det vores erfaring, at det negative i samspillet for-
trænges til fordel for mere udviklings- og lærings-
understøttende samværsformer. Ved at reflektere 
over praksis på grundlag af videooptagelser af 
egen praksis skabes en professionel læringsa-
rena, hvor en genkendelig og relevant virkelighed 
afspejles. Man kan sige, at der via videooptagel-
serne etableres et „forlænget nu“, idet video gi-
ver mulighed for at sænke eller øge hastigheden 
i det relationelle samspil, sætte filmen på pause, 
springe frem og tilbage – og på den måde give 
mulighed for at man kan fordybe sig i udvalgte 
micro-sociale samspilssekvenser. Man kan sige, 
at video som pædagogisk redskab er et kommu-
nikativt zoom, hvor teknikken fungerer som en 
form for forstørrelsesglas på vigtige aspekter af 
relationsarbejdet, som uden dette redskab ville 
falde uden for vores opmærksomhedsfelt. I den 
pædagogiske praksis realiseres princippet om re-
fleksion, når den professionelle:
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Bogserien MINDSPACE ERHVERV præsenterer 

en menneskenær tilgang til livet i vores organisa-

tioner – offentlige og private. Hvad enten du er 

medarbejder, leder, konsulent eller studerende 

kan du i serien fi nde inspiration fra praksis og de 

nyeste teorier til et klogere og varmere arbejdsliv. 

Seriens kommende titler handler om at fremme 

tillid, ansvar, dialog, samarbejde, relationer, sensi-

bilitet og responsivitet i mødet med komplekse 

vilkår.  

Design: Nete Banke / Imperiet.dk

Tillid er ikke noget, man bare kan bede om. 
Den lader sig heller ikke implementere. 
Tillid kan kun skabes over tid og forhåbentlig leve, 
hvis rammerne tillader det. 

Per Bennetsen, administrerende direktør, 

Region Sjælland, fra bogens forord

Denne bog handler om ledere og medarbejderes målrettede 

arbejde med at skabe rammer for tillid i Region Sjælland. 

Arbejdet med og erfaringerne fra det store og meget ambitiøse 

projekt Tillid og Samarbejde beskrives fra både et teoretisk og 

et praktisk perspektiv. Bogen indeholder bidrag fra ledere på 

alle ledelsesniveauer på tværs af fag og hierarkier samt fra 

de konsulenter, der har været med i projektet. 

Lederne beskriver blandt andet, hvordan processen har skabt 

kvalitetsforbedringer i de beslutninger, der træffes, og hvordan 

øgede muligheder for at bruge den enkeltes faglige og personlige 

kompetencer, professionelle stillingtagen og handlekraft skaber 

resultater, der er meget mere værd, end man kan måle på bund-

linjen.

Nøgleelementer i Tillidsskabende ledelse 

i offentlige organisationer er:

– at fi nde balancen mellem kontrol og tillid.

– at indse, at top-down (stadig) ikke virker – ledelse er samspil.

– at sikre gode relationer, engagement og inddragelse.

– at sikre samarbejde på tværs gennem ligeværdige dialoger.

– at arbejde med fælles forpligtelser og løsninger.

– at holde fokus på opgaven, nemlig borgerne.

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, 

medarbejdere og politikere. 

CARSTEN HORNSTRUP

Ph.d., forfatter, partner i joint action. 

Både i sit konsulentarbejde og i sin 

forskning fokuserer han på at udvikle 

kvaliteten i tværfaglige og tværsek-

torielle samarbejdsprocesser, primært 

i offentlige organisationer.

LOTTE LYKKEGAARD LAURSEN

Cand.pæd.pæd.psych., chefkonsulent, 

ledelses- , organisations-, uddannelses- 

og velfærdsudvikler.

Lotte arbejder passioneret med at øge 

kvaliteten af den relationelle velfærd 

i Danmark. Lotte er medudvikler af 

ledelsesudviklingsforløbet Tillidsskab-

ende ledelse samt en lang række af de 

tillidsfremmende proces- og temaforløb, 

som blev afholdt i Region Sjælland fra 

2014-2017.

MALENE LAURSEN

Cand.pæd.pæd.psych., terapeut, 

procesfacilitator og strategisk ledelses- 

og organisationsudvikler. 

Malene arbejder med velfærdsudvikling, 

relationsskabelse, ledelse, samarbejde, 

teams og facilitering af ledernetværk.

Malene er medudvikler af ledelsesudvik-

lingsforløbet Tillidsskabende ledelse 

samt en lang række af de tillidsfrem-

mende proces- og temaforløb, som blev 

afholdt i Region Sjælland fra 2014-2017. Carsten Hornstrup 

Lotte Lykkegaard Laursen 

Malene Laursen
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mening, skal det omsættes til en pædagogisk 
praksis. Selve ideen om, at vi kan implementere 
et pædagogisk grundlag, hviler på en antagelse 
om, at ideer kan overføres direkte fra papir på et 
skrivebord og ud i den daglige praksis. Det kan 
virke både effektivt og tillokkende at tage en vel-
afprøvet metode fra Socialstyrelsens hjemmeside 
eller et pædagogisk grundlag fra nabokommu-
nen og overføre det til ens egen organisation. Et 
pædagogisk grundlag – sådan ét skal vi da også 
have! I denne artikel har vi kaldt denne tilgang for 
copy-paste-tilgangen. Den vender vi tilbage til 
senere. 

Som et alternativ til copy-paste-tilgangen vil vi 
præsentere vores erfaringer med at udvikle det 
pædagogiske grundlag gennem arbejdet med at 
lave en læringsbog i organisationer. Arbejdet med 
en læringsbog tager fat i spændingsfeltet mellem 
ønsket om at kunne implementere et grundlag, et 
koncept eller en pædagogisk tænkning og så det 
forhold, at dette altid skal virke i en konkret, lokal 
praksis. 

I arbejdet med at udvikle pædagogiske arbejds-
pladser har vi endnu til gode at møde nogen, som 
ikke ønskede at lykkes med deres pædagogiske 
arbejde. Alle ønsker en arbejdsplads, der er præ-
get af en høj faglighed. I mange organisationer 
er billedet på en høj faglighed blevet, at der er et 
tydeligt pædagogisk grundlag. Det pædagogiske 
grundlag indeholder typisk en beskrivelse af en 
række klassiske eller nyere teorier fra det pæda-
gogiske felt – gerne formuleret som best-practice 
eller evidensbaseret. Vi – som organisationspsy-
kologer – kommer ind i billedet, når beskrivel-
serne i det pædagogiske grundlag ikke er blevet 
til handlinger i den daglige pædagogiske praksis. 
Når vi bliver kontaktet, er det ofte med et ønske 
fra organisationen om at få hjælp til at implemen-
tere det pædagogiske grundlag ordentligt. 

Men det er en opgave, som vi ikke kan løse!

Det er ikke, fordi det ikke er en god ide med et pæ-
dagogisk grundlag. Det er det! Men et pædago-
gisk grundlag er netop meget mere end blot ord 
på papir. For at et pædagogisk grundlag skal give 
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casebaseret med at skabe en læringsbog for om-
rådet. En læringsbog, der kunne illustrere arbejdet 
og processen med at indføre low-arousal-pæda-
gogikken. 

Læringsbogen skulle dermed være en nedskriv-
ning af medarbejderes levede erfaringer med af-
sæt i teori, metoder og konkrete borgerforløb. Vi 
udarbejdede en fælles projektbeskrivelse3, der 
beskrev, hvordan medarbejdere, ledelse og under-
visere (og gerne borgere) skulle indgå i et fælles 
læringsbogsprojekt, der kunne vise, hvordan der 
undervejs blev arbejdet med metoderne. Det var 
væsentligt, at bogen skulle indeholde beskrivel-
ser af det konkrete arbejde med borgerne. Både 
ting, der lykkedes, og ting, der ikke lykkedes. For 
sådan er den pædagogiske dagligdag. Den er fyldt 
med begge dele. Ét af problemerne ved mange 
pædagogiske metoder er, at de kun beskriver suc-
ceserne. Og sådan opleves hverdagen ikke. Hver-
dagen er fyldt med all the messy stuff, der falder 
uden for de pædagogiske koncepter. 

AT LEDE EFTER KOMPLEKSITET
Faktisk havde vi arbejdet på denne måde tid-
ligere, uden dog at have tænkt det som en 
egentlig metode. Det var, da vi skrev bogen At 
lede efter kompleksitet (Larsen & Gregersen, 
2017). Vi havde her besluttet os for at skrive en 
bog om ledelse og kompleksitet, og vi ville tage 
afsæt i professor Ralph Staceys beskrivelser af 
det, han kalder komplekse responsive proces-
ser. I udgangspunktet lavede vi en traditionel 
plan og disposition for bogen og skulle til at gå 
i gang med at skrive. Men i stedet for at iso-
lere os og bare skrive løs besluttede vi os for at 
lade arbejdet med bogen indgå i nogle bredere 
komplekse responsive processer. Vi forsøgte at 
tage vores egen medicin og skrev faktisk kun en 
lille smule til at starte med. Til gengæld sendte 
vi det, vi havde skrevet, ud i vores netværk. Vi 
fik en overvældende feedback på, hvad læserne 
kunne lide, hvad de ikke kunne lide, hvad de var 
optaget af, hvad de gerne ville høre mere om, og 
de gav os beskrivelser af deres levede erfaringer. 

3 Projektbeskrivelsen og andre dokumenter fra projek-
tet kan ses på www.magtetik.dk.

LÆRINGSBOG
Ideen til læringsbogen udsprang af et samarbejde 
med Københavns Kommunes udsatteområde1, 
hvor der arbejdes med borgere, der har et stort og 
ofte kaotisk forbrug af rusmidler og har behov for 
omfattende støtte og hjælp i dagligdagen. Arbej-
det, vi var involveret i, havde til hensigt at øge fag-
ligheden i arbejdet med de udsatte borgere. Der 
var behov for at få metoder, der kunne bruges til 
at hjælpe borgerne, udveksle erfaringer persona-
let imellem, skabe et fagligt fællesskab og få et 
fælles fagligt sprog. Desuden var området præ-
get af konflikter og en række andre udfordringer i 
medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi blev derfor bedt 
om at undervise i low-arousal-tilgangen2. Under-
visningen blev egentlig evalueret meget positivt, 
men der opstod et stort ønske om at arbejde mere 
med tilgangen; at bringe den tættere på praksis. 
Én af deltagerne skrev f.eks.: „Kurset skal om-
sættes til praksis, hvilket vi alle har en andel i at 
have fokus på.“ En anden skrev: „Jeg håber, at der 
kommer nogle opfølgende kurser, der kan minde 
os om alt det, vi lærte her.“

Ledelsen evaluerede også på effekten af under-
visningen og på, hvad der skulle til for at imøde-
komme medarbejdernes ønsker og følge op på 
teorien, så den blev ’ordentligt implementeret’. Vi 
blev inviteret med ind i deres refleksioner, og sam-
men fandt vi hurtigt ud af, at mere undervisning 
ikke var svaret. Det var heller ikke svaret at lave 
mere detaljerede guidelines til arbejdet (der fin-
des adskillige af disse manualer i forvejen, og det 
var deres erfaring, at den slags ikke bliver læst). 

På den baggrund forsøgte vi sammen at finde nye 
måder at gå til arbejdet med at forbinde teori og 
praksis på. Vi ønskede at gå fra at have en teori 
og et pædagogisk koncept, der skulle implemen-
teres, til at arbejde aktivt, eksperimenterende og 

1 Tak til institutionerne Sundholm, E-huset, Ple-
jeafdelingen på Forchhammervej, Lundtoftegade, 
Kirkens Korshærs botilbud på Hillerødgade, Kollegiet 
på Gammel Køge Landevej og botilbuddet på 
Mændenes Hjem. 

2 Low Arousal er en samlebetegnelse for en pæda-
gogisk tilgang, der bl.a. arbejder ud fra ideen om, at 
lavere stressniveauer hos borgere og professionelle 
giver mere kontrol og færre konflikter. 
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at stoppe med at kæmpe og kan derfor fordybe os 
mere i den situation, vi står i. 

Accept handler om: 
• at komme overens med kompleksitet og ufor-

udsigeligheden i forandringsprocesser 
• at handle, selvom alle valg synes lige gode el-

ler lige dårlige
• at acceptere vilkår i og udefrakommende be-

givenheders indflydelse på organisationer
• at acceptere, at alle deltager og skaber me-

ning ud fra deres egne intentioner og forstå-
else af situationen.

Deltagelse
Menneskers deltagelse er helt grundlæggende 
for den måde, vi er i verden på. Vi kan ikke sætte 
os uden for deltagelsen. I forandringsprocesser 
tales der ofte om lederen som en, der står uden 
for og kan kigge ind på forandringsprocessen og 
have det store overblik. Men selv for den dygtig-
ste leder findes der ikke en udefra- eller neutral 
position. Lederen er først og fremmest deltager 
i organisationen på lige fod med medarbejderne. 
Derfor kan lederen heller ikke bare implementere 
sine værdier og metoder, og så tro, at de bliver 
modtaget og accepteret i organisationen. En le-
der, der opfatter sig selv som deltager, giver ikke 
afkald på ledelsesmagten, men tager den netop 
på sig. Det er derfor lederens opgave både at være 
opmærksom på sin egen deltagelse og at skabe 
plads til, at medarbejdere løbende kan deltage i 
meningsskabelsen i organisationen. 

Det var megabesværligt! For det passede ikke helt 
sammen med vores oprindelige plan. Men vi tog 
det alvorligt. De havde taget os alvorligt og sva-
ret på vores tekst, så nu måtte vi også tage deres 
svar alvorligt. På et tidspunkt begyndte vi at in-
vitere til laboratorier, hvor vi mødtes og udviklede 
teori og metoder sammen. Det blev til i alt syv vel-
besøgte laboratorier, hvor nogle personer deltog 
mange gange, og andre kun en enkelt gang – på 
nogle laboratorier var der 25 personer, og på an-
dre var der 5. Vi var vildt overraskede over lysten til 
at deltage og bidrage til processen. Så det endte 
med at bogen blev samskabt, og vi flyttede os fra 
at have en fiks og færdig plan til at arbejde med 
intentioner og deltagelse i stedet. I bogen fandt 
vi desuden også frem til en række kompetencer, 
der er vigtige for at omfavne kompleksitet og ikke 
bare reducere den til simple handlinger. Erfarin-
gerne i arbejdet med bogen har inspireret os til 
udviklingen af læringsbogen. Det lægger op til en 
alternativ vej i udviklings- og implementeringsar-
bejdet. Det kræver mod, tillid og fællesskab. Kom-
petencerne til at arbejde med dette har vi kaldt for 
accept, deltagelse, refleksivitet og responsivitet. 

Accept
Accept kommer fra latin og betyder at modtage 
eller at godkende. Accept som en kompetence 
peger derfor på evnen til at modtage eller god-
kende det, man nu engang står overfor. Det be-
tyder ikke, at man blot skal overgive sig eller lade 
stå til, men derimod at det først er at muligt at 
forandre noget grundlæggende, når det er blevet 
accepteret. Gennem accepten får vi mulighed for 

FIGUR 1
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forløbet kaldte vi for en læringsbog for at under-
stege pointen om, at det ikke er muligt at plan-
lægge fra starten, hvor forløbet ender, og at det er 
tilladt at blive klogere undervejs. 

LÆRINGSBOGENS FORMÅL
Læringsbogens formål blev følgende:
• Undervisning, implementering og forankring 

af low-arousal-tankegang og metoder.
• Udarbejde en læringsbog, der bliver om-

rådets metodiske grundlag i arbejdet med 
low-arousal-pædagogik og misbrug.

Projektet bygger endvidere på indsigterne om 
kompetenceudvikling fra professor Robert Brin-
kerhoff (Apking og Brinkerhoff 2001) og Charles 
Jennings (Arets, Jennings og Heijnen 2016), der 
på hver deres måde peger på, at det væsentligste 
læringsområde for deltagerne i et kompetence-
udviklingsforløb er i hverdagslivet rundt om den 
mere formelle træning og uddannelse. I en dansk 
kontekst har Micki Sunesen (2017) i sin forskning 
vist, at deltagere i kompetenceudviklingsforløb på 
det pædagogiske område ofte hverken kender det 
konkrete indhold af forløbet, forventningerne til 
deres læring, eller hvordan de lærte teorier og me-
toder skal integreres i deres daglige praksis. 

Læringsbogsprojektet indeholdt derfor aktiviteter 
for hele områdets medarbejdere. Det omhandlede 
primært workshops på tværs af tilbuddene samt 
workshops på hvert enkelt tilbud. Projektets tids-
plan og aktiviteter er blevet ændret flere gange. 
I starten var der f.eks. planlagt månedlige styre-
gruppemøder, men der opstod en enighed om, at 
der var meget større lyst til at arbejde med me-
toderne i praksis på hvert enkelt tilbud, og derfor 
blev styregruppemøder aflyst, og der blev arran-
geret flere workshops. Projektet bliver fulgt, ledt 
og godkendt af både ledelse og MED-udvalg. 
Projektet indgår derudover i Sune Bjørn Larsens 
ph.d-projekt ved University of Hertfordshire. Ar-
bejdet med læringsbogen vil således blive under-
søgt og belyst som en del af et forskningsprojekt, 
og forskningsprojektets indsigter bliver brugt til 
at støtte udviklingen. 

Refleksivitet
Refleksivitet handler om at tage ved lære af egne 
erfaringer. Det handler om at stille sig selv og an-
dre spørgsmålene: Hvad laver vi, og hvorfor laver 
vi det, vi gør? 

Formålet med at træne sin refleksivitet er, at: 
• få øje på, hvad der sker i de daglige samtaler 

i organisationen og i de daglige interaktioner 
mellem brugere, medarbejdere og ledere

• tænke over de antagelser, teorier og værdier, 
der er styrende for vores handlinger

• tænke over, hvad vi mener om denne måde at 
handle og tænke på.

Uden evnen til refleksivitet er vi dårligt i stand til 
at få øje på og ændre den vanemæssige adfærd, 
som vores handlinger oftest er præget af. 

Responsivitet
Responsivitet er evnen til at svare på det, vi mø-
der i dialogen og samspillet med andre. Her hand-
ler det om at kunne skabe et nærvær og at kunne 
lytte til den anden, at forholde sig til det, der bliver 
sagt og gjort, og respondere på det. I forhold til 
implementering og skabelse af et pædagogisk 
grundlag kan vi blive så fokuserede på at få stra-
tegien på plads eller at få implementeret meto-
derne ordentligt, at vi risikerer, at responsiviteten 
mindskes i forhold til de mennesker, der deltager. 
Responsiviteten kan øges, hvis vi øver os i at være 
til stede i nuet og forsøger at stille skarpt på det, 
der er vigtigt i samtalen og forandringsproces-
sen – nu og her. Det skal ses i modsætning til at 
søge efter forklaringer i fortiden eller i fremtiden 
og træffe for hurtige og forhastede beslutnin-
ger, som skal tvinge implementeringen hurtigere 
frem. I sådanne forhastede processer underken-
des betydningen af, at de mest energigivende 
situationer i organisationer opstår, når der er mu-
lighed for at blive hørt og få en reaktion på det, vi 
er optaget af. 

Disse perspektiver brugte vi i arbejdet med im-
plementeringen af low-arousal-pædagogikken på 
udsatteområdet i Københavns Kommune. Selve 
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et forsøg på at arbejde med implementering som 
en løbende proces i stedet for at se den som et 
produkt. 

NYE ANTAGELSER BAG IMPLEMENTERING
I arbejdet med læringsbogen tog vi udgangspunkt 
i en række antagelser bag implementering af pæ-
dagogisk grundlag som alternativ til copy-pa-
ste-tilgangen. Disse antagelser handler om føl-
gende:

• at verden grundlæggende er uforudsigelig.
• at et pædagogisk grundlag ikke er noget, vi 

har – det er noget, vi gør.
• at vi udvikler os, når vi deltager i fællesskaber, 

hvor vi undersøger, hvad det er, vi gør, og hvor-
for vi gør det.

• at kompleksitetskompetencerne accept, del-
tagelse, refleksivitet og responsivitet er væ-
sentlige i arbejdet med at udvikle den pæda-
gogiske praksis.

Disse antagelser trækker blandt andet på teorien 
om komplekse responsive processer, der primært 
er udviklet af professor Ralph Stacey fra Univer-
sity of Hertfordshire samt på filosoffen og den 
pædagogiske tænker John Dewey. Deres per-
spektiver kan hjælpe os til at kaste et nærmere 
blik på, hvordan mening skabes i en pædagogisk 
praksis. Udgangspunktet for både Stacey og 
Dewey er, at mennesker gør det, der giver mening 
for dem, og at mening er noget, vi skaber sam-
men. Mest kendt er nok Dewey-citatet „learning 
by doing“, og det er en fin indgang til forståelsen 
af Dewey, men hans teori rummer langt mere, end 
at vi blot lærer noget ved at gøre noget. Det var 
Deweys tanke, at alt skal ses i forhold til en kon-
kret kontekst. Det gælder for etik, teorier og me-
toder. De kan aldrig løsrives fra den praksis, de er 
opstået og fungerer i (Dewey, 1891). En teori eller 
et pædagogisk grundlag vil altid være tæt forbun-
det med en konkret praksis. Dewey taler således 
imod en standardisering af metoder og pædago-
giske grundlag, og for Dewey var det meningsløst 
at skille teori og praksis af. Han brugte søkort som 
sammenligning: 

Der har samtidig været en opmærksomhed på, at 
det systematiske arbejde med faglighed gennem 
projektet kan skabe stærkere identitetsfølelse for 
områdets medarbejdere, ved at de både er en del 
af et fagligt bogprojekt og et forskningsprojekt. 
Måden at organisere forløbet på flugter derfor 
med ideerne om dannelsen af en fælles lærings-
kultur, der understøtter fælles refleksion og en 
metodisk systematik i den pædagogiske praksis, 
samtidig med at vi tager det forhold alvorligt, at vi 
ikke på forhånd kan fastsætte den endelige form 
for projektet. 

BOGENS INDHOLD
Selve læringsbogen er struktureret ud fra en 
række overskrifter, hvor hver overskrift bliver til 
et kapitel i bogen. Hvert kapitel skal indeholde en 
kort beskrivelse, forskellige måder at bringe ind-
holdet i anvendelse på, og beskrivelser af de kon-
krete forløb, der er arbejdet med i løbet af projek-
tet. Der er bl.a. følgende overskrifter på kapitlerne:

• Lowarousalpædagogik – generelt
Introduktion til teori og praksis om low- 
arousal-pædagogik.

• Etik
Beskrivelse af områdets etik og brugen af det 
etiske grundlag i praksis.

• Arousalprofil og reduktionsplan for bru
gere
Brug arousalprofil som systematisk kort-
lægning af brugernes profiler og til at lægge 
planer for, hvordan deres arousalniveau kan 
reduceres.

• Arousalprofil og reduktionsplan for den 
professionelle
Indsigt i egne reaktionsmønstre.

• Tværfaglighed
Tværfaglighed som grundlag for at skabe ny 
viden og få øje på nye muligheder i forhold til 
borgerens behov. 

Som en del af læringsbogen opsamler vi viden og 
deler den løbende som videoer og opslag på en 
fælles hjemmeside, der er blevet lavet i løbet af 
projektet4. Arbejdet med læringsbogen er således 

4 www.magtetik.dk
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2. Det er muligt at udrulle og implementere så-
danne planer og politikker gennem omhygge-
lig top-down kommunikation af planen/kon-
ceptet af   dem, der har designet det.

3. Det er muligt at opstille mål for hele organisa-
tionen, at måle på disse og justere indsatsen 
for at nå målene, hvis målingerne falder uden 
for de vedtagne acceptable niveauer.

4. Det er muligt for centrale beslutningstagere 
at udvikle politikker og procedurer (enkle reg-
ler), der så følges af dem, der er længere nede 
i organisationen, for herigennem at sikre pro-
duktionen af et ensartet output.

5. ’Best-practice’ kan overføres til andre organi-
sationer ved først at identificere, hvad denne 
er. Dernæst gennem et ekstrakt af best-prac-
tice (ophævelse af en bestemt praksis til en 
gældende lov eller konvention) for, gennem 
uddannelse, vejledning og træning, at sikre, at 
det implementeres i hele organisationen.

6. Det er muligt for top-ledere at skabe eller æn-
dre organisatorisk ’kultur’ ved at identificere 
missionen og værdierne for hele organisatio-
nen, og derefter implementere disse.

7. Det er muligt at sikre, at hele organisationen 
forstår sådanne planer, ved at formidle dem i 
enkle og tydelige budskaber. (Norman, 2012, 
s. 193-194. Egen oversættelse og tilpasning)

I copy-paste-tilgangen er der mange led, hvor 
kæden kan springe af. Og når det sker, forsøger 
vi ofte at finde forklaringer på, hvorfor det – til-
syneladende logiske og fornuftige pædagogiske 
grundlag – ikke bare lod sig implementere. Nor-
man har videre beskrevet en række af de forklarin-
ger, vi oftest falder tilbage på. For eksempel: 

1. Lederne havde ikke planlagt det ordentligt.
2. Dem, der skulle gennemføre processen, har 

ikke gennemført den ordentligt.
3. Det pædagogiske grundlag er ikke blevet for-

midlet ordentligt.
4. Arbejdet med grundlaget er ikke blevet over-

våget ordentligt, eller målsætningerne er ikke 
blevet kontrolleret ordentligt.

5. Personalet er ikke blevet ordentligt trænet el-
ler uddannet.

Søkortet fortæller ikke, når alt kommer til alt, 
hvor sømanden er, eller hvor han skal sejle 
hen. Det er en hjælp i hans analyse af, hvad 
der skal til for at navigere. (Dewey, 1891, s. 
194. Egen oversættelse) 

På samme måde er pædagogiske teorier, metoder 
og et pædagogisk grundlag en hjælp i analysen af, 
hvad der skal til for at navigere i den pædagogiske 
praksis. Dette ligger igen langt fra tankegangen 
bag copy-paste-tilgangen. 

COPYPASTETILGANGEN
Der findes flere bud på, hvorfor det pædagogiske 
grundlag, trods et stort forarbejde, ofte ender 
med at havne i skuffen alligevel. Vores bud er, at 
den måde, der ofte arbejdes med implementering 
af et pædagogisk grundlag på – og meget orga-
nisationsudvikling i almindelighed – hviler på en 
række abstrakte og usagte antagelser om, hvilken 
indflydelse ledere og medarbejdere reelt har, og 
hvordan organisationer fungerer. 

I vores bog At lede efter kompleksitet (Larsen og 
Gregersen, 2017) fik vi blandt andet input fra 
Hillerød Kommune. I deres HR-afdeling havde de 
fået til opgave at lave en ny HR-strategi – altså 
det, der svarer til et pædagogisk grundlag for de-
res HR-område. Opgaven satte følgende reflek-
sion i gang hos dem:

Der var en historie om, at den gamle HR-stra-
tegi lå i skuffen, og vist oprindeligt kom fra 
en anden kommune. Vi blev bedt om at lave 
en ny HR- strategi, og jeg blev meget optaget 
af, hvorfor vi skulle lave den. Hvorfor skulle vi 
lave et produkt, som skulle ligge i en skuffe? 
(Ansat i Hillerød Kommunes HR-afdeling) 
(Larsen og Gregersen, 2017, s. 154) 

Ifølge Karen Norman, der er forsker ved University 
of Hertfordshire, bygger ideen om implemente-
ring på antagelser om, at:

1. Det er muligt for ledere at planlægge og styre 
organisationen ved at bruge værktøjer som 
strategisk planlægning og implementering af 
politikker.
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dan vi i mangel på tillid til hinanden kommer til at 
indføre regler, der skal justere det menneskelige 
sammenspil. Vi vil illustrere deres pointe med en 
lille case fra Københavns Kommune. Casen stam-
mer fra et botilbud på Sundholm. På Sundholm 
bor der aktive misbrugere, der har betydeligt ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sær-
lige sociale problemer, med stort behov for støtte 
og hjælp. Med andre ord er der tale om borgere, 
uden andre steder og tilbud, der kan rumme dem. 
Under den faglige vejledning blev én af borgerne 
drøftet. Borgeren var faldet og havde været gen-
nem en længere genoptræning. Hans fald havde 
medført, at han i en periode skulle bruge en køre-
stol. Kørestolen medførte dog også en vis komfort 
for borgeren og var med tiden blevet en barriere 
for, at borgeren kunne genvinde sin mobilitet. Per-
sonalet havde besluttet, at borgeren skulle bruge 
kørestolen mindre og havde derfor vedtaget en 
række regler for, hvordan dette skulle sikres. Bor-
geren måtte f.eks. ikke bruge kørestolen efter et 
givet tidspunkt om formiddagen og måtte først 
bruge den igen senere på aftenen. 

Det kom imidlertid frem, at der var nogle, der re-
elt ikke overholdt de vedtagne regler for brugen af 
kørestolen. Det førte videre til en dialog om, hvad 
dette kunne skyldes. Flere fra personalegruppen 
meldte sig på banen, og vi fandt frem til, at gan-
ske få faktisk overholdt reglerne. Oplevelsen var, 
at reglerne gav mange konflikter, og at der ofte 
var undtagelser, hvor reglerne ganske enkelt ikke 
gav mening. Personalet brugte deres erfaring til 
at vurdere, hvad der var rigtigt i situationen, og 
disse erfaringer vejede ofte tungere end de regler, 
der var besluttet. Til gengæld var der ingen, der 
højt – før denne dialog – havde stillet spørgsmål 
til reglerne. De havde blot brudt dem og var gået 
stille med dørene omkring det. 

Reglerne var i udgangspunktet lavet for at få bor-
geren til at bruge sin kørestol mindre, men de var 
endt med at blive et problem, der skabte splid i 
personalegruppen og dårlig samvittighed hos den 
enkelte medarbejder. I den videre dialog brugte 
vi Schwartz og Sharpes tilgang til regler og til-
lid. Vi kom frem til, at reglerne var indført for at 
gøre borgeren mere mobil. Men blandt det tvær-

6. Personalet udviste modstand mod forandrin-
gerne, udviste dårlige holdninger eller fort-
satte blot, som de plejede. (Norman, 2012, s. 
194. Egen oversættelse)

Når vi oplever, at implementeringen ikke lykkes, 
kaster vi os indimellem ud i at skrive et endnu 
grundigere pædagogisk grundlag, som vi plan-
lægger endnu grundigere og forklarer endnu tyde-
ligere på endnu en endeløs række af temadage. At 
være indfanget i disse processer kan føles lidt som 
at lytte til et menneske, der taler et sprog, du ikke 
forstår, og som – når du ikke forstår, hvad de siger 
– blot taler højere, langsommere og tydeligere. Og 
det bliver fremmedsproget altså ikke mere forstå-
eligt af! Tværtimod kan vi føle os dumme og talt 
ned til, og det er præcis de samme følelser, vi kan 
få, når vi ikke lykkes med at implementere et ellers 
smukt og formfuldent pædagogisk grundlag, der 
er fyldt med teorier og metoder, som vi ikke kan 
være uenige i. Risikoen er, at vi kommer til at føle 
os som faglige fiaskoer og derfor har brug for at 
højne den faglige viden. 

Det er desværre sjældent, at vi kigger kritisk på de 
antagelser, der ligger bag vores forståelse af im-
plementering og copy-paste-tilgangen. Så det vil 
vi afslutningsvist gøre gennem en konkret case. 

KØRESTOLSREGLEN DER ERSTATTEDE 
TILLID
Karen Normans betragtninger kan nemlig bruges 
som afsæt til at kigge kritisk på antagelserne bag 
implementeringen af et pædagogisk grundlag. 
I hendes perspektiv forudsætter tanken om en 
implementering, at vi kan løsrive metoder fra en 
konkret hverdag og overføre dem til andres hver-
dag uden samtidig at overføre alt det andet, der 
også sker i hverdagen. På den måde bliver en ab-
strakt metode ofte ophøjet til en form for regel, 
under hvilken du skal gøre noget bestemt for at 
opnå noget andet.

Den amerikanske psykologiprofessor Barry 
Schwartz og hans kollega Kenneth Sharpe be-
skriver i deres bog om praktisk visdom, hvordan 
regler ofte etableres som en erstatning for tillid 
(Schwartz & Sharpe, 2010). De beskriver, hvor-
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faglige personale var der ikke blevet talt grundigt 
om selve intentionen, og der var derfor ikke tillid 
til, at alle ville arbejde loyalt og vedholdende med 
borgerens mobilitet. Derfor blev der indført regler, 
der desværre ikke gav mening i arbejdet med bor-
gerne. Men da personalet viste mod og tillid til at 
tage dialogen, åbnede det op for at udveksle, hvad 
der var vigtigt for dem, og hvordan de kunne ar-
bejde med det, der var vigtigt for borgeren. 

Denne lille case viser nogle af grundene til, at et 
pædagogisk grundlag ikke ’bare’ kan implemen-
teres. Et pædagogisk grundlag forudsætter både 
tillid og dialoger om intentioner – altså hvorfor vi 
vil arbejde for et eller andet. Og regler er blot en 
beskrivelse af, hvordan vi skal arbejde. Vi vil ar-
gumentere for, at vi – i arbejdet med at udvikle 
pædagogiske tilbud – primært skal have fokus på 
og undersøge intentionerne fremfor at lave regler.

I skrivende stund er vi stadig midt i projektet med 
læringsbogen. Og eftersom vi ser et pædagogisk 
grundlag som en pædagogisk praksis og ligeledes 
ser implementering som en praksis snarere end et 
produkt, er det vanskeligt at vurdere, hvor langt vi 
er i projektet. For implementering er aldrig noget, 
vi bliver færdige med. Det er noget, vi skal gøre 
hele tiden. Det er open-ended.
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gjort ved at gøre uddannelse gratis og ved for ek-
sempel at give SU til studerende, så de har et ek-
sistensgrundlag. Vi har en samfundsmodel, hvor 
vi tager vare på de folk, der ikke kan udnytte de 
muligheder, der er, af forskellige gode grunde. 

Vi kunne slet ikke tale om tillidsskabende ledelse 
på de danske arbejdspladser, hvis vi ikke havde 
udviklet denne samfundsmodel. Og tillid i et 
postmoderne komplekst samfund kræver også 
en særlig udgave af tillid. Vi kan ikke basere til-
lidsskabelse udelukkende på personlige relationer 
mellem mennesker i et så komplekst samfund, 
der er forbundet på så mange forskellige måder 
i vores globale verden. Så derfor er det også af-
gørende, at vi gennem århundreder har opbygget 
nogle samfundsinstitutioner, vi kan have tillid til; 
det, som Luhmann kalder ‘systemtillid’. Vi har 
nogle systemer, igennem hvilke man kan sige, 
at mistilliden er institutionaliseret. Der er sim-
pelthen nogle procedurer og regler, som gør, at 

Hvis ikke vi havde et så tillidsbaseret samfund, 
som vi har i Danmark, så ville muligheden for at 
tale om tillidsskabende samarbejde og tillidsska-
bende ledelse på de danske arbejdspladser ikke 
være til stede.

Tillidsniveauet er højt i Danmark. Det er det, fordi 
vi gennem århundreder har opbygget en særlig 
samfundsform, der bygger på den måske yder-
ste form for demokrati, vi kan få. Vi har opbygget 
samfundsinstitutioner, der inviterer de fleste til 
at få indflydelse. Man kan få, og man kan tage 
indflydelse, hvis man vil. Magtdistancen er lav, og 
magten er ikke centreret omkring nogle få rige, 
kloge eller dygtige mennesker; magten er distri-
bueret ud til mange forskellige magtcentre, og 
magten repræsenteres af nogle folkevalgte, som 
vi alle kan være med til at vælge. Vi har opbygget 
en samfundsmodel, hvor ideen er, at vi skal have 
et højt uddannelsesniveau, og at uddannelse ikke 
skal være for de få, men for de fleste. Det har vi 
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gaard Svendsen (Svendsen, 2012) og en tredje, 
som ikke beskæftiger sig med tillid, men med 
kommunikation, er W. Barnett Pearce (Pearce, 
2001). De tre tilsammen giver suveræne input til 
at omfavne tillidsbegrebet og konkretisere det i 
dagligdagens handlinger. Disse inspirationskilder 
har dannet bagtæppe for det videre begrebs-
arbejde med social kapital (Moltke & Graff, 2013) 
og med konkrete ledelses- og organisationsopga-
ver i Region Sjælland, hvor tillid og samarbejde er 
på dagsordenen.

Tillidsskabelse er ikke kun en ledelsesopgave. Det 
er en fælles opgave og en opmærksomhed, som 
alle i en organisation har til opgave at bestræbe 
sig på. Det foregår mellem mennesker, og det er 
derfor et kommunikativt fænomen. Derfor er ar-
bejdet med styrkelse af tillid og samarbejde på ar-
bejdspladserne i Region Sjælland konkretiseret i 
dialoger mellem de forskellige funktioner og posi-
tioner og med fokus på den fælles opgaveløsning. 

I en organisation som et hospital kan vi ikke 
grunde vores tillid udelukkende på den person-
lige relation, hvor vi gennem samvær i længere 
tid kan opbygge en tillid ud fra flere episoder, hvor 
vi oplever et tillidsfuldt samspil. I opgaveløsnin-
gen må vi tro på de øvrige fagprofessionelle, det 
vil sige mennesker, som vi måske bare har mødt 
ganske kort. Når vi befinder os i organisationer, vil 
det være relevant at tale om både individuel til-
lid, social tillid og systemtillid som grundformer 
for at skabe produktive forhold, der samtidig øger 
arbejdsglæden og skaber bedre betingelser for, at 
vi som ansatte oplever at kunne bruge vores viden 
og kompetencer. Derfor har videreudviklingen af 
projekt Tillid og samarbejde taget udgangspunkt 
i disse tre tillidsformer, og der er blevet arbejdet 
med at undersøge, hvor de enkelte arbejdsplad-
ser/afdelinger har skullet styrke tillidsdimensio-
nen. 

Den individuelle tillid skabes i de nære relatio-
ner, og selvom samfundet og organisationer i dag 
er komplekse, indgår vi stadig i relationer, hvor vi 
mødes med kolleger og har en direkte fysisk kon-
takt over længere tid. Tillid i denne sammenhæng 
har flere vinkler. Tillid er en interaktion mellem to 

vi ikke skal gå rundt og holde øje med hinanden 
hele tiden, og som kun kan fungere, hvis vi opnår 
personlig tillid. Det er et afgørende fænomen for 
tillidsbaseret ledelse, på samfundsplan såvel som 
på organisationsplan. 

Arbejdspladser som for eksempel hospitaler i Re-
gion Sjælland er stærkt præget af den samfunds-
model, vi har udviklet. Vi tror på de fleste, og vi tror 
på det meste på grund af den historiske udvikling, 
og fordi vi har udviklet et sundhedsvæsen med 
veluddannet personale og styringssystemer, som 
skaber tillid.

Så lad os starte med at være stolte af, at vi har 
et fantastisk fundament at udøve tillidsskabende 
ledelse på. Der er allerede et tillidsfundament at 
bygge videre fra. Men lad os ikke hvile i det. For 
der er mange gevinster at hente, når vi kontinu-
erligt har tillid som omdrejningspunkt for vores 
samfund og for vores arbejdspladser. For der har 
også gennem de sidste 15 års tid været en udvik-
ling i den offentlige sektor i Danmark, hvor mere 
kontrolbaserede styringsteknologier er blevet ind-
ført. Alle med det formål at få mere styr på, hvad 
vi bruger borgernes penge på. I sig selv en ganske 
glimrende intention. Der har blot været den bag-
side, at ensidig fokusering på at få styr på økono-
mien har ført til en uhørt kontrol og styring med 
de fagprofessionelle udøvere, så det indimellem 
har ført til absurde historier om, hvordan opga-
ven med borgerne er blevet løst. En tillidsreform 
blev lanceret som modsvar på dette. Tillid handler 
derfor også om at afbureaukratisere eller måske 
snarere at skabe en kombination af bureaukrati og 
tillid, der skaber de bedste betingelser for at vide-
reudvikle vores samfund og vores organisationer.

Det tillidsbaserede kan hurtigt blive til det mis-
tillidsbaserede, hvis ikke vi kontinuerligt dyrker de 
måder at kommunikere og strukturere på, som har 
øje for den skabende side af tilliden. Hvad vil det 
sige at skabe tillid? Hvordan får man øje på til-
lid – eller snarere hvordan oplever man tillid? En 
stor inspirationskilde til at definere tillidsbegrebet 
er Niklas Luhmann (Luhmann, 1999), som har 
skrevet en lille fin og nuanceret bog med titlen 
Tillid. En anden inspirationskilde er Gert Ting-
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responsiv kommunikation (Moltke & Graff, 2014). 
Evnen til at respondere på hensigtsmæssige må-
der i forskellige situationer med kolleger kan øge 
tillidsniveauet i en organisation. Så det, at man 
øver sig på god kommunikation i de nære relatio-
ner, kan faktisk styrke kulturen i organisationen. Et 
eksempel: En kollega kommer til dig med en sag, 
hvor han/hun ikke er helt tilfreds med din måde at 
gå ind i den på. Hvad vælger du at gøre i situatio-
nen? Reagere med forurettelse og give igen med 
samme mønt? Eller håndterer du den irritation, 
som måske opstår, og vælger at give en respons, 
som bringer jer fremad i en mulighedsorienteret 
retning ved at sige: „Det er ærgerligt, at du ikke 
er tilfreds, så hvad skal vi sammen gøre her, så 
vi får et bedre resultat?“ Det gælder om ikke at 
være for fastlåst i sit eget billede af, hvordan og 
med hvilken kvalitet opgaven skulle løses. Med sin 
respons giver man den andens udsagn betydning. 
Sådan en fælles ny orientering bidrager til, at til-
liden øges. Dette kommunikative forhold gælder i 
alle relationer i en organisation. Mellem kolleger og 
mellem ledere og kolleger. Denne træning i respon-
siv kommunikation er en væsentlig del af styrkelse 
af tillid og samarbejde.

Social tillid er afgørende og har med det fæno-
men at gøre, at vi ikke kan have tætte relationer 
til alle på en arbejdsplads. I et samfundsmæssigt 
perspektiv er social tillid afgørende for vores vel-
færdsstat, for eksempel har vi en norm om, at vo-
res skattekroner omfordeles gennem et system. 
Tilliden omfatter således mennesker, som vi ikke 
direkte har viden om. Vi er altså tillidsfulde på for-
hånd. I en organisatorisk kontekst betyder social 
tillid, at vi for det meste regner med vores kolleger, 
selvom vi ikke lige kender dem i dybden. Men idet 
vi arbejder inden for en fælles ramme med for-
holdsvis fælles mål, og vi ved, at vores kolleger har 
været igennem en ansættelsesproces, at de for 
eksempel har en relevant uddannelse og relevante 
erfaringer, så behøver vi ikke den meget nære re-
lation og det tætte bekendtskab for at have tillid. 

Et sådant samarbejde er dermed en form for en 
uformel institution med uskrevne regler, men in-
den for nogle organisatoriske rammer, som gør, 
at vi har tillid på forhånd. På en arbejdsplads er 

eller flere mennesker og må kontinuerligt opbyg-
ges. Tillid er en form for spring-ud-i-det-uvisse 
eller et risikabelt vovestykke, fordi vi ikke ved, om 
den tillid, vi udviser, bliver gengældt. Gengæl-
delse er en forudsætning for opbygning af den 
individuelle tillidsrelation. Der er en gensidighed i 
opbygningen, og den er derfor dynamisk. Jo flere 
erfaringer vi får med et andet menneske, jo mere 
kan vi tåle, at relationen ikke helt lever op til kravet 
om gengældelse. En stærk tillidsrelation kan godt 
tåle skår i rela tionen, men hvis det sker gentagne 
gange, kan tillidscirklen blive til en mis tillids cirkel. 
Den individuelle tillid bliver en form for kapital, der 
kan trækkes på, mens man samtidig bliver ved 
med at sætte ind på kontoen. En tillidsvækkende 
adfærd handler om at udvise tillid til andre, at 
være lydhør over for andres forventninger, at have 
en nogenlunde konsistent adfærd uden at blive 
stivnakket og samtidig at lade sig påvirke af an-
dres ideer om, hvordan ting skal gøres.

Det, der opbygger tillidsrelationen, er kommu-
nikation. Men ikke en hvilken som helst form for 
kommunikation. På en arbejdsplads handler det 
om, at alle oplever at blive betragtet som en væ-
sentlig person, der yder et relevant bidrag til ar-
bejdsfællesskabet. Tillid opstår, når vi anerken-
der og respekterer kollegers særlige bidrag til den 
fælles opgaveløsning, uden at vi nødvendigvis helt 
forstår eller præcist ved, hvad deres bidrag går ud 
på. Vi har tillid til, at de gør deres bedste. Tillid op-
bygges, når man kan håndtere, at der er forskellige 
måder at opfatte en situation på, forskellige måder 
at give faglige input på, og at vi ikke altid helt kan 
forudse, hvad der vil ske, eller hvilke konsekvenser 
vores valg og handlinger vil få. Med tillid styrker vi 
derfor tolerancen over for flertydighed, og det er 
centralt i relation til de komplekse forhold, der ofte 
er, når vi skal løse en opgave. Tilliden gør således, 
at vi kan rumme flertydighed, forskellige måder at 
gribe opgaver an på, uenighed og at vi formår at 
give lidt tid til at undersøge, hvad vi skal gøre, og 
give lidt af os selv. Det har den fordel, at vi derved 
forbinder motivation og arbejdsglæde med resul-
tater og produktivitet. 

Det er her, W. Barnett Pearce (2001) kommer ind 
i billedet. Han har inspireret til at udvikle ideen om 
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Systemtillid bliver vigtig, når vores verden og vo-
res organisationer bliver mere og mere komplekse 
og mindre forudsigelige. Udviklingen af systemer, 
hvortil vi kan have tillid, er nødvendig. I et sam-
fundsmæssigt perspektiv handler det om stats-
lige systemer som for eksempel uddannelses-
systemet, sundhedsvæsenet, opbygning af 
infrastrukturer og så videre. In stitutioner, som 
skal sørge for, at tillid kan opbygges og udleves. 
Alt dette via et skatteopkrævningssystem, der 
er forudsætningen for, at fællesskabet kan nyde 
godt af goderne og ikke behøver at skulle kontrol-
lere hinanden konstant. Kvaliteten af vores lands 
systemer har stor betydning for tillidsniveauet. 
Systemtillid er for eksempel organisationens re-
krutteringsprocedure, der gør, at vi kan have tillid 
til, at der ansættes nogle kompetente kolleger. 
Det er forskellige former for styringsteknologier, 
som skal hjælpe os med at koordinere og beslutte. 
At fokusere på opgaveløsningen og beskrive nogle 
strategiske intentioner, som skal hjælpe os med 
at navigere, er også en slags tillidssystem. 

Udfordringen er blot, at der er blevet indført så 
mange systemer til at kontrollere og dokumen-
tere, at det bliver oplevet som noget uhensigts-
mæssigt, der begrænser de gevinster, der er ved 
at basere sin styring på tillid. Så systemer er 
vigtige, og de skal være konsistente, selvom der 
dermed tabes spontanitet, men til gengæld vil en 
refleksiv anvendelse af og vurdering af, hvilke 
syste mer der kan understøtte vores samarbejde, 
udvikle tillid – ikke kun til systemerne, men også 
til de ledere, som beslutter, hvilke systemer der 
skal indføres. I styrkelsen af tillid og samarbejde 
ar bejder vi med dette med lederne. Ledelses-
mæssigt må man spørge: Hvilket minimum af 
systemer og strukturer har vi brug for til at un-
derstøtte koordinering og beslutninger og skabe 
et fundament af tillid, og hvor må vi absolut ba-
sere vores ledelse på social tillid og arbejde med 
at videreudvikle den sociale tillid, der allerede ek-
sisterer? 

Tillidsskabende samarbejde er alles ansvar, og til-
lidsskabende ledelse er også afhængig af gensi-
dighed. Det er dog afgørende, at ledere reflekterer 
over, hvordan rammer, vilkår og styring kan give 

samarbejdet og det, at vi vægter samarbejdet 
og kvaliteten af vores samarbejde højt, en del af 
den sociale tillid. Ved at fokusere på at udvikle 
samarbejdet gør vi os tillidsværdige over for hin-
anden. Gennem samarbejdsrelationer på tværs af 
afdelinger, på tværs af fagligheder og på tværs af 
funktioner og positioner udvikles den sociale tillid, 
ved at selve samarbejdet er omdrejningspunkt for 
opgaveløsningen. Vi er hinandens forudsætnin-
ger, og samarbejdet bliver en form for strukturelt 
holdepunkt. En betingelse for, at vi kan udvikle og 
vedligeholde den sociale tillid, består i, at vi ser 
alle omkring os som organisationsmedlemmer, 
der ønsker at bidrage til det fælles. Den sociale 
tillid er kittet i det bredere samarbejde. Det er, når 
vi sammen med flere kolleger indgår i midlertidige 
og korterevarende opgaver, og hvor der hurtigt skal 
opbygges tillid og respekt, så opgaven løses med 
kvalitet og inden for en afgrænset tidsramme. 

En vigtig inspirationskilde er Jody Gittells forsk-
ning i samarbejde på hospitaler (Gittell, 2012). 
Og det er arbejdet med social tillid via fælles 
mål, gensidig respekt og rettidig kommunikation 
er elementer i opbygning af tillid og samarbejde. 
Social tillid kan ses som en produktionsfaktor for 
både samfund og organisationer, og social tillid 
kan skabe en bedre og mere produktiv opgaveløs-
ning, der minimerer transaktionsomkostninger og 
giver større tilfredshed og mere arbejdsglæde.

Det er vigtigt at drøfte og nuancere kontrolbe-
grebet – på samme måde som med tillidsbegre-
bet. Tillidsrelationer på en arbejdsplads udvikles   
inden for en ramme, og den ramme har at gøre med 
forventningsafstemning omkring opgaveløsning, 
kom petencer og samarbejde og omkring kvali-
tet. Dette kunne måske kaldes den kloge praksis 
med kontrol og tillid i forening. Luhmanns begreb 
systemtillid er anvendeligt i forhold til kontrolbe-
grebet. I en moderne kompleks organisation kan 
vi som nævnt ikke basere sammenhængskraft på 
personlig tillid alene. Der er systemer nød vendige. 
Man kunne kalde dette institutionaliseret mistil-
lid for at styrke tillid. Blot skal vi have et løbende 
kritisk reflekteret forhold til disse systemer, så de 
ikke bliver til selvrefererende systemer.
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Retfærdighed skal ses i forhold til arbejdsfælles-
skabet og opgaveløsningen og handler mere om, 
hvorvidt man har processer og spilleregler for, 
hvordan man for eksempel bliver involveret i foran-
dringstiltag – uden at det dog bliver for  rigide reg-
ler. Gode arbejdsspørgsmål kunne være: „Hvordan 
håndterer vi forskelligt arbejdsansvar?“, „Hvordan 
er der tydelig kommunikation om beslutninger?“, 
„Hvordan håndterer lederne en situation, hvis der 
skal balanceres mellem arbejdsfællesskabet og 
den enkelte, for eksempel i situationer hvor der 
måske skal tages et bestemt individuelt hen-
syn?“, „Hvilke værdier har vi i forhold til involvering 
i beslutninger og for an dringer?“ Disse spørgsmål 
kan hjælpe til med at have fokus på tillid og der-
med øge hele den sociale kapital.

4 . Feedback, der styrker evnen til at samarbejde 
og skaber tillid
Tillid næres af en udpræget læringskultur. En del 
af denne læringskultur bygger på feedback, hvil-
ket betyder, at man kontinuerligt arbejder med 
at vedligeholde og udvikle konstruktive former 
for respons til hinanden i forhold til kvaliteten i 
samarbejdet. „Hvordan sørger vi for at aftale fe-
edback i forbindelse med for eksempel afslutning 
af en opgave?“, „Hvor gode er vi til at tage temaer 
op over for hinanden, når vi gerne vil drøfte, om 
vi bruger vores kompetencer og viden godt nok?“, 
„Hvordan går vi til hinanden, når der skal siges 
svære ting, som er af mere personlig karakter?“ 
Hvis man virkelig begynder at arbejde mere struk-
tureret og reflekteret på sådanne måder, vil man 
opleve, at tillid bliver en meget god og kærlig ven, 
og borgere/kunder vil mærke en kvalitetsforskel i 
samarbejdet.

Tillidsskabende ledelse udfolder sig også i hold-
ninger og kommunikation. En organisation med 
en høj grad af tillidsskabende ledelse: 

• understreger kollegaskabet som vigtigt
• sætter arbejdsfællesskabet og opgaveløsnin-

gen som højeste kontekst
• udviser selv tillid og beder om feedback
• er tydelig om vilkår og rammer for jobbet

mulighed for, at det tillidsskabende samarbejde 
overhovedet bliver en realitet. 

Tillidsskabende ledelse handler om at skabe 
lejlighed til eller betingelser for, at tillid kan udvik-
les. Der er især fire omdrejningspunkter for tillids-
skabende ledelse, som kan understøtte øget tillid 
(Moltke & Graff, 2015):

1 . Borgerperspektiv og værdiskabelse som 
guideline for samarbejde
Tillid vokser og udvikles, især når man via sam-
arbejdet og i opgaveløsningen stiller spørgsmål 
som: „Hvad er borgernes behov, som de udtrykker 
det?“, „Hvad får vi øje på, når vi tager et helheds-
perspektiv på opgaveløsningen?“, „Hvilken værdi 
skal vi være med til at skabe, og hvordan bidrager 
vi med hver vores faglighed eller indfaldsvinkel til 
denne værdiskabelse?“ Sådanne spørgsmål hjæl-
per til, at tillid kommer til at fylde mere, og man vil 
opleve en større tilfredshed ved at gå på arbejde.

2 . Strukturer og ledelse, der understøtter relati-
oner og samarbejde
På arbejdspladser er der mange forskellige funkti-
oner. Der er systemer og strukturer, måder hvorpå 
man organiserer arbejdet, og ledelse/ledere, der 
har til opgave at skabe rammer for opgaveløsnin-
gen. Her vil tillid især udvikle sig, hvis man stiller 
spørgsmålene: „Mon vi organiserer os på en måde, 
der hjælper til, at vi samarbejder bedre?“, „Under-
støtter vores ledere ved deres rammesætning, at 
vi bruger samarbejdet som middel til bedre op-
gaveløsning?“, „Bliver vi målt individuelt, eller er 
der fokus på at belønne samarbejdet?“, „Hvilke 
strukturer som for eksempel grupper, teams el-
ler projektarbejde understøtter et kompetent og 
kvalificeret samarbejde med fokus på borgernes 
perspektiv?“

3 . Processer og handlinger, der øger oplevelsen 
af retfærdighed
Tillid næres især ved, at man forholder sig til, 
hvordan oplevelsen af retfærdighed er imellem 
kolleger og i forhold til leder-medarbejderrelatio-
nen. Tillid er tæt knyttet til arbejdsopgaverne og 
ikke til, om man hver især får det, som man helt 
individuelt mener, at man kunne have behov for. 
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• har mod til at ændre en procedure eller et sy-
stem, hvis det ikke længere opleves som vær-
diskabende.

Med kontinuerligt fokus på de forskellige tillids-
former og med løbende dialoger om, hvor der skal 
sættes ind og styrkes, kan man som arbejdsplads 
komme langt med at basere opgaveløsning på til-
lid og samarbejde.

• gør det klart, at man tager problemer og ud-
fordringer op, lige når de er der, og at alle har 
det ansvar

• lytter og inddrager synspunkter fra medar-
bejderne og gør klart, hvad der besluttes og 
hvorfor

• bestræber sig på at gennemføre fair processer 
i forhold til forandringer og beslutninger

• arbejder nuanceret og reflekteret med organi-
sationens styringsteknologier

Denne artikel indgår som kapitel i bogen „Tillidsskabende ledelse i offentlige organisatio
ner“, Forlaget Mindspace, 2017 .
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er et komplekst begreb med en indbygget mod-
sætning.

Paradoksfigur: Tillidsskabende ledelse

TILLID              LEDELSE

FIGUR 1 . PARADOKSET TILLIDSSKABENDE 
LEDELSE 

Ledelse er i betydelig grad et rationelt og resul-
tatorienteret begreb, der er styret af en klar hen-
sigtslogik. Ledelse er funktionelt. Det er et såkaldt 
transitivt begreb, der er til for noget andet end sig 
selv. Det er noget, man gør for at opnå noget an-
det. Ledelse er eksekverende. Det er en fokuseret 
proces, der virker ved at reducere en situations 
mulighedsrum til nogle få optimale alternativer.

Anderledes er det med tillid. Tillid er et intransitivt 
begreb i den forstand, at det er et formål i sig selv. 
Tillid er simpelthen et fænomen, der er godt i sig 
selv. Samtidig er tillid et grænseløst fænomen, 
der hele tiden bevæger sig ud over det trygge, det 
vedtagne, det konforme og det evidente. En stærk 
tillidskultur skaber simpelthen nye muligheds-
rum. Filosofisk set kan man sige, at der er noget 
insisterende og kompromisløst over tillidsbegre-
bet. Derfor finder tillidsbegrebet sig ikke i at blive 
underlagt en stram og formålsbestemt organisa-

Der er mange grunde til, at tillidsskabende ledelse 
er et interessant begreb at arbejde med for en 
moderne organisation. Tillid er en uomgængelig 
ingrediens i enhver relation – også den profes-
sionelle. Det giver mening at arbejde organisa-
torisk med tillid, simpelthen fordi tillid allerede er 
til stede i relationerne mellem ledere og medar-
bejdere og ikke mindst i relationerne mellem fag-
professionelle og borgere, patienter og pårørende. 
Derudover er der efterhånden udbredt evidens 
for, at en stærk tillidskultur skaber både værdi på 
bundlinjen og kvalitet i opgaveudførelsen.

Men tillidsskabende ledelse er også et interes-
sant fænomen ud fra en ren filosofisk betragt-
ning. Tillid og ledelse er nemlig et umage ordpar, 
der spænder over en indbygget kontrast eller 
modsætning. Og måske er det netop i forståelsen 
af det kontrastfyldte og paradoksale i begrebet, 
at tillidsskabende ledelse har sit egentlige poten-
tiale.

Filosofiske analyser er i reglen skeptiske over 
for friktionsfrie begrebskonstellationer. Således 
også den filosofiske analyse af tillidsskabende 
ledelse. I nogle sammenhænge bliver tillidsska-
bende ledelse præsenteret som et friktionsfrit 
win-win-begreb, der uproblematisk skaber både 
værdi på bundlinjen og glade medarbejdere. Men 
erfaringen viser, at tillidsskabende ledelse ikke er 
problemfrit, og at det er alt andet end en ligefrem 
implementeringsopgave. Tillidsskabende ledelse 
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drig helt kan få styr på, og som aldrig helt går op i 
forhold til organisationens øvrige ledelseslogikker 
og -systemer.

Man kan sige, at der er noget farligt ved tillids-
begrebet set fra et organisatorisk og ledelses-
mæssigt synspunkt. Det er nemlig ikke bare or-
ganisationen, der skaber tillidskulturen, men også 
tillidskulturen, der skaber organisationen. Virknin-
gen af tillidsskabende ledelse må gå begge veje.

Tillidsskabende ledelse er farlig, fordi tillid er mere 
end tilregnelighed. Tillid handler ikke bare om at 
kunne stole på systemer, procedurer og aftaler. 
Det er et begreb, der tillige rummer en eksistentiel 
dimension. Tillid er en attitude. Det er en positiv 
forholden sig til uvisheden. En forventningsfuld 
investering i relationen. Det er et begreb, der in-
deholder en villighed til at risikere noget, og som 
fordrer, at man gør sig afhængig af den anden og 
endda sårbar. Tillid indeholder en grad af ydmyg-
hed, nysgerrighed og undren. Det er et begreb, der 
kræver af os, at vi ikke bare sætter os selv i spil 
og lærer at kommunikere og præstere og iscene-
sætte os efter spillets regler, men at vi også vover 
at sætte os på spil for alt det, der er godt, sandt og 
skønt i organisationen.

FASTHOLD PARADOKSET!
Formuleret kort, kan man sige, at tillid ikke virker, 
hvis det reduceres til et taktisk ledelsesinstru-
ment, der kun er sat i verden for at øge en pro-
duktivitet eller styrke en økonomisk bundlinje. 
Tillid lader sig ikke sådan reducere til en ledelses-
genstand som et tavlemøde eller et mus-skema. 
Derfor handler det om at fastholde paradokset, 
hvilket vil sige at fastholde, at der er noget i til-
lidsbegrebet, der ikke uden videre lader sig lede.

Et paradoks er kendetegnet af to ting. For det før-
ste er et paradoks ikke et problem, der skal løses, 
men et vilkår, man skal lære at leve med. For det 
andet indeholder et paradoks en dobbelt dyna-
mik, hvor de to begreber i paradokset på en gang 
tiltrækker og frastøder hinanden. Hvis tillidsska-
bende ledelse skal lykkes, handler det om på én 
gang at fastholde kontrasten imellem begreberne 

tionslogik. Tillidsskabende ledelse er vanskeligt, 
fordi der på en gang er noget åbnende og noget 
lukkende i begrebet.

TILLID SKAL OPLEVES
Egentlig skal tillid slet ikke styres og kontrolleres, 
men i stedet slippes løs i en organisation. Tillid 
skal ikke mestres. Det er ikke en kompetence. Fi-
losofisk set er tillid et livsverdensfænomen. Det er 
et ubetinget anliggende, der har sin egen ret. Den 
tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas har i 
sin klassiske samfundsteori skelnet skarpt imel-
lem systemverdenen og livsverdenen. Systemver-
denen er det offentlige rums logik domineret af 
politiske, økonomiske og markedsmæssige syste-
mer. Systemverdenen betjener sig af en rationel 
og instrumentel logik og er et uomgængeligt vil-
kår i det moderne arbejdsliv.

Livsverdensfænomenerne er derimod mere na-
turlige og spontane. Livsverdenen er optaget af 
etik, værdier og identitet og udtrykkes i begreber 
som for eksempel håb, lykke, tillid, mening, pas-
sion og kærlighed. Livsverdensfænomenerne er 
med andre ord subjektive oplevelseskategorier 
over for systemverdenens mere objektive viden-
skategorier. Livsverdenen udvikles ikke gennem 
en rationel analyseproces, den følger en mere 
flygtig, paradoksal og ubetinget logik. Habermas 
argumenterer for, at der i det moderne samfund 
pågår en betydelig kolonisering af livsverdenen fra 
systemverdenen, og peger på, at livsverdensfæ-
nomenerne ofte er sårbare og skrøbelige i mødet 
med systemverdenens dominerende logikker.

Set udefra kan tillidsskabende ledelse på mange 
måder opfattes som endnu et eksempel på 
 systemverdenens kolonisering af livsverdenen. 
Især hvis tillid reduceres til en ledelsesgenstand, 
der skal måles og vejes efter systemverdens lo-
gikker. Pointen med denne artikel er, at en sådan 
kolonisering af tillidsbegrebet må undgås, hvis 
tillid skal virke og skabe værdi i organisationen i 
det lange løb. Tillidsskabende ledelse må i stedet 
etableres som et paradoksalt fænomen i organi-
sationskulturen. Tillid må forblive et livsverdens-
fænomen, som den rationelle i organisationen al-
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Tillidsskabende ledelse er også en indirekte pro-
ces. Tillid kan ikke forlanges, men kun fortjenes. 
Opgaven for den tillidsskabende leder er ikke bare 
at implementere tillidsskabende foranstaltninger, 
men at integrere tillidsbegrebet i det personlige 
lederskab. Tillidsskabende ledelse handler lige så 
meget om at være tillidsværdig som at udvise til-
lid til andre.

TILBAGE TIL TILLIDEN
Måske er arbejdet med tillidsskabende ledelse 
overordnet set et udtryk for, at offentlige orga-
nisationer er gået for langt i udbredelsen af ra-
tionelle og strategiske ledelsesregimer som New 
Public Management og lignende. Arbejdet med 
tillidsskabende ledelse synes at etablere sig på 
en erkendelse af, at relationelle, motivations-
mæssige og i det hele taget menneskelige udfor-
dringer ikke kan løses alene gennem systematiske 
og teknologiske implementeringer.

Måske er arbejdet med tillidsskabende ledelse et 
udtryk for en tilbagevenden til en mere naturlig 
ledelsesfilosofi – og måske endda en mere nor-
disk ledelsesfilosofi. Midt i en professionaliseret 
tidsalder har vi tilsyneladende stadig brug for at 
udtrykke os i almenmenneskelige kategorier. Vi 
har tilsyneladende stadig brug for at opleve livs-
verdensfænomenerne i det dagligdags arbejdsliv. 
Tillidsskabende ledelse er et spændende pro-
jekt, fordi det kalder mennesket frem i lederen og 
medarbejderen, og det lover godt for mange af de 
opgaver, som den offentlige organisation i dag 
kæmper med. 

og samtidig dyrke deres indbyrdes synergi. For 
at gøre det må den gode leder kende og studere 
både systemverdensfænomenerne og livsver-
densfænomenerne.

Tillidsskabende ledelse er ikke bare en strategisk 
tænkning, som koncernledelsen kan lægge ned 
over organisationen, men derimod noget, der må 
gro frem i organisationen, og som måske endda 
kan ende med at få et helt andet udtryk end det, 
ledelsen i udgangspunktet havde forestillet sig.

Lakmusprøven for, om tillidsskabende ledelse 
kan lykkes, er, når fænomenet ikke bare skaber en 
sund bekymring blandt medarbejderne om, hvad 
fænomenet kommer til at betyde for deres kon-
krete arbejdsprocesser, men at det også skaber 
en sund bekymring i topledelsen om, hvad det 
kommer til at betyde for dens mulighed for at be-
vare kontrol med og overblik over organisationen. 
Det gælder for enhver tillidsrelation, at begge par-
ter må sættes på spil i relationen. Tillid starter i 
sårbarhed.

Tillidsskabende ledelse tager tid. Tillid er et af de 
begreber, der hurtigt kan ødelægges, men som 
tager lang tid at bygge op. Derfor kan det være en 
god ide at bygge initiativerne med tillidsskabende 
ledelse op omkring den tillid, der allerede eksiste-
rer i organisationen, fremfor at italesætte det som 
noget radikalt nyt. I virkeligheden er opgaven ikke 
så meget at skabe tillid som at bevare og dyrke 
den tillid, der allerede er til stede i organisationen.

Denne artikel indgår som kapitel i bogen „Tillidsskabende ledelse i offentlige organisatio
ner“, Forlaget Mindspace, 2017 .
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ph.d., partner i joint action. Han fokuserer i både 
sit konsulentarbejde og sin forskning på at ud-
vikle kvaliteten i tværfaglige og tværsektorielle 
samarbejdsprocesser, primært i offentlige orga-
nisationer. 

SUNE BJØRN LARSEN er organisationspsy-
kolog og ph.d.-studerende hos professor Ralph 
Stacey ved Hertfordshire University. Sune Bjørn 
Larsen har arbejdet med kompleksitetsteori gen-
nem flere år både som leder og konsulent. Han 
har skrevet flere artikler om emnet og har erfaring 
fra organisationspsykologiske opgaver for private 
og offentlige organisationer. Som leder stoppede 
han op og begyndte at udforske begrænsningerne 
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TOMMY KJÆR LASSEN, ph.d., ekstern lektor, 
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MICKI SONNE KAA SUNESEN er ph.d. i or-
ganisatorisk læring, kompetenceudvikling og 
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gogik på skole og dagtilbudsområdet. Han har en 
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Aalborg universitet i Danmark. 
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