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NR. 1
Kære læser. Velkommen til et nyt nummer af Relationel Praksis, som jeg håber, vil inspirere dig
og dine kolleger. Tidsskriftets formål er at sprede
inspiration fra praktikere til praktikere, og det er
en glæde at kunne udgive netop disse fire spændende og perspektivrige artikler. Må de bringe dig
godt ind i det nye år.

GRO EMMERTSEN
LUND

Artiklerne tager på hver deres måde emnet kulturudvikling i organisationer op. Kulturudvikling
er noget, der i disse år og i stigende grad interesserer praktikere, konsulenter og ledere. At arbejde med organisationskultur vil sige at udfordre
grundlæggende antagelser, etablerede praksisser
og vanetænkning med det formål i fællesskab at
rydde op i det uhensigtsmæssige og give plads
til noget mere ønskværdigt. Det er ikke nogen let
eller entydig opgave, og ofte er det to skridt frem
og ét tilbage. Ledelse, der skaber retning og afklaring, er vigtig, men også ledelse, der inddrager og
kan tegne tydelige visioner. Ligesom følgeskab er
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centralt og et fælles engagement til at ville se kritisk på egne og fælles antagelser. Kulturudvikling
i organisationer er netop ikke kontekstløs, men
foregår i organisationer, der er i sat i verden for at
løse nogle bestemte opgaver, og må derfor ske på
forskellige måder. De kulturtræk, man ønsker at
afvikle, og dem, man ønsker at styrke, skal med
formodet sandsynlighed kunne understøtte medarbejdere og lederes fælles håndtering af organisationens opgaver. Hermed må der nødvendigvis
sættes fokus på organisationens kerneopgave og
eksistensberettigelse. Med Ole Fogh Kirkebys ord
handler det om kerneopgaven og ydelserne omkring den.
I den første artikel udfolder jeg sammen med John
Winslade, hvordan skolens håndtering af samspilsproblemer hænger sammen med kulturen på
skolen. Artiklen udspringer af min ph.d. om usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen, som
John Winslade var vejleder på. Eksklusionspro-
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cesser af elever og deres forældre opstår – uden
at det er hensigten - i kølvandet på bestemte
måder at håndtere samspilsproblemer i skolen på,
hvilket er yderst uhensigtsmæssigt for alle involverede. Vi peger derfor på, hvordan ændringer af
skolekulturen og dens grundlæggende antagelser
kan forebygge eksklusionsprocesser. Målet er ikke
at skabe en konfliktfri skole, men at udfolde hvilke
inkluderende praksisser, som skolens professionelle kan bruge, når elever kommer i vanskeligheder i skolen, og genoprette beskadigede relationer
og genoprette elevernes værdighed.
I den følgende artikel inviterer Joakim Lilholt os
med ind i Tandlægeforeningens maskinrum. Som
direktør fortæller Joakim om den kulturudvikling,
som han kom til at stå i spidsen for; om de mange
svære overvejelser, de mange mindre delprojekter
og behovet for en overordnet forståelsesramme,
der kunne give retning til og guide medarbejdere
og ledere i deres indbyrdes koordinering og kommunikation om organisationens fremtid.
I den tredje artikel får vi indblik i arbejdet på et
socialpsykiatrisk botilbud, hvor ledelse af læring i
et beboerperspektiv forstås som kulturskabende
ledelse. Artiklen har Nille Jensen, der er leder på
botilbuddet, og jeg skrevet. Sammen folder vi de
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centrale begreber ud i det socialpsykiatriske arbejde og ledelsen heraf. Når ledelse tager afsæt
i organisatorisk læring udfra et beboerperspektiv,
sættes der rammer og retning for udvikling af relationer og et professionelt kollegialt samarbejde.
I den sidste artikel indvier Birgitte Jacobsen og
Maja Loua Haslebo os i den kulturforandring, som
dagplejen i Glostrup har gennemført. Birgitte Jacobsen blev ansat til at stå i spidsen for en kulturforandring, og Maja Loua Haslebo og Birgitte
Jacobsen fortæller åbenhjertigt om de grundlæggende overvejelser og skridt i processen frem
mod en succesfuld og revitaliseret dagpleje, hvor
dagplejernes professionalisme og organisatoriske
medlemskab blev styrket markant.
Sluttelig vil jeg sige tak til forfatterne, der modigt
har åbnet døren for deres praksiserfaringer, sat
ord på disse og inviteret læserne indenfor. Også
en tak til redaktør Marianne Kølle for invitationen
til at være gæsteredaktør og for samarbejdet.
God læselyst!
Gro Emmertsen Lund,
gæsteredaktør på Relationel Praksis
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HÅNDTERING
AF SAMSPILS
PROBLEMER
I SKOLEN
– ET SPØRGSMÅL OM SKOLEKULTUR

ABSTRACT: HANDLING INTERACTION PROBLEMS IN SCHOOL
Responding to interactive troubles in schools can create processes of exclusion and marginalization. Certain basic assumptions can become knitted into school culture in ways that give rise to
specific exclusionary practices. However, it does not have to be this way. Inclusionary ways of
responding to interactive troubles can also be produced, given a school culture that nurtures relational ways of engagement. This article presents such relational practices and argues thoroughly
for their use.
GRO EMMERTSEN
LUND

JOHN WINSLADE

ARTIKLENS FORMÅL
Samspilsproblemer i skolen involverer mange
mennesker: elever, lærere, ledere, forældre og vejledere, og de kan have alvorlige negative effekter,
såsom ødelagte relationer, marginalisering og
eksklusion (Lund, 2017). De kræver mange resurser, både økonomiske, mentale, sociale og relationelle. Sommetider virker det umuligt for lærere
at klare de udfordringer, som de møder i klasselokalet. Elever er ofte frustrerede og føler sig
misforståede eller fanget i negative positioner/
roller. Forældre er nedslåede over de beskrivelser,
skolen foretager af deres barn som problematisk.
Og ledere bestræber sig på at støtte deres lærere
i situationer med vanskelige samspilsproblemer,

6

mens de samtidig skal mediere og konflikthåndtere mellem parterne.
Vi håber med denne artikel at vise, hvordan alt
dette hænger sammen med skolekultur. Samtidig peger vi på behovet for forandring af skolekulturen, når det gælder håndteringen af samspilsproblemer i skolen. At ændre på kulturen og
praksis er ikke let, men det kan lade sig gøre. For
rent faktisk behøver ingen at blive fanget i samspilsproblemer i skolen, ej heller kategoriseret af
dem. Når skolekulturer er inkluderende og har et
klart formål, fremkommer der veje til håndtering
af samspilsproblemer, som kan lede til bedre resultater, bedre fremtidsudsigter og i sidste ende
bedre sociale verdner.

RELATIONEL PRAKSIS

AT BLIVE TIL NOGEN I SKOLEN
Børn i skolen er på den særlige opgave at blive til
nogen (Wexler, 1992; Smyth & Hattam, 2004;
Winslade & Williams, 2012). De er i færd med at
lære mere end boglig viden og færdigheder, nemlig at udvikle sociale færdigheder og blive borgere
i samfundet. Skolen er således central for børn og
unges sociale og psykologiske udvikling og vital
for deres mentale trivsel og sundhed. Det er derfor
vigtigt for en skoles miljø, at det er inkluderende,
anerkendende og tillidsfuldt (Rasmussen, Pedersen & Due, 2015).
SAMSPILSPROBLEMER
I løbet af en skoledag kan samspilsproblemer let
inkludere konflikter, mobning, drillerier, misforståelser og andre relationelle eller kommunikative
kontroverser. Begrebet er oversat fra det engelske interactive troubles og stammer fra Smyth
og Hattam (2004), der forklarer, at sådanne problemer opstår, når elever er forhindret i fuldt ud
at deltage i skolens undervisning og fællesskaber
på grund af vanskeligheder med at forstå lærernes „koder“. Mens lærere på den anden side lader til ikke at kunne finde hoved og hale i, hvad
eleverne siger og gør. Ofte fører det til, at elever
bliver skældt ud og holdt individuelt ansvarlige
og måske sendt udenfor døren, på kontoret, hjem
eller på anden vis sanktioneret. Målet er ikke en
fuldstændig konfliktfri skole, selvom færre konflikter og færre negative følgevirkninger af konflikter er ønskværdige. Målet er at udvikle måder
at håndtere samspilsproblemer i skolen på, så de
fører til læring, omsorg, gensidig forståelse og
genetablering af beskadigede relationer og det på
en sådan måde, at eksklusion, stigmatisering og
marginalisering ikke bliver resultatet. For at kunne
udvikle inkluderende praksisser må skolen kigge
på sin kultur, politikker og nuværende praksisser
og identificere barrierer for læring og deltagelse.
SKOLEKULTURER OG SAMSPILS
PROBLEMER
Når skolens professionelle skal reagere og håndtere konflikter og problemadfærd, engagerer de
sig i samtaler og handlinger, der baserer sig på
grundlæggende antagelser og dominerende dis-

kurser. Hvilke antagelser og diskurser der er i spil,
og hvordan skolens professionelle agerer – hvilke
handlinger, praksisser, sprog og tænkemåder de
bruger – er yderst vigtigt for de efterfølgende begivenheder, for hvordan relationerne udfolder sig
og i sidste ende for skolens kultur som helhed.
Giroux og McLaren (1992) påpegede, at nogle
samtaler og praksisser kan gøre elever og deres
forældre tavse i særlige situationer ved netop
ikke at lade dem tale eller få en stemme. Roman
(1996), Fine (1990) og Winslade og Williams
(2012) fandt, at nogle elever tier stille på grund
af frygt, håbløshed eller fremmedgjorthed. Data,
som blev indsamlet i forbindelse med ph.d.'en
Making Exclusionary Processes in Schools Visible, tyder på, at traditionelle måder at håndtere
problemer i skolen på ofte både lukker munden på
og siden hen ekskluderer elever og deres familier
fra skolen (Lund, 2017).
Smyth og Hattam (2004) påpeger, at i mange
skoler bliver „adfærd, fremmøde og fremgang
uforvarende konstrueret som den individuelle
elevs ansvar. Afvigelser medførte øjeblikkelig påtale, der resulterede i forudsigelige konsekvenser,
som altid blev officielt afsat i form af manglende
deltagelse af den studerende til at tage personligt
ansvar“ (s. 168). Smyth og Hattam (2004) fandt
i deres forskning om frafald og tidlig afbrydelse
af skolegang tre forskellige skolekulturer med
betydelige implikationer for inklusion og eksklusion, såvel som for elevers tilblivelsesprocesser.
De navngav de tre kulturer: den aggressive, den
passive og den aktive skolekultur. I skoler med en
aggressiv skolekultur fandt man den højeste forekomst af frafald, men også i skoler med en passiv skolekultur var frafaldet højt. Kun den aktive
skolekultur gav mulighed for inkluderende måder at håndtere samspilsproblemer på, og derfor
forebyggede den aktive skolekultur til en vis grad
frafald og tidlig afbrydelse af skolegang. I figur 1
nedenfor præsenteres de tre skolekulturer, som
Smyth og Hattam fandt (2004, s. 164-165).
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FIGUR 1. SKOLENS KULTURELLE GEOGRAFI I FORHOLD TIL FRAFALD
KULTURFORM

AGGRESSIV

PASSIV

AKTIV

Skoleklima

Frygt, undertrykte stemmer, vrede
Nogle elever „svarer igen“
Bliver behandlet som børn

„Korrekte“ holdninger – få handElevstemmer i spil
linger
Handlekraftig
Kæmper for at ændre ungdommens Uafhængighedskultur
„natur“
Nogle elevers liv afskrives
Afhængighedskultur
Behandlet med ligegyldighed

Inklusion/ekslusion „Ballademagerne“ fjernes

Dem, der ikke passer ind, lader man
„sive ud“

Dem, der traditionelt set passer
mindst ind, bydes mest velkommen

Undervisning

Hierarkisk bestemt
Stram lærerstyring underminerer
elevers positive selvbilleder

Intention om at være relevant i
forhold til elevers liv, som dog ikke
bliver integreret i undervisningen

Forhandles med eleverne med udgangspunkt i deres interesser og liv.
Forbundet med elevernes liv.
Respekt for populærkulturen.
En socialkritisk dimension

Elevers liv og følelser

Der er ikke plads til at tage sig af
elevers følelser

Anerkender elevers følelser, men
forholder sig ureflekteret til dem

Lytter og involverer elever
En tillidsfuld atmosfære

Adfærdsledelse

Politikker og vejledninger rettet mod Forsøg på at handle retfærdigt,
Adfærdsledelse ses generelt som et
at styrke regeloverholdelse
men skolen fanges i modstæningen undervisningsspørgsmål
mellem at ville handle anderledes og Elever deltager i rammesætning
Krav om underkastelse
samtidig ikke besidde den underlæggende filosofi.
Bekymring bliver selvopfyldende
profetier

Fleksibilitet

Krav om overholdelse og underkastelse

Forsøg på fleksibilitet, men fortolket Respektfuld overfor elevers livsssiaf studerende som inkonsekvent og tuation og behov for fleksibel tilretmanglende forståelse
telæggelse

Pædagogik

Overvældende måde at behandle
studerende på
Overreaktive og paranoide lærere

Uinteressant klasserumspraksis og
kedelig læseplan
Masser af dårligt ledede læreprocesser

Udvider elevernes kulturelle landskab
Elever behandles som voksne
Forhandling af metoder og indhold

Omsorg/

Nultolerance overfor drillerier, chika- Omsorg/opmærksomhed, men fonerier, sexism, racisme og klassisme kuseret på fejl, mangler, problemer
og individer

Er aktivt forbundet med elevernes
liv og optagethed

opmærksomhed

Anerkender vigtigheden af alterUtilstrækkeligt med tid, færdighe- nativer, perspektivskifte og „nye
der, metoder og forpligtelser til at
indgange“ til fællesskabet
give den rette omsorg/opmærksomhed
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Det er vores overbevisning, at det er muligt at
ændre skolekulturer således, at de understøtter
elevers tilblivelsesprocesser på værdig vis. Dette
indebærer at styrke relationelle praksisser, som
muliggør lytning, inviterer til dialog og perspektivskifte, udfolder nysgerrighed, gør brug af et
anerkendende sprog og påtager sig det etiske ansvar at hjælpe alle elever i deres tilblivelsesproces.
Enhver begivenhed og enhver samtale i skolen indeholder potentialer for elevers tilblivelsesprocesser, og det er skolens fornemmeste opgave at give
plads til potentialerne, hjælpe med at frembringe
dem, navngive dem og fejre dem.
EKSKLUDERENDE MÅDER AT HÅNDTERE
SAMSPILSPROBLEMER I SKOLEN PÅ
Tetler, Hedegaard-Sørensen, Emtoft og Ulvseth
(2012) og Graham (2008) påpeger, at den forklaringsmodel, der i årtier har været styrende,
når det gælder udfordringer omkring inklusion,
er grundlæggende individfokuseret. Særligt den
tænkemåde, der er fokuseret på problemer, individer og fejl/mangler, fører til kommunikation med
negative implikationer, effekter og indvirkning på
relationer og elevers tilblivelsesproces, hvilket i
sidste ende producerer eksklusion (Lund, 2017;
Graham, 2008). Baseret på en grundig undersøgelse af de måder, hvorpå skoler reagerer og
håndterer samspilsproblematikker, konkluderer
Lund (2017), at:
1. håndtering af samspilsproblemer, der er baseret på fejl-/mangel-, problem- og individtænkningen, producerer eksklusionsprocesser.
2. forældre og elever, der ikke er marginaliserede,
kan blive det.
3. Sådanne marginaliserings- og eksklusionsprocesser udspiller sig i skolen, men er usynlige for mange mennesker.
4. Det behøver ikke være sådan, idet der findes
andre måder at håndtere samspilsproblemer
på, som allerede har vist sig virkningsfulde.
Håndteringen af samspilsproblemer i skolen fører
ikke kun til eksklusion af eleven og dennes familie, men også til eksport af problemet ud af skolen og ind i familien („det er familien, den er gal

med“), og derved privatiseres ansvaret, således
at familien står tilbage med ansvaret for at løse
problemstillingen. Denne problemeksport har alvorlige konsekvenser for familiens velbefindende,
for samarbejdet med skolen, som faktisk ikke
længere kan betegnes som samarbejde, samt for
eleven, der står uden hjælp i skolen. Disse resultater eller negative effekter sker på grund af bestemte typer af samspil, der både er baseret på og
reproducerer en bestemt måde at tænke på, nemlig individ-, problem- og fejl-/mangeltænkningen
(Graham, 2008; Lund, 2017). Der er således et
stort behov for at udvikle relationsudviklende kulturer, hvor måder at håndtere samspilsproblemer
på er inkluderende og værdige.
DET HØJERE FORMÅL MED SKOLEGANG
Når man ønsker at udvikle skolens kultur, er det
vigtigt at medtænke forskellige spørgsmål i relation til skolens højere formål. Sådanne spørgsmål
bliver diskuteret både internationalt og nationalt (Barber, Mourshed & Chijioke, 2010; Fullan,
2003). Skoler må producere positive selvbilleder,
således at eleverne kan trives og udvikle sig til
selvstændige, kompetente og ansvarlige borgere
(Tetler, 2011). Hvis elever fanges i problemer og
bliver stigmatiserede, marginaliserede og ekskluderede, har skolen fejlet og er netop ikke lykkedes med at skabe positive selvbilleder. Fra dette
synspunkt er stigmatisering, marginalisering og
eksklusion trusler mod skolens opfyldelse af det
højere formål. Ikke mindst derfor er det yderst vigtigt at praktisere inkluderende måder at håndtere
samspilsproblemer i skolen på.
INDIVID-, PROBLEM-, OG FEJL-/MANGEL
TÆNKNING OG PRAKSIS
Gergen (1991) beskriver individ-, problem-, fejlog mangeltænkningens overbevisende og problematiske natur. Han indkredser de mest almindeligt brugte psykologiske termer, der bruges til
at beskrive en person med: lavt selvværd, autoritær, ydre kontrolleret, depressiv, stresset, identitetskrise, ængstelig, antisocial personlighed,
affektiv lidelse, selv-fremmedgjort, post-traumatisk stress disorder med videre. Gergen forklarer,
at disse termer „… are all terms of mental deficit.
They discredit the individual, drawing attention
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to problems, shortcomings, or incapacities“ (s.
13). Fokus på individet, problemer, fejl og mangler i det enkelte individ er i mange sammenhænge
automatresponsen. White (1989) påpegede, at
det at lytte til folk med dyb respekt indebærer
at tage dem seriøst i stedet for at fortolke dem
med brug af patologiske begreber og således „…
consistently working from the assumption that
the person is not the problem; the problem is the
problem“ (s. 6). Alligevel har individ-, problem-,
fejl- og mangeltænkingen i skoler udviklet sig til
at blive mere og mere dominerende og „… it is always reductionistic. It totalizes persons or groups
on a narrow range of experience …“ (Winslade &
Williams, 2012, s. 17). Winslade og Williams fortsætter:
„The problem of assigning deficits to people
lies more in the side effects that are created
… A principal side effect lies in the impact on
the individual student’s story of themselves.
Especially when a deficit description has
the authority of a teacher or principal behind
it, or even more powerfully, the authority of
a doctor or psychologist, it is very hard for a
young person to deny“ (s. 17).
Det psyko-medicinske paradigme har udviklet sig
i en sådan grad, at det dominerer uddannelsesområdet og har banet vejen for den nu så populære
„within child deficit-model“ (Skidmore, 2004,
s. 33). Misbilligelse som et pædagogisk greb er
også problematisk. Misbilligelse bruges langt oftere end anerkendelse, på trods af at forskning
har vist, at det ikke har nogen positive effekter på
elevadfærd (Morrison & D’Incau, 2000). Tilmed
fandt Skiba og Peterson (2000) en klar sammenhæng mellem misbilligelse og øget aggressiv
eller voldelig elevadfærd. Modsat var det, når skolens professionelle mødte eleverne med positive
forventninger: Færre elever blev sendt på skolelederens kontor, anti-social adfærd mindskedes
og færre elever obstruerede eller opførte sig aggressivt, ligesom færre elever pjækkede, tog stoffer eller brugte alkohol (Metzler, Biglan, Rusby &
Sprague, 2001).
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Det er almindelig praksis at kategorisere elever,
især dem der udfordrer skolen (Nielsen, 2003).
Antagelsen er, at når undersøgelser eller observation viser, hvad der er galt med den enkelte elev,
ved skolens profesionnelle automatisk, hvordan
de bør tilrettelægge undervisningen, så den bliver mest hensigtsmæssig. På den måde, siger
Nielsen, forsøger skolen at kompensere for fejl og
mangler i eleven istedet for at udfordre og udvikle
undervisningen og skolens kultur. Thomas og
Loxley (2001) påpeger, at „the school’s need for
order is transformed to an emotional need in the
child“ (s. 52). Individ-, problem-, fejl- og mangeltænkningen bliver således en overordnet forklaringsmodel for en lang række problemer i skolen.
Denne kategoriseringspraksis er i sig selv modproduktiv i forhold til inklusion. Da ressourcer ofte
kun udløses, når en elev er blevet diagnosticeret,
er diagnosticering blevet en nødvendig nøgle til
netop at få støtte og ressourcer. Skolens professionelle og familier opfordres til at lade børn
diagnosticere for at få adgang til støtte, hvilket
igen medfører øget kategorisering og segregering
(Thomas & Loxley, 2001).
En målgruppe for sådan en kategorisering er,
hvad Smyth og Hattam kalder early school leavers, også kendt som dropouts. Traditionelle
forskningsportrætter af dropouts dæmoniserer
effektivt unge mennesker og deres afbrydelse
af skolegangen (Fine, 1990) og skaber „a shaved and quite partial image“ (Smyth & Hattam,
2004, s. 4). At kategorisere og stigmatisere
enkelte unge mennesker, deres livsstil og deres
familier som problematiske afleder opmærksomheden fra, hvordan skolens kultur og praksis kan
være blevet uudholdelig for de unge og effektivt
tvinger dem til at forlade skolen. Individ-, problem-, fejl- og mangeltænkningen synliggør fejl
og mangler i den enkelte elev, men usynliggør
skolens kultur. Det samme er tilfældet, når det
drejer sig om marginalisering af elever i skolen.
Selv når det ikke resulterer i „dropping out“, kan
det føre til adfærdsproblemer, dårlig trivsel, ringe
faglig læring, isolation og ulykkelighed.
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STIGMATISERING AF FAMILIER
Hele familier kan også blive beskrevet ud fra individ-, problem-, fejl- og mangeltænkningen.
Når en elev kommer i vanskeligheder i skolen,
kan vedkommendes familie også være i risiko for
at blive beskrevet som dysfunktionel, besværlig, krævende eller usamarbejdsvillig (Haslebo &
Lund, 2014; Knudsen, 2008, 2010). Som allerede indikeret kan forældre blive pålagt ansvaret
for at løse problemet og løse det hjemmefra. Hvis
problemet, som skal løses, udspiller sig i skolen,
er det per definition skolens opgave at håndtere
det. At eksportere problemet ud af skolen og ind
i hjemmet og familien tjener kun det formål at
fritage skolen ansvaret for at handle. Samtidig
frarøver problemeksporten skolen muligheden for
at lytte til forældre, hvilket understøtter positioneringen af dem som dårlige forældre. Både elev
og forældre er i fare for at blive gjort tavse og uden
mulighed for indflydelse (Lund, 2017).
Dette fører os ind i en anden debat, nemlig skole-hjem-samarbejdet, hvor en omfattende dis
kursanalyse viser, at skole-hjem-samarbejdet er
designet til at mislykkes (Knudsen, 2010). Fem
dominerende diskurser i skole-hjem-samarbejdet
blev identificeret af Knudsen, og ikke en eneste
af disse invitererede forældrene ind i samarbejdet
som ligeværdige bidragydende parter, ligesom ingen af dem inviterede skolens professionelle ind i
en lytteposition, i forhold til hvad forældre havde
at sige.
For familier, som oplever eksklusionprocesser i
skolen, kan det have alvorlige og langvarige implikationer (Lund, 2017). Den tvivl, som det medfører, når man bliver beskyldt for at være ansvarlig
for problemer i skolen, er ikke gavnlig for relationen mellem barn og forældre. Spørgsmål som: „Er
der noget, vi har overset?“, „Har vi svigtet vores
barn?“, „Er vi så forfærdelig en familie?“ kan rejse
sig og virke lammende for familiens udvikling. Dyb
mistillid overfor skolens professionelle kan udvikle
sig som resultat af det manglende samarbejde og
manglende håndtering af problemer. Dette kan
føre til skepsis og mistro i forhold til skolen og de
professionelles kompetencer, gode viljer og hensigter og status i samfundet. Når det mislykkes at

etablere en ligeværdig og dialogisk samtale omkring, hvad skolen kan gøre for at hjælpe eleven,
risikerer skolen, at forældrene konkluderer, at skole-hjem-samarbejdet er nytteløst og ubehageligt.
Herved bliver samarbejdet omkring håndtering af
samspilsproblemer yderligere besværliggjort og
det, som burde håndteres i samarbejde, bliver det
ikke. Lærere går glip af muligheden for fælles læring og mister blikket for elevens perspektiv. Samtidig kan de opleve, at de ingen indflydelse har og
er dårlige til at løse problemer. De problemer, der
måtte være – det være sig relationelle, sociale
og faglige – bliver ikke adresseret. Problemerne
fortsætter, og dermed fortsætter det svære liv i
skolen også. Lærernes handlekraft og handleagt
er ligeledes i risikozonen.
SOCIAL ARV ER IKKE HELE BILLEDET
Nyere dansk forskning har påvist, at en betydelig
andel af marginaliserede unge er opvokset i familier uden indikationer på social marginalisering.
Den traditionelle forståelse af at social marginalisering reproduceres fra den ene generation til
den næste, gælder således ikke for denne gruppe
unge (Benjaminsen et al., 2015). Forskningen
peger på det faktum, at marginalisering produceres udenfor familien, f.eks. i skoler. Benjaminsen
et al. (2015) påpeger, at der er brug for forskning,
som kigger nærmere på marginaliseringsprocesserne udenfor familien, men siger ikke så meget
om, hvor og hvordan det skal undersøges.
Vores påstand er, at skoler producerer udsathedspositioner for elever, der ikke i forvejen er marginaliserede. Dette indebærer at gå bagom eller på
den anden side af teorien om negativ social arv.
Teorien om social arv kan ikke forklare den sociale marginalisering af middelklasseunge, som
produceres i kølvandet på samspilsproblemer i
skolen. Det er derimod befordrende at se på eksklusionsprocesserne og de bagvedliggende antagelser, som leder til produktion og reproduktion af
eksklusion og social marginalisering i skolen. Vi
er derfor fortalere for at se på reproduktionen af
praksisser og gennem praksisser fremfor reproduktionen af forskellige slags mennekser.
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Når social marginalisering produceres i handlinger
og samspil, må det også være muligt at stoppe
eller undgå den. Det er anerkendt viden, at unge
mennesker kan bryde en negativ social arv, hvis
den rette kulturelle kontekst er til stede (Phil,
2014; Ejrnæs, 2011; Jæger, 2003). Det er således muligt at forestille sig alternativer til eksklusionsprocesser. Hvis skolens professionelle gør
brug af en anden form for tænkning, er det muligt
at forestille sig andre handlinger og valgmuligheder i håndteringen af samspilsproblemer i skolen.
Vi må undersøge og udvikle måder at tænke på,
der producerer positioner, relationer og samarbejdsformer i skolen, som inkluderer i stedet for
at ekskludere. Hvis vi kan det, kan elever „blive til
nogen“ og blive til nogen, som er respekt værdig,
som får indflydelse, og som kan bidrage selv i situationer, hvor samspillet er problemfyldt.
Thomas (2012) understreger, at skolens professionelle er nøglen, når det handler om at få eleverne
til at deltage og føle, at de hører til, men også for
læringsoplevelser af høj kvalitet. Tiltag, der retter
sig mod at forbedre elevoplevelser, kan indeholde
en implicit kritik af eksisterende praksisser, hvilket kan føre til, at lærere positionerer sig i defensiven og er modvillige i forhold til at engagere sig
i de nye tiltag. Thomas (2012) understreger, at
når man ønsker at arbejde med inklusion, fastholdelse og forebyggelse af drop-out, forudsætter
det, at man arbejder med lærernes involvering af
elever samt med udviklingen af en samhørighedskultur (a culture of belonging). Skolens professionelle er afgørende for, om elever føler, at de hører
til, men Thomas´ forskning viser også, at „staff
need recognition, support and development, and
reward to encourage and enable them to engage
students and nurture their sense of belonging“
(s. 77). Dette henviser til, at nye initiativer og
tilgange skal introduceres med omtanke og på
måder, der anerkender de professionelles faglighed og tidsinvestering, mens der gives støtte og
udvikling i processen og anerkendelse og ros for
deres anstrengelser. Thomas (2012) konkluderer,
at engagementet hos skolens professionelle er et
vigtigt element i elevengagement, elevoplevelser
af at høre til, inklusion og skolesucces samt ikke
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mindst noget, som forskning bør interessere sig
mere for.
AT HÅNDTERE SAMSPILSPROBLEMER
PÅ INKLUDERENDE MÅDER
Skolens professionelle kan reagere på og håndtere samspilsproblemer på måder, der tilbyder
elever og forældre værdige positioner, hvor de får
en stemme og handlemuligheder, og som inviterer
dem ind i måder at være i en relation på, således at
eleverne kan ’blive til nogen’ (become somebody).
Sådanne måder at håndtere samspilsproblemer
på indebærer en avanceret professionalisme,
hvilket har været under udvikling i flere årtier i
forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge
rundtomkring i verden. I de følgende afsnit vil vi
kortfattet præsentere et par af disse muligheder.
RELATIONSOPBYGGENDE PRAKSISSER
Inkluderende måder at håndtere samspilsproblemer i skolen på er i almindelighed omtalt som relationsopbyggende (restorative) eller relationelle
praksisser (Haslebo & Lund, 2014; Winslade &
Williams, 2012). Disse tilgange er udviklet til at
håndtere mobning og konflikter med det formål
at etablere et inkluderende læringsmiljø for alle
elever og uden at ty til straffende, sanktionerende
eller marginaliserende handlinger (Mirsky & Korr,
2014). I stedet for at beskylde og anklage adresserer de problemer. Forskning har entydigt vist de
relationelle tilganges positive virkninger og effektivitet (McGarrigle, 2005; Kecskemeti, 2011),
herunder tilgange som narrativ mediation og undercover anti-bullying teams (Williams, 2010).
En tredje og en fjerde gren af de relationelle
praksisser, som bør nævnes, her er CosmoKidz
(Haavimb, 2015) og styrkebaseret pædagogik og
uddannelse (Lund & Haslebo, 2015; Mæland &
Hauger, 2011). Relationelle praksisser er en paraplybetegnelse for bestemte tilgange og praksisser,
der for skolens professionelle og for elever effektivt muliggør at håndtere samspilsproblemer på
måder, der forstærker de gode relationer og styrker relationelle og kommunikative færdigheder og
giver håb for fremtiden. Tilgangene udspringer
af forskellige inspirationskilder og udviklede sig i
forskellige lande henover tid. En inspirationskilde

RELATIONEL PRAKSIS

er restorative justice (Amstutz & Mullet, 2005;
Zehr, 2005) som specifikt retter sig mod at bryde
linjen fra skole til fængsel (the school-to-prison
pipeline), sådan at færre unge mennesker mistes
til et liv i kriminalitet og på kanten af samfundet.
Restorative justice, som det opstod i Australien
og New Zealand (British Colombia Ministry of
Education, 1999; Shaw; 2007), blev udviklet
med inspiration fra både maorikulturen og aboriginalkulturen. Restorative justice har indenfor få
år spredt sig til store dele af verden og til mange
forskellige sektorer, bl.a. det sociale arbejde, uddannelse og skoler og kriminalitetsforebyggelse
(Drewery & Winslade, 2005). Jansen og Matla
(2011) understreger, at restorative practice er en
relational tilgang til skolegangen, som er funderet
på værdier som lighed, værdighed og alle menneskers potentiale. The Restorative Practice Team
(2003) trækker principperne i restorative practice frem:
• Restoration, not retribution, punishment, or
consequences
• Problems exist primarily in relationships, not
in individuals
• Responsibility to the victims, not bolstering
the authorities
• Include more voices rather than isolate the individual (s. 4)
Nok så interessant bliver restorative practices anvendt med det formål, at skoler påtager sig ansvaret for elevernes tilblivelsesprocesser, uanset
hvilken rolle de spiller i skolens samspilsproblemer
(Renn, uden dato). Restorative practices er eksempler på måder at håndtere samspilsproblemer
på, som ikke stigmatiserer, marginaliserer eller
ekskluderer, men i stedet understøtter en oplevelse af at høre til, af fredelig sameksistens, og
af tilblivelse og inklusion. De relationelle tilgange
er mulige at lære, de er mulige at udføre, og de
er lettilgængelige. De producerer en særlig kultur
og arbejder indefra denne kultur. Derfor rummer
de store potentialer i forhold til at udvikle langt
bedre samarbejdsrelationer mellem – og fremtidsscenarier for – elever, forældre og skolens
professionelle, når problemer skal håndteres.

AT SKABE EN SAMHØRIGHEDSKULTUR
En skoles kultur sætter standarderne og giver
værdier og sociale instrumenter til at opnå disse,
imens den flytter og former identiteter og de mellemmenneskelige ressourcer, der investeres i opfyldelsen af standarderne. Wexler (1992) viser,
hvordan „de gode børn“ får tilgivelse, mens burn
outs og scum behandles, defineres og reproduceres indenfor straffens struktur. Ligeledes skabes
„eliter“ og „stjerner“ i skolernes korridorer. Det er
ikke tilfældigt, hvordan selver bliver produceret.
Det sker gennem skolens selvforståelse og stigmatiserende blik og de organisatoriske strukturer,
der anvendes til at opretholde selve blikket. Gennem stratifikation opdeles eleverne i dem, der bliver vindere og dem, der bliver tabere.
På disse måder opererer skolens kultur således,
at det skaber social adskillelse gennem produktion af forskellige udbytter for forskellige elever.
Nogle elever bliver marginaliseret på grund af deres familiebaggrund. Men det er ikke uvæsentligt
at forstå, at marginalisering også kan være et resultat af bestemte måder at håndtere samspilsproblemer på. Skolers kultur lægger ofte op til, at
lærere skal undersøge et problems årsager ved at
se på barnets fejl og mangler, eventuelt familiens fejl og mangler. På den måde producers der
fremmedgørelse, eksklusion og marginalisering –
og ringe udbytte af skolegang for de implicerede
elever. Hvis vi skal forandre denne skolekultur, er
det nødvendigt at forandre de grundlæggende
antagelser, som disse praksisser hviler på. Vi har
skitseret nogle praksisser, som indeholder kraften
til at udfordre og forandre en skolekultur. Det, de
inkluderende og relationelle tilgange har til fælles,
er, at de ikke baserer sig på en individ-, problem-,
fejl- og mangeltænkning, men i stedet fokuserer
på, hvordan skolen kan understøtte en udviklende
og berigende tilblivelsesproces for eleverne.
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ABSTRACT: CULTURAL DEVELOPMENT IN THE DENTAL UNION – FROM STRATEGY TO
FOLLOWERSHIP
This article presents how the Dental Union designed and worked its way through some very specific organizational changes, ultimately leading to a cultural change. The Dental Union is a valuebased organization. However, the values seemed inconsiderable and not connected to actions or
engagement. A multiple range of leadership tools are available nowadays and many of those had
been tried out by the Union. Still there was a need for something that could gather, guide and
focus the working community. One brick was missing in order to create a strong focus on the core
task; to strengthen organizational membership amongst all employees as well as create a strong
and appreciative followership and leadership in everyday actions. This brick was found, however
surprisingly, and the effects are strongly visible today in regard to the financial bottom-line, the
work satisfaction, and the cohesion and focus in the organization.
FØR ANERKENDENDE FØLGESKAB
Da jeg tiltrådte som direktør for Tandlægeforeningen, arvede jeg en virksomhedskultur, som
var dybt fæstet i nogle ledelsesopfattelser, som
både passede dårligt til den enorme opgave, der
stod foran os alle i organisationen, og til min måde
at udvikle og lede organisationer på. Organisationen var på dette tidspunkt uden øje for egen eksistensberettigelse, hvilket Day og Schoemaker
(2006) har forsket i.
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Trivselsmæssigt var der mange uløste og uudtalte
problemer. Der manglede en sammenhæng og en
samling om organisationens egentlige opgave,
som på daværende tidspunkt ikke var formuleret
eller strategisk forankret i driften.
Økonomien var meget værre, end det umiddelbart
så ud. Der var blevet budgetteret med urealiserede kursgevinster til at finansiere både projekter
og drift. Engangsindtægter var ikke tydeligt angivet som sådanne, men gav indtryk af en sundere
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basisøkonomi end tilfældet var. I det store hele var
der uklarhed over, hvad vi havde at gøre godt med.
Styrelsesmæssigt havde der været en serie af
kritikker fra revisionen – der fx manglede målbare
mål, kontrol, opfølgning og styring. Dertil kom
kuldsejlede større systemprojekter, som fortsatte
langt uden for budgetter og evner og en manglende samling om en fælles fremtid. Samtaler
med medarbejderne viste, at der var store problemer både for den enkelte og for fællesskabet.
Således var der store opgaver foran os alle. Det var
afgørende at få styr på processerne, skabe sammenhæng og sammenhold og ikke mindst refleksion over, hvorfor vi var til, og for hvem?
Med udgangspunkt i Kotters (2008) tanker og
metoder kan man sige, at der var en „urgency“,
men ingen „sense of urgency“. Første skridt var
at igangsætte et større afdækningsarbejde for at
blotlægge de reelle udfordringer og samle os om
fremtiden. Medarbejderne og ledelsen kortlagde
udfordringerne, og hvad vi havde at gøre godt
med – og arbejdet kunne herefter begynde.
Heldigvis havde jeg en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg, som bakkede op om en større Business Process Reengineering (BPR: en analytisk
gennemgang af arbejdsprocesser med henblik på
at forenkle flows og flytte ressourcer til de forretningskritiske opgaver). Der var enighed om nødvendighed, tiltag og mål. Den opbakning, vil jeg
vove at påstå, var fundamentalt nødvendig for,
hvad der senere skulle ske.
DE FØRSTE SKRIDT
Der var enighed i ledelsesgruppen om, at der var
behov for forandring, men der manglede en dyb
tro på, at det ville virke og dermed skabe en håndgribelig forbedring. Samme skepsis tror jeg egentlig, at medarbejderne havde. Ikke desto mindre var
det den vej, jeg ville, og de første skridt blev taget.
Langsomt blev det dog heldigvis tydeligere, at
forandringerne rent faktisk skabte mere, end de
efterlod. På grund af kritiske finansielle forhold i
både omverdenen og branchen var der ikke meget

tid til at dvæle ved en fælles, samlet tilslutning, så
jeg greb fat i hvert forhold for sig med en lille stab,
som kunne eksekvere. Det indebar blandt andet
at involvere medarbejderne i processen – også
her var der enighed om, at der måtte ske noget.
Vi gennemførte en BPR-proces, hvor vi analyserede opgaveporteføljen, hvordan alle opgaver
blev udført, hvorfor de hver især blev udført osv.
Med andre ord vendte vi hver en sten. Det resulterede i, at organisationen fik rettet al fokus mod
medlemmerne. Interne servicestabe og opgaver,
som ikke var vigtige for medlemmerne og fagpolitikere, blev revurderet, skåret ned til et minimum eller nedlagt. Vi gik fra 55+ årsværk til 45
årsværk og sikrede solide økonomiske resultater,
som polstrede vores egenkapital og rustede os til
fremtiden. Vores organisations DNA blev kortlagt
– men hvad med medarbejderne?
Flere oplevede pludselig, at gode og kære kolleger
og ledere gennem mange år blev sagt op – både i
forbindelse med besparelser og forretningsmæssige tilretninger, men nogle også på grund af deres holdninger til arbejdet og organisationen. Jeg
oplevede en vis forståelse for opsigelser, når opgaver blev nedlagt, men det viste sig sværere at
favne, at jeg faktisk mente det alvorligt, når jeg
forlangte „nærvær, hengivenhed og kærlighed til
medlemmerne“.
Det vakte nok også nogen overraskelse, at jeg tog
hjertesproget ind i virksomheden, men for mig var
det vigtigt, at vi frisatte os selv til at bruge de rigtige ord. Det medførte også, at jeg selv blev fanget af mine egne ord. Begrebet og mine udtalelser om „brændende platforme“ startede som en
frygt for at miste arbejdet og blev siden en intern
vittighed med mig som genstand. Det havde været min stående vending for den aldersbetingede
medlemsnedgang, som jeg havde forventet, men
som vi ikke kom til at opleve. Medarbejderne påpegede, at der var rum til forbedring, når det gjaldt
brandtaler. Således lærte jeg værdien af at acceptere og lægge mine fejl og mangler til skue, for det
er ret befriende at more sig sammen med en chef,
som griner af egne fejl og lærer af dem. Man kan
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håbe på, at han også kan tage let på andres fejl og
bruge dem som springbræt til læring i stedet for
at fare unuanceret frem.
I løbet af den indledende fase fik ledelsen opbygget en vision for en bedre fremtid, og der opstod
en fælles vished om, at vi kunne skabe denne
bedre fremtid sammen. Vi vidste, at hvis vi ikke var
fælles om projektet, så ville det aldrig lykkes. Ved
et langt og slidsomt arbejde nåede vi alle frem til
en ny organisation, nyt fokus, nye strategier, gode
handlingsplaner osv. Vi fik udrullet et Balanced
Score Card (BSC), som den dag i dag står for alle
trykprøvninger. Vi fik afsluttet en proces med at
ISO-certificere vores kritiske forretningsprocesser. I hele den proces var samarbejdet og dialogen mellem medarbejdere og ledere afgørende. Vi
gennemførte flere mindre strategiprocesser for at
skyde os ind på, hvad vi var for en organisation,
og hvad vi gerne ville være som fællesskab. Men
vigtigst: Vi fik sat ord på vores raison d’etre, vores
grund til at være til.
Så skulle vi selvfølgelig også have nye værdier,
som kunne være vores ledestjerner i den store
samlede strategiproces … Ups!
VORES VÆRDIER ER … ØHMM
Organisationen havde ti værdier fra tidligere. De
var af typen: „Vi taler pænt til hinanden“, „Vi er
hjælpsomme“ og „Vi …“ og „Vi …“ og „Vi …“ Ganske forældede og umulige at bruge til noget. Ingen kunne huske dem, ingen blev inspireret eller
hjulpet af dem.
I ledelsen satte vi nogle mål og metoder, som står
den dag i dag. Vi ønskede en æstetisk arbejdsplads, en individuel tilgang til medarbejderne og
et gennemgående fokus på medlemsservice, politisk indflydelse og betjening af fagpolitikere. Alle
opgaver, tiltag og projekter blev vurderet i lyset af
dette. Uden at vide det tog vi allerede her skridt,
der senere skulle vise sig afgørende for vores eksistensberettigelse – det handlede nemlig om
vores kerneopgave. Men den vender jeg tilbage til.
Vi indgik en aftale før strategiprocessen. Ingen
nye store projekter, som ikke var ubetinget stra-
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tegisk forretningskritiske. Vi ville „forlænge broen
med planker“ for at sikre fælles fokus og skabe et
strategisk rum. Jeg indførte et projektmoratorium,
hvor der var omvendt bevisbyrde ved initiering af
nye tiltag og opgaver. Der måtte ikke iværksættes
nye projekter eller opgaver, som tog ressourcer fra
det primære strategiprojekt. Vi havde ikke folk nok
til at servicere vores medlemmer, drive et stort
strategiprojekt og samtidig have en spirende underskov af småprojekter. Dette frigav ressourcer
til at fastholde driften, udvikle rationelt og få et
strategisk fokus, som var nødvendigt for at samle
kræfterne til at forberede fremtiden. Der var selvfølgelig uundgåelige større projekter, men godkendelsesfaserne betød, at de blev skåret til, så
de passede til vores begrænsede ressourcer.
På dette tidspunkt begyndte nogle medarbejdere at tale om „de der værdier, som ingen kunne
huske, men hvoraf der vist nok var en enkelt, der
havde laminatet liggende i en skrivebordsskuffe“.
Efter en grundig afstøvning blev det konkluderet,
at værdierne var ubrugelige. Det var tid til nye værdier. Jeg er stor tilhænger af værdibaserede organisationer, værdibaseret ledelse og etisk fordring
i virksomheder (Donaldson & Dunfee, 1999). I en
fin og klassisk interaktiv proces arbejdede alle
afdelinger, alle grupper, hele ledelsen osv. med
værdipapirer, som blev sendt rundt, frem og tilbage og op og ned. Til sidst samlede jeg op med
samarbejdsudvalget, og så havde vi et værdisæt:
•
•
•
•

Vi er ordentlige, fordi vi:
udviser pli
anerkender hinanden
påskønner fællesskabet

Kortheden og anvendelse af ord som „pli“ betød,
at mange kunne huske værdierne, som efter ønske fra medarbejderne blev lamineret, indrammet
og hængt op, fx i kantinen, for denne gang skulle
laminatet ikke blot ende i skuffen. Ups igen. Det
fik et lidt komisk skær, at man ved buffeten i kantinen under valg af frikadellen skulle forholde sig
til, om man nu også udviste pli, hvis man tog den
største. For værdierne hang som en løftet pegefinger over fadene med mad.
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Værdibaseret ledelse kan risikere at blive reduceret til power-points, laminerede selvfølgeligheder
og ansvarsforflygtigelse. Gerninger og ikke kun
ord skaber os som medarbejdere og ledere. Vi øjnede en risiko for, at værdierne alligevel ville rejse
ned i skrivebordsskufferne. Den travlhed, vi oplevede i hverdagen, greb os ikke blot, den nærmest
fortærede os i perioder. Derfor var det vigtigt, at
værdierne levede i vores handlinger og fungerede
som et redskab til at navigere med og til at håndtere vores hverdag med. Der var stadig en fornemmelse af, at den afgørende brik i puslespillet
manglede – en alt-om-sig-gribende strategisk
relationsteori, som kunne guide os i langt højere
grad end et laminat på væggen. Værdierne skulle
fra laminatet og dybt ind i organisationens sjæl!
DEN MANGLENDE BRIK
Ledergruppen og jeg indledte en proces for at få
værdien „ned af væggen og ind i os alle“. Vi læste bunker af litteratur om arbejdsmæssigt nærvær og fællesskab, blandt andet Ken Blanchard
(2010), Kim Kristensen (2015) (skøn, narrativ og
befriende i sin kærlighed til „de ledede“) og ikke
mindst Langslets LØFT (2006), som tilsammen
dannede basis for vores valg af vej. LØFT havde vi
arbejdet med i lang tid, og modellens enkelhed tiltalte os, men der manglede en operationel eksekutionsproces. Den fandt vi i bogen Anerkendende
følgeskab – når organisationer lykkes (Haslebo &
Haslebo, 2012). Bogens korthed, lette anvisninger og ukrukkede tilgang var en del af valget. Bogen blev også anbefalet af en af vores fremmeste
ledelsesudviklingskonsulenter, som fandt dens
operationalitet fængende – den var den manglende brik. Men det mest overraskende og simple
budskab i bogen var pointeringen af kerneopgavens betydning. Det var som en deus ex machina,
der fjernede flere elefanter i mange rum.
PROCESSEN
I første omgang fik alle medlemmerne af samarbejdsudvalget bogen, og vi arbejdede med dens
indhold og metodik. En af medarbejderne delte
med os andre, at „hårene havde rejst sig på hendes arme, da hun læste bogen“. En anden medarbejder fortalte, at „man nok havde siddet med
lidt varme ører og kinder, da den blev læst“. For

mange af os var bogen et spejl på egen ageren.
Det var netop den følelse, jeg ønskede at fremelske: Der skulle være noget på spil for os alle.
Herefter fik alle medarbejdere bogen. Der var enkelte kapitler, som blev pligtlæsning, og der blev
udformet en række spørgsmål, som kunne sætte
en refleksion i gang hos den enkelte. Jeg oplevede, at nysgerrigheden tog til, og bogen blev læst
i sin helhed, så alle havde mulighed for at være på
samme niveau i forståelsen af bogens budskab.
Alle afdelinger havde bogen og brugte spørgsmålene som diskussionstemaer til afdelingsmøder,
og formålet var aldrig enighed om svarene, men
netop at skabe en debat om roller og ansvar; den
enkeltes, afdelingens og organisationens. Diskussionerne flød ind i kantinen og kaffepauserne – og
formentlig også ude ved aksebægeret i gården.
Jeg ved også, at nogle tog bogen med hjem og
brugte den til samtaler med ægtefæller og venner
om fællesskaber og medlemskaber af fællesskaber.
Vi afholdt flere arrangementer, hvor anerkendende følgeskab var temaet, og som samarbejds
udvalget og ledelsen var værter for. Ledelsen
brugte mange ressourcer på at fortolke roller og
ansvar, og hvad man kunne kræve af hinanden
som organisationsmedlemmer. Det var magt
påliggende, at der ikke var afdelingsledere, som
„stak af“ i en anden retning end fælleskabet. Det
enorme engagement, den strategiske forståelse
og intellektuelle kapacitet, jeg er velsignet med i
min ledelsesgruppe, betød, at vi flyttede os selv i
en fælles retning, og der var stor loyalitet over for
både proces, formål og mål.
Vi afholdt også medarbejderarrangementer, hvor
anerkendende følgeskab blev lanceret, diskuteret,
formuleret, fortalt, relanceret, opdaget og genopdaget. Alle nuancer af det professionelle arbejdsfælleskab, af organisationsmedlemmernes forpligtelser og rettigheder og organisationens rolle
blev vendt – og vendes stadig.
Der er mange risici ved strategiprocesser, og de
to største er, at processen får sit eget liv og bliver
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en proces for processens skyld: kold, upersonlig og urokkelig. Eller at processen blot er noget,
som skal overstås, så vi kan komme videre med
det, vi gør. For at undgå den første risiko må der
ikke være en egentlig procesorganisation. Alle
medarbejdere og ledere er procesorganisationen,
og der skal være faste leverancer og en stopdato.
For at undgå den anden risiko skal der være fuld
tilslutning. Det skal være et imperativ for at være i

vores organisation, at man ikke blot kender og kan
anerkendende følgeskab og ledelse, men at man
udlever det; lever og ånder for det organisatoriske
fællesskab i det professionelle rum.
Ledelsesopgaven
Ledelsesgruppen udarbejdede et charter for vores
del af ansvaret og projektet. Det lød således:

Udgangspunkt - KERNEOPGAVEN er defineret som „Vi har tilfredse medlemmer“.
Målet
En organisation båret af et anerkendende arbejdsfællesskab om kerneopgaven – medlemmernes forening, vores arbejdsplads,
vores eget ansvar!
Rammen
Vi er en fagpolitisk ledet medlemsorganisation, som eksisterer i de fysiske og økonomiske rammer, der er givet.
Grundlaget
Styrkelse af det gode kollegaskab med fortsat fokus på, hvordan vi udøver anerkendende ledelse og følgeskab.
Kerneopgaven
Udførelse af opgaver skal understøtte kerneopgaven, og der er behov for løbende dialog om, hvordan vi fokuserer på kerneopgaven. Er man i tvivl, udføres kerneopgavetesten; spørg: „Er det nyttigt for kerneopgaven?“
Ledelsesgruppeprojekt
Ledelsen skal udøve/udleve anerkendende ledelse og forlange anerkendende følgeskab.
Ledelsen skal, sammen med medarbejderne, skabe et anerkendende arbejdsfællesskab (organisatorisk medlemskab). Det forventes, at medarbejderne holder fokus på kerneopgaven, og at alle i vores organisations arbejdsfællesskab først og fremmest
er organisationsmedlemmer, dernæst fagpersoner og til sidst privatpersoner.
Anerkendende ledelse
• Ledelsen stiller krav om, at medarbejderen er en professionel bidragsyder – medarbejderen kan til gengæld forvente, at
lederen anerkender denne som kompetent bidragsyder til kerneopgaven.
• Ledelsen formulerer og meddeler forpligtelser individuelt.
• Ledelsen formulerer og aftaler rettigheder individuelt.
• Ledelsen prioriterer ressourcer og fordeler opgaver for at opnå de bedste resultater, der understøtter kerneopgaven.
• Ledelsen stiller krav og har ambitiøse forventninger.
• Ledelsen udlever følgeskab og en løsningsfokuseret tilgang.
• Ledelsen har en individuel tilgang til medarbejderne.
Organisatorisk medlemskab
• Fokus på kerneopgaven fra alle i alle forhold.
• Vi skal udføre kerneopgavetesten på alle tiltag, projekter og opgaver.
• Det forventes, at vi alle taler MED hinanden, ikke OM hinanden.
• Alle har en forpligtelse til at bidrage med konstruktive forslag til forbedringer og rettigheder til, at disse konstruktive forslag
mødes med åbenhed.
• Alles relationelle fokus skal være på at skabe og dyrke tilfredshed, der understøtter kerneopgaven
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En meget enkel, tydelig og let fortalt strategi. Og
mulig at efterleve, hvis man vil – og det vil vi. Vi
forstod, at udrulningen af anerkendende følge-

skab og ledelse krævede meget og mere, derfor
korrigerede vi vores BSC, og kompetence- og udviklingsfokus blev formuleret således:

FOKUSERE OG UDVIKLE KOMPETENCEN I TANDLÆGEFORENINGEN
MÅL
Alle kender og arbejder for kerneopgaven.
Sikre og udvikle et anerkendende arbejdsfællesskab af professionelle bidragsydere.
Relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling.

BEGRUNDELSE
For at have tilfredse medlemmer har
vi en anerkendende, individuel tilgang
til konstruktive og engagerede medarbejdere og ledere og et værdibaseret,
anerkendende og nærværende arbejdsfællesskab.

KERNEOPGAVEN
Der er nemlig en tredje risiko ved strategiprojekter og -processer: manglende opfølgning og korrektion. Strategien og værdierne må ikke være
statiske. Det eneste statiske element er kerneopgaven, som er helt fast. Vores kerneopgave er:
„Vi har tilfredse medlemmer“. Det er mere end et
strategisk mål – det er vores eneste berettigelse,
og alt skal målrettes og tilrettes den kerneopgave.
Korrektioner af strategier er i mange sammenhænge tunge og tidskrævende processer, men
især også mentalt udfordrende, idet alle skal
italesætte nye værdier, mål, KPI’er osv. Vejen fra
idé til handling er belastende for en organisation,
og meget kan gå galt, når alle går i procesmode.
Tusinde blomster blomstrer, og til tider kvæler de
marken, og roserne forgår. Derfor er en entydig
kerneopgave og en model, hvor tiltag, projekter og
opgaver vurderes i lyset af kerneopgaven vigtig for
en organisations energiforbrug. Vi indførte derfor
kerneprøvetesten, som i al sin enkelhed består i,
at alle beslutninger holdes op mod spørgsmålet:
„Er det nyttigt for kerneopgaven?“ Kun hvis der
hertil kan svares ja, kan man gå videre.
Når kerneopgaven står øverst i strategitræet, vil
alle handlingsplaner pege i retning af løsning af
kerneopgaven. Dermed flyttes den værdibaserede ledelse fra kun at være i HR-sporet til at
blive en integreret del af hele strategien, taktik-

PROJEKT
Fastholde og videreudvikle den anerkendende
arbejdskultur.
Fokus på relevant kompetenceudvikling med
udgangspunkt i de strategiske mål og med
fokus på kerneopgaven.

ken og driften. Netop det kunstgreb er fantastisk
i den strategiske kommunikation. Det går fra at
være one-liners og abstrakte konsulentagtige
power-points til at blive håndgribelig, målbar
virkelighed.
AHA-OPLEVELSEN
Der er et tidspunkt i organisatorisk læring, hvor
det hele pludselig står klart. Hvor man ser sit eget
billede i sølvspejlet, og essensen og klarheden af
den fremtid, man vil skabe, kan både tegnes og
mærkes. Hvor organisationens sjæl blottes og
kan suge nyt til sig. Organisatorisk medlemskab
efter den model og teori, som vi opdagede i bøgerne (Haslebo, 2014; Haslebo & Haslebo, 2012;
Haslebo & Lyndgaard, 2007), blev så visuelt, at
det føltes naturligt at gå den vej.
I DAG OG FREMTIDEN
Hvor er vi så i dag? Vi er på vej fra, at anerkendende følgeskab var en strategiproces og et strategiprojekt til, at det er en måde at være organisation på. Der er ingen laminerede plancher, men til
gengæld er der meget fokus på kerneopgavestyrede diskussioner i ledelsen og fælles fokus på det
organisatoriske medlemskab blandt alle ansatte.
Dermed er det blot en del af ledelses- og medarbejderopgaven og ikke noget mytisk eller mystisk,
som lever et selvstændigt liv ved siden af vores
andre opgaver for medlemmerne – det er netop
vores måde at løse opgaver for medlemmerne på.
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Det er vores måde at være organisation på. Kort
og godt!
Dermed er vi rustet til fremtidens uvished og
usikkerhed. Når vores strategiske fundament er
alles eget ansvar, og alle har pligt til at bidrage til
trivsel og fokus på kerneopgaven og anerkende
andres indsats og ansvar, frigøres der ressourcer
til at drive hinanden fremad.
HVAD KAN ANDRE BRUGE DET TIL?
Der er fire konkrete tag-med-hjem fra vores projekt – samt en strukturel nødvendighed:
For det første skal basis være på plads. Der skal
være en enighed om, at det er et ægte strategiprojekt, og der må ikke være nogen andre udveje.
Ledelsen skal ville dette! Medarbejderne skal ville
dette! Og fællesskabet skal ville dette!
For det andet skal den øverste leder gå foran uden
nogen form for slinger, men med et fast blik rettet
mod ledestjernen – kerneopgaven.
For det tredje skal forretningsgange, målesystemer og opfølgning integreres skånselsløst. BSC,
ISO og andre kvalitetssystemer må der ikke tages
let på – fremgang og afvigelser skal måles, vurderes og håndteres. Der skal være en konstant læring og korrektion for at sikre, at kursen og målet
fastholdes, men det må ikke være rigidt. Der skal
stadig være en struktur, som lægger beslutninger
ud i linjen, så afdelinger og personer kan tilrette,
mens der arbejdes. Samtidig skal der følges op
centralt for at sikre, at alle stadig har den samme
fortolkning af kerneopgaven for øje.
For det fjerde må man ikke give op undervejs. Når
kerneopgaven er defineret, og aftalen er indgået
om, at „vi er en organisation, der arbejder med
anerkendende ledelse og følgeskab“, så er det en
bindende kontrakt, der ikke kan afviges.
Strukturelt kræves også en formand, et forretningsudvalg og en bestyrelse, som har så dyb
forretningsmæssig indsigt og forståelse, at de
kan se nødvendigheden af en klar og stram intern
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strategisk styring. Det har vi været begunstiget
med i min tid i Tandlægeforeningen. Sparringen
mellem min formand og mig og det samlede formandskab, samarbejdsudvalg, ledere og medarbejdere har ikke blot været kommunikation, men
en involverende, forpligtende og nysgerrig dialog,
som har banet vejen for vores fremtidssikrede organisation.
Samlet set er det egentlig enkelt at gå fra strategisk teori til konkret anerkendende følgeskab i
hverdagen, men det er utrolig udfordrende i sin
ledelsesmæssige gennemførelse og grumt grænseoverskridende i sit medarbejderinvolverende
forlangende. Men såvel bundlinje og trivsel som
arbejdsmæssigt fokus og sammenhængskraft
har i Tandlægeforeningen vist, at det er hele indsatsen værd.
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ABSTRACT: MANAGEMENT OF JOINT LEARNING FROM A RESIDENT'S PERSPECTIVE
This article is about the important and difficult work at a social psychiatric institution and housing. The authors aim to identify key elements in the work and point to helpful practices. Especially
two pivotal focal points are determinants of success: 1) Developing relationships and maintaining
collaborative and reciprocal relations, and 2) Organizational membership and a learning work community.
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PILEKROGEN – ET BOTILBUD,
DER SKILLER SIG UD
Arbejdet på Pilekrogen er en fortælling værd. Andre lignende botilbud har store udfordringer med
vold, overfald og konflikter, hvilket man jævnligt
kan høre om i medierne. Pilekrogen repræsenterer
en kontrast til dette billede, da der her ikke er udfordringer med vold, hvilket også Socialstyrelsen
har opdaget. På denne baggrund er Pilekrogen
blevet udpeget til at være med i et forskningsprojekt om „Voldsforebyggelse på botilbud og
forsorgshjem“ (Liversage, 2017). Vi blev sammen
nysgerrige på, hvordan det er lykkedes medarbejdere, ledere og beboere at skabe et miljø og
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balancere den daglige og ofte svære interaktion,
således at vold forebygges. Vi håber med denne
artikel at formidle nogle af de opmærksomhedspunkter og centrale elementer i arbejdet, der
netop medvirker til de gode resultater.
RECOVERY OG REHABILITERING
Tidligere blev alvorlige psykiatriske diagnoser
betragtet som kroniske, mens de i dag ses som
periodiske eller episodiske (Olsen, 2000). Denne
nye forståelse fører frem til en interesse for den
pyskologiske proces kaldet recovery (at komme
sig). Da recovery er en personlig proces, er det afgørende for processen, at mennesker med psyko-
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Pilekrogen er et højt specialiseret socialpsykiatrisk botilbud med plads til 16 svært stillede psykisk
syge borgere, som typisk har en skizofrenidiagnose, et misbrug og en dom til behandling. Beboerne
kan på grund af svære psykosociale problemstillinger ikke bo i egen bolig eller rummes i andre boformer. Generelt har disse borgere en lav mestringsevne og har derfor et udpræget behov for individuel
psykosocial rehabiliteringsstøtte.

sociale problemer får mulighed for at træffe egne
valg med hensyn til behandling og støtte. Hvad
der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for
en anden person.
Socialstyrelsen (2013) opsummerer kernekomponenterne i recovery på følgende måde: „Forbundethed – at høre til i sociale fællesskaber. Håb
og fremtidsdrømme – at tro på muligheden for at
komme sig. Identitet – at (gen)opbygge en positiv identitet. Mening – at (gen)finde mening med
livet, herunder kriser. Empowerment – at finde
styrke til at handle.“
I et recoveryperspektiv er behandlingen en vifte
af psykosociale rehabiliteringsindsatser, som
skal være til relevant og meningsfuld støtte for
den enkelte i dennes proces med at komme sig.
Det opløftende er, at processen kan lykkes. Psykosocial rehabilitering rummer en mangfoldighed
af metoder, redskaber og teoretiske tilgange. Det
afgørende er ikke den konkrete metode eller kombination af metoder, men derimod at indsatsen
tilrettelægges i samarbejde med den person, som
indsatsen henvender sig til. Altså at der kan etableres en samarbejdsrelation mellem den professionelle og beboeren. Evnen til at finde og fremme
motivationen for menneskelige forandringsprocesser er en nødvendig basiskompetence for
medarbejdere i socialpsykiatriske botilbud som
Pilekrogen. Medarbejdere skal kunne indgå i virksomme relationer med de beboere, som indsatserne er til for, og være i stand til at afgive magt
og ekspertrolle til fordel for medansvar og samskabelse i ligeværdige roller (Borg, 1999).
Skift i måden at se „de syge og de professionelle“
på – fra et ikke-ligeværdigt forhold til et ligeværdigt forhold, hvor relationen står centralt – er et
spændende paradigmeskift. Det medfører nye

måder at være professionel på, og det forudsætter
stærke relations- og kommunikationskompetencer samt et stærkt organisatorisk medlemskab,
hvor fokus på kerneopgaven fortløbende italesættes. Det er spændende, fordi det er så svært, men
også fordi beboernes livskvalitet og sociale relationer bliver mærkbart bedre, når det lykkes. Kerneopgaven skal her forstås som beboernes recovery
– det vil sige almene bedring, trivsel og udvikling.
Pilekrogen har rigtig gode erfaringer med dette
paradigmeskift fra tidligere tiders individfokuserede sygdomsorienterede praksis til et arbejde
med psykosociale rehabiliteringsformer. Vi vil i det
følgende dykke lidt mere ned i denne praksis og
fremdrage nogle eksempler til illustration.
Pilekrogens kerneopgave:
I Pilekrogen stabiliserer vi en kaotisk livssituation og stopper en omfattende social deroute.
Vi skaber mening, håb og mulighed for recovery
og forandring.
FRA OPBEVARING TIL MEDBORGERSKAB
Pilekrogens beboere har i høj grad behov for, at
medarbejderne tilbyder en bred vifte af socialfaglige metoder og redskaber, der giver muligheder
for aktiviteter og samvær. Det er vigtigt, at medarbejderne hjælper med at skabe balance, således at den enkelte borger inkluderes og rummes
med sine egne erfaringer og sin egen livsform.
Borgerne betegnes som beboere i Pilekrogen, og
hverdagslivet tilrettelægges i samarbejde med
den enkelte beboer efter dennes individuelle ønsker og behov (Frank, 2002)
Det er Pilekrogens opgave at hjælpe den enkelte
beboer med at få et ståsted i tilværelsen som
modvægt til den psykiske sygdom, således at beboeren fortsat kan være i sin recoveryproces på

LEDELSE AF FÆLLES LÆRING UD FRA ET BEBOERPERSPEKTIV

25

Pilekrogen. Opgaven indebærer en progression
– om end i visse tilfælde langsom – i beboerens
personlige og unikke læreproces i forhold til at
kunne forholde sig til hverdagslivets udfordringer,
herunder overvinde psykosociale funktionshæmninger og leve et uafhængigt og tilfredsstillende
liv i gensidigt socialt samspil (Deegan, 1988).
Læreprocessen, når den lykkes, omfatter realiseringen af egne evner til at handle i sin egen interesse, at have egne drømme og mål og at afprøve egne styrker via personlig handling og at
kunne lære af andres erfaringer. De aktiviteter,
som medarbejderne tilrettelægger, har til formål
at understøtte, at beboerne opnår en ny og værdifuld selvoplevelse samt en oplevelse af håb og
mening. Ingen er kun syg, eller syg hele tiden, og
i recoveryprocessen er det vigtigt løbende at understøtte håb og positive forventninger til fremtiden. Ikke to mennesker er ens, og hver har sin
måde at komme sig på, og derfor skal der tilbydes
en vifte af socialfaglige redskaber, hvor den enkelte kan vælge, hvad der virker bedst for hende/
ham lige nu. Dette stiller selvsagt store krav til Pilekrogens ansatte.
DEN TRYGGE RELATION
Pilekrogens medarbejdere stræber efter at danne
virksomme relationer mellem beboer og kontaktperson, det vil sige relationer og et samarbejde,
hvor professionelle og beboere sammen bliver
klogere. Gennem indsatsplaner, kontakt og dialog
mellem kontaktperson og beboer modtager den
enkelte tilpassede råd og vejledning, omsorg og
kompenserende hjælp og støtte. Arbejdet tager
udgangspunkt i, at beboerne har en sindslidelse,
der præger deres kommunikation og adfærd. Det
er ikke beboerne i Pilekrogen, der skal ændre sig,
så medarbejderne kan holde det ud. Det er selve
det faktum, at beboerne er mennesker med en
sindslidelse, misbrug og alvorlige psykosociale
problemstillinger, der berettiger Pilekrogens eksistens og medarbejdernes ansættelse. Opgaven
består derfor i fortløbende at tilpasse den professionelle indsats til beboernes behov og kompetencer og samtidig tage vare på sig selv og hinanden.
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Både som ledere og medarbejdere arbejdes der
dagligt og professionelt med relationen til hver
enkelt beboer. Uden en stærk og tillidsfuld relation mellem beboer og professionelle kan det
rehabiliterende arbejde nemlig ikke lykkes. Arbejdet med at skabe trygge relationer foregår både
gennem sproglig omhu i den daglige løbende
kommunikation og gennem organisering af dagligdagens interaktioner og samarbejde (Haslebo
& Lund, 2014).
SELVBESTEMMELSE OG
VALGMULIGHEDER
Som led i beboernes recovery er det vigtigt, at
medarbejderne understøtter beboernes selvbestemmelse gennem frivillighed og valgmuligheder. Derfor vælger beboerne selv deres kontaktperson fra det team af professionelle, der er
tilknyttet den boenhed, de bor i. Beboernes valg
respekteres, og det garanteres, at de får den
kontaktperson, som de vælger. De professionelle
tror på, at beboerne bedst ved, hvem de kan og
vil samarbejde med og har tillid til. En gang om
året tager lederen en snak med beboerne om,
hvordan de synes samarbejdet går, og om de ønsker at skifte kontaktperson. Når det er lederen,
der gør det, er det for at frigøre beboerne fra det
følelsesmæssige dilemma, det eventuelt kunne
give selv at fravælge en kontaktperson til fordel
for en anden.
Først og fremmest er medarbejdernes væsentligste fokusområder i forhold til beboerne involvering
og udvikling. Dét at tilbyde beboerne valgmuligheder medvirker til, at de kan udvikle det højest
mulige niveau af selvbestemmelse, netværk, inklusion og livskvalitet. Den enkelte beboers udvikling og involvering er kompleks og hviler på nogle
grundlæggende kongstanker:
• at den enkelte er eksperten på eget liv.
• at sprogbrugen holdes i beboerens fortælle
sprog, og at man begrænser teknisk dysfunktionelt sprog og diagnostiske stødende etiketter. Der er f.eks. stor forskel på at tale om
at være skizofren (internaliserende og stemplende sprogbrug) og at være ramt af skizofreni
(eksternaliserende sprogbrug).
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• at beboeren altid indgår i planlægningen af
den psykosociale rehabiliteringsindsats.
• at beboerens styrker vurderes bredt, f.eks.
evner, talenter, personlige dyder, ressourcer,
viden opnået ved f.eks. modgang, åndelighed,
tro, håb og drømme m.m.
• at udforske/være nysgerrig på beboernes
tanker, erfaringer og forestillinger, f.eks. den
vigtigste bedrift, hvad der motiverer dem,
hvordan de slapper af, morer sig, hvordan de
stresser ned, personlige helte, et betydningsfuldt kompliment m.m.
Ved at kontaktpersonerne konstant udviser denne
interesse og nysgerrighed styrkes relationen, da
beboerne oplever, at der (måske for første gang)
er nogen, der interesserer sig for dem – og vil dem,
som de er og oplever sig selv. Dette styrker relationen og giver tryghed hos den enkelte. Trygheden
gør det muligt for beboerne at tage imod gode råd
fra kontaktpersonen til, hvordan man kan agere i
forhold til dette eller hint, ligesom trygheden skaber udviklingsmuligheder, og ikke mindst er det
en vigtig faktor i forhold til voldsforebyggelse og
forebyggelse af selvdestruktiv adfærd.
Det kan være en svær balancegang for de professionelle, og i Pilekrogen håndteres dette som et
lærende arbejdsfællesskab, hvor ingen medarbejder „står alene“ med sine tanker og overvejelser.
Det handler det næste afsnit om.
FÆLLES LÆRING
Det er et centralt omdrejningspunkt i hverdagen,
at det er sammen med beboerne, at medarbejderne bliver klogere. Derfor inviteres alle beboere
og medarbejdere med, når der holdes temadage.
Temadagene arrangeres ud fra ønsker fra både
beboere og medarbejdere. Dette har medført
nogle spændende temadage gennem årene med
emner som: stemmehøring, rusmidler, seksualitet, døden, narrative samtaler, ufoer, rummet og
stjernestøv, livsglæde/arbejdsglæde, organisatorisk medlemskab og meget andet. Dagene planlægges med oplæg fra eksperter på områderne
og giver altid stof til eftertanke og mulighed for
videre drøftelse mellem beboere og medarbejdere.

Ligeledes inviterer kontaktpersonerne beboerne
med til supervision med ekstern supervisor. Når
beboerne indvilger i at deltage, er det en kæmpe
hjælp for medarbejderne, fordi beboerne arbejder
med afklaring og forståelse af egne udfordringer,
og dermed også bliver mere skarpe på, hvilken
hjælp de ønsker fra kontaktpersonerne. Det er
selvsagt en stor forandring for mange medarbejdere at skulle involvere beboerne i deres faglige
udvikling og praksis, men det understøtter samtidig både relationen og tilliden mellem beboer og
kontaktperson, ligesom det understøtter beboerens recoveryproces. Der er således tale om en
dobbelt hjælperelation.
ET LÆRENDE ARBEJDSFÆLLESSKAB
Pilekrogen er arbejdsplads for cirka 25 ansatte, der
er organiseret i et ledelses- og administrationsteam, to bostøtteteams, et natteam og et kulturhusteam. Medarbejdernes faglige baggrund er socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter.
Det er et hverdagsanliggende at samle og styrke
arbejdsfællesskabet med fokus på godt samarbejde og daglig læring om praksis. På månedlige
teammøder med ledelsen udveksles og drøftes
konkrete oplevelser og erfaringer på områder, hvor
kerneopgaven udfordrer, og på områder, der beriger.
Det er nok så vigtigt, at det er den viden, man selv
har erfaret i praksis og fået ind på rygmarven, der er
i spil. Man skal lytte til kolleger, der er mere erfarne
end en selv, men man skal hele tiden opfordres til
at stole på sin egen dømmekraft i sit arbejde med
relationsdannelsen med beboerne. Det er på den
måde, man selv bliver en dygtig medspiller til varetagelse af kerneopgaven, ved at være nysgerrig og
søgende for selv at finde løsninger sammen med
beboeren, afprøve noget, improvisere, tage fejl og
prøve igen. Denne sammenkobling mellem fællesskab og autonomi egner sig rigtig godt til udfordringer, hvor relationsdannelsen med beboerne er
det bærende element for succes.
I det følgende vil vi med hjælp fra en hverdagssituation på Pilekrogen illustrere de daglige ledelsesovervejelser, som er så centrale i forhold til
vedvarende at være et lærende arbejdsfællesskab
(Wenger, 2004) med fokus på den fælles kerneopgave (Haslebo, 2014).
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HVERDAGSSITUATION 1:
To medarbejdere møder ind til aftenarbejde. Efter at beboere og medarbejdere har spist aftensmad får den ene kollega den idé at
bage nogle boller til hygge med kaffe og te ved fjernsynet kl. 20.00. Bollerne bliver lavet og står nu til afkøling bag den lukkede bryggersdør. Kl. 19.30 kommer en beboer og spørger en kollega, som ikke har bagt bollerne, om han må få en bolle nu, da han ikke ønsker
at deltage i fællesskabet senere foran fjernsynet. Kollegaen, som er forholdsvis ny og lige er blevet kontaktperson for beboeren, siger,
at det er ok og giver en bolle til beboeren. Derefter kommer der tydeligvis en uenighed og diskussion mellem de to kolleger, da den
kollega, som har bagt bollerne, mener, at de skal serveres kl. 20 foran fjernsynet.
Nille Jensen fortæller: Til vores teammøde bliver
eksemplet bragt op. Begge medarbejdere synes
hver især, at de har handlet korrekt i den konkrete
situation. Begge oplever og problematiserer, at
den anden ikke har handlet på en måde, som de
finder korrekt. Til teammødet bliver dilemmaet
italesat ved ledelsens hjælp og ved at betragte
dilemmaet i et beboerperspektiv. Gennem italesættelsen betragtes og analyseres den enkelte
medarbejders tankegang, og hermed opnås der
en fælles forståelse for den andens handlinger og begrundelser. Den medarbejder, som har
bagt bollerne, øjner her en chance for at prøve
at skabe et fællesskab for beboerne som gruppe
og personalet ved at præcisere, at bollerne skal
spises kl. 20. Den anden medarbejder har fokus
på sin relation til den beboer, hun lige er blevet
kontaktperson for, og ser her en mulighed for at
imødekomme beboerens behov – og griber derfor
chancen for at opnå en bedre relation.
Situationen er et eksempel på et typisk dilemma,
som kan opleves i den socialfaglige praksis i hverdagen. Eksemplet viser, hvorledes man kan bruge
tankegangen om et lærende arbejdsfællesskab
som et værktøj til at understøtte og hjælpe med
at italesætte dilemmaer – og uddrage fælles læring. Umiddelbart kan eksemplet virke banalt og
for lille til at give anledning til fælles læring. Men
en vigtig pointe er, at læring gemmer sig alle steder, og at vi som organisationsmedlemmer har
brug for hinandens hjælp til at uddrage læring fra
hverdagen.
Nille Jensen fortæller: Med fælles læring som
værktøj bliver medarbejderne klogere på, hvorledes vi definerer og tolker kerneopgaven. Denne
refleksion og bevidsthed hos medarbejderne har
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stor betydning for at opretholde en god, sund kultur. Måden, vi taler med og til beboere på, samt
hvorledes vi byder os til og agerer overfor beboeren,
er genstand for daglig læring. Hvis denne læring
med fokus på beboerne ikke aktiveres hos medarbejdergruppen, risikerer vi unødige konflikter,
der kan udvikle sig, uden at vi nødvendigvis bliver
klogere. Den ledelsesmæssige opgave er at italesætte de nyttige bidrag til kerneopgaven med blik
for at klargøre og fastholde for den enkelte medarbejder, at de begge faktisk tænker med beboerne
i centrum. Således at de er i stand til at formulere spørgsmål, der kan skabe fælles læring om de
tanker, de har, deres ideer samt deres handlinger.
Vi kan hermed stille os selv det centrale spørgsmål: ’Hvilke formål har vi med den socialfaglige
opgave, og hvordan virker det for beboeren?’. At
tage udgangspunkt i fælles læring hjælper personalegruppen til at se det som en vigtig indsats
at kunne finde ud af at formulere spørgsmål, som
den fælles fremtid i botilbuddet kan bygges på. På
denne måde udvikles en høj socialfaglighed, hvor
der skabes et fælles sprog. Man arbejder fokuseret
og udvælger med omhu, hvad man taler om med
fokus på, at det er beboerne, som er i centrum for
vores fælles hverdagspraksis.
Eksemplet illustrerer også et skift væk fra tænkningen om „rigtig og forkert“ (Gergen, 2010;
Pearce & Littlejohn, 1997). Begge medarbejdere
handler ud fra kloge overvejelser om, hvad der er
mest hensigtsmæssigt i situationen, men prioriterer forskellige hensyn. Det er ikke ledelsens opgave at vurdere og bedømme, hvem der „har mest
ret“, men i stedet at flytte dialogen fra en første
ordens moralforståelse til en anden ordens moralforståelse (Gergen, 2010). Anden ordens moral
baserer sig på tanken om, at ingen handlinger kan
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vurderes som rigtige og forkerte i sig selv, men
netop er konstruktioner, der har deres oprindelse
i det relationelle. I denne situation var det vigtigt,
at begge medarbejdere kunne respektere den andens valg og perspektiv, således at episoden ikke
ødelagde noget for deres samarbejdsrelation.
LEDELSE UD FRA ET BEBOERPERSPEKTIV
Som eksemplet ovenfor viser, har et lærende arbejdsfællesskab brug for ledelse for at fungere
og udvikle sig. De praksisser, som Pilekrogen har
udviklet omkring kerneopgavehåndteringen, hviler på grundige ledelsesovervejelser. Nille Jensen
fortæller: Det er en ledelsesmæssig udfordring
at fastholde, at beboerne aldrig er problemet. At
det netop er fordi, at beboerne er, som de er, at vi
har vores arbejde her. Det kan og skal sætte os i
en række daglige dilemmaer, som vi skal reflektere over med os selv og hinanden. Derfor bliver
kommunikation et konstant ledelsesfokus, da det
er her, der dagligt kan opstå hændelser, hvor den
kommunikative indflydelse ikke bruges med tilstrækkelig omhu – det kan være i formelle som
uformelle situationer. Hvis de kommunikative bidrag ikke er med til at berige kerneopgaven eller
det organisatoriske fællesskab, skal det omformes eller stoppes.
Ved at holde ledelsesfokus på beboerperspektivet giver det medarbejderne mulighed for at være
med til at definere indholdet af deres arbejdsop-

gaver. De gives muligheden for at stille deres ideer
og deres engagement til rådighed for at skabe
løsninger for fællesskabet. Ideer til udvikling af
praksis udtænkes ikke ud af det blå, men hviler
på Pilekrogens værdigrundlag, faglige fundament
og fokus på beboernes perspektiver. Pilekrogens
værdier bygger på følgende fem områder: faglighed, respekt, ansvar, udvikling og helhedssyn.
Nille Jensen fortæller: Valget af tilgange, redskaber og metoder i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Pilekrogen udspringer af de værdier, det
menneskesyn og forståelsen af beboernes forhistorie, som Pilekrogen er funderet på. Pilekrogens
værdigrundlag beskriver, hvordan vi går til den
kerneopgave, som vi er sat i verden for at løse.
Både i den langsigtede strategiske planlægning
og i dagligdagen navigerer vi ud fra værdigrundlaget, der skal være med til at vise vejen, når vi
støder på svære dilemmaer. Værdier leverer dog
ikke altid svar på komplekse spørgsmål – men
kan udgøre et kvalificeret grundlag for refleksion.
DILEMMAER SKABER ANLEDNING
TIL LÆRING
Der, hvor værdierne ikke giver klare svar på dagligdagens dilemmaer, spørges der til beboerperspektiver. Hvad har beboeren ret til, krav på og
behov for? Hvad vil gavne dem? Hvordan kan
dilemmaet håndteres bedst muligt, hvis man inddrager eller spørger beboerne? Næste eksempel
illustrerer sådan en proces.

HVERDAGSSITUATION 2:
En kvindelig beboer, som selv har valgt sin kontaktperson, er efter flere års isolation begyndt at efterspørge samtale med sin kontaktperson. Kontaktpersonen har målrettet og gennem to års intensivt arbejde prøvet at få en samtale i gang med beboeren ved
gradvist og vedholdende at nærme sig. Meget langsomt kommer der en åbning, og gradvist begynder der at forme sig en dialog.
Dette udvikler sig efterhånden til, at kontaktpersonen bliver inviteret ind til planlagte samtaler i beboerens lejlighed, og dette kan
vare helt op til en time. Beboeren begynder at blive mere og mere afhængig af disse samtaler, og hun bliver, som hun selv udtrykker
det, „sulten efter mere“. Kontaktpersonen kan se en stor værdi i det for beboeren og er derfor meget vedholdende i at opretholde
samtalerne og bliver ved med at vise engagement og initiativ. Beboeren efterspørger nu samtale, hver gang kontaktpersonen er
på arbejde. Dette bevirker, at beboeren efterhånden har så meget tillid, at hun viser mod til at deltage i supervision med ekstern
supervisor og kontaktperson. I begyndelsen har samtalerne stor opbakning fra kollegerne, som ligeledes kan se værdien af, at beboeren er begyndt at åbne op omkring sit kaotiske hverdagsliv. Men efterhånden oplever kontaktpersonen så småt, at støtten fra
kollegerne til disse samtaler bliver mindre. Dette sker, selvom der rent faktisk er tid til, at kontaktperson kan „gå fra“ til samtalerne.
Efterhånden oplever kontaktpersonen, at hun må blive mere appellerende over for kollegerne og prøve at „sælge“ ideen om at gå
fra med forklaringer om, hvorfor det er så vigtigt for beboeren at få disse samtaler.
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Hvis vi med eksemplet tager udgangspunkt i beboerperspektivet, som her forstås som den enkelte
beboers recovery, så er samtalerne og ønsket om
samtalerne et kæmpe gennembrud for beboeren.
Det har taget år at opbygge både relationen og
tilliden samt beboerens selvbestemmelsesevne
og initiativ til at komme ud af isolationen. Ud fra
et kerneopgaveperspektiv kan kontaktpersonens
vedholdenhed, initiativ og engagement i at fastholde samtalerne med beboeren let legitimeres.
Der er overskud nok til at kontaktpersonen kan
„gå fra“, men de andre kolleger reagerer alligevel med utilfredshed, når hun går til samtalerne.
Dette kan ses som et ønske om kollegialt samvær
omkring de øvrige opgaver, men ud fra et beboerperspektiv vil det være beboernes behov, der først
skal tilgodeses. Da sådan en prioritering sommetider medfører „en afvisning“ af kollegers ønsker,
må prioritering af og fokus på beboerperspektivet
altid forklares tydeligt og gerne med understøttelse fra ledelsen. Eksemplet illustrerer, hvordan
det kan være vanskeligt at navigere i spændingsfeltet mellem på den ene side relationsarbejdet
med den enkelte beboer og på den anden side
arbejdsfællesskabet med kollegerne, der arbejder med andre beboere. Det kræver så at sige et
meget stærkt arbejdsfællesskab og en stærk og
lærende kultur at finde balancer i måden, hvorpå
man tager hensyn til de mange relationer.

ET PROFESSIONALISERET KOLLEGIALT
SAMARBEJDE
Netop fordi det kræver et stærkt og professionelt
arbejdsfællesskab at sætte relationen mellem
medarbejder og beboer i centrum „hver dag og
hver gang“, er dette klargjort både i stillingsopslag og til ansættelsessamtaler. Her fremgår det,
at beboerne sættes i centrum i al praksis. Som
medarbejder forpligter man sig til de skriftlige
dokumenter, som ledelse og medarbejdere har
udarbejdet i fællesskab. Dette indebærer dels en
personalehåndbog, hvor retningslinjer, politikker
og koncepter for medarbejdere er beskrevet. Og
dels et socialfagligt katalog, hvor kerneopgaven,
værdier, metoder og socialfaglige aktivitets- og
samværsredskaber i Pilekrogen er beskrevet. Det
har taget år at udvikle denne praksis, som dog har
vist sig at være yderst frugtbar i forhold til at sikre
stærkt organisatorisk medlemskab, hvor private
relationer mellem kolleger ikke fylder uhensigtsmæssigt i arbejdstiden. Ingen medarbejder kan
være i tvivl om formålet med sit arbejde og sine
forpligtelser over for kerneopgaven og arbejdsfællesskabet. Ved dagligt at sætte beboerperspektivet i fokus – mundtligt og skriftligt – fastholder
medarbejdere blikket på det, de sammen skal
lykkes med. Dette er umådelig vigtigt, da arbejdet
hver dag indeholder mange dilemmaer og udfordringer, som nemt kunne lede opmærksomheden
væk fra beboerperspektivet. Når det organisatoriske medlemskab fungerer bedst, glider det
professionelle samarbejde mellem medarbejdere
også bedst. Hverdagseksempel 3 illustrerer, hvordan medarbejdere bruger hinanden som sparringspartnere i et hverdagsdilemma.

HVERDAGSSITUATION 3:
Vi kommer kun i beboernes lejligheder, når vi har forudgående aftaler, eller når vi ringer eller banker på døren og bliver lukket ind. En
medarbejder rejste på et teammøde den problematik, at hun blev bekymret for en beboer, hvis han ikke var blevet set af nogen en
hel dag. Når hun bankede på døren om aftenen, blev den ikke åbnet. Teamet drøftede denne usikkerhed, der kan opstå, når man
bliver bekymret for, om der er sket noget med beboeren. Vi tog herefter vores „Helhedssyn på mennesket“ frem. Dette er en del af
vores værdigrundlag, og den illustrerer, at vi konstant forholder os til dilemmafeltet, som et udviklingspotentiale for både beboere,
medarbejdere og organisationen som helhed. Ved at have drøftelsen ud fra dette grundlag blev vi enige om, at det er rigtigt ikke
at låse sig ind i en beboers lejlighed uden aftale, men at det vil være respektløst ikke at gøre det, hvis man har en begrundet bekymring for beboeren. Når man så gør det, skal man være indstillet på, at beboeren gerne må blive sur og skælde én ud, og at det
er rigtig hensigtsmæssigt at undskylde og forklare beboeren sin bekymring.
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Nille Jensen fortæller: Det vigtige i denne hverdagssituation er den måde, der kommunikeres
på i forhold til problemstillingen. Det er ikke be
boeren, der er problemet, det er os som professionelle, der har et dilemma og en forpligtigelse over
for kerneopgaven. Når medarbejdere mister fokus
på kerneopgaven, sker det ofte med begrundelse
i private eller personlige forhold eller bekymringer.
Personlige forhold eller bekymringer, som kan
fjerne fokus fra dét, beboeren har brug for, kan
være private forhold eller kollegiale relationer
både positive og negative. Positive kollegiale relationer er i nogle henseender godt, men det er
en kunst ikke at blive venner og bruge organisationens tid – det vil sige kerneopgavens tid – på
hyggesnak om privatlivets begivenheder. Faren
ved vennerelationer mellem kolleger er, at man
som medarbejder kan blive udsat som person og
være optaget af at bevare venskabet i sådan en
grad, at beboernes behov tilsidesættes af hensyn
til venskabsrelationen. Samtidig kan hensigtsmæssig udforskning af praksis opleves som personlig kritik, når det i stedet burde opleves som
metoder til fælles organisatorisk læring til gavn
for beboerne. Negative kollegiale relationer er
ikke godt og kan også resultere i, at man bruger
kerneopgavens tid på „personaliserede“ konflikter, undgåelse af hinanden eller et ringe samarbejde. Hvis medarbejderne ikke har forpligtet sig
til organisationen, men er mere optaget af, hvad
organisationen/kollegerne kan gøre for dem, end
omvendt, mistes beboerperspektivet ofte af syne.
Ingen ledere eller medarbejdere gør det af fri vilje,
men kan blive opslugt af en kultur, der fokuserer
mere på medarbejdernes trivsel end på kerneopgaven. De positive resultater og daglige successer i Pilekrogen er opnået gennem et vedvarende
fokus på beboerperspektiver – og som effekt af
en vellykket kerneopgavehåndtering, udvikles arbejdsglæde og faglig stolthed. Med rette.
Vi har bestræbt os på at beskrive, hvordan ledelse
fremmer fælles læring og relationsudvikling på
et socialpsykiatrisk botilbud. Når ledelse understøtter relationsudvikling og fremmer læring, der
anvendes i praksis, styrkes også samarbejdet

om beboernes recoveryproces. Det spændende
spørgsmål, der nu rejser sig, er, i hvilken udstrækning denne ledelsesform og dette arbejde er med
til at skabe succes i recoveryarbejdet og forebygge vold. Forhåbentligt kan forskningsprojektet
„Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem“
(Liversage, 2017), som Socialstyrelsen har involveret Pilekrogen i, belyse nogle af disse sammenhænge.
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Ny bog af Maja Loua Haslebo
Efter Anerkendende følgeskab, som handlede om
medarbejdernes bidrag, rettigheder og forpligtelser,
og Organisatorisk medlemskab, hvor emnet var
organisationen som et professionelt mødested, tager Maja Loua Haslebo fat på ledelse. Den legitime
ledelse, som handler om at holde fokus, samle de
mange forskellige bidrag, sætte grænser for, hvad
ressourcerne skal bruges til, og skabe balancer i
samspillet mellem organisationens medlemmer.
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Bogen er et indspark i den ofte ophedede debat
om ledelse og er skrevet til alle, der arbejder med,
studerer eller blot interesserer sig for ledelse. Den
beskriver, hvordan ledelsesopgaven i dag omfatter stort set alt uden nævneværdige grænser og
forbehold, og hvordan medarbejderpositionen tilsvarende er blevet svækket og indskrænket. Men
i stedet for det sædvanlige fokus på problemer,
fejl og mangler peger bogen gennem konkrete
idéer og forslag på, hvordan vi kalibrerer ledermedarbejder-relationen og skærper opmærksomheden på den fælles kerneopgave.
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ABSTRACT: APPRECIATIVE LEADERSHIP – VERSION 2.0
This article unfolds the switch from appreciative leadership embedded in a realism based understanding to appreciative leadership version 2.0 within a social constructionist perspective. The
switch entailed a change from the mild appeals and modest hopes of the leader to high expectations and clear demands. The authors describe the results that organizations can create when the
core task is the main focus. The article is based on the experience of Birgitte Jacobsen, Head of
daycare in a municipality, and her ongoing conversations with organizational psychologist Maja
Loua Haslebo

ANERKENDENDE LEDELSE VERSION 1
ELLER 2?
Anerkendende ledelse blev udviklet som en kritik
af realismens ledelsesfilosofier (Cooperrider &
Srivasta, 1999; Haslebo & Lyndgaard, 2007) og
tilbød et socialkonstruktionistisk alternativ. Dette
blev beskrevet og udbredt i danske organisationer for cirka 10 år siden, hvor de fleste organisationer fungerede på et realismebaseret grundlag
(Haslebo, 2014). Således tog også ledelse afsæt
i realismen, hvilket har skabt en skævvridning af
den anerkendende ledelse, som i praksis derfor
ikke altid virker efter hensigten. Arbejder man
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med en socialkonstruktionistisk udtænkt tilgang,
men på et realismebaseret grundlag, reduceres
tilgangen til et værktøj, der bruges tilfældigt og
ofte med virkninger, der er stik modsat intentionerne (Haslebo, 2014, 2017). I skemaet på
næste side har vi forsøgt at illustrere forskellene
mellem anerkendende ledelse version 1.0 og 2.0. I
venstre kolonne har vi beskrevet realismeudgaven
af anerkendende ledelse, som vi mener, man bør
undgå at benytte sig af. I højre kolonne illustreres anerkendende ledelse version 2.0, her som en
opdateret udgave af den socialkonstruktionistisk
baserede tilgang.
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TABEL 1: TO UDLÆGNINGER AF ANERKENDENDE LEDELSE
Anerkendende ledelse version 1.0 –
Anerkendende ledelse version 2.0 – inspireret
med udgangspunkt i realisme
af socialkonstruktionismen1
Fokus på det, der kan anerkendes hos den enkelte Fokus på den fælles ønskværdige fremtid, hvor vi
medarbejder og af hensyn til den enkelte medarsom et arbejdsfællesskab lykkes med kerneopbejders trivsel
gaven og dermed kan opleve arbejdsstolthed og
-glæde
Tilstræbt realistiske forventninger, hvilket ofte vil
Høje forventninger baseret på jobbets indhold,
sige alt for lave
kerneopgavens behov og fortløbende læring
Mød medarbejderne, hvor „de er“
Mød medarbejderne, hvor de burde/kan være
Styrk den gode historie (ros)
Styrk den modige historie (anerkendelse)
Sørg for at få alle med (først)
Alle skal ikke nødvendigvis med (først)
Forandringer tager tid (derfor skal vi være forsigtige Forandringer skabes hurtigt af hensyn til kerneopog tålmodige)
gaven
(fordi kerneopgaven er det, vi er sammen om)
Det skal give (total) mening (ellers behøver vi ikke Alt behøver ikke give total mening (for alle og hele
...)
tiden)
Sørg for optimale/ „rimelige“ vilkår
Vi skal skabe resultater også under vanskelige vilkår
Medarbejderne er forandringsmodvillige
Medarbejderne er forpligtet2 til at bidrage til gode
forandringer (og vil selvfølgelig gerne)
Forhåbning om følgeskab (af hensyn til den enkel- Krav om følgeskab (en forpligtelse som organisatites forgodtbefindende)
onsmedlem)
Medarbejderne skal inddrages
Inddragelse sker, i takt med at medarbejderne viser
sig kompetente ud i skarp kerneopgaveprioritering
Medarbejderne har krav på et godt arbejdsmiljø –
Medarbejderne er forpligtet til at bidrage til et godt
det er ledelsens ansvar
arbejdsmiljø – det er alles medansvar
Tillidsbaseret ledelse (tillid først, dernæst ...)
Tillidsskabende ledelse (tillid skabes gennem samarbejde)
Afskedigelse er sørgeligt og sidste udvej
Afskedigelse kan være nødvendigt og nyttigt (for
alle parter)
Succes afhænger af god ledelse
Succes afhænger af god ledelse og godt følgeskab

1. Socialkonstruktionisme er almindeligvis associeret med multivers, ingen endegyldig sandhed, mange ligeværdige
sandheder, m.m. Når rammen er den organisatoriske, gælder alt dette også – dog med den afgrænsning og afklaring, at der er tale om en kerneopgave som organisationens grundlæggende eksistensberettigelse og det højere
formål med al aktivitet. Al handling og kommunikation skal være så nyttig som muligt ift. den fælles kerneopgave.
Vejene dertil vil der være mange forskellige bud på, og den mangfoldighed kan ses og håndteres som en styrke i
arbejdsfællesskabet. Ledelse handler om at koordinere de mangfoldige bidrag. Formålet i anerkendende ledelse
bliver således ikke anerkendelse af den enkelte medarbejder, men af de mange nyttige bidrag til kerneopgaven. Kort
fortalt.
2. Der er i organisationer tale om både formelle og uformelle eller moralske rettigheder og forpligtelser. De formelle
ansættelsesmæssige rettigheder og forpligtelser skal selvfølgelig respekteres af både ledere og medarbejdere. I
anerkendende ledelse version 2.0 er man optaget af de uformelle eller moralske rettigheder og forpligtelser som
et særligt afgørende element ved en arbejdspladskultur. Moralske rettigheder og forpligtelser handler om, hvad vi
skylder kerneopgaven og hinanden som medlemmer af samme professionelle arbejdsfællesskab (Haslebo, 2014;
Haslebo & Lund, 2016; Lund & Rasmussen, 2016).
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Denne artikel handler om arbejdet med at flytte
ledelse, følgeskab og dermed organisationskulturen i en kommunal dagpleje fra venstre kolonne til
højre kolonne. Forskellene mellem de to kolonner
er markante, skelsættende og ganske afgørende
i praksis.
SELVKONSTRUEREDE DILEMMAER
Mange organisationer er hjemsted for dilemmaer,
og ledere grubler ofte over, hvordan dilemmaer
skal håndteres. Vi kan ikke fjerne dilemmaer i organisationer, men et klart fokus på kerneopgaven
kan mindske antallet af dilemmaer og bibringe et
organisatorisk klarsyn (Fullan, 2004; Haslebo,
2017). Nogle situationer bliver „opgraderet“ til
dilemmaer, til trods for at der med udgangspunkt
i kerneopgavens behov faktisk forefindes ret indlysende svar. Kerneopgaven kan i dagplejen fx
forstås som dagplejebørnenes trivsel, udvikling,
rettigheder og behov samt samarbejdet med relevante aktører i opgavehåndteringen, herunder
forældrene.
Et dilemma er defineret ved en „situation hvor
man skal træffe et vanskeligt valg, typisk mellem
to lige dårlige eller gode muligheder“ (Den danske
ordbog). Her følger et eksempel på en situation i
dagplejen, der uretmæssigt fik karakter af et dilemma og som følge heraf handlingslammede
både forældrebestyrelse og ledelse.
Dagplejeleder Birgitte Jacobsen fortæller: Dagplejerne passer børn i eget hjem, og derfor er dagplejers familie som oftest personer, som dagplejebørnene skal relatere til. Familien har sin gang
i hjemmet, og skolebørn, ægtefælle, kæledyr og
hvad der ellers forefindes på matriklen bliver en
del af det professionelle dagtilbud, som vi må forholde os til og håndtere nyttigt til gavn for kerneopgaven.
Problemstillingen udsprang af spørgsmålet om,
hvorvidt ægtefælle eller hjemmeboende børn må
se TV i de rum, hvor dagplejebørnene opholder sig.
Det blev drøftet på et forældrebestyrelsesmøde,
hvor flere forældre synes, at det var urimeligt, hvis
ikke der var plads til, at et TV kunne være tændt
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i hjemmet i åbningstiden. Som en af forældrene
udtrykte det: ’Vi må jo også respektere, at det er
et privat hjem’. Selv kom jeg i tvivl: Var det at gå
for vidt, hvis vi forbød TV? Er det ikke netop en del
af charmen ved et dagplejehjem, at børnene er i
hjemlige omgivelser, som indbefatter TV, hunde,
vasketøj i stuen og familiemedlemmer, der kommer og går? Og de forældre, der ønsker dagpleje
til deres børn, køber vel ind på hjemlighed snarere
end faglighed? Vi drøftede frem og tilbage og kom
ikke frem til et endeligt svar om, hvorvidt TV’et
måtte være tændt i åbningstiden. Vi gjorde derfor,
hvad man ofte gør i sådanne situationer: udskød
beslutningen til næste bestyrelsesmøde. Ved
næste bestyrelsesmøde blev vi imidlertid heller
ikke klogere. Derfor valgte vi at se igennem fingre
med lidt TV-kiggeri, dog uden at skrive noget om
det i bestyrelsesreferatet, for vi ville jo ikke ligefrem blåstemple det. Vi måtte drøfte det senere,
blev vi enige om, og indtil da faldt ingen hårde
domme.
Hvis vi anskuer problemstillingen ud fra et kerneopgaveperspektiv, er der imidlertid ikke tale om et
dilemma, men blot et spørgsmål, der nemt kan
besvares. Argumentationen kunne lyde som følger: Kommunen lejer sig ind i dagplejers hjem 48
timer om ugen. I de 48 timer om ugen har kommunen en klar holdning til den ydelse, kommunen
køber. I de 48 timer om ugen er det private hjem
således transformeret til et offentligt dagtilbud
og er underlagt dagtilbudsloven, og hvad deraf
følger af forpligtelser i forhold til at arbejde for
børns trivsel, læring og udvikling. Dette sætter
klare grænser for, hvad der er muligt og acceptabelt i et dagplejehjem i de opholdsrum, der er
godkendt til børnene.
Dette betyder, at TV’et er slukket i åbningstiden
i de pågældende rum. Hvis ægtefælle vil have
TV-2 NEWS i båndsløjfe om terrorangrebet i
Berlin, eller teenagedatteren vil se gårsdagens
genudsendelse af Paradis Hotel, må de således
tænde for TV’et i et andet rum end der, hvor børnene opholder sig. Her er således ikke tale om et
dilemma, og spørgsmålet bør derfor ikke håndteres som sådan. Et skarpt kerneopgavefokus kan
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guide os, så vi ikke havner i selvkonstruerede dilemmaer, som ingen berettigelse har, og i stedet
guide os mod tydeligere anvisninger og klare svar.
Kulturforandringen i dagplejen skete overraskende hurtigt. Det blev meget tydeligt for alle,
hvor meget kulturen var forandret, da der et år
efter det omtalte bestyrelsesmøde opstod en ny
situation, der sandsynligvis tidligere ville være
iscenesat som et dilemma, men som nu blev
håndteret med tydelige anvisninger og klare svar.
Dagplejen havde fået bevilliget midler til et undersøgelses- og udviklingsprojekt om læringsmiljøer i dagplejehjem. Projektet indbefattede, at de
to forskere, der forestod projektet, skulle benytte
metoden deltagerobservation og dermed observere praksis hjemme hos seks udvalgte dagplejere.
Dagplejeleder Birgitte Jacobsen fortæller: En del
samarbejdspartnere rundt om projektet var skeptiske. Kan man virkelig bede dagplejere om at
åbne hjemmet for en forsker, der skal observere?
Ville det ikke være bedre at henlægge observationerne til dagplejens legestue, hvor dagplejerne
mødes en gang ugentligt på mere neutral grund?
Det er jo ikke sikkert, at dagplejerne synes, det er
en god ide, og det skal man vel respektere. Baseret på anerkendende ledelse version 2.0 med
fokus på kerneopgavens behov måtte mit svar
være: Nej, der er ingen garanti for, at dagplejerne
synes, det er en god idé. Men som professionelle
ansatte har vi ikke krav på udelukkende at deltage
i, hvad vi selv måtte mene, er gode ideer. Dagplejen er et offentligt dagtilbud, og vi stiller os til rådighed for undersøgelser, der bidrager til udvikling
på feltet. En dagplejers hjem er en arbejdsplads i
arbejdstiden. Hvad nu hvis en dagplejer alligevel
nægter, blev der spurgt. Mit svar var: ’Jeg har høje
forventninger til medarbejderne, så jeg har svært
ved at forestille mig, at de ikke vil. Men skulle det
utænkelige ske, at en dagplejer nægter at deltage, så må det vel nævnes i rapporten og tjene
som et eksempel på eventuelle udfordringer ved
at udlicitere offentlig pasning til private hjem.’

36

Det viste sig, at der var god grund til at have høje
forventninger. Alle dagplejere var indforstået med
at byde forskerne velkommen, selvom flere tilkendegav, at de var lidt nervøse ved tanken. Det gav
anledning til en god snak om vigtigheden af fælles fortsat læring og udvikling og hjemmet som en
arbejdsplads. Tænk, hvis jeg i stedet havde mødt
medarbejderne med lave forventninger om modvilje. Måske var undersøgelsesprojektet så aldrig
blevet gennemført. I stedet møder jeg medarbejderne der, hvor de burde være, og hvor der sandsynligvis er en del, der befinder sig, mens andre
måske er godt på vej derhen. Medarbejderne lever
op eller ned til ledelsens forventninger. Når vi leder
anerkendende gennem tydelige krav og høje forventninger, giver vi medarbejderne noget at leve
op til og dermed gode muligheder for at vise sig
kompetente.
GLANSBILLEDBYTNING
Mange organisationer er optaget af „den gode historie“. Det er ikke ualmindeligt, at der iværksættes tiltag med henblik på at få forskellige afdelinger til at dele ud af deres gode historie.
De gode historier deles på intranettet med henblik
på at skabe stolthed, motivation og inspiration.
Gode historier er det nye sort. Lad os holde fast i
de gode motiverende historier, men lad os samtidig se på, hvilke andre nuancer der er på paletten,
og hvordan de kan bidrage på nyttig vis til organisationens udvikling og læring.
I forlængelse af en realismebaseret forståelse af
anerkendende ledelse er den misforståelse udsprunget, at vi kun skal fokusere på det, der virker,
med henblik på at finde ud af hvad vi skal gøre
mere af. Men mens vi er optaget af det, der virker,
så er der måske dele af organisationen, hvor kerneopgaven ville have mere gavn af et andet fokus.
Og måske faktisk en optagethed af det, der ikke
virker, og som vi derfor skal gøre mindre af eller
helt stoppe med. En anerkendende tilgang er ikke
kendetegnet ved udelukkende at fokusere på det
positive, på det, der virker, og det vi lykkes med.
Heller ikke selvom mange af os fejlagtigt har bidt
os fast i en positivitetsfascisme, så vi er sikre på,
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at vi ikke sårer, støder eller demotiverer hinanden
i bestræbelsen på det gode arbejdsliv. Mens vi
passer på hinanden, passer dele af organisationen sig selv, nemlig de dele, der ville drage nytte
af et andet fokus. Et fokus, der er nyttigt, fordi det
fokuserer på det, der kan og skal blive bedre til
gavn for kerneopgaven. Lad os derfor indføre den
modige historie, hvor vi også taler om det, vi skal
stoppe med, og det, der ikke virker efter hensigten. Lad os invitere hinanden til at indgå i modige
samtaler. Samtaler, hvor vi er åbne og nysgerrige
på forskellige perspektiver, og hvor vi samarbejder om at skabe veje til kerneopgavehåndtering
i stedet for at bide os fast i egne holdninger og
synsninger og fortabe os i uenighed. Samtaler, der
(også) handler om den virkelighed, der indimellem
er svær at begå sig i, hvor vi laver fejl, siger noget, vi fortryder, svigter kerneopgaven og prioriterer uklogt. Modige samtaler handler også om at
udfordre grundlæggende antagelser og forholde
praksis til grundlæggende antagelser: Virker det,
vi gør? Ønsker vi at skabe noget andet? Løfter
vi vores opgave? Holder vi fokus? Vi har nemlig
alletiders chance for læring og for at kunne prioritere klogere videre frem, når vi indgår i modige
samtaler.
Gode historier konstrueres sommetider som
glansbilleder med fine motiver og et lille drys af
glimmer. Glansbilleder hører imidlertid til i en bog
og bør ikke ustandselig byttes frem og tilbage
mellem medlemmer af organisationen. Lad os
stoppe glansbilledebytningen og i stedet bytte
modige historier og invitere hinanden til at indgå
i modige samtaler. Det vil gavne både kerneopgaven og arbejdsfællesskabet. Hvis den gode historie er det nye sort, er den modige historie Fifty
shades of grey. Hvis den gode historie følger med
anerkendende ledelse, følger den modige historie
med anerkendende ledelse version 2.0.
Dagplejeleder Birgitte Jacobsen fortæller: Modige
samtaler kommer i mange afskygninger. Her følger et eksempel: På et tidspunkt skulle dagpleje
og forældrebestyrelse udarbejde en kostpolitik, hvor jeg førte pennen. I den stod der, blandt
meget andet, at dagplejen tilstræber økologiske
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basisvarer (mælk og gryn). Alle bakkede op om
den nyformulerede kostpolitik, og tiden gik. Men
en dag ringede en forælder til mig for at spørge,
hvad formuleringen om, at ’dagplejen tilstræber
økologiske basisvarer’ egentlig betød helt konkret? Jeg var tavs et stykke tid, mens jeg tænkte,
så det knagede. Derefter svarede jeg, at jeg ikke
helt vidste, hvad det betød, selvom det var mig,
der havde ført pennen. Men jeg havde ikke lovet
nogen noget, ej heller forpligtet dagplejen på noget som helst, så meget måtte jeg da medgive.
Jeg takkede forælderen for at ringe og stille mig
det spørgsmål, fordi det blev klart for mig, at hvor
belejligt det end havde føltes med en utydelig formulering, der ikke lover nogen noget, så burde vi
jo som professionelt dagtilbud netop mene noget
og love noget – helst en hel masse. Økologi var et
prekært emne i dagplejen, fordi dagplejerne via et
højere fradrag selv afholder udgiften til børnenes
kost, og et krav om økologi ville betyde en ekstraudgift for den enkelte dagplejer, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere. Af samme grund
faldt jeg for fristelsen med en vag formulering. Efter at have lagt røret, mailede jeg til dagplejerne
og gjorde opmærksom på, at jeg havde skrevet
noget i dagplejens kostpolitik, som jeg ikke helt
vidste, hvad betød, mon de vidste det? Ingen vidste det, kun at vi ikke havde lovet nogen noget.
Da jeg efter en uge kunne ringe til den pågældende mor og fortælle, at dagplejen fra dags dato
udelukkende serverer økologisk mælk og gryn, var
hun både glad, forundret og stolt. Tænk sig, at det
nyttede at ringe, det havde hun ikke regnet med,
men hvor var det godt, at hun gjorde det alligevel.
Det var nemlig en invitation til en modig samtale,
der førte til modige erkendelser, som førte til nye
modige handlinger til gavn for kerneopgaven.
Da jeg fik blik for værdien af modige samtaler, valgte jeg, at dagplejens kommende forældremøde skulle foregå helt anderledes end vanligt. Det skulle være en invitation til forældrene
om at indgå i modige samtaler om, hvordan vi
kunne samskabe en endnu bedre dagpleje.
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Sædvanligvis foregik forældremøder på den
måde, at jeg som leder bød velkommen, hvorefter
jeg holdt et oplæg om dagplejens fortræffeligheder og om alle de gode tiltag og indsatser, der var
sket i året der gik. Sædvanligvis efterfulgt af en
opbakkende forældrebestyrelse, der ønskede at
brainstorme på, hvordan vi kunne brande dagplejen endnu bedre, så politikerne kunne få øjnene op
for, at dagplejen var et vigtigt alternativ til den
gængse daginstitution.
Der var sjældent gang i debatten på disse møder, og der var ingen hær af viftende hænder,
der indikerede, at nogle ønskede at få ordet. Det
undrede mig, de måtte da have noget på hjerte,
tænkte jeg. Indtil det slog mig: Hvordan det mon
var at være Malthes mor til disse traditionelle forældremøder. Malthes mor har længe syntes, at
Malthe kom for lidt uden for i dagplejen, hver dag
slæber hun regntøj og meget andet med, fordi hun
i dagplejens velkomstfolder har læst, at dagplejen vægter et aktivt udeliv, og at forældrene skal
sørge for, at der er tøj med til al slags vejr. Men
Malthes mor synes, det er svært at sige til sin
dagplejer, at hun gerne vil have, at Malthe kommer mere ud. Måske bliver dagplejer vred eller ked
af det, og måske ødelægger det deres gode nære
relation? Efter lang tids utilfredshed er Malthes
mor dog fast besluttet på, at hun vil tage punktet
op på det kommende forældremøde.
Ved forældremødet indleder jeg med at fortælle
om kvalitet i dagplejen, og der følger en række eksempler på tiltag og indsatser fra året, der gik. Der
klappes efter mit indlæg, og jeg giver ordet til forældrebestyrelsen, der ønsker en fælles brainstorm
på, hvordan dagplejen kan blive brandet endnu
bedre, således at flere forældre kan få øjnene
op for den særlige kvalitet, der er ved dagplejen.
Malthes mor sidder på bagerste række og gnider
hænderne, det virker lidt forkert at melde sig på
banen nu, måske er det også bare hende, der har
for høje forventninger, alle de andre forældre virker
jo meget tilfredse. Malthes mor får ikke spurgt til,
hvad der menes med et „aktivt udeliv“, og hun får
heller ikke sagt, at hun synes, at Malthe kommer
for lidt ud, det ville ligesom have ødelagt den gode
stemning, der var på mødet. Set i det lys er det let
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at forstå, at der ikke er en hær af viftende hænder
på forældremøderne. Det besluttede vi i dagplejen, at vi ville forsøge at lave om på. Jeg inviterede
derfor forældrene til at indgå i modige samtaler
på det kommende forældremøde, og med invitationen fik de nogle inspirationsspørgsmål. Forældrene blev på mødet inddelt i grupper af fire, og
de fik en halv time til at drøfte, hvordan dagplejen kunne blive et endnu bedre sted at være barn.
Herefter fremlagde hver gruppe, mens ledelsen
åbent og nysgerrigt lyttede, svarede, takkede og
sov på det. Dette møde medførte en række ændringer i praksis samt gode overvejelser og drøftelser i personalegruppen efterfølgende. Mødet
gjorde blandt andet en positiv forskel for Malthe
på 2 år – han og de andre børn kommer nu ud
at lege cirka fire gange om ugen. Dagplejerne ved
nu, hvad der konkret menes med ’et aktivt udeliv’,
og de har således god mulighed for at leve op til
forventningerne og derved vise sig kompetente.
HØJE FORVENTNINGER
Dagplejeleder Birgitte Jacobsen fortæller: Jeg
havde fra start høje forventninger til dagplejerne.
Hjemlighed måtte vige for faglighed, og der skulle
luges ud i ’synsninger’. Hjemmeregler skulle erstattes af professionalisme og entydighed. ’Du
forventer meget’, sagde min kollega, ’måske får
du ikke alle dagplejere med dig?’ Min chef, som i
øvrigt var både støttende og opmuntrende, sagde
med et smil på læben, at når det gælder kulturændringer i organisationer, måtte jeg lære at have
lidt tålmodighed. Vi smilede indforstået til hinanden: Tålmodighed er ikke min største dyd. Og sådan gik det til, at jeg så mig selv som en leder,
der spændte buen hårdt, ja faktisk kunne den slet
ikke spændes mere. Mine forventninger var slet
og ret så høje, at det var lige før, det var for meget
af det gode. Med andre ord balancerede jeg lige
på kanten – eller det var i hvert fald sådan, jeg
tænkte. Det blev helt uforvarende en aprilsnar, der
viste mig, at jeg end ikke var i nærheden af nogen
kant, og at buen slet ikke var ved at være spændt.
I dagplejen havde vi planlagt en temadag for
personalet den 22. april. Temadagen skulle omhandle organisatorisk medlemskab og vores arbejde med kerneopgaven. Til at føre os gennem
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dagen havde vi hyret erhvervspsykolog Maja Loua
Haslebo. D. 1. april hyggede jeg mig med at formulere en aprilsnar til dagplejerne, som bestod
i at udsende en falsk dagsorden til temadagen.
En dagsorden, der indbefattede en helt urimelig
opgave til dagplejerne. Kort fortalt fik de oplyst,
at de skulle finde sammen to og to og forberede
et oplæg om arbejdet med kerneopgaven. De fik
besked på, at de skulle koble et socialkonstruktionistisk blik på deres fortælling. Jeg gennemsøgte
Glostrup Kommunes intranet for alle relevante
strategier og visioner og vedhæftede dem en for
en med en specifik forklaring på, hvilke elementer/
kapitler der skulle inddrages i dagplejernes oplæg.
Den politisk vedtagne kvalitetsdagsorden skulle
naturligvis være den røde tråd i alle oplæg, ligesom centerchefen ville overvære deres oplæg og
efterfølgende perspektivere dem til „Fremtidens
dagtilbud“. Slutteligt ville kommunens kommunikationsafdeling sende en mand, der ville filme alle
oplæg og efterfølgende lægge dem på kommunes
intranet, så andre i organisationen kunne blive inspireret af, hvordan vi i dagplejen arbejder ambitiøst og erkendelsesteoretisk med kerneopgaven.
Så lænede jeg mig ellers fornøjet tilbage og ventede på deres reaktion. Som udeblev. Faktisk var
der meget stille meget længe. Jeg undrede mig
og tjekkede i sendt post, at mailen rent faktisk var
kommet af sted. Næste dag skrev en dagplejer
forsigtigt til mig, om jeg mente det, eller om det
var en aprilsnar, og jeg sendte hurtigt et muntert
svar retur om første april. Herefter sendte hun
mig det oplæg, hun havde modtaget fra en anden
kollega. Et langt og seriøst oplæg til, hvordan de
sammen ville løse den opgave, jeg havde stillet.
Jeg fik indblik i, hvordan en anden dagplejer orienterer sine kolleger om, at svigerinden er inddraget og har lovet at hjælpe med at stykke et oplæg
sammen. En tredje dagplejer havde foreslået et
middagsmøde for alle dagplejere, så de kunne
hjælpe hinanden med opgaven. En fjerde dagplejer havde skrevet til sine kolleger, at hun ville centrere sit oplæg om børn og bevægelse, men ikke
helt var klar over, hvordan hun skulle koble det op
på det socialkonstruktionistiske, og om der var
nogen, der kunne hjælpe.
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Jeg skynder mig at skrive ud til alle, at det er en
aprilsnar. Igen venter jeg forgæves på deres reaktioner. Ingen dagplejere skriver tilbage. Jeg begynder at fortryde min spøg, tænker, at de nok er
blevet sure, og at jeg er gået over stregen. Men det
viser sig senere, at deres manglende tilbagemelding ikke skyldes hverken surhed eller vrede. Men
slet og ret skuffelse. Ikke skuffelse over, at de ikke
havde gennemskuet spøgen, men skuffelse over,
at jeg alligevel ikke havde så høje forventninger til
dem. For midt i panikken over den svære opgave,
de blev stillet, var de blevet smigret. Tænk, at jeg
troede så meget på dem, at jeg havde så høje
forventninger. De havde oplevet det som angstprovokerende, spændende og motiverende på én
og samme tid. For fleres vedkommende var det
første gang i deres tid som dagplejer, at de havde
oplevet at skulle leve op til så høj en forventning
– måske i hele deres arbejdsliv. Aprilsnaren var
tænkt som sjov og ballade, men endte med at
blive måske en af de vigtigste lektier, jeg har lært
som leder. Mine forventninger var ikke i nærheden af at være for høje. Vi havde på ingen måde
ramt loftet, og der var så meget mere, vi kunne og
skulle udvikle sammen til gavn for kerneopgaven.
Vi var kun lige begyndt.
Med andre ord lærte jeg, at jeg ikke skal være
optaget af at møde medarbejderne der, hvor de
er, men i højere grad vente på dem der, hvor jeg
gerne vil have dem hen. Ventetiden kan beskrives
som det professionelle tomrum. Det tomrum, der
opstår, når svaret ikke ligger lige for og derfor kan
kickstarte overvejelser, refleksion og eftertanke.
Et nyttigt tomrum, der efterlader plads til udforskning og læring, og som derfor med rette kan
betegnes som et professionelt tomrum. At tro, at
jeg som leder skal møde medarbejderne der, hvor
de er, er en fejlagtig antagelse. Det eneste, jeg
som leder med rimelighed kan vide, er, hvor jeg
gerne vil have medarbejderne hen. Og til det kan
man med fordel stille krav om, at medarbejderne
leverer et professionelt følgeskab. At møde medarbejderne der, hvor man tror, de er, er en omvej,
som jeg ikke vil anbefale nogen. At møde dem der,
hvor de burde være, er en genvej, som jeg vil anbefale alle.
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FAGLIG STOLTHED OG FØLGESKAB
Høje forventninger og tydelige krav bør ligeledes
indtænkes i forbindelse med rekruttering. I de fleste kommuner er der kun formuleret få specifikke
krav til dagplejere i forbindelse med ansættelse.
En gennemgang af en række stillingsopslag på
Jobnet viser et tydeligt mønster, når der skal rekrutteres dagplejere. Hjemmet skal være røgfrit,
straffeattesten skal være ren, eventuelt store
hunde skal holdes afskærmet, og man skal kunne
lide børn. Det er nogenlunde de krav, der stilles til
dagplejere anno 2017. Hvis vi antager, at faglig
stolthed og følgeskab er nært beslægtede, så er
følgeskabet her oppe imod hårde odds. Følgeskab
er „det, medarbejdere gør, når de samarbejder
med deres ledere og bidrager aktivt til organisationens succes og udvikling“ (Haslebo & Haslebo,

2012, s. 9). Følgeskab handler således om at
bidrage. Men hvad skal medarbejderne bidrage
med, hvis ikke vi formulerer høje forventninger og
tydelige krav? Kunne man så forestille sig, at bidraget nogle steder reduceres til det røgfrie hjem
og det, at man godt kan lide børn, hvad den formulering så end betyder, når den skal omsættes
i praksis?
Stillingsopslag bør i stedet formidle anerkendende ledelse version 2.0 i form af høje forventninger og tydelige krav. Følgende uddrag er et helt
traditionelt stillingsopslag, som er blevet brugt til
at ansætte en ny medarbejder, men som samtidig
viser, hvordan en realismebaseret anerkendende
tilgang kan føre til lave forventninger og utydelige
krav:

Vi søger engageret, imødekommende og kærlig dagplejer med hjertet på rette sted. Du skal kunne
lide børn og have lyst til at åbne dit hjem 48 timer om ugen for 4 dejlige krudtugler. Da du arbejder
hjemmefra, har du til gengæld ingen transporttid, og du får mulighed for at tilrettelægge din egen
dag. En gang om ugen mødes du med fem kolleger i dagplejens legestue. Du modtager jævnlige
tilsyn af en dagplejepædagog, der tilbyder sparring og vejledning omkring børnenes udvikling samt
drøftelse af generelle pædagogiske emner. Vi forventer, at du:
• Er åben, udadvendt og smilende
• Er god til at samarbejde med kolleger og forældre
• At din familie er indstillet på, at deres hjem bliver din arbejdsplads
Vi kan tilbyde:
•
•
•
•

Mulighed for faglig og personlig udvikling
Gode kolleger og højt humør
En arbejdsplads i rivende udvikling
Relevant efteruddannelse

Da vi fik blik for det helt håbløse i sådan et stillingsopslag, forsøgte vi os på ny – nu med inspiration fra socialkonstruktionismen. Vores seneste
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stillingsopslag baseret på høje forventninger og
tydelige krav blev i stedet formuleret således:
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Vi søger engageret dagplejer med solid erfaring indenfor det pædagogiske felt.
Om os: Det er hårdt, krævende og spændende at arbejde her, og vi tænker, så det knager. Hos os
kommer kerneopgaven før alt andet. Vi arbejder for børns fællesskaber, trivsel og læring, ligesom
det er afgørende for os at kalde børneperspektivet frem ... igen og igen. Vi benytter metoden Marte
Meo og udvikler blandt andet vores praksis via videoanalyser. Vi vender verden på hovedet og gør en
dyd ud af at genoverveje vores grundlæggende antagelser. Vi blander os i hinandens arbejde, og hos
os er kommunikation og trivsel et fælles ansvar. Vi gør os umage, vi øver os, og vi lærer af vores fejl.
Vi er optaget af at gøre op med en gammel dagpleje/institutions- og arbejdstagerkultur og synes,
at det er mindst lige så relevant og spændende at tale om forpligtelser, som det er at tale om rettigheder. Dette stiller krav til alle ansatte om at indgå i løbende faglig og organisatorisk læring via
udfordring, sparring, modige samtaler, tilegnelse af ny viden, selvrefleksion og forbedret praksis.
Om dine bidrag:
• Du har en pædagogisk uddannelse og/eller 3 års erfaring fra et pædagogisk miljø
• Du ved, at du er dygtig, og at du aldrig ved nok
• Du deltager og bidrager engageret til fortsat faglig og organisatorisk læring og udvikling
• Du sætter pris på direkte og konstruktiv ledelse og bidrager med professionelt følgeskab

Når vi formulerer stillingsopslag, gør vi klogt i at
overveje, hvilket indtryk vi ønsker at efterlade hos
mulige kandidater. Et stillingsopslag er en fortælling til omverdenen om, hvem organisationen er,
men ofte også en fortælling om, hvem og hvad organisationen ønsker at blive. Med andre ord griber
stillingsopslag ind i fremtiden, og den mulighed
bør vi udnytte på bedste vis. I stedet for at formulere et stillingsopslag ud fra tanken om, at vi
skal gøre os attraktive for mulige ansøgere, kan
vi med fordel gå mere offensivt til værks og formulere vores stillingsopslag ud fra tanken om, at
mulige kandidater skal være stolte, hvis de slipper
gennem nåleøjet og opnår medlemskab i vores organisation.
Et stillingsopslag baseret på høje forventninger
og tydelige krav er ikke kun en fortælling til omverdenen, men også en fortælling „ind i verdenen“
til de medlemmer, der allerede er i organisationen.
En fortælling, der kan bidrage til faglig stolthed,
og som tydeliggør krav og forventninger, så alle
organisationsmedlemmer (både kommende og
blivende) har den bedste forudsætning for at vise
sig kompetente.

ANERKENDENDE LEDELSE – VERSION 2.0

FØLGESKAB OG KULTURFORANDRING
SOM EFFEKT
For organisationen har de to år med Birgitte som
leder af dagplejen betydet et opgør med grundlæggende antagelser om god ledelse, og hvordan
man som leder skaber følgeskab gennem forandringsprocesser. Det professionelle følgeskab har
blandt andet vist sig ved løbende stærke og klare
tilbagemeldinger fra følgerne, og resultatet er en
professionaliseret dagpleje, hvor vi taler åbent om
det, vi gør godt, men også om det, som kerneopgaven har brug for og krav på, at vi skal gøre bedre.
Direkte adspurgt, hvad der har været afgørende
for det stærke følgeskab, lyder svaret fra dagplejerne:
• Fastholdelse fra leders side. I mine 20 år i den
pædagogiske branche har jeg været med til at
bruge masser af kommunale kroner på et hav
af p-lørdage, kurser, møder m.m., mange af
dem med fine budskaber og intentioner, men
efter et par uger var det hele glemt igen, fordi
der ikke var nogen, der fastholdt en. Det er altafgørende. Og det bliver helt klart og tydeligt,
når dem, der ikke ønsker at følge, bliver bedt
om at finde en anden klub.
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• Fremad-tænkning i dagplejen og ikke det, vi
plejer at gøre.
• Jeg tror, det mest centrale i succesen er det
klare fokus. Jeg har masser af gange oplevet,
at ting ikke er blevet gennemført, fordi de ikke
bliver fulgt til dørs og fastholdt ledelsesmæssigt. Konsensus er jo meget normalt i den pædagogiske ledelse. Krav er mindre populært.
• Vigtigheden af, at vi har fået præciseret, hvad
der er rettigheder, og hvad der er forpligtelser.
• Når vi reflekterer over, hvorfor vi har taget
mere hensyn til de ansatte end til børnene, og
hvorfor vi synes, det er vigtigt at ændre på det.
Altså det kæmpe fokus, der er på kerneopgaven.
• Jeg må konstatere, at min store AHA-oplevelse kom, da jeg lærte om erkendelsesteori:
Er vi mest i realismen, eller er vi mest i socialkonstruktionismen?
• Lederen SKAL ville det med hele sin professionelle entusiasme, og medarbejderne SKAL
ville det gode følgeskab, ellers må man finde
sig en anden organisation at melde sig ind i.
• Stil spørgsmålet: Er det til gavn for kerneopgaven? Ofte.
Dagplejeleder Birgitte fortæller: Ovenstående er
kun et lille udpluk af de mange tilbagemeldinger,
der tikkede ind i min mailbox i juni 2017, men sigende for dem alle er, at dagplejerne har et klart
og entydigt bud på, hvad der har skabt det stærke
følgeskab. Jeg tog fat på kulturforandringen i
august 2015, og som tiden skred frem, havde jeg
en voksende forventning om, at anerkendende
ledelse version 2.0 ville gøre en mærkbar positiv forskel, men det var alligevel overraskende at
læse, hvor entydigt dagplejerne refererer til højre
kolonne i den oversigt, som blev præsenteret
indledningsvis i artiklen. Her to år efter står det
tydeligt for mig, at her er tale om følgeskab og
kulturforandring som effekt. Men vel og mærke
ikke som en effekt af et ledelsesmæssigt fokus
på, hvordan følgeskabet skabes, og/eller hvordan medarbejderne skulle bevare arbejdsglæde
og motivation gennem de forandringer, som organisationen stod overfor. I så fald havde jeg på
daværende tidspunkt sandsynligvis hentet inspi-
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ration i venstre kolonne, og ingen ved, hvordan det
så var gået.
Følgeskabet og den relativt hurtige kulturforandring i dagplejen er først og fremmest en effekt af
et skarpt kerneopgavefokus. Af høje forventninger
og tydelige krav, af et skærpet fokus på forpligtelser fremfor rettigheder og af at lede organisationsmedlemmer fremfor privatpersoner. Men også
af at begå fejl og lære af dem og ikke mindst af
modet til at udforske og genoverveje grundlæggende antagelser. Sagt på anden måde: En effekt
af anerkendende ledelse version 2.0.
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