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5.6.

Konsulentens rolle – Læring i 
Netværk og Teori U

Pia Brøgger | indehaver | Quidam Consult | pb@quidam-consult.dk

I takt med stigende krav om formaliserede uddannelser og 
dokumentation af opnåede kompetencer, har mange organi-
sationer lagt medarbejdernes udviklingsaktiviteter uden for 
egen organisation, hos uddannelsesinstitutioner og udby-
dere af eksterne kursusaktiviteter, hvorved mange af de tid-
ligere undervisningsopgaver for interne og eksterne konsu-
lenter er blevet outsourcet.

Imidlertid er det jo almindelig kendt og ret veldokumente-
ret, at transformation af tillærte færdigheder til reelle kom-
petencer sker i mødet med den konkrete opgaveløsning i den 
aktuelle arbejdskontekst. At få ny viden og læring til at for-
ankre sig i organisationen stiller fortsat krav til intern imple-
mentering og kalder på en kultur for kompetenceudvikling, 
hvor læring ikke udelukkende er relateret til en afgrænset 
tidsperiode udenfor organisationen, men også strækker sig 
over tid ind i arbejdssituationen og i de konkrete vilkår, rol-
ler og relationer i dagligdagen.

HR-funktioner For fremtidens ledere og HR-funktioner stiller det andre 
krav med hensyn til at indtage en mere konsultativ og facili-
terende rolle i organisationen. De skal skabe forudsætninger 
for læring gennem eksempelvis udvikling af kompetencefæl-
lesskaber og lærende netværk, hvor fællesskabet og opgaven 
spiller en væsentlig rolle i at samskabe og forankre læringen.

I den optik beskrives her konsulentens rolle i at konsultere 
og udvikle læringsformen: Læring i Netværk. Der relateres 
til ledelse og reflekteres over fremtidens læringsudfordrin-
ger i et Teori U–perspektiv med udgangspunkt i en helt kon-
kret case, hvorfra erfaringer, succeser, faldgruber og midt-
vejs-overvejelser præsenteres.
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1. Formål

Formålene er at drøfte konsulentens rolle i facilitering af 
lærende netværk, at belyse og vurdere konkrete erfaringer 
med læringsformen med henblik på at evaluere læringsfor-
mens udfordringer, egnethed og ressourceinvestering samt 
overveje konsulentens og lederens fremtidige rolle i udvik-
ling af lærende fællesskaber, i en kontekst af paradigmer og 
Teori U.

2. Disponering

Efter en kort beskrivelse og perspektivering af læringsfor-
men, redegøres der for en konkret iscenesættelse af et aktu-
elt netværk, med tilhørende metodebeskrivelser, hvorefter 
de synlig udfordringer for deltagerne og for min kollega og 
mig selv som “iværksættere” belyses og diskuteres. Herefter 
fremlægges den foreløbige evaluering, dels resultaterne fra 
gennemførte møders procescheck, dels deltagernes udtalel-
ser og dels konsulenternes vurdering af netværkets succes. 
De konkluderende og fremadrettede refleksioner perspekti-
veres herefter ind i en kontekst af paradigmer og Teori U. 
Dette omfatter generelle overvejelser om forandringer i kon-
sulentens og lederens rolle og nye fortællinger om læring og 
kompetencefællesskaber i fremtiden.

3. Hvad er Læring i Netværk

I den organisation, hvor min kollega og jeg på det givne tids-
punkt er interne HR-konsulenter, definerer vi læringsfor-
men som en struktureret læringsproces for et antal medar-
bejdere, der tilsammen danner et lærende netværk. For 
hvert netværk er der defineret et formål og en varighed for 
processen. Formålet kan være læring og kun læring, men 
formen lægger op til, at læring integreres med konkret opga-
veløsning.

Formål Formålet med læringsformen er:

• at fremme læring på tværs af organisatoriske enheder,
• at integrere læring og opgaveløsning i et forløb, der 

gavner begge dele,
• at give opgaveløsninger af højere kvalitet,
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• at skabe et fleksibelt læringsmiljø, der kan fungere 
parallelt med de daglige arbejdsopgaver.

Netværket omfatter mindst 3 medarbejdere. Der er ikke 
nogen øvre grænse, men idealstørrelsen skønnes at være 6-
8. Læringsformen er kendetegnet ved, at der ikke anvendes 
én bestemt metode, men flere forskellige, afhængig af situa-
tionen.

Læring i Netværk er velegnet i to typer situationer:

• Hvor deltagerne i netværket varetager forskellige funk-
tioner indenfor det samme område, f.eks. daginstitu-
tion, produktlinje, teknologi, kundeleverancer eller 
systemer. Deltagerne vil have kompetencer, der kom-
plementerer hinanden.

• Hvor deltagerne i netværket ligner hinanden med hen-
syn til jobprofil, eksempelvis pædagoger, ledere, juri-
ster eller sælgere. Deltagernes kompetencer vil ligne 
hinanden. Læring i Netværk kan i den sammenhæng 
ses som erfaringsudveksling, der er sat i system med 
henblik på individuel og kollektiv højnelse af områdets 
performance.

Læringsformen respekteres og anerkendes i organisationen 
på lige fod med anden uddannelse og registreres på medar-
bejdernes uddannelseskort. 

4. Forskel i forhold til traditionel undervisning

Traditionel undervisning er ofte knyttet til en klassesitua-
tion i en afgrænset periode uden for den kontekst, deltage-
ren sædvanligvis befinder sig i, og i en individuel sammen-
hæng, forstået sådan, at de øvrige deltagere typisk ikke er 
dem, med hvem læringen efterfølgende skal forankres. 
Anderledes forholder det sig med Læring i Netværk, som 
ofte er opgaveorienteret og knyttet til personer i den rele-
vante sammenhæng.

Læring er social I forhold til debatten om kvalifikationer og kompetencer, 
kunne man anføre, at traditionel undervisning generelt set 
underbygger deltagerens tilegnelse af kvalifikationer, hvor 
Læring i Netværk knytter an til den antagelse, at læring er 
social, og at kompetencer er kontekstafhængige, hvorved til-
lært viden bedre omsættes til konkret kompetence i samspil-
let med de opgaver og de personer, hvorom sagen drejer sig. 
Dertil kommer, at netværkets arbejde ikke behøver en klar 
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afgrænsning, hvilket fremmer dynamisk integration af 
læring under opgavernes udførelse, både på det individuelle 
og det organisatoriske plan.

I den klassiske undervisningssituation søger man ofte at ef-
terligne den faktiske arbejdssituation ved eksempelvis at 
inddrage konkrete cases og behandle dem i undervisnings-
sammenhængen. I lærende netværk er metoden ofte om-
vendt. Her overfører man i stedet undervisnings-
/læringssituationen fra undervisningslokalet til praksis, 
gennem anvendelse i de faktiske arbejdssammenhænge på 
arbejdspladsen og i de relevante kontekster. Dette giver 
transformation af det tillærte, direkte implementering af læ-
ringen og bedre anvendelighed i arbejdssituationen.

Gennem de senere år har traditionel undervisning mange 
steder fået “en ansigtsløftning” i form af nye spændende og 
involverende undervisningsmetoder, som godt kan være 
sammenlignelige med dem, som benyttes i et lærende net-
værk. En markant forskel vil dog være, at et netværk typisk 
er væsentligt mindre end en kursusklasse, hvilket i sig selv 
giver en anden dialogform og andre muligheder i arbejdet.

Læring i Netværk vil typisk i sig selv indebære brug af en 
række læringsformer. Der vil måske være møder med oplæg, 
debat, dialog og andre læringsstimulerende processer i form 
af kreative øvelser, supervision, coaching, videndeling osv. 
Endvidere vil elektroniske hjælpemidler som mails, doku-
mentdeling og chatfora naturligt indgå, idet netværket også 
gerne skal kunne arbejde uafhængigt af tid og rum.

Perspektiveret i forhold til teorierne om Den lærende Virk-
somhed kunne man anføre, at læringsformen bidrager til en 
lærende udvikling ved at fremme i hvert fald 2 af de 11 for-
mulerede karakteristika: nemlig Et miljø for læring og Selv-
udviklingsmuligheder for alle (se litteraturlisten).

5. En konkret erfaring

Rekvirenten på det aktuelle netværk er et videns- og analy-
secenter i en stor organisation, der er specialister i at søge og 
formidle informationer om marked, produkter, kunder og 
konkurrenter. Området består af 4 afdelinger, som er eks-
perter på hver sit område, men arbejder sammen som en 
helhed.
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Tværgående netværk Baggrunden for henvendelsen til HR er, at der gennem den 
årlige kompetenceudviklingsproces er identificeret et behov 
for et løft på “konsulentrollen” for et antal konsulenter for-
delt på 3 af de 4 afdelinger, som nu ønsker at etablere et 
tværgående lærende netværk.

Henvendelsen resulterer i, at min kollega og jeg holder et 
indledende møde med de involveredes 3 afdelingsledere, 
hvor behov, forudsætninger, mål og indhold bliver drøftet i 
overordnede linjer. På den baggrund udarbejder vi i fælles-
skab et skriftligt oplæg, som både de kommende deltagere 
og deres ledere udtrykker enighed i. Indholdet heri er blandt 
andet:

Formål

Det er formålet at styrke deltagernes erkendelse af egen rolle 
og derigennem styrke egen praksis. Der fokuseres på de for-
skellige konsulentroller, på leveranceaspektet, på de forskel-
lige faser i konsulentens arbejde og på, hvad der giver kon-
sulenten gennemslagskraft i arbejdet. Deltagernes egen 
virkelighed og praksis indgår i læringsprocessen, og det til-
stræbes, at individuelle behov for træning tilgodeses.

Forudsætninger

• Deltagerne skal have lyst til at deltage.
• Det er de samme deltagere igennem hele forløbet.
• Der er en fælles opfattelse af, hvad formål og mål er 

med netværket.
• Deltagerne skal prioritere netværket højt i forhold til 

forberedelse og fremmøde.
• Deltagerne skal udvise åbenhed overfor brug af forskel-

lige værktøjer og metoder.
• Deltagerne skal være villige til at dele egne konsulen-

terfaringer med kolleger, der deltager i netværket.
• For at sikre den nødvendige åbenhed og tillid i gruppen 

er der aftale om fuld fortrolighed omkring emner og 
forhold, som drøftes i netværket.

• Deltagerens ledere afser deltagernes tid og udviser 
respekt for læringsformen. 

• En idéel gruppestørrelse på 6-8 personer tilstræbes.

Indhold

• Indledning (hvor forventninger afklares og afstemmes)
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• Konsulentrollen i perspektiv (der tegnes overbliksbil-
lede af forskellige konsulentroller)

• Kunder (herunder kundebehov, kundestrategi og kun-
detilfredshed) 

• Ydelser (hvad kan og vil vi som konsulenter levere?)
• Faser og aspekter i konsulentarbejdet
• Supervision (på egne situationer, typisk ét supervisi-

onsforløb pr. session).

Tid og rammer

Ovennævnte indhold realiseres ved 8-12 sessioner a typisk 
1/2 dags varighed, f.eks. en række eftermiddage med 3-4 
ugers mellemrum. Antallet af sessioner vil afhænge af 
omfanget af de behov, der afdækkes i den indledende dialog 
med deltagerne.

5.1. Kick-off

Med baggrund i det aftalte indkalder vi de 7 deltagere til et 5 
timers kick-off møde for netværket. Ledelsen byder kort vel-
kommen, fortæller om ønskerne til netværket og forlader 
derefter gruppen. Herefter starter vi med en anderledes og 
ret omfattende præsentation af deltagerne i form af en flip-
over fra hver med illustrationer som besvarelse på en række 
stillede spørgsmål. Nogle deltagere kender hinanden i forve-
jen andre ikke. Allerede på dette tidspunkt bliver det klart, at 
gruppen ikke er umiddelbart homogen, idet den består af 2 
yngre kvinder og 5 mænd med stor aldersspredning. Dertil 
kommer en væsensforskellig baggrund, hvad angår både det 
uddannelsesmæssige, det faglig og det erfaringsmæssige. 
Der er også stor forskel på deltagernes typiske arbejdsopga-
ver, strækkende sig fra det ekspeditionsorienterede til det 
dybt analytiske. Forudsætninger er således meget forskel-
lige.

Ved den enkeltes fremlæggelse bliver der lagt særlig vægt på 
forventningerne til netværket, som vi således bruger en del 
tid på at afstemme i fællesskab.

5.2. Leveregler

Psykologisk kontrakt Herefter udformes en psykologisk kontrakt i form af et sæt 
leveregler, som gruppen enes om at overholde:
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• Vi prioriterer netværket højt i forhold til forberedelse 
og fremmøde.

• Vi værdsætter høj mødemoral og -disciplin.
• Vi udviser åbenhed overfor brug af forskellige værktø-

jer og metoder.
• Vi er villige til at dele egne konsulenterfaringer med 

kolleger i netværket.
• Vi respekterer fuld fortrolighed omkring kunder, andre 

kolleger, ledere eller personlige forhold, som drøftes i 
netværket.

• Vi lader forhold vedrørende afdelingerne forblive i 
gruppen.

• Vi kan vælge at referere egne oplevelser fra seancerne, 
men ikke andre deltageres oplevelser eller udsagn.

5.3. Temaer for gruppens arbejde

Gennem en konstruktiv og engageret proces er der tilveje-
bragt en åben atmosfære, hvilket udgør et fint fundament for 
den efterfølgende dialog om, hvad netværket vil arbejde med 
på indholdssiden. Gruppen beslutter sig for at prioritere føl-
gende temaer:

• Faser i konsulentarbejdet: opstart, gennemførelse, 
afslutning

• Personlig gennemslagskraft/profil
• Initiativ/proaktivitet
• Værdien af vores arbejde/vores værd.

Ønsket til det første møde er imidlertid at arbejde med 
“Konsulentrollen i perspektiv”, hvor vi konsulenter skal 
anspore med forberedende læsestof, et konkret oplæg på 
mødet og en introduktion af arbejdsmetoden: supervision 
med reflekterende team.

Det bliver desuden besluttet, at de efterfølgende møder frem 
til en midtvejsevaluering skal tematiseres i forhold til 
faserne i konsulentarbejdet, og hvert møde afsluttes med en 
supervision af én af deltagerne, gerne med en problemstil-
ling, en opgave eller et dilemma i relation til dagens aktuelle 
tema.
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5.4. Første læringsmøde – Konsulentrollen i 
perspektiv

Forud for det første møde fremsender vi en artikel til delta-
gerne af Per Krogager om konsulentrollen (se litteraturli-
sten).

Artiklen danner baggrund for temaet på det første møde. Et 
af hovedbudskaberne er, at “konsulenten”, uanset den speci-
fikke opgave, almindeligvis arbejder på kanten af et “klient-
system” eller i kontakt med systemet, men aldrig som med-
lem af systemet, et forhold som bør fastholdes for klart at 
definere, hvem der har hvilke ansvar i forhold til en opgave.

Opgaven er suverænt det, der kobler systemerne sammen og 
er omdrejningspunkt for samarbejdet.

Figur 1. Konsulentens grundlæggende arbejdsbetingelser, Konsulentrol-
len af Per Krogager

Med udgangspunkt i to grundlæggende rolledesignparame-
tre “Relevant sandhed” og “Relation til klientsystemet” 
beskrives to hovedkategorier af konsulentroller “Fagspecia-
lister” og “Forandringsagenter”, illustreret i følgende model:
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Figur 2. Forskellige typer af konsulentroller, Konsulentrollen af Per 
Krogager

Modellens teori bliver kort gennemgået, og vi gennemfører 
efterfølgende en proces, hvor vi placerer os selv ind i ske-
maet, i forhold til hovedvægten i vores nuværende profil og 
arbejdsopgaver. Det bliver tydeligt, at tyngden i gruppen lig-
ger på “Fagspecialist”. Nyligt gennemførte kundetilfreds-
hedsmålinger har vist, at kunderne ønsker en mere proaktiv 
og sparrende konsulentprofil, hvilket pludselig i dette lys 
giver god mening for gruppen, som konkluderer, at der skal 
arbejdes mere i retning af “Forandringsagent”.

Vi får også her lejlighed til i netværket at drøfte vores egen 
konsulentrolle for netværket. Faktisk er vi selv usikre på 
den. Vi opfatter os som værende et konsulentsystem – på 
kanten af et andet konsulentsystem – på kanten af et klient-
system, i en ikke fuldt defineret rolle, i et ikke tidligere 
afprøvet scenarium. Dette giver anledning til en meget 
spændende rolledebat, jævnfør den beskrevne model.

5.5. Supervision med reflekterende team

Ny arbejdsform Efterfølgende introducerer vi en ny arbejdsform for gruppen 
– supervision med reflekterende team. Med afsæt i syste-
misk tænkning og en dialogbaseret konsultationsform er 
målet gennem fælles udforskning at inspirere en fokusper-
son til at tænke nye tanker, se andre vinkler og “blive klo-
gere” på sin udfordring. Grundtanken hviler på den anta-
gelse, at den der ejer problemet også ejer løsningen. Det 
betyder, at intervieweren og det reflekterende team skal 
spille en rolle som hjælpere og katalysatorer – og ikke som 
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eksperter eller rådgivere. I forhold til før omtalte model altså 
et setup, som relaterer sig til rollerne som forandringsagent 
– i fin tråd med de ønsker og behov gruppen selv har define-
ret for netværket. Metoden er også valgt, fordi den er veleg-
net til læringsformen, derved at den skaber sammenhæng 
mellem læring og deltagernes egen virkelighed.

Vi gennemgår form og fremgangsmåde og opstiller et regel-
sæt for det reflekterende team. Heri indgår også en aftale om 
vores ret til at korrigere gruppen, hvis reglerne ikke bliver 
overholdt – dette fordi det erfaringsmæssigt kræver træning 
at blive god til at danne hypoteser og afholde sig fra indi-
rekte at bedømme eller give gode råd.

Supervisionens fremgangsmåde

• Problemformulering: 10 min.
• Interview – udvidende: 10 min.
• Refleksioner team: 10 min.
• Interview – uddybende: 10 min.
• Refleksioner team: 10 min.
• Interview – afrunding: 10 min. 

Regler for det reflekterende team

• Må: danne hypoteser, undre sig, tænkte højt, lede efter 
dilemmaer, tale i 3. person

• Må ikke: dømme, kritisere, give råd, give lange udred-
ninger, “forelske sig” i indholdet.

Rollen som interviewer

• Stille sig til rådighed for inspiration af fokuspersonen
• Slippe egen dagsorden og egne hypoteser
• Bevæge sig professionelt på og mellem handlings- og 

procesniveau i samtalen
• Lede samtalen og det reflekterende team
• Stille gode, udviklende og inspirerende spørgsmål – 

med udgangspunkt i nedenstående model, gerne 
mange komplekse spørgsmål og kun få fra “Kaptajn”-
kategorien.
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Figur 3. Spørgemodel – med inspiration fra Karl Tomm, Pia Brøgger

Herefter gennemfører vi en vellykket supervision efter 
denne model under emnet: Proaktivitet i forhold til konsu-
lentarbejdet. Fokuspersonen beskriver sin situation således: 
“Jeg kom til at foreslå kunden en god ide – jeg er nu i tvivl 
om, hvilken rolle jeg skal spille og hvilke forventninger, der 
er til mig?” Efter supervisionen udtrykker fokuspersonen 
overraskelse over, hvor mange tanker interviewspørgsmå-
lene sætter i gang og hvor megen inspiration og eftertanke 
refleksionsrunderne formår at skabe. Det reflekterende 
team oplever både en spændende udfordring i at reflektere 
og konkret læring i forhold til problemstillingen og den 
anvendte spørgeteknik.

Jeg er selv interviewer på denne første case, men ideen er af 
flere årsager, at interviewer-rollen på sigt skal overtages af 
deltagerne på skift. Dels giver det mulighed for god træning 
i spørgeteknik, som typisk er omdrejningspunkt i godt kon-
sulentarbejde, og dels arbejder vi på, at gruppen på sigt skal 
være selvkørende og dermed kontinuerligt lærende. 

Altså har vi til hensigt at transformere nogle af vores egne 
værktøjer og kompetencer til gruppens medlemmer og såle-
des overflødiggøre os selv. På den måde kan vi trække os til-
bage fra systemet igen – forhåbentligt uden at gruppens 
muligheder for at fortsætte arbejdet i netværket forringes 
væsentligt.
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5.6. Andet læringsmøde – Entré i klientsystemet

Som forberedelse til det andet møde rundsender vi til delta-
gerne et større kompendie bestående af en samling uddrag 
af relevant litteratur for dagens tema. Indholdet har fokus på 
organisationskonsultation, systemiske nøglebegreber, artik-
ler om spørgsmålstyper og samtaleværktøjer samt materiale 
om reflekterende teams. Deltagerne finder materialet 
omfattende, men meget relevant og interessant.

Involverende opgave I stedet for en teoretiserende indledning kaster vi os denne 
gang ud i en involverende opgave, som går ud på, at flere 
personer får udleveret en del af et billede, hvorefter en 
gruppe på 3 personer får til opgave ved hjælp af spørgsmål at 
afdække og tegne det samlede billede på en flip-over. Delta-
gerne oplever, at opgaven viser en hel del om, hvor vigtigt 
det er at stille “de rigtige” spørgsmål, og hvor mange forskel-
lige virkeligheder og sandheder, der rent faktisk kan være til 
stede samtidigt.

Herefter stiller vi følgende spørgsmål til overvejelse: Hvor-
dan får jeg mine opgaver, hvordan griber jeg dem typisk an, 
hvilken metode bruger jeg til behovsafdækning, og hvordan 
sikrer jeg, at forventningerne bliver afstemt? Efter en kort 
individuel forberedelse fremlægger deltagerne på skift og 
bliver udfordret både af de andre deltagere og os i forhold til 
egne rutiner, vaner og metoder. På denne måde lykkes det 
både at inddrage deltagernes egen virkelighed, at skabe en 
erfaringsudveksling, at træne interview- og spørgeteknik og 
at udfordre den enkeltes tanke- og vanemønstre. Der er 
enighed om, at behovsafdækning og forventningsafklaring 
er så elementære og komplicerede elementer i arbejdet, at 
det også skal behandles på et kommende tredje møde i net-
værket.

Supervisionen denne gang handler om: “Jeg skal deltage i et 
stort prestigefyldt og politisk projekt – er jeg kompetent 
nok, og kan jeg leve op til kravene?” Gennem supervisionen 
ser fokuspersonen nye vinkler: jeg kan forberede mig til 
startmødet i morgen ved at kontakte min leder, jeg ser mig 
selv som deltager i et delprojekt, jeg vil muligvis gerne være 
delprojektleder, jeg vil overveje hvilke forventninger jeg selv 
har til projektet, jeg vil forberede en præsentation af mine 
tanker til mødet om projektstart. Deltagerens oplevelse af 
supervisionen er, at det er en meget nærværende og inspire-
rende oplevelse, som “lige skal bundfælde sig”.
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5.7. Vores rolle som “iværksættere”

I forhold til iscenesættelse af netværket har vi lagt både flere 
og andre ressourcer i opgaven, end vi typisk gør i andre 
“skræddersyede” konsulentopgaver, eksempelvis seminarer.

Etablering af gruppen Det indledende møde med ledelsen og udarbejdelse af det 
efterfølgende oplæg adskiller sig ikke væsentligt fra andre 
opgaver, men derimod har den efterfølgende etablering af 
gruppen været mere krævende i forhold både til forberedel-
sen og gennemførelsen. Dertil kommer vores begges tilste-
deværelse på de aktuelle møder. En del af den medgåede tid 
og energi skal rimeligvis tilskrives det faktum, at formen er 
“uprøvet land” – på den anden side vil ethvert lærende net-
værk have specielle behov og ønsker, hvorfor læringsfor-
men, uanset erfaringer, naturligt vil fordre en stor grad af 
individualisering og forberedelse.

Med hensyn til den rolle vi indtil nu har spillet for netværket, 
har vi tilstræbt at indtage en faciliterende og procesoriente-
ret rolle, som for så vidt også lykkes i de aktuelle situationer. 
Ikke desto mindre har vi en oplevelse af, at gruppen ikke 
tager initiativ og ansvar for indhold eller for afholdelse af 
møderne. Vi har flere gange forsøgt at “delegere” ansvaret 
for næste mødes planlæggelse til én eller flere af deltagerne, 
som vægrer sig ved opgaven. Vi er i tvivl om, hvad grunden 
hertil kan være og diskuterer flere mulige årsager. Måske 
har vi i hele introduktionsfasen indtaget en alt for fremtræ-
dende eller styrende rolle, som eventuelt har udløst en 
opfattelse af, at netværket er vores ansvar – på den måde bli-
ver vores rolle indirekte undervisende og coachende i delta-
gernes øjne. En anden mulighed er, at de nye vinkler, den 
systemiske tilgang og supervisionsseancerne er så nye i del-
tagernes virkelighed, at det er for overvældende eller uover-
skueligt, hvad man skulle gribe fat i. Desuden spiller det 
uden tvivl en rolle, at alle er under et større arbejdspres for 
tiden, hvorfor det er mest bekvemt, at det er os, der “tager 
stafetten”.

I forhold til vores konsulentrolle har det været vores erklæ-
rede mål, at entrere i gruppens system, at få noget til at ske, 
for derefter at trække os ud af systemet igen – eller med 
andre ord bevæge os på kanten af gruppen med den klare 
hensigt at gøre gruppen lærende og selvkørende. Vi oplever 
det vanskelige i ikke at blive “suget op af gruppen” og der-
med blive en fuldt integreret del af netværket. Både fordi der 
skabes et net af personlige relationer, og fordi netværkets 
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træning i konsulentrollen i stor udstrækning også spejler 
vores daglige rolle som HR-konsulenter. Vi kan derfor 
naturligt identificere os med de konkrete opgaver/emner, 
hvilket kan være en fordel i forhold til at forstå udfordringer 
og kontekst, med også en risiko på den måde, at vi kan blive 
“sovset ind” eller “forelsket i” gruppens problemstillinger og 
dermed få vanskeligt ved at forblive på meta-planet i forhold 
til netværket. Hvis det imidlertid ikke lykkes os at få grup-
pen til at tage ansvar for netværkets arbejde og fremtid, vil 
vores mål ikke kunne opfyldes, idet gruppen i givet fald ikke 
vil kunne fortsætte uden en eller anden form for iscenesæt-
telse “ude fra”. Pudsigt nok har vi altså klart en stor opgave 
og udfordring i gradvist at spille en mindre rolle i netværkets 
arbejde.

5.8. Rollens udfordringer i forhold til traditionel 
undervisning

For en underviser i mere traditionel forstand er stoffet kendt 
og forberedelse af undervisningen kan tilrettelægges i en 
time- og lektionsplan. Den konkrete undervisningen kan 
planlægges og gennemføres i overensstemmelse med plan-
lægningen, og det er typisk underviseren, der sætter dagsor-
denen og styrer processen.

I et lærende netværk er det mere flydende, individuelt og 
eventuelt ustruktureret, hvad der skal ske. Dette betyder, at 
der ikke er en klart defineret opgave eller rolle til iscenesæt-
terne, hvilket stiller større krav til håndtering af usikkerhed. 
Iscenesætterens rolle bliver mere som “forandringsagent” 
end som “fagspecialist”, en rolle som er utrolig mangesidet 
og kræver, at der bydes mere ind med personlige og proces-
suelle kompetencer og værdier. Opgaven skal ikke nødven-
digvis varetages af en underviser eller konsulent, men kan 
også initieres af en leder eller deltagende medlemmer i net-
værket.

I vores konkrete opgave, har vi aftalt med netværket, at vi ud 
over de aftalte temaer og supervisioner vil prioritere at 
“følge energien” i gruppen, eller med andre ord forfølge det, 
som giver gruppen mening og har gruppens fokus og inte-
resse. Dette forudsætter en personlig “værktøjskasse” og 
erfaringsbaseret referenceramme som bagage, i forhold til at 
byde ind med forskelligt af relevans, der måtte dukke op 
undervejs. Eller kan spørgsmålet være: Skal iværksætteren i 
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det hele taget teoretisere i og omkring gruppen – eller er 
gruppens egne kompetencer den relevante ramme for arbej-
det?

5.9. Midtvejsevaluering

Flere indfaldsvinkler Med hensyn til at evaluere netværket er der flere indfalds-
vinkler at iagttage. Dels den indholdsmæssige del og delta-
gernes umiddelbare reaktioner, dels netværk som lærings-
form og dels vores egen vurdering af vores investering i 
forhold til succesen med netværket. Vi har aftalt et midtvej-
sevalueringsmøde med gruppen og ledelsen, hvor vi skal 
planlægge kommende aktiviteter og eventuelt justere form 
og metode. Det giver ikke desto mindre god mening at evalu-
ere løbende både med henblik på den individuelle lærings-
cyklus, jævnfør David A. Kolb, og i særdeleshed i forhold til 
at understøtte den kollektive læringsproces og fremme en 
double-loop energistrøm, jævnfør teorierne om Den lærende 
virksomhed (se litteraturlisten).

5.10. Procestjek

På begge de afholdte møder er de sidste ca. 15 minutter 
benyttet til et mødeprocestjek i form af et individuelt skema 
på en skala fra 1 til 10 til en vurdering af følgende elementer: 
På sporet, engagement, lytte, metode og resultater. Efter 
vurderingen er hver enkelt scoring blevet synliggjort på en 
fælles flip-over, til en kort dialog om oplevelserne og de 
eventuelle forskelle i opfattelse. Generelt har vurderingerne 
ligget gennemsnitligt højt – mellem 7,2 og 8,8 –, men det er 
mere de ord, som knyttes på oplevelserne end de faktuelle 
tal, som er interessante for den fælles læring. Fremgangsmå-
den har vist sig effektiv, både fordi den involverer alle, den 
giver en god “temperaturmåling”, og den skaber den nød-
vendige refleksion om processen. Vi beslutter derfor at fort-
sætte på samme måde på de efterfølgende møder.

5.11. Deltagernes oplevelser

Kvalitative spørgsmål Som supplement til mødeprocestjek stiller vi deltagerne 
nogle kvalitative spørgsmål om netværket, og nedenstående 
udsagn er et blandet uddrag af deltagernes svar på disse:
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• Hvordan synes jeg “Læring i Netværk” adskiller sig fra 
andre læringsformer?

“Der er en meget direkte kobling mellem den prak-
tiske hverdag og det teoretiske. Der er stor afhæn-
gighed af kursusteamet, sammenlignet med almin-
delig indlæring, der er mere individuel. Det er 
mere krævende af deltageren, fordi man både skal 
modtage, men også er forpligtet til af yde. Læreren 
fungerer mere som igangsætter og konsulent, men 
ikke som den lærende ekspert/autoritet. Kursus-
deltagelse bliver tit korte, afsluttede forløb, hvor 
netværk er et rullende, langvarigt forløb.” 
“For det første stiller det store krav til åbenhed, 
både deltagerne imellem og til supervisor-grup-
pen. For det andet stiller det også nogle krav til del-
tagernes abstraktionsevne, fordi der ikke er læs-
ning til næste gang fra side 14 - side 42.”
“Læring i Netværk adskiller sig især fra andre 
læringsformer ved at være mere intensivt forstået 
på den måde, at det sætter meget stort fokus på 
samarbejde og kendskab til de enkelte deltagere, 
hvor man på et kursus sagtens kan være anonym 
og ikke behøver at “snakke” med de øvrige delta-
gere. Der er ikke så mange deltagere, hvilket frem-
mer dialogen i modsætning til almindelige kurser, 
hvor der ofte er mange deltagere, og hvor man 
måske er mere tilbøjelig til ikke at komme frem 
med “dumme” spørgsmål, selvom det måske er vig-
tigt for ens forståelse af emnet.”

• Hvilke fordele og eventuelt ulemper oplever jeg i for-
hold til denne læringsform?

“Netværk er nok stærkest for så vidt angår “per-
sonlig udvikling”, hvor almindelig indlæring har 
sin styrke på det faglige/færdigheder. Et netværk 
kan kun fungere hvis teamet er velfungerende. Der 
er derfor en risiko for, at et netværk ikke bliver en 
succes, hvis kemien i teamet er dårlig, eller der er 
en eller flere teamdeltagere, der svigter.”
“På langt sigt har netværket nogle fordele, fordi 
der løbende sikres en fokusering på emnet, hvor et 
kursus nemt kan ende som “endnu en mappe på 
hylden”. Dertil kommer, at erfaringerne deles med 
personer tæt på en selv – dvs. der skabes en fælles 
referenceramme.”
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“Det er endvidere godt ved læringsformen, at del-
tagerne selv er med til at bestemme form og ind-
hold. Det fremmer nok lysten til en aktiv deltagelse, 
fremfor at det hele er “skemalagt” på forhånd. Om 
målet med hensyn til at være helt selvkørende bli-
ver en succes, vil tiden vise.”

• Hvilke særlige krav stiller det til mig at deltage i net-
værket sammenlignet med, hvis jeg gik på kursus?

“Man er som deltager forpligtet overfor både sig 
selv, men i høj grad også overfor teamet. Man skal 
være villig til at være så åben, som det er aftalt i 
teamets spilleregler.”
“I forhold til et almindeligt kursus, kræver læring i 
netværk en mere aktiv deltagelse. Det er ikke så 
nemt at “gemme” sig. Man har også en større for-
pligtelse overfor de andre i netværket til en aktiv 
indsats, hvor en “slap” indstilling på almindelige 
kurser ikke nødvendigvis behøver at forstyrre de 
øvrige deltagere, og det de får ud af kurset.”

5.12. Min kollegas vurdering

Generelt

“Læring i Netværk adskiller sig fra andre læringsfor-
mer primært derved, at man som navnet antyder, 
lærer sammen med hinanden og af hinanden. For at 
det skal give menig forudsættes, enten at deltagerne 
har kompetenceområder, som komplementerer hin-
anden, eller som her hvor deltagerne ligner hinanden, 
så de kan “spejle sig i hinanden”. Formen bør også 
adskille sig fra andre former derved, at man som del-
tager i højere grad end ved traditionel undervisning 
er med til at sætte agendaen for de emner og temaer, 
som læringsnetværket behandler. Det er en fordel, at 
man kombinerer indlæring med netværksopbygning. 
Det er ligeledes en stor fordel, at læringsformen læg-
ger op til at anskue læring i relation til en konkret job-
praksis, dvs. efter et action-learning princip, eller ved 
brug af jobnære metoder som f.eks. supervision. Det 
kan være en ulempe, hvis deltagerne forlods kender 
hinanden og af den grund ikke ønsker eller tør at gå 
ind i netværket med den fornødne åbenhed. Det kan 
også være en ulempe, at der nødvendigvis må være et 
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krav fra deltagerne om, ikke kun at være den ydende 
part i forhold til “de andre”, men også at være den 
part, der kan hente gevinster ud af at deltage i samvæ-
ret. Krav til deltagerne må først og fremmest være 
åbenhed og engagement.”

Specifikt

“Jeg er i tvivl om, hvorvidt vores mål med netværket 
kan indfries. Jeg er positivt overrasket over den ledel-
sesmæssige opbakning, der har været til forløbet, men 
er usikker med hensyn til en tilsyneladende mang-
lende åbenhed og risiokovillighed i gruppen. Der er 
ikke den store vilje til at påtage sig ansvar for netvær-
ket. Måske falder den problemstilling tilbage på os to. 
Måske gav vi dem allerede på et meget tidligt tids-
punkt opfattelsen af, at vi var de servicegivende, 
ansvarstagende konsulenter, der nok skulle sørge for, 
at der var en agenda, at processen blev styret etc. Her 
er måske et meget væsentligt læringspunkt for fremti-
dige forløb. Deltagerne skal fra starten opleve, at de 
selv har det største ansvar. Jeg tror, det er vigtigt ikke 
alene at vurdere læringsformen ud fra oplevelse af 
dette forløb. Deltagerne er meget tæt på hinanden, 
måske for tæt til at turde lukke helt op for posen og 
derigennem høste det fulde udbytte af erfaringsdelin-
gen og supervisionen. Endvidere er de et netværk, der 
som udgangspunkt har ens profil, dvs. at gevinsten 
skulle være, at de kan spejle sig i hinanden. Men dertil 
er de måske endda alligevel for forskellige. Med disse 
overvejelser for øje forholder jeg mig fortsat positivt 
og åbent til det videre forløb.”

5.13. Refleksioner og konklusioner

Med baggrund i den midlertidige evaluering gør jeg mig 
nogle overvejelser om forløbet hidtil, og hvad der eventuelt 
skal justeres fremadrettet.

Processen omkring dialog og aftale med ledelsen var samlet 
set forbilledlig og et fint fundament for arbejdet. 

Kick-off-dagen var ligeledes succesfuld, men vi lagde her 
stor vægt på deltagernes forventninger til netværket uden 
omvendt at fokusere på netværkets forventninger til delta-
gerne. Da et lærende netværk stiller store krav til åbenhed, 
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initiativ, ansvar og engagement, har det været en fejltagelse 
at fokusere mere på, hvad den enkelte kan få ud af netvær-
ket, end hvad den enkelte forventes at bidrage med til fælles-
skabet. Sammenholdt med vores servicemindede tilgang til 
opgaven, har det resulteret i en modtagende attitude fra del-
tagerne, som ikke er fremmende for en gensidig ansvarlig-
hed. Dette forhold bør vi tage op i gruppen og i fællesskab 
søge ændret, således at deltagerne påtager sig den nødven-
dige forpligtelse overfor netværket, og at vi indtager en min-
dre servicerende rolle overfor gruppen.

Kursus I forbindelse med deltagernes udtalelser til evalueringen om 
læringsformen, afslører den megen brug af ordet “kursus” en 
tilgang til arbejdet, som bunder i den mere traditionelle 
undervisning, og her har vi således også en opgave i at udfor-
dre fastgroet vanetænkning og arbejde på en kulturændring 
i forhold til læringsbegrebet. Vi burde i forbindelse med 
opstarten af netværket også have været mere opmærk-
somme på, at deltagernes baggrund, erfaring og arbejdssitu-
ation, trods den samme stillingsbetegnelse, næsten er for 
forskellig til at forudsætningen om ensartethed er indfriet – 
et vigtigt parameter for den åbne, sparrende dialog. Frem-
over vil jeg kaste flere ressourcer i at visitere om et netværks 
deltagere matcher kriterier og forudsætninger for en god 
sammensætning.

Dertil kommer en generel overvejelse om, at den høje grad af 
fri form og dynamisk indhold i det lærende netværk med 
henblik på at sikre åbenhed overfor aktuelle udfordringer, 
med fordel kan kobles med en stram struktur og/eller skarpe 
metoder, som giver en klar rammesætning for deltagerne.

Med hensyn til at skabe endnu bedre muligheder for at gøre 
netværket effektivt og selvkørende, kan der arbejdes på at 
koble tættere til dagligdagens arbejdssituation. Formen kan 
eksempelvis bringes ind i kortere og hyppigere sessioner, 
som går helt tæt på aktuelle processer, således at læringen 
opleves som en ny konkret arbejdsmetode, der straks brin-
ges i anvendelse.

For så vidt angår vores egen fremtidige rolle i netværket, må 
vi muligvis sænke det faglige og engagementsmæssige ambi-
tionsniveau og lade gruppe selv “sætte sin dagsorden”. Vi må 
respektere, hvis deltagerne ikke vil kaste optimale ressour-
cer i arbejdet med netværket, og vi må finde vores rolle i for-
hold til gruppens ønsker og kontekst. Vi har faktisk forsømt 
at tage stilling til, hvad vores krav er til gruppen for at ville 
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investere så mange ressourcer i arbejdet, som vi rent faktisk 
gør – en stillingtagen vi stadig kan nå at forholde os til og 
fremlægge for gruppen – optimalt set sammen med en dia-
log om “gruppens liv og netværkets fremtid”. Ved en sådan 
lejlighed tror jeg også, at vi skal specificere nogle mere mål-
bare mål for gruppens arbejde. I modsat fald forudser jeg, at 
vi ikke vil være i stand til at evaluere netværkets arbejde og 
resultater.

Sammenlignet med anbefalingerne i den generelle beskri-
velse af læringsformen har vi måske kastet uforholdsmæs-
sigt mange ressourcer i at etablere dette netværk. I udgangs-
punktet skulle et lærende netværk kunne søge sparring i HR, 
men i princippet selv være ansvarlig for netværket. Vi har 
imidlertid været meget opsatte på, at netværket skulle vise 
sig som en succes, både som læringsform og for de aktuelle 
deltagere, og har dermed kastet meget energi i iscenesættel-
sen. Vi har således selv skabt en risiko for, at netværkets suc-
ces bliver et for personligt anliggende for os – et forhold vi 
internt bør have en erkendelse om snarest muligt.

I det omfang netværket bliver lærende og selvkørende er det 
efter al sandsynlighed en rigtig god investering – vi kan 
transformere egne kompetencer og værktøjer til en større 
gruppe, som i en lærende kontekst vil sprede “ringe i vandet” 
og integrere kompetencer individuelt og kollektivt i en ny 
lærende arbejdskultur. I modsat fald kan det vise sig at være 
for megen tid og energi at kaste efter et for lille udbytte – 
hvis netværket ikke bliver lærende, ikke udnytter fordelene 
ved læring i kontekstsammenhængen, ikke udbygger 
lærende relationer mellem deltagerne, ikke bruger hinanden 
udenfor netværkets møder eller ikke tager ansvar for grup-
pens eksistens – ja, så er der fra vores side måske for megen 
energi bundet i at tilrettelægge og drive netværket sammen-
lignet med, hvad vi skulle investere i at etablere et mere ordi-
nært kursusforløb, uden helt så mange individuelle hensyn.

Vi aftaler derfor, at vi skal have en afklarende dialog om 
vores succeskriterier i forhold til netværket og en udvidet 
dialog med deltagerne om mål og om rolle- og ansvarsforde-
ling i forhold til gruppens fremtidige arbejde. Med disse 
udfordringer midtvejs er vi stadig optimistiske og engage-
rede i forhold til den videre proces, både hvad angår arbejdet 
med læringsformen i almindelighed, og det aktuelle netværk 
i særdeleshed.
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6. Bevæggrunde for at udvikle nye 
læringsforståelser

Mens casen “lever sit liv”, er verden omkring den i hastig 
bevægelse. Økonomi og økologi er under pres, systemer bry-
der sammen, klima- og finanskriser melder sig, og tidligere 
tiders grundantagelser om mangt og meget holder ikke læn-
gere og er under forandring.

Kollektiv forståelse I kølvandet på disse erkendelser spirer en kollektiv forstå-
else af, at vi må udfordre vanetænkning og fortidens logik-
ker, og i stedet begynde at lytte til og lære af fremtiden. Jeg 
oplever i organisationer, nu som ekstern konsulent, en sti-
gende forståelse for, at begrebet bæredygtighed rækker dybt 
ind, ikke blot i biologiske sammenhænge, men i høj grad 
også i vores sociale konstruktioner – som en dybere respekt 
og et større hjerte for alle former for liv, herunder også, 
hvordan vi som mennesker og organisationer er hinandens 
forudsætning og dybt forbundne i en socialøkologisk sam-
menhængende cyklus.

Til forskel fra tidligere oplever jeg, at dette fokus vinder stor 
lydhørhed blandt mange ledere og medarbejdere – som om, 
der er en længsel efter noget nyt og en erkendelse af, at for-
tidens tænkning ikke kan løse fremtidens udfordringer. 
Mange lytter med stor interesse til begreber som ledelse med 
hjertet, bæredygtige fællesskaber, nærvær, empati, innova-
tion, emergens og transformative forandringer.

Videnskabeligt underbygges disse strømninger og tendenser 
af nye indsigter fra forskning i sammenhængen mellem 
menneskers hjerte og hjerne. Alex Riel refererer i sin artikel 
Bevidstheden i hjertet til Institute of HeartMath i USA (se 
litteraturlisten), som forsker specifikt i hjertet og dets rolle 
for sundhed, læring, personlig udvikling, sociale kompeten-
cer, og hvorvidt hjertet kan bidrage til at belyse nogle af 
bevidsthedens gåder. Deres forskning viser, at vi må gøre op 
med forestillingen om hjertet som blot værende en meka-
nisk pumpe, der formidler blod rundt i kroppen. Hjertet har 
ca. 40.000 neuroner (hjerneceller), der virker som en enhed 
med hukommelse og har evnen til at træffe selvstændige 
valg. Hjertets hjerne kommunikerer hele tiden med hjernen, 
og der går betydelig flere nerveforbindelser fra hjertet til 
hjernen end omvendt. Hjertets elektromagnetiske felt har en 
rækkevidde (amplitude) der er 60 gange større end hjernens 
felt, og alt hvad der føles i hjertet, når ud til hver eneste celle 
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i kroppen. Hjertets magnetiske felt er 5000 gange stærkere 
end hjernens og kan måles over en meter uden for kroppen. 
Inden for denne radius rører vores hjerte bogstavelig talt 
omgivelserne. 

Når vi dertil lægger placeboforskningens resultater med 
opsigtsvækkende indikationer om styrken af vores tankers 
kraft og skaberevne, udfordres vore traditionelle opfattelse 
at videnskabelighed og neutralitet.

Det virker som om, vi har en spirende kollektiv erkendelse 
af, at tidligere tiders problemløsningsfokus, mangellogikker, 
ledelsesmodeller og kompetencegap-forståelse er under 
afvikling og skal afløses af en mere empatisk, samskabende 
og ressourcebaseret tilgang til ledelse, organisation og kom-
petenceudvikling – som om et nyt paradigme er under fød-
sel.

Jeg har i mange forskellige sammenhænge oplevet det 
hjælpsomt og dialogskabende at benytte følgende visuelle 
stillads som udgangspunkt for drøftelser omkring sam-
fundsudviklingen og forskellige paradigmers forståelse af 
ledelse, læring, sprogspil og roller. Den tredje boks i model-
len definerer jeg som det ankommende paradigme, hvori 
uforbeholdenhed, forbundethed og netværk spiller en frem-
trædende rolle. 

Figur 4. 3 paradigmer, Pia Brøgger
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Med hensyn til lederens, konsulenten eller underviserens 
rolle, kalder dette paradigme mere på evner til at skabe for-
udsætningerne for, at læringen kan ske, end på en doce-
rende formidling eller facilitering af eksisterende viden. 

Der er mange typer af indikationer for ankomsten af det nye 
paradigme. Et meget væsentligt bidrag kan vi finde i C. Otto 
Scharmers Teori U. Her udfoldes det budskab, at vi må 
begynde at lære af fremtiden, mens den opstår, som en mere 
intuitiv, kreativ og emergent tilgang til fremtidens løsninger.

7. Teori U

Teori U er et digert værk om fremtidens samfund, baseret på 
interviews og mange års praktiske erfaringer i organisatio-
ner. Den foregiver på intet tidspunkt, at der er lette løsnin-
ger, men peger direkte ind til det medansvarlige og reflekte-
rende menneske, der handler ud fra sit hjerte mod en ny 
social teknologi.

Fremtidens
udfordringer

Meget kort beskrevet er essensen af Teori U, at vi netop ikke 
kan løse fremtidens udfordringer med fortidens løsninger. 
Derfor skal vi stoppe “downloadingen”, forstået som den 
ureflekterede brug af fortidens erfaringer, åbne vores sind, 
vores hjerte og vores vilje, turde slippe historierne og være 
fuldt, helt og sanseligt til stede i Nuet i en tilstand af “presen-
cing” – et nyt ord sammensat af de engelske begreber pre-
sence og sensing. Fra denne position i bunden af U’et, vil vi 
blive i stand til at koble os på kreativitetens kilde, fornemme 
hvad fremtiden kalder os til, begynde at udkrystallisere 
denne intuition og forme prototyper for helt nye handlinger.

Gennem denne proces må vi forcere mindst 3 indre forhin-
dringer: Den dømmende stemme, den kyniske stemme og 
frygtens stemme. Der knytter sig desuden forskellige jeg-til-
stande, opmærksomhedsfelter samt lytte- og bevidsthedsni-
veauer til U-bevægelsen. Elementer, der kan arbejdes med 
som konkrete værktøjer i udviklingen af sproget og kulturen 
i moderne organisationer, og som jeg oplever giver stor 
inspiration, dyb mening og i mange tilfælde kontant effekt 
for de involverede. Nedenstående model fra bogen inklude-
rer de fleste elementerne i U’et.
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Figur 5. Teori U af C. Otto Scharmer

Budskaberne i Teori U om at slippe eksisterende dagsorde-
ner vil forudsætte et opgør med vores tidligere opfattelse af 
kompetenceudvikling som en strategisk proces, hvor medar-
bejderes kompetencer vurderes op imod en forud defineret 
ønsket fremtid. I stedet må vi udvikle en evne til sanselig 
åbenhed, fornemmelse for muligheder og kreativ handle-
kraft, der støtter en fleksibel måde at gribe øjeblikkets 
potentialer på og gå med i flowet.

På trods af denne meget forenklede måde at beskrive det på, 
rummer Teori U stor kompleksitet og kan bruges med for-
skellige formål, inden for mange områder og på alle 
niveauer, fra individer over grupper til hele organisationer, 
nationalt og/eller globalt. Den kan inkludere mange eksiste-
rende metoder og forståelser, idet den definerer den 
opmærksomhed og intention, vi møder verden med, som det 
ultimativt vigtige.
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Det kan udfordres, om Teori U er en ledelses-, forandrings-, 
innovations- eller læringsteori. Svaret kunne være, at den er 
en meta-teori, der kan rumme det meste og derfor netop er i 
ligaen af sværvægtere, der kvalificerer sig til at medskabe et 
helt nyt paradigme.

8. Dynamisk relationel kompetenceforståelse

Det nye paradigme vil selvsagt udfordre lederens og konsu-
lentens rolle. Hvordan kan man lede eller udvikle fra et ufor-
beholdent udgangspunkt? Hvis fremtiden skal fornemmes 
og skibet skal bygges, mens vi sejler, så vil retningen måske 
ændre sig undervejs – og hvordan kan man så udøve leder-
skab, skabe motivation, definere mål og sejle i havn?

Udfordre Samtidig kan det udfordre vores forståelser af kompetence-
begrebet. Der har gennem tiderne bølget mange forskellige 
grundantagelser om forudsætninger for læring. Én knytter 
an til den holdning, at læring afhænger af individets evner, 
som iboende talenter eller mangel på samme, en anden til en 
socialkonstruktionistisk tilgang, hvori næsten alt vil 
afhænge af relationer og kontekster. Teori U tilbyder måske 
en mere fusioneret dynamik, hvor det iboende individuelle 
og det fælles kontekstafhængige spiller sammen og er hinan-
dens forudsætning. I dette lys vil Læring i Netværk ikke læn-
gere blot være en ny alternativ læringsform blandt mange 
andre, men snarere en helt nødvendig ramme og en funda-
mental forudsætning for lærende og innovativ kompetence-
udvikling i organisationer.

Dette giver anledning til at drøfte kompetencebegrebet på 
ny. Mit bud hviler på en dynamisk og relationel kompetence-
forståelser, der tager udgangspunkt i den enkeltes mulighe-
der i samspillet med de aktuelle omstændigheder. Kvalifika-
tioner kan defineres som dét at have viden om og besidde 
færdigheder til noget bestemt. Kompetencer derimod er at 
kunne anvende viden og færdigheder i en konkret praksis. At 
være kompetent, som Anthony Giddens fremførte det i 1994, 
er “et udtryk for evnen til at håndtere og agere i en social og 
kulturel mangfoldighed”. De betingelser, der danner vilkår 
og muligheder for at handle og deltage i praksis, er altså 
bundet både til omstændigheder i omgivelserne og den 
enkeltes evner, færdigheder og potentialer.

Det kan forklare, hvordan man kan opleve sig selv som 
meget erfaren og kompetent i sit arbejde, skifte til et tilsva-



26 | 5.6.  Marts 2012

©
 B

ørsen Forum
 | B

ørsen Ledelseshåndbøger | blh.dkStrategi & Ledelse

rende job i en anden organisation, og derefter opleve sig selv 
som usikker og inkompetent. Hvis oplevelsen ikke relativt 
hurtigt ændrer sig i takt med, at man finder sig til rette i sit 
nye job, må det nødvendigvis handle om samspillet i den 
måde man interagerer med og samskabes af den nye kultur, 
idet man jo er den samme person og besidder de samme 
kvalifikationer og erfaringer som før.

I den optik er jeg optaget af, hvad der virker hæmmende 
eller fremmende for at opdage konkrete handlemuligheder 
og bestemte måder at udfolde sig på. Min hypotese tager 
udgangspunkt i, at der i menneskers kompetenceudvikling 
er tale både om noget i det ydre, noget i det indre og noget i 
de udefinerbare mellemrum mellem os, der influerer på den 
måde, hvorpå samspillet fungerer. Kompetencer opstår såle-
des i en social proces gennem handlingen og gennem delta-
gelse i forskellige samspilssituationer. Den er med andre ord 
kontekstbunden. Derfor er læring i netværk en helt oplagt, 
om ikke ligefrem nødvendig, læringsform i fremtiden, når vi 
ønsker at udvikle kreative, højtydende og effektive kompe-
tencefællesskaber i vores organisationer.

At identificere de kompetencer, som en person besidder 
eller mangler, kan derfor ikke udelukkende gennemføres 
med reference til personen selv, men må vurderes i relatio-
ner og i mødet mellem muligheder for handlinger og den 
enkeltes aktualisering af disse muligheder – aktualisering 
her forstået som de valg, der træffes, og de handlinger, der 
udføres.

Også her spiller fællesskaber og netværk altså en define-
rende og samskabende rolle.

Individuelt, kan man sige, at vi udvikler en habitus, der 
udtrykker sig gennem en praktisk sans for gode handlinger. 
Og den måde, hvorpå vi aktualiserer muligheder i en given 
praksis, vil derfor altid være forskellig fra person til person – 
vores egen særlige praktiske sans, evnen til at træffe valg og 
trække på vores dømmekraft. Dømmekraften er både per-
sonlig, da den blandt andet bygger på de kropslige signa-
ler/impulser om hvad, der er godt at gøre, og faglig, fordi 
den i et vist omfang trækker på viden, faglighed og tidligere 
erfaringer om, hvad der virker bedst. Den professionelle 
dømmekraft er således sammensat og er en slags intuition, 
en “viden i handling”, en vurdering og et valg her og nu om, 
hvad der er rigtigt at gøre. I det ankommende paradigme, 
hvor åbenheden udvikles og fortiden nedtones, vil dømme-
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kraften, både den individuelle og den kollektive, komme til 
at spille en helt central rolle i vores intuitive valg, i særdeles-
hed i Teori U perspektivet, i forhold til at udkrystallisere nye 
muligheder og skabe prototyper for fremtidige løsninger. 

9. Kompetencefællesskaber

Der udfoldes altid kompetencer i organisationer – det være 
sig mere eller mindre ønskede eller egnede kompetencer. 
Udfordringen er at organisere og tilrettelægge de arbejds-
processer, der knytter sig til løsningen af organisationens 
opgaver, så det er de kompetencer, der værdsættes og efter-
søges, som aktuelt kommer til udfoldelse. Det forpligter 
arbejdspladsen/omgivelserne til at skabe muligheder og 
læringsressourcer, som giver både den enkelte medarbejder 
og grupper af medarbejdere mulighed for at udfolde deres 
særlige (spids)kompetencer, og samtidig være på trænings-
banen i forhold til at udfolde nye ønskede kompetencer.

Medarbejdernes læringsmuligheder, og den enkeltes aktua-
lisering af disse muligheder, er bestemt af om der etableres 
en faglig refleksion som en del af læringsrummet i forbin-
delse med udførelsen af opgaven. At fokusere og reflektere 
over egen praksis og læring i den aktuelle arbejdskontekst vil 
støtte udvikling af den kollegiale læring og af det højtydende 
kompetencefællesskab.

Kompetencer i samspil drejer sig både om engagerende og 
intentionelt samspil mellem medarbejderne og omgivel-
serne. Det vil sige, at det medarbejderen selv vil, og det, som 
andre omkring medarbejderen vil, skal bidrage til at kvalifi-
cere de kompetencer, der kommer til udtryk i samspillet. De 
personer, som medarbejderen spiller sammen med, er med 
til at “bestemme”, hvilke kompetencer kollegaen udfolder. 
Der skabes et kompetencefællesskab, hvor den enkeltes 
viden og kunnen i form af opfindsomhed, overblik, analyse 
mv. etableres i samspillet og samarbejdet om opgaven. Kom-
petenceudvikling  knytter sig derfor til arbejdssystemet. 
Kompetencer er således noget, der udfoldes i handlinger og 
udvikles gennem deltagelse i praksisfællesskaber.
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10. Konsulentens og lederens udfordring

I lyset af denne forståelse af læring og kompetenceudvikling, 
bringer det ankommende paradigme nye udfordringer for 
konsulenter og ledere. Tendensen med at forlægge udvik-
lingsaktiviteter til eksterne udbydere, kan i bedste fald til-
føre den enkelte ny viden og inspiration, men jo ikke skabe, 
udvikle og vedligeholde det kompetencefællesskab i organi-
sationen, der skal omsætte det tillærte og bringe det til live i 
den daglige praksis. Derfor bliver en helt afgørende faktor 
for fremtidig succes evnen til at udvikle lærende fællesska-
ber og netværk.

Den fremtidige lederrolle vil formodentlig, i forhold til 
læringsperspektivet, få en coachende og konsulentlignende 
karakter i opgaven med at facilitere og udvikle en positiv og 
ankerkendende læringskultur i organisationen – i tilgift 
naturligvis til andre ledelseskrav om styring, koordinering 
og beslutningskraft. Lederen vil sandsynligvis i den sam-
menhæng komme til at stå over for de samme udfordringer, 
som vi konsulenter oplevede i den tidligere beskrevne case 
omkring etablering af et lærende netværk.

I lyset af de fremtidige behov for udvikling af kompetence-
fællesskaber, må konsulenten og/eller lederen fremadrettet 
arbejde dedikeret på at udvikle lærende, respektfulde, for-
pligtende og engagerede kompetencefællesskaber, hvor alle 
medarbejdere forstår deres egen rolle og bidrag som en klar 
forudsætning for de andres muligheder for læring og kom-
petenceudvikling.

Det vil forudsætte mod og vilje til at give afkald på at styre og 
være den klogeste – en ændring af rollen som leder, konsu-
lent eller underviser, som gør op med de traditionelle for-
ventninger og sprogspil. Dertil kommer andre udfordringer, 
med i stedet at have tålmodighed til at sætte tempoet ned, 
lytte – ikke kun med ørerne og fornuften, men også med de 
øvrige sanser og det åbne hjerte. Det vil blive essentielt at 
være optaget af at lede efter, formulere og stille de vigtige 
spørgsmål, at afstå fra hele tiden at mene noget (der så skal 
forsvares), at være oprigtigt nysgerrig og turde møde andre 
mennesker uforbeholdent og i åbenhed.

Fællesskaber Mod og fællesskaber forstår jeg således som 2 nøgleord og 
centrale omdrejningspunkter i fremtidens løsninger. Mod til 
at give slip på fortiden – og fællesskaber, forstået ikke bare 
som svar på menneskelig længsel efter tilhørsforhold, men 
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også som en nødvendighed for at udfolde ny kreativitet, løse 
klodens menneskeskabte problemer og skabe innovativ 
udvikling i vores liv, familier og organisationer.

Den individualisering, vi gennem nogle årtier har udviklet 
som samfundsideologi, vil ikke matche fremtidens behov for 
vækst, trivsel og velfærd. Vi har brug for at skifte frekvens, 
tune ind og sammen skabe en bedre platform for fremtiden!

… at udvikle solid bæredygtighed på en stærkere bærebølge!
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