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Hvordan kan det selvstyrende team kvalificere sit arbejde? 
 

Kirsten Bro 

 

Når et selvstyrende team1 skal kvalificere sit arbejde er der flere veje at gå. Man kan sætte fokus 

på at udvikle teamdannelsen, teamsamarbejdet, teammedlemmet, opgaveløsningen m.m. Denne 

artikel kaster lys på relationer og processer i teamets arbejde, eller rettere på teamets mulighed for 

at kvalificere henholdsvis forhandlingsprocesser, beslutningsprocesser og læringsprocesser.  

 

Et team består af medlemmer imellem hvilke der er relationer og foregår processer. Relationer og 

processer er to sider af samme sag. Relationen udgør det strukturelle aspekt, og processen er den 

kommunikation, der forgår mellem parterne, i den forstand er relationer og processer to sider af 

samme sag. Begrebet ”relation” bliver her brugt anderledes end i daglig tale, det har f.eks. ikke no-

get med sympatier og antipatier at gøre. 

En af måderne hvorpå det selvstyrende team kan kvalificere sit arbejde er at skabe opmærksom-

hed på eksistensen af relationer og processer i teamet og viden om de kompetencer teammed-

lemmerne skal udvikle for til at indgå i, skabe og lede processer.  

  

Det er en tese, at udover didaktisk- metodiske refleksions og realiseringskompetencer, har læreren 

og/eller pædagogen i et selvstyrende team brug for processtyringskompetencer. Det er nødven-

digt, at teammedlemmerne kan forholde sig til relationerne mellem deltagerne og udvikle såvel del-

tagerne som relationen mellem dem, så teamet bedre kan varetage den primære opgave, der 

handler om udvikling af børn og samarbejde med forældre. Der er tale om en professionel relation, 

hvor forholdet er instrumentelt og kan udvikles. Man er team for at løse den primære opgave, ikke 

fordi man ønsker hinandens nærvær.    

Man kunne kalde sådanne kompetencer relationskompetencer. Disse er kendetegnet ved at team-

deltagerne sætter fokus på teamdeltagerne og deres relationer. Når dette sker, taler teamet ikke 

kun om den primære opgave, men også om de roller og relationer, der er mellem teamdeltagerne; 

underforstået at det kun er relationer der opstår i forbindelse med håndteringen af den professio-

nelle opgave.  

Udvikling af relationskompetencer kan også beskrives på flere niveauer. Der er forskel på at kunne 

                                                 
1 I denne artikel er et selvstyrende team defineret som en gruppe af lærere og/eller pædagoger der samarbejder om at 
undervise og opdrage børn og som i et eller andet omfang selv administrerer de tildelte ressourcer. Teamet skal kunne 
håndtere skolens opgaver, der bevæger sig i spændfeltet mellem målstyring og autonomi, mellem stabilisering og forny-
else og mellem tanke og handling.   
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fokusere på relationer og kommunikere om relationer, og så at kunne bruge den indsigt man har i 

den fælles løsning af opgaven. Dertil kommer at kunne kommunikere om relationerne således at 

disse udvikles i overensstemmelse med en intention eller et reflekteret værdigrundlag. 

Relationer i et team er ikke en fast størrelse, de forandrer sig med de personer, der indgår i relati-

onen og med opgaven. F.eks. betyder det noget om en af parterne er en autoritetsperson eller om 

deltagerne principielt er ligeværdige. Opgavens art betyder også noget for relationen. Den kan væ-

re faglig, social, kreativ, logisk, eller den kan angå det at udvikle teamet/det enkelte teammedlem 

og vægte det at kunne reflektere sig selv i forhold til løsning af opgaven. Relationskompetencer 

kan hvis kommunikationen og tidsfaktoren tages i betragtning også benævnes proceskompeten-

cer.  

Det der kendetegner en professionel relation er, at teamdeltagerne har et formål med relationen, 

og at de har et ønske om at skabe en proces, der fører til en bedre håndtering af den primære op-

gave. Der er tale om en pædagogisk proces, hvor midlet til at skabe forandringen er kommunikati-

on og kommunikation om kommunikation.  

 

Hidtil har jeg talt om relationer teamdeltagerne imellem, men der er også relationer til teamdelta-

gernes omverden (andre team, kollegaer, ledelse, forældre, børn …) og til teamdeltagerne selv. 

Hvor ”Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forhol-

der sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv.” (Kierke-

gaard2). Udvikling af relationskompetencer eller proceskompetencer i teamet vil også være af be-

tydning for disse andre relationer. 

  

Spørgsmålet er, om det der muligt yderligere at indkredse proceskompetencer. I så fald kunne ud-

vikling af sådanne være én indgangsvinkel til at kvalificere det selvstyrende teams arbejde. Dette 

handler følgende afsnit om.  

 

Jeg vil påstå, at det er muligt at skelne mellem tre typer af processer, forhandlingsprocesser, be-

slutningsprocesser og læringsprocesser, ligesom det er muligt at skelne mellem tilsvarende kom-

petencer hos teamdeltagerne i forhold til at kunne deltage i, at skabe og at lede forhandlingspro-

cesser, beslutningsprocesser og læringsprocesser.  

 

At kunne ”deltage i” kræver kendskab til processen, accept af at ville indgå i den og tryghed ved at 

processen bliver ledet således, at den i sidste ende tjener den primære opgaveløsning.  

                                                 
2 Citatet er taget fra Kierkegaards ”Samlede værker” 3. udgave, bind 15 side 73. ”Samlede værker” er udkommet på 
Gyldendal i 1962-1964.    
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At kunne ”skabe og lede” disse processer kræver kendskab til, hvad det vil sige at skabe og lede 

samt ønske om at ville udvikle kompetencer til det. Desuden kræver det teamdeltagernes og orga-

nisationens accept af, at nogen varetager denne funktion. Derfor er det hensigtsmæssigt med en 

beskrivelse af funktionerne og en navngivning af dem.  

 

Man kan også sige, at der er tale om tre roller. Ved en rolle forstår jeg en måde, hvorpå man for-

holder sig til en given opgave, som er beskrevet som en position i organisationen. Man kunne be-

nævne positionen som et rum for henholdsvis forhandlingsprocesledelse, beslutningsprocesledel-

se og læringsprocesledelse:       

• Forhandlingsproceslederens opgave er at have kontakt med teamets omverden og have 

ansvaret for forhandlingsprocesser.  

• Beslutningsproceslederen er tovholder på den primære opgave og ansvarlig for ledelse af 

beslutningsprocesser.  

• Læringsproceslederen er tovholder på udvikling af teamet/teamets medlemmer og ansvar-

lig for ledelse af læringsprocesser. 

 

Forhandlingsprocesser, beslutningsprocesser og læringsprocesser er som regel flettet ind i hinan-

den og foregår i hverdagen ofte uden, at vi er os bevidst, at det er forskellige processer, der er tale 

om. Derfor er det normalt heller ikke aftalt hvem, der varetager hvilke roller. 

 

I det følgende afsnit vil jeg trække processerne fra hinanden for at tydeliggøre, hvad det vil sige at 

forhandle, beslutte og lære. Senere vil jeg uddybe ledelses og kompetence aspektet. Jeg vil kom-

me med bud på, hvordan man kan kvalificere sig til at varetage disse roller og endelig slutte af med 

forskellige refleksioner. 

 
Tre rum, som det selvstyrende team kan arbejde i. 
Fiktivt kan det være en hjælp at forestille sig at forhandlings-, beslutnings- og læringsprocesserne 

foregår i tre ”rum” – ”forhandlingsrummet”, ”beslutningsrummet” og ”læringsrummet”. 

Tre rum, der har hver deres egen logik. Det vil sige, at de har hver deres  

• forståelse af hvad der er godt   

• opfattelse af hvad der er virkeligt, hvad vilkårene er for erkendelse og hvordan vi opnår er-

kendelse i praksis   

• måde at fungere og regulere på (sanktionere når den normative tilgang ikke slår til)  

 

Jeg vil tydeliggøre karakteristika for hvert af rummene. 
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Forhandlingsrummet - der hvor grundlaget og betingelser for handling skabes. 
Forhandling betyder iflg. Nu Dansk Ordbog dels at diskutere en sag for at opnå en aftale og dels at 

handle med noget. Synonymer på den første betydning er at underhandle og konferere. At under-

handle med nogen om noget vil f.eks. sige at forhandle med en fjende især under krige. En under-

handling kan også være en forhandling på højt politisk niveau. At konferere betyder at sammenlig-

ne f.eks. to tekster og at tale kortvarigt med en person for at høre hans synspunkt. Synonym til den 

anden betydning af forhandling er at handle med noget/at sælge.  

Hvis man skiller ordet ad og lægger tryk på første stavelse ”forhandling”, peger det på, at en for-

handling ligger foran en handling. Altså en proces der ligger før handlingen, hvor resultatet beskri-

ver rammer og betingelser for handlingen. 

 

I forlængelse af tidligere betragtninger om forskellige relationstyper vil forhandlingsprocesser kun-

ne foregå i alle relationer. Jeg kan forhandle med mig selv. ”Når jeg nu har gjort opgaven færdig, 

så vil det være rimeligt at….” Jeg kan forhandle med teamet. ”Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder 

fast ved ….., så må I bestemme ………..” Og endelig kan jeg forhandle med omverdenen, herun-

der ledelsen. ”Jeg er villig til at give afkald på timer i 6. kl., men så…….” For at afgrænse har jeg i 

dette afsnit valgt at fokusere på forhandlinger mellem det selvstyrende team og ledelsen. Men for-

handlingskompetencer udviklet i relationen mellem team og leder vil naturligvis kunne bruges i alle 

forhandlingsprocesser også de interne. 

 

Det der udløser en forhandling kan være et problem, en interesseforskel, en behovsforskel m.m. 

Forhandlingsparterne retter deres opmærksomhed på hinanden. De vurderer hinanden og sam-

menligner værdien af den anden, det den anden repræsenterer eller ”den vare” den anden ønsker 

at sælge med det, man selv er eller har at handle med. Formålet med sammenligningen er at slå 

en handel af eller komme frem til en aftale. Parterne sammenstiller og afvejer. Det er en intern op-

gørelse, hvor deltagerne ikke har en fælles opmærksomhed mod noget ”ude i verden”. De har hver 

især deres interesser i forhold til hver ”deres verden”. Interesser som de prøver at repræsentere i 

forhandlingen.  

 

I forhandlingen er det ofte dilemmaet mellem autonomi og styring der er i fokus. Får mit/teamets 

behov, vurdering, interesse lov at stå uantastet, eller er der andre behov, vurderinger, interesser, 

der kommer til at påvirke mig/teamet. Da det selvstyrende team på et eller andet niveau skal rela-

tere sig til den organisation det er selvstyrende team i, vil det være meningsfyldt at arbejde på at 

kvalificere teamet til at indgå i forhandlinger med sin omverden - her ledelsen.  
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De gode handlinger i forhandlingsrummet er motiverede af pligt eller af rettigheder. Dvs. at der er 

vedtagne regler og normer, som forsvarlige handlinger vurderes i relation til. Inden for denne ram-

me er det gode at få ret i sin vurdering. At få ret giver magt og/eller ressourcer. I forhandlingen er 

den gode vurdering et kriterium på kvalitet. 

 

Man forhandler altid om noget. I forhandlingen skal det man forhandler om - ”varen” og dens værdi 

blive synlig. Det man forhandler om har forhandleren i et eller andet omfang ejerskab til. Derfor har 

forhandleren som regel noget ”i klemme” i processen. Hvad er det værdifulde ved det vi forhandler 

om? Kan det sandsynliggøres at regler og normer er overholdt i forhandlingsresultatet således at 

ingen af parterne taber ansigt i forhold til deres bagland?  

I forhandlinger mellem ledelse og selvstyrende team vil forhandlingerne f.eks. kunne angå tildeling 

af ressourcer, forvaltning af ressourcer, kvaliteten i den pædagogiske praksis og lærer-

nes/pædagogernes kompetence og kompetenceudvikling. 

 

Relationen mellem dem der forhandler er ofte præget af magt. En magt til at definere værdien. 

Magten kan være legitim som f.eks. lederens, men den kan også være mindre legitim, som i situa-

tioner hvor deltagerne påberåber sig ret i kraft af erfaring, køn, smag og tradition.  

 

Mål for forhandlingsprocessen er at få en aftale. Den opnås, når der er fundet en balance mellem 

autonomi og styring, mellem rettighed og pligt som begge parter kan acceptere.  

Når det lykkes, vil den hyppigt bygge på gensidig forståelse. Hvis det ikke lykkes at få en aftale, vil 

lederen, der har den legitime magt, kunne give et påbud. 

  

I forhandlingsrummet gælder en særlig form for lineær logik – en konsekvenslogik. Dvs. en vurde-

ring forklares ud fra dens konsekvens i forhold til magt(baser) og ressourcer. Decentrering, dvs. 

kognitiv tagen den andens perspektiv på sagen, bliver bugt til at vurdere ”varen”. Undersøgelse af 

handelens konsekvens for magt og ressourcefordeling fører til erkendelse af om og i hvilket om-

fang, det kan betale sig at handle. Forhandlingsparterne strides om ”varens” værdi. I princippet er 

der tale om symmetrisk rollefordeling, men reelt vil der på grund af magtforskelle ofte være tale om 

asymmetri.   

 

Kampen om magt og ressourcer kan være ret uciviliseret, men da skolen er underlagt samfundets 

demokratiske værdiforståelse, vil ikke en hvilken som helst magt og ressourcekamp kunne accep-

teres.  
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Hvis den normative tilgang, der skulle sørge for at et team følger et forhandlingsresultat, ikke slår 

til, kan lederen som yderste konsekvens afskedige medarbejdere. I teamet internt findes der ikke 

tilsvarende regulative muligheder. Her må medlemmerne vedvarende genoptage forhandlingen, 

evt. klage til ledelsen i forventning om, at han vil gribe ind eller vælge andre teamkollegaer. 

 

Beslutningsrummet – der hvor handlinger bestemmes.  
At beslutte betyder ifl. Nu Dansk Ordbog at vælge en løsning på et problem eller et tvivlspørgsmål. 

Man afgør noget. En beslutningstager er én hvis arbejde indebærer, at han må træffe beslutninger, 

der kan få konsekvenser for mange mennesker eller få økonomiske konsekvenser. 

At være beslutsom vil sige at man uden tøven beslutter sig og handler.  

 

Beslutninger kan foretages i alle de omtalte relationer. Man kan beslutte noget for sig selv. ”Fra i 

morgen vil jeg ikke mere….”. Teamet kan beslutte noget. ”Det næste tværfaglige emne vi vil arbej-

de med er ….”. Og endelig kan teamet beslutte noget sammen med nogen i omverdenen f.eks. le-

deren. ”Vi har besluttet at fagfordelingen til næste år skal starte….” I dette afsnit vil jeg primært fo-

kusere på det selvstyrende teams beslutningsproces, men beslutningskompetencer udviklet i rela-

tionen mellem teamdeltagerne kan også bruges i andre beslutningsprocesser. 

 

En beslutning retter sig mod praksis, mod handlinger der udføres i praksis. Dvs. dem der beslutter 

retter deres opmærksomhed på den samme sag/problem/opgave ”ude i verden”. Det der kan starte 

en beslutningsproces, er et problem eller en uklarhed, der kræver en handling. Der skal gøres no-

get, men hvad er det gode at gøre? Beslutningsprocessen skal føre frem til den eller de gode 

handlinger, der er det bedste svar på problemet. Parterne tænker højt, kommer med handlingsfor-

slag og argumenterer for disse ud fra egne erfaringer. Teammedlemmerne sammenholder forsla-

gene og argumenterne med det problem/sag/opgave, der nu er i fokus. Gælder argumenterne og-

så i denne sag? Således vil beslutningsprocessens handlingsforslag hyppigt bevæge sig fra det 

person- og situationsspecifikke til det generelle. ”Det kan godt være, at det var det gode at gøre i 

den situation, du beskriver. Men i denne sag er situationen anderledes i og med …., og derfor vil 

det være bedre at ……fordi ……..”  

 

En beslutning om den fælles opgave i et selvstyrende team vil involvere alle teammedlemmerne, 

og da den forholdsvist entydigt skal kunne omsættes til handling, kræver den, at medlemmerne 

ændrer forståelse og praksis svarende til den fælles beslutning. I beslutningsrummet er det derfor 

ofte dilemmaet mellem tanker og handling, der er aktivt. Det at blive enige om en sproglig formule-

ring sikrer ikke at alle handler i overensstemmelse med formuleringen. Selv hvis beslutningen er 
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konkret og handlingen er entydigt formuleret, kan vane, omgivelsernes forventninger m.m. gøre det 

svært at efterkomme beslutningen.   

 

Handlinger bliver vurderet efter hvor gode eller ønskværdige deres konsekvenser og resultater er. 

Ønskværdigheden vurderes i forhold til det mål teamet har for øje. Teamet kan kigge efter nytte-

værdien. Er handlingen nyttigt for mig og/eller os alle sammen? En rigtig overvejelse eller bevæg-

grund kan ikke alene gøre en handling god. Handlingen vil kritisk blive vurderet idet teamet grad-

vist udvider gyldighedsområdet. Et standpunkt vil blive afprøvet ved at generalisere og almengøre. 

Vil handlingen være god for mange/også i morgen? Herfra kan man så bevæge sig tilbage til det 

situations og personspecifikke. I beslutningsrummet vil det gode argument være kriteriet på kvali-

tet. 

 

Logikken er lineær. Der er noget, der er sandt, og det kan afgøres, om noget er mere sandt end 

noget andet. Man erkender, når man på baggrund af argumenter, fornuft og logik er kommet frem 

til det standpunkt, der ved kritisk afprøvning har vist sig at være det gyldigste. Godkendelse af det 

bedste argument vil føre til omverdenserkendelse hos teamdeltagerne. 

 

Deltagerne i teamets beslutningsproces har en symmetrisk rollefordeling, hvor alle har lige ret til at 

fremføre argumenter.  

 

Normen er at logik og rationale sikrer gode beslutninger. Hvis dette ikke slår til. Hvis der er én eller 

flere, der ikke vil bøje sig for fornuften (underforstået at en sådan altid findes), findes der ingen kla-

re regler på, hvordan sagen skal afgøres. I praksis vil gruppepres og flertalsdiktatur tit afgøre sa-

gen. 

 
Læringsrummet - der hvor teammedlemmerne lærer 
At lære er ifl. Nu Dansk Ordbog at få viden om eller øvelse i noget. Læring forstår jeg som den dy-

namiske proces, der foregår på den indvendige side af hovedet på den enkelte. Nogen eller noget 

frustrerer personen, og hvis denne frustration er optimal, vil personen omdanne og internalisere 

dette og således lære.   

Med denne definition vil fokus ligge på den enkelte teamdeltager i læringsprocessen. I andre læ-

ringsforståelser er det muligt at skabe læring i relationerne mellem teamdeltagerne og mellem 

team og omverden. Her vil jeg lægge den personbundne læringsforståelse til grund for det følgen-

de.  
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En læringsproces kan starte ved at noget eller nogen siger eller gør noget, som tricker et team-

medlem. Der er noget, der ikke stemmer. Noget der ikke svarer til den forforståelse medlemmet 

hidtil havde. Denne undren starter en undersøgelsesproces. ”Jeg kan ikke forstå….. når du siger 

sådan….  Jeg mente at ….,men når nu ….hvordan hænger det så sammen?” Læringsprocessen er 

individuel og resultatet uforudsigeligt. Alting kan komme til at hænge sammen med alting.    

Hvis medlemmet tænker højt, er det muligt for de andre teammedlemmer at støtte den personlige 

proces med faciliterende og/eller frustrerende spørgsmål, billeder, kommentarer m.m. Processen 

slutter, når der er opstået en ny erkendelse, der får gamle og nye opdagelser til at hænge sam-

men. Hvilke gamle og hvilke nye opdagelser der frembringes i processen, og hvordan de kommer 

til at danne en ny mening, vides ikke. Det der giver mening for et teammedlem kan give en anden 

mening for et andet teammedlem.  

 

Når en person lærer, sker der en forandring, men samtidig har personen også brug for at bevare 

en følelse af identitet. Læringsprocessen sætter således fokus på dilemmaet mellem stabilitet og 

forandring. Da et selvstyrende team hyppigt og forholdsvis tæt samarbejder om den primære op-

gaveløsning, er det klart at de individuelle forskelle vil blive synlige og at disse forskelle vil kunne 

udløse læringsprocesser. Kunsten er både at vide, hvordan man igangsætter en læringsproces, 

men også vide, hvordan den støttes, således at dilemmaet mellem stabilitet og forandring respek-

teres. Over tid vil man kunne forestille sig, at teammedlemmernes forståelser af dette og hint nær-

mer sig hinanden. Men paradoksalt nok vil denne udvikling også minimere de forskelle, der er en 

forudsætning for forsat udvikling. Derfor må forskelle bevidst dyrkes eller installeres.   

 

I læringsrummet er det gode at lære og udvikle sig og forankre denne læring/udvikling i en identi-

tetsfølelse. Her er det vigtigt med en etisk kontrakt, der bygger på gensidighed som princip i et dia-

logisk møde og i en dialogisk proces. Rummet bør være kendetegnet ved, at deltagerne viser re-

spekt overfor den personlige forskellighed, der er i teamet; ved at deltagerne er nærværende og in-

teresserede uden at ville pådutte den anden ens egen mening og ved god indlevelse i den anden. 

Det der træder i forgrund er højttænkning, refleksion, iagttagelse, tilbagemelding, frustration og 

mening/forståelse. I Læringsrummet er det den gode indlevende dialog, der er kriteriet på kvalitet. 

 

Logikken er cirkulær. Alt kan hænge sammen med alting i en nysgerrig undersøgelse af ide-

er/meninger. Vilkårene for erkendelse er, at vi bliver anerkendt empatisk, har forestillinger om hvad 

der kan komme ud af det og at vi arbejder med at mestre os selv og verden i et dialogisk medspil-

lende modspil med ligestillede. Empati, dvs. den emotionelle indføling med den anden, er et vigtigt  
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kendetegn for denne proces, men også her vil decentrering foregå. Det er dialogen, der kendeteg-

ner den proces, der fører til læring og selverkendelse.  

 

Der kan være en komplementær rollefordeling, hvor én er i fokus og fortæller/reflekterer mens an-

dre lytter, stiller spørgsmål, opsummerer, tegner billeder m.m..  

 

Hvis teamdeltagerne ikke vil eller ikke magter at fungere i læringsrummet, findes der sjældent ned-

fældede regler for, hvordan man kan regulere og sanktionere. Konsekvensen kan i bedste fald væ-

re at læringsprocessen stopper, men hyppigt opstår også følelser der hæmmer forsat udvikling, 

f.eks. sårethed og vrede. 

 

Ledelse af processerne i de tre rum  
Forhandlings-, beslutnings og læringsprocesser kræver som nævnt ledelse. Den skal sikre at 

rummenes logik fastholdes så længe processen varer og til den fører til erkendelse. Netop fordi de 

tre processer hver især har deres berettigelse og samtidig er uløseligt forbundne, er der tale om, at 

varetagelse af de tre ledelsesroller tilsammen vil være et godt bud på procesledelse af et selvsty-

rende team. Hver part af en sådan ledelsestreklang har sin egen funktion, og som sådan er roller-

ne komplementære, men alle tre funktioner er lige nødvendige for at løse den fælles opgave. Føl-

gelig er der endnu en opgave, det selvstyrende team skal varetage, nemlig at koordinere proces-

serne i forhold til hinanden. 

Udover komplementariteten relaterer ledelsesrollerne/processerne sig hyppigt til hinanden, således 

at et forhandlingsresultat vil være grundlaget for beslutning og handling. Når forhandling og hand-

ling ikke slår til, er læringsprocessen nødvendig i forventning om at den får ændret/udvidet team-

medlemmernes forståelse, således at de kan handle anderledes. Noget der igen vil kunne kalde på 

en forhandlingsproces i kampen om de fælles ressourcer, osv.  

 

Jeg forestiller mig at tre personer i teamet i en aftalt periode får disse tre roller og bliver ansvarlige 

for de tre opgaver og for at koordinere indhold og processer i forhold til hinanden. Dvs. at de udgør 

et ideelt procesledelsesteam. De mødes for at planlægge teammøderne.  

Har man fået en procesledelsesrolle skal man ikke nødvendigvis udføre alle funktionerne, man er 

blot ansvarlig for ledelse af processen. Således kan det godt være en fjerde person, der bliver bedt 

om at lede en konkret læringsproces. 

Hvert selvstyrende teammøde vil have sin egen udformning afhængig af, hvad der er brug for, vur-

deret af disse tre personer. Over tid vil der kunne tegne sig et mønster i mødekulturen, som skal 

reflekteres.   
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Nedenfor er tegnet et skema der viser sammenhængen mellem processer, indholdsmæssig opga-

ve og roller. Modellen viser hvor en rolleindehavers kerneydelse ligger og afslører samtidig, hvor 

det er procesledelsesteamet bliver nødt til at bruge hinanden - være et team. 

 

                          proces 

opgave                                 

læring Beslutning Forhandling 

Udvikling af 

team/teammedlemmer 

læringsprocesleder   

Håndtering af primær op-

gave 

 beslutningsprocesleder  

Skabe klarhed i relation til 

omverden 

  forhandlingsprocesleder

 

Hvilke kompetencer skal de tre rolleindehaver have? 
Spørgsmålet er måske misvisende. Det er ikke nødvendigvis kompetencer teammedlemmerne på 

forhånd skal have for at kunne påtage sig en proceslederopgave. Det vil være mere rigtigt at sige, 

at det er kompetencer, man skal have mod på at udvikle. Det er almindelig kendt, at kompetencer 

udvikles i brug, så den der påtager sig en opgave, vil alt andet lige blive bedre til at håndtere opga-

ven over tid. Det er også klart, at hvis man har kompetencerne i forvejen, vil en opgave kunne va-

retages bedre. 

I stikord er nedenstående et bud på hvilke kompetencer rolleindehaverne gerne må besidde eller 

udvikle. 

 

Forhandlingsproceslederkompetencer:   

Jeg-stærk, udadvendt, vågen, opsøgende, nysgerrig, opmærksom, god til at formulere sig, god til 

at beskrive, referere og værdisætte, magter konfliktåbning og konflikthåndtering, god til at holde 

fast og samtidig kunne bøje af og skabe nye muligheder. Kreativ indenfor værdibaserede rammer. 

Strategisk.  

 

Mødelederkompetencer:   

Fornuftig, ansvarlig, målrettet, initiativtager, visionær, handlingsrettet god til at planlæg-

ge/strukturere, dagsordensætte, evaluere, god tovholder og koordinator, god til at uddelegere op-

gaver og følge op på opgaveløsning. Kan tilsidesætte egne ønsker og interesser og være loyal i 

forhold til de handlingsforlag, der tegner sig i løbet af beslutningsprocessen. 

 



 11

Læringsproceslederkompetencer:  
Empatisk, støttende, nærværende, lyttende, kreativ, anerkendende, undersøgende, åben, legende, 

tillidsfuld, respektfuld, værdsættende, mulighedsskabende, autentisk, troværdig, klar, interessefri – 

magter at tilsidesætte egne erfaringer og følge en andens tankegang støttende og udfordrende.   

 
Hvordan kan man kvalificere sig til at varetage disse roller? 
Generelt vil det i bedste erfaringslærings forståelse være hensigtsmæssig at:  

- skabe en ny handling der vurderes til at være god i forhold til intentionen 

- gennemføre handlingen 

- reflektere, integrere og konsolidere erfaringen 

- bruge den nye indsigt til at få øje på andre indsatsområder. 

   

Erfaringslæring kan støttes ved hjælp af logbog, hvis man foretrækker at arbejde med sig selv. 

Man kan bede andre personer om hjælp til selv at trække en lære ud af praksis. Det kan være en 

ledelse, en kollega, en af de andre rolleindehavere, m.m. Og endelig kan mere afprøvede og for-

maliserede metoder som f.eks. supervision bruges til at udvikle disse proceskompetencer. Læ-

ringsproceslederen vil være oplagt at bruge til denne opgave, idet det må forventes, at denne per-

son magter at skabe og lede læringsprocesser.  

Men et sted skal kvalificeringen tage sin begyndelse, og her vil det være hensigtsmæssigt med 

hjælp udefra. Eksempelvis fra en konsulent – en der har erfaring med at skabe og lede processer.  

  

Forudsætning for at kunne kvalificere disse tre arbejdsprocesser.  
Sammenfattende er en forudsætning for at selvstyrende team kan arbejde på den ovenfor antyde-

de måde: 

• At teamet forstår og accepterer den fælles opgave og har koordineret deres forståelse af 

opgaven. 

• At alle deltagerne i teamet har indgået en aftale om, at der skal fokuseres på relationerne i 

teamsamarbejdet.  

• At teamet anerkender, at organisationen er styret af politisk bestemte love, mål og rammer. 

Dvs. der er rammebetingelser som teamet skal relatere sig til, melde tilbage til og forhandle 

med.  

• At teamet med jævne mellemrum forholder sig til teamkulturens tre lag og skaber sammen-

hæng mellem dem. 

1. Artefakterne, dvs. teamets konkrete handlinger, mødeformer, udstyr og faciliteter 

(det man gør) 
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2. Værdierne, dvs. teamets mål, succeskriterier og etiske spilleregler (det man bør) 

3. Grundlæggende antagelser, dvs. medlemmernes forståelse af centrale faglige, pæ-

dagogiske og kollegiale principper, begreber og størrelser (det man er).   

 

Det sidste punkt er nødvendigt, for at det selvstyrende team ikke institutionaliseres i den forståelse 

det har dannet sig og skaber vaner, de ikke kan ændre. F.eks. kan det jo vise sig at være andre 

kompetencer, der er relevante at udvikle for det selvstyrende team. 

 
Afsluttende tanker  
Fokus har ligget på selvstyrende team bestående af lærere og/eller pædagoger, der arbejder med 

børn og unge. Men afsnittet er også relevant for andre selvstyrende team, f.eks. ledelsesteamet på 

en skole. Det der forandres vil være indholdet i den primære opgave, men resten vil kunne overfø-

res. 

 

Jeg har benævnt rollerne forhandlingsprocesleder, beslutningsprocesleder og læringsprocesleder, 

men rollerne kunne ligeså godt have andre navne, måske kortere navne som kontaktperson, team-

leder og læringsskaber. Når jeg fremhæver kontakten, beror det på en vurdering af, at det denne 

person i det daglige primært vil kendes på, sandsynligvis vil være kontakten med omverden. For-

midling af viden begge veje vil være en central opgave. Omvendt er formidling måske noget med-

arbejdere i en skolekultur behersker uden at det vil være skelsættende. Forhandlingsprocessen 

derimod markerer sig tydeligere. Hidtil har den mest været noget tillidsmanden tog sig af, selvom 

ny løn måske har blødet op på den forestilling. I det selvstyrende team vil forhandlingsprocessen 

være en nødvendig og hyppigt forekommende proces, bl.a. fordi behovet, for at afklare hvilke og 

hvor mange ressourcer det selvstyrende team har brug for, vil variere med opgaven.  

Den primære opgave (beslutningsproceslederens) er den overordnede, og som sådan er den et 

grundlag for de to andre opgavers håndtering. Uden den ingen (selvstyrende) team. På den måde 

er der er et hierarkisk forhold mellem opgaverne. Noget der kunne tale for at den person, der vare-

tager denne opgave, også skal være tovholder på koordineringsopgaven i teamledelsestreklangen. 

Det ændrer dog ikke på, at de andre opgaver også er nødvendige, for at den primære opgave kan 

løses kvalificeret. Der er tale om en flad struktur og om en nødvendig opgavefordeling.   

Læringsproceslederen skaber læring. En opgave der af mange lærere og pædagoger umiddelbart 

opfattes som den sværeste men også mest betydningsfulde. At den virker svær er paradoksalt, da 

den ligger tæt på læreres og pædagogers primære opgaveløsning. En af de centrale forskelle er, 

at det er kollegaer og ikke børn, der er skal lære, og det kræver særlig opmærksomhed hos læ-

ringsproceslederen. En opmærksomhed der dog har overførselsværdi i forhold til den pædagogi-
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ske læringsproces med børnene. Derfor vil proceslederkompetencer udviklet i det selvstyrende 

team kunne komme børnene til gode. 

 

Et spørgsmål kunne angå antallet af teammedlemmer i forhold til rollefordelingen - er der nødven-

digvis tale om personificerede roller? Skal ledelsesrollerne varetages af én, to eller tre på forhånd 

udpegede person(er)? Skal de opfattes som borgerligt ombud svarende til referentrollen eller taler 

vi om kompetencer, hvert medlem har, som bruges afhængig af situationen? Svaret vil afhænge af, 

hvordan skolen vælger at etablere selvstyrende team i organisationen.  

Hvis der er to roller, der skal varetages af den samme person, vil jeg foreslå, at det bliver beslut-

nings- og forhandlingsprocesledersrollen. De grundlæggende logikker bag disse to rollers ar-

bejdsmåde er trods forskelligheden nærmere beslægtede end læringsprocessens logik.  

Hvor mange hoveder, der skal vælges for at varetage de tre funktioner, er ikke det centrale. Det 

vigtigste er, at ledelse af disse processer finder sted.    

Konkluderende er der ikke nødvendigvis tale om personificerede roller, men det kan være praktisk, 

specielt i en oplæringsperiode at knytte rollerne til bestemte personer. Det kæver en del erfaring at 

være god til at lede processer, og det kræver løbende refleksion af erfaringerne for at blive intuitivt 

kyndig i procesledelse. Hvis det sker, er spørgsmålet ikke mere relevant.  

 

En kritisk røst kunne slå til lyd for helt at undlade en af rollerne - f.eks. læringsproceslederen. Det 

ville for mig at se være halsløs gerning. Ingen af processerne kan undværes og mindst af alle kan 

læringsprocessen. Det er her teammedlemmerne lærer og forankrer denne læring, så de kan 

handle autentisk i en foranderlig verden. Til daglig vil beslutningsprocessen fylde mest i teamar-

bejdet, men når denne proces kommer til kort, vil det være hensigtsmæssigt at undersøge vilkåre-

ne for den primære opgaveløsning gennem en forhandling. Hvis teamet efter afsluttede beslut-

nings- og forhandlingsprocesser ikke kommer videre i forhold til en aktuel problematik, kan læ-

ringsprocessen være den der skaber forandringen. Måske vil læringsprocessen i dagligdagen fylde 

mindst, men det gør den ikke overflødig.     

 

En anden kritisk røst kunne stille spørgsmål ved nødvendigheden af at udvikle proceskompetencer 

i det selvstyrende team - om det ikke er at skyde spurve med kanoner. Hidtil har lærere og pæda-

goger kunnet forhandle, beslutte og lære uden at der eksplicit har væres fokus på disse processers 

forskellighed. Ja, det er rigtigt, men netop fordi rummene ikke er iscenesat, er det vanskeligt at ind-

tage et metaperspektiv og kommunikere om kommunikationen. Der er ikke noget at forholde sig til 

eller sagt omvendt. Når processerne forløber implicit, så handler man som man umiddelbart synes 

er rigtigt, eller som man plejer at gøre - og hvem har interesse i det?  


