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3Aktionslæringens landskab

Forord

Center for Ledelse og Organisationsudvikling (CLOU) udgiver fra foråret 2013 publi-
kationsserien Aktionslæring – ledelse og organisationsudvikling. Der er tale om fortløbende 
udgivelser i form af fortrinsvis e-bøger, som kan hentes på CLOUs hjemmeside www.
viaclou.dk og på www.aktionslaering.dk.

Den enkelte publikation behandler et afgrænset tema inden for: aktionslæring – ledelse 
og organisationsudvikling Publikationerne henvender sig til forskellige målgrupper så-
som ledere, konsulenter, undervisere, forskere og studerende.

CLOU er et videncenter under Via University College; centeret  indgår i projekter og 
udviklingsforløb med henblik på at skabe viden om praksis, for praksis. Udover det ge-
nerelle fokus på ledelse og organisationsudvikling har CLOU gennem en årrække været 
engageret i et udviklingsarbejde omkring aktionslæring (AL). Det følges nu op med en 
serie e-bøger om aktionslæring – ledelse og organisationsudvikling. 

Serien indledes med Aktionslæringens landskab – en systematisk kortlægning af otte dan-
ske AL-miljøer. Blandt de områder, som miljøerne sammenlignes på, er tankegods, mål-
grupper, design og processer i AL-grupperne. Desuden er der annoterede referencelister 
for hvert af områderne. Hæftet henvender sig til forskere, konsulenter, undervisere og 
ledere med interesse for de mangfoldige måder, hvorpå aktionslæring kan dyrkes. Ak-
tionslæringens landskab er skrevet af Benedicte Madsen, som undervejs har været i nær 
kontakt med alle de beskrevne AL-miljøer. Benedicte, nu lektor emeritus ved Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet, har i mange år samarbejdet med CLOU om forskning og 
udvikling vedrørende aktionslæring.

Den næste publikation i serien beskriver ledelse af aktionslæring i praksis. Den er forfat-
tet af Kirsten Bro og Marianne Thrane og udkommer i efteråret 2013. 

Aarhus, april 2013

Birgit Ryberg
Center for Ledelse og Organisationsudvikling.
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1. indledning

Aktionslæring er en internationalt udbredt metode med rødder tilbage til 1940’erne. Der 
findes mange traditioner og varianter, men fælles for dem er, at de bredt sagt retter sig 
mod kompetenceudvikling eller organisationsudvikling eller begge dele. I Danmark har 
man de senere år set en betydelig opblomstring, men faktisk har AL været praktiseret 
siden 1980’erne. Formålet med nærværende tekst er en kortlægning af aktionslæring i de 
forløbne 30 år, med hovedvægt på den aktuelle situation her i landet.1 

I afsnit 1.1 defineres aktionslæring. Afsnit 1.2 redegør for den systematik, som jeg lægger 
ned over de enkelte AL-versioner. Mange om end ikke alle danske AL-miljøer refererer 
til aktionslæringens founding father: englænderen Reg Revans (1907-2003), og derfor har 
jeg fundet det på sin plads med et afsnit 2 om denne tradition. I afsnit 3-10 præsenteres 
otte danske AL-miljøer, udvalgt efter tre kriterier: (a) de skal have et vist volumen, (b) de 
skal have publiceret på måder, så man kan læse sig til deres særlige udgave af AL, og (c) 
de skal være aktuelt AL-aktive. Rækkefølgen af disse afsnit er nogenlunde kronologisk. 
Afsnit 11 giver et kort rids over nogle af de øvrige faglige AL-miljøer i Danmark, altså 
miljøer der ikke har fundet plads i afsnit 3-10. Afsnit 12 fortæller om et dansk AL-netværk, 
som er under oprettelse omkring webstedet www.aktionslaering.dk. Bilaget sammenlig-
ner de otte AL-miljøer på tværs.

Hvert hovedafsnit er forsynet med relevante annoterede referencer, der også omfatter 
mine egne kilder til introduktionerne. Desuden bygger jeg på powerpoint-materiale præ-
senteret på den konference, som omtales i note 1 og afsnit 12, på hjemmesider samt på 
mundtlig og skriftlig kontakt med de respektive miljøer i de sidste faser af tekstens til-
blivelse.

1.1 hvad er aktionslæring?

Den korte udgave af aktionslæring eller Action Learning (AL) rummer en dobbelthed: 
Man lærer via sin praksis, handling eller aktion, parallelt med at man forbedrer sin prak-
sis via sin læring. Fra A til L og fra L til A.

Hvis ’aktionslæring’ blot skal forstås som læringsorienterede aktiviteter, hvor der sker en 
kobling til handling, så er metoden lige så vidt udbredt, som den er svær at bestemme 
og kortlægge. Jeg koncentrerer mig om AL-traditioner og -miljøer, der definerer sig selv 
som aktionslæring, og som i en eller anden forstand er institutionaliserede, f.eks. via 
forskning, medlemsnetværk, periodiske konferencer, tidsskrifter og/eller publikationer.

På verdensplan findes der et antal overordnede AL-traditioner. Inden for den enkelte ret-
ning er der diverse forgreninger og varianter, og ofte kombinerer man på tværs. No-
get tilsvarende gælder det danske AL-landskab. Men følgende definition synes generelt 
gangbar:

1 Jeg bygger videre på de oversigter, jeg præsenterede i Madsen 2010 og Madsen et al. 2010 (se referencerne i 
afsnit 7), med tilføjelse yderligere AL-miljøer. Redegørelserne er stærkt udbyggede, og systematikken er helt 
ny. Et første udkast til nærværende tekst blev skrevet ifm. et arbejdsmøde august 2012 for arrangørerne af en 
konference om aktionslæring i november 2012 (se afsnit 12). Et andet udkast blev fremlagt på selve konferen-
cen, hvor mit oplæg havde titlen ”Aktionslæring på dansk grund”. Ift. denne version har jeg senere tilføjet et 
afsnit om UC Metropol og udvidet de øvrige afsnit betydeligt. Efterfølgende har jeg haft bilateral kontakt med 
hvert enkelt miljø mhp. præciseringer og opdateringer.
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• Aktionslæring er en metode og arbejdsform, som kan facilitere mange former for 
kvalitetsudvikling i arbejdslivet, f.eks. kompetenceudvikling, praksisudvikling, 
professionsudvikling, lederudvikling, forretningsudvikling, talentudvikling, 
teamudvikling og organisationsudvikling. 

• Der er i princippet ingen begrænsninger, hvad målgrupper angår, men ledere og 
professionspraktikere dominerer billedet. Både individer, teams og hele organi-
sationer kan deltage som enheder.

• Brændstof for læringen er aktioner, som deltagerne tager ejerskab for, og som 
relaterer sig til deres arbejdsmæssige situation. Med aktioner forstås ”gøren” i 
form af handlinger, eksperimenter, praksis o.l. 

• Den væsentligste del af læringen foregår i særligt rammesatte fællesskaber, 
her kaldet AL-grupper. Deltagerne i disse grupper er gensidigt forpligtede, de 
fungerer gerne over en længere periode, og de får typisk mere eller mindre tæt 
støtte af en ekstern konsulentpart. 

• Der lægges stor vægt på nysgerrig undersøgelse og på refleksion i forhold til 
deltagernes aktioner hhv. læring.

• Den reflekterede læring, som produceres i AL-grupperne, omsættes til raffine-
ring, berigelse og udvikling af deltagernes praksis og organisatoriske liv. Altså 
ikke kun fra aktioner til læring, dvs. fra A til L, men også fra L til A.

• Ofte vil flere AL-grupper indgå som del af et større program, således at der 
foregår læringsorienterede aktiviteter også i den bredere sammenhæng, evt. sup-
pleret af undervisning i tilpasset udgave. 

• Programmet kan være etableret/rekvireret af en organisation, men det kan også 
være udbudt af et konsulentfirma eller en uddannelsesinstitution til en mere el-
ler mindre heterogen flok af individer og teams.

1.2 systematik på tværs af Al-varianterne 

En del af tanken med det følgende er at give mulighed for at sammenligne de forskel-
lige AL-varianter og –miljøer på tværs. Til det formål har jeg udvalgt 12 sæt af kriterier i 
følgende ”bruttoliste”:

1. Institutionel og geografisk kontekst

2. Historik 

3. Tradition og tankegods

4. Program-type, dvs. hvorvidt de givne AL-aktiviteter former sig som f.eks. ud-
budte kurser eller rekvirerede organisationsudviklende forløb

5. Målgrupper, dvs. hvilke grupper af organisationer og praktikere, der har delta-
get i det pågældende miljøs hidtidige AL-programmer; og hvordan de har været 
rekrutteret – er de f.eks. udpeget af ledelsen, ”fødte deltagere” fordi de er med-
lemmer af en given organisation, eller har de meldt sig på egen hånd? Spørgsmå-
let om graden af frivillighed i deltagelsen hører følgelig hjemme her. 
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6. Formål. Det overordnede sigte med et AL-program er eksempelvis kompetence-
opbygning, talentudvikling, teamudvikling, forretningsudvikling og/eller orga-
nisationsudvikling. Formålet vil ofte, men ikke altid være koblet til en overord-
net organisatorisk strategi. Der kan også være at lære om AL eller om at fungere 
som AL-konsulent. 

7. Aktioner, dvs. den måde, aktionslæringens A defineres og konkret operationa-
liseres på. Ofte tager A’et form af projekter eller eksperimenter. Nogle gange ar-
bejdes der med individuelle, andre gange med mere kollektive aktiviteter. Nogle 
gange er den enkelte deltagers A underlagt et overordnet formål eller strategisk 
sigte, andre gange ikke.

8. Læring, dvs. den måde der arbejdes med aktionslæringens L på, og det lærings-
syn der ligger bag. Samtlige miljøer lægger vægt på refleksion og altså på reflekte-
ret erfaringslæring. I mange tilfælde satser man ikke kun på individuel, men også 
på organisatorisk læring, uden dog nødvendigvis at gøre klart rede for den præcise 
definition af sidstnævnte.

9. Rammesætning. Dels af AL-grupperne, dvs. den mere eller mindre stramme or-
ganisering af de roller og processer, som kan fremme arbejdet med deltagernes 
A hhv. L. Og dels det overordnede design af AL-programmet; blandt de mange 
aspekter er programmets varighed og intensitet, dets nærhed til deltagernes or-
ganisationer samt ledelsens eventuelle rolle. Stort set alle de programmer, som 
arbejdspapiret omtaler, omfatter tematisk undervisning, som er tilpasset det over-
ordnede formål.

10. Konsulentbistand. I alle de danske AL-miljøer er der tale om, at en ekstern kon-
sulentpart, ofte et konsulentteam, fungerer som rammesætter, facilitator, instruk-
tør, coach og/eller underviser, på forskellige niveauer i programmet. Den rolle, 
hvor konsulentparten er ansvarlig for overordnet design og planlægning og kon-
takt med en evt. rekvirent, kaldes i det følgende for en rammekonsulent. AL kan 
foregå i organisationer, uden at der er tilknyttet ekstern konsulentstøtte, og i så 
fald bistået af særskilt trænede interne ressourcepersoner. I nogle programmer 
varetages hjælpen til arbejdet i AL-grupperne både af rammekonsulenten og af 
en specialtrænet kollega. Det forekommer også, at en ledelsesrepræsentant knyt-
tes til gruppen som coach, sparringspartner el.l.

11. Aktuelle og fremtidige aktiviteter. De skriftlige vidnesbyrd (jf. pkt. 12) vedrø-
rer typisk allerede gennemførte programmer. Jeg har, forsøgt også at få overblik 
over, hvad der i skrivende stund foregår i de respektive AL-miljøer, og hvad pla-
nerne for fremtiden er.

12. Skriftlige vidnesbyrd og evalueringer. Et af kriterierne for, om et AL-miljø er 
medtaget i min oversigt, er som før nævnt, at der eksisterer skriftlige vidnesbyrd 
om modellens og/eller programmets nærmere karakter. I nogle, men langt fra alle 
tilfælde er der desuden tale om evalueringer, typisk af enkeltstående AL-forløb.

Kriterierne leverer den underliggende struktur i afsnit 3-10, mens de optræder mere eks-
plicit i bilagets sammenlignende tabeller. Ud fra de foreliggende skriftlige og mundtlige 
kilder er det ikke altid muligt at svare tilfredsstillende på alle 12 sæt af kriterier, så i præ-
sentationerne af de enkelte miljøer vil der være usikkerheder og huller.
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2. revAns-trAditionen

Aktionslæring fik sin spæde start under Anden Verdenskrig i England, hvor Reg Revans, 
på trods af sin naturvidenskabelige forskerbaggrund – han var ph.d. i eksperimentel 
fysik fra Cambridge University - begyndte at interessere sig for lederudvikling. Gennem 
årene formulerede han en pædagogisk filosofi og metode, som han døbte Action Lear-
ning (AL).2  

I 1940’erne indtog han ledelsesfunktioner, bl.a. inden for den nyligt nationaliserede en-
gelske kulmineindustri. Efter nogle år som professor i industriel ledelse og administra-
tion ved University of Manchester fulgte en afgørende periode i Belgien. Sideløbende 
arbejdede han som forsker og konsulent i det britiske sundhedsvæsen. Siden midten af 
1960’erne var hele verden hans arena. 

Revans forholdt sig kritisk til de traditionelle opfattelser af, hvordan ledere og andre 
professionelle bedst kan kompetenceudvikles, og han var mildt sagt skeptisk over for 
såkaldte eksperter, accentueret af hans erfaringer med det engelske klassesamfund. Til 
gengæld understregede han den læringsmæssige værdi af bidrag fra personer i ligestil-
lede, sammenlignelige positioner, og han talte varmt for udviklingen af grupper som 
learning communities og virksomheder som learning systems. Igen og igen fremhævede han, 
at ledere og medarbejdere lærer bedst af og med hinanden, parallelt med at de er engageret 
i deres daglige opgaveløsning. 

Han opfattede således læring som en social proces. Det centrale element i hans udgave og 
stort set i alle senere udgaver af aktionslæring var etableringen af særlige AL-grupper 
(sets) med ligestillede deltagere, typisk 4-6 personer og gerne sammensat med størst mu-
lig diversitet, fordi det er gunstigt for læringen. Den bedste måde at tage hul på et virkelig 
vanskeligt problem er at hjælpe andre med deres tilsvarende problemer, mente han. En 
anden af hans antagelser gik ud på, at varige adfærdsændringer ikke så meget beror på 
tilførsel af ny viden, som det er en følge af omfortolkning og omorganisering af hidtidige 
erfaringer; og af deltagernes ændrede selvforståelse og selvindsigt! I denne proces kan 
ligestillede kolleger have en afgørende indflydelse, og det er noget af det, der udnyttes i 
en AL-gruppe. 

Det vigtigste redskab i AL-gruppens arbejde er spørgsmål. Revans brugte vendinger som 
“recognized ignorance”, “explorative insight”, ”those fresh questions likely to open up 
promising avenues of enquiry”, og “the essence of Action Learning is to pose increa-
singly insightful questions from an origin of ignorance, risk and confusion”. 

Han skelnede mellem programmed knowledge, formidlet af eksperter, og questioning insight 
og kaldte dem hhv. P og Q. P’et hidrører fra traditionel undervisning og instruktion og 
er altid bagud for udviklingen. Ikke at P’et er uvæsentligt, heller ikke i AL-programmer, 
men det er Q’et, der i særlig grad er brug for i et foranderligt samfund, når ledere skal 
håndtere komplekse forandringsprocesser, mente Revans. Ledere må konstant kunne 
forholde sig til vagt definerede problemer uden kendte løsninger. Derfor må de være åbne 

2 Afsnit 2 er i hovedsagen et koncentrat af  pp. 45-55 i Madsen et al. 2010 (se reference i afsnit 7). Men der er også 
spor fra min gen-læsning af Revans’ ABC (1998), hvor jeg i øvrigt gen-opdagede, at mange af os i de danske 
AL-miljøer til stadighed gen-opfinder den dybe tallerken, her forstået som principper fra Revans’ tankesæt. 
Citaterne i afsnit 2 er fra ABC’en (Revans 1998).



9Aktionslæringens landskab

for Q-læring, sagde Revans. Han var overbevist om, at hvis en organisation skal kunne 
overleve, må dens læringsrate være større end omgivelsernes forandringsrate – nogen 
har kaldt det Revans’ lov. 

For Revans var det af største vigtighed, at der arbejdedes med virkelige problemer, hvor 
der ikke fandtes en bestemt løsning eller en forhåndsgiven handlesekvens. Læringen 
skulle desuden ske indefra og af egen drift, og fordi der var brug for den. Det gjaldt for 
ham at se på individplan, og det gjaldt organisationen, hvor udviklingen skulle komme 
”from within, indeed from the common task”. Anvendelighed var alfa og omega i hans 
læringssyn.

Han understregede også betydningen af, at topledelsen eller hvem der nu er AL-pro-
grammets rekvirent (sponsor) samarbejdede aktivt med konsulentstaben, og at der afhold-
tes lejlighedsvise stormøder for topledelse og deltagere. Ift. AL-grupperne skulle konsu-
lenterne, dvs. de eksterne facilitatorer, hurtigst muligt overflødiggøre sig selv.

Den type aktioner, som AL ifølge Revans er gearet til, har karakter af opgaver eller pro-
jekter, hvor løsningen ikke er kendt på forhånd. Problemstillingerne er som regel uklare, 
de er ”ill defined” og ”ill-structured”. Deltagerne er per definition praktikere, og prakti-
kere er underlagt handletvang – de må hele tiden risikere noget ved at vælge én og der-
med fravælge andre mulige veje. Der er tale om real-world opgaver, som skal løses med 
real-time handlinger (det engelske ’action’ betyder jo bare ’handling’ på dansk).

Det er disse aktioner, som deltagerne arbejder med i deres AL-gruppe. ”Projects for ac-
tion; sets for reflection”,  som han udtrykker det. Refleksion er en væsentlig ingrediens i 
AL, hos Revans også kaldet forståelse, og med reference til Aristoteles siger han, at AL  
drejer sig om ”understanding by doing, and doing by understanding”. Han var derimod 
ikke specielt optaget af den forretningsmæssige dimension, endsige af virksomhedens 
bundlinie.

Langt hovedparten af Revans’ teori og forskning vedrører lederudvikling, og sådan er 
han også mest kendt. Men i kulmineindustrien og hospitalsstudierne såvel som mange 
af hans internationale programmer deltog medarbejdere på alle niveauer, og han under-
stregede ofte vigtigheden af medbestemmelse og participation.

Senere skribenter inden for AL har haft brug for at karakterisere Revans-traditionen på 
bestemte måder. O’Neil & Marsick (2007) taler om Den videnskabelige skole, mens andre 
har foreslået Den klassiske form (Weinstein 2002) eller Traditionalisterne (Boshyk, 2000).

I en periode eksisterede der et Revans Institute for Action Learning and Research ved 
Salford University i England, men det er tilsyneladende nedlagt. Til gengæld har man et 
Centre for Action Learning Facilitation, vist nok på Leeds Metropolitan University. Ved 
Manchester Business School findes et website kaldet Revans Academy of Action Learning 
and Research. I Boulder, Colerado USA ligger et Revans University of Action Learning. 
Og en ø i South Pacific har en institution kaldet Revans University, som tilbyder online-
uddannelser. Dette blot for at give en antydning af Revans-traditionens store udbredelse.
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Ian McGill & Liz Beaty (2001). Action Learning. A Guide for Professional, Manage-
ment & Educational Development. Rev. 2nd edition. London: RoutledgeFalmer (orig. 
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McGill var på daværende tidspunkt AL-konsulent for organisationer, mens Beaty 
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Yury Boshyk (ed.), Action Learning Worldwide. New York: Palgrave Macmillan.
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om sin egen kreation: Action learning. Hun konkluderer også, at væsentlige Revans-
elementer kan genfindes i de fleste britiske AL-programmer, hvor man andre steder 
i verden er knapt som tro mod ophavet. 

Ian McGill & Anne Brockbank (2004). The Action Learning Handbook. Powerful 
Techniques for Education, Professional Development & Training. London: Routledge-
Falmer. 
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Ligesom McGill var Brockbank på daværende tidspunkt konsulent i en engelsk kon-
tekst, og også denne publikation har håndbogskarakter, men er stærkere teoretisk 
forankret end den foregående, bl.a. omkring refleksiv læring og gruppedynamik.

Judy O’Neil & Victoria J. Marsick (2007). Understanding Action Learning. Theory 
into Practice. New York: Amacom. 
Ud over præsentationen af en bestemt måde at klassificere forskellige AL-retninger 
på, herunder Revans-traditionen, handler bogen om den tilgang, som forfatterne selv 
identificerer sig med, kaldet Action Reflection Learning (ARL, navnebeskyttet, se af-
snit 3). Forfatterne slår til lyd for co-designs, svarende til det som i afsnit 9 nedenfor 
kaldes partnerskabsprincippet. Et appendiks diskuterer en lang række læringsteo-
rier, som danner basis for forskellige AL-traditioner. O’Neil var på daværende tids-
punkt tilknyttet Teachers College ved Columbia Universitet i New York; Marsick var 
professor i voksen- og organisatorisk læring samme sted.

Robert L. Dilworth & Yury Boshyk (eds) (2010). Action Learning and its Applica-
tions. London: Palgrave Macmillan. 
Antologien har et britisk afsæt, men giver i del I et noget bredere sektorvist overblik 
over AL i sundhedsarbejde, uddannelse, regeringsførelse, militær, forretningsver-
den og civilsamfund. De 12 kapitler i Del II og III berører diverse temaer og perspek-
tiver, bl.a. ALs forhold til organisationsudvikling (OD) og lærende organisationer 
samt forholdet mellem aktionslæring og aktionsforskning. Dilworth var pensioneret 
amerikansk brigadegeneral og professor emeritus inden for HR, da han døde kort før 
udgivelsen. Boshyk har redigeret flere bøger om den variant, som hedder Business 
Driven Action Learning (se Boshyk (2000) samt afsnit 6, 9 og 10).

Yory Boshyk & Robert L. Dilworth (eds) (2010). Action Learning: History and Evo-
lution. London: Palgrave Macmillan. 
Bogen går dybt i en udforskning af Revans’ personlige baggrund, hans mangfoldige 
indsats og den gradvise udvikling af hans særlige metode/filosofi gennem mange 
årtier. 

Mike Pedler & Christine Abbott (2013). Facilitating Action Learning. A Practitio-
ner’s Guide. McGraw-Hill. 
Jeg har ikke haft bogen i hænderne, men forlagsannonceringen taler om en klar og 
ligetil guide til lederudvikling. Der sættes detaljeret fokus på facilitatorens roller, 
og der illustreres med case-eksempler. Pedler har en lang tradition som formidler af 
Revans-traditionen. Både han og medforfatteren Abott var på udgivelsestidpunktet 
tilknyttet det engelske Centre for Action Learning Facilitation. 
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3. Cbs og privAte konsUlenter: MiL-ModeLLen

Da AL-aktiviteterne på dette område er inspireret fra Sverige, vil jeg indlede med en 
omtale af et svensk AL-miljø.

Hovedinspirationen kom til Danmark fra organisationen Management i Lund (MiL) via 
svenskeren Peter Larsson. MiL var og er stadig en ”stiftelse” i skæringspunktet mellem 
højere læreanstalter og erhvervsliv, med et stort antal medlemsvirksomheder og hoved-
vægten på lederudvikling. Man er inspireret af Revans-traditionen, men startede med 
AL-lignende aktiviteter, inden man blev opmærksom på Revans, og inden man selv be-
gyndte at tale om Action Learning. Fællesbetegnelsen for det, jeg kalder MiL-modellen, 
er såkaldte MiL-kurser. Et klassisk MiL-kursus er normeret til 45 hele arbejdsdage, hvor 
ca. halvdelen af tiden er viet deltagernes AL-projekter.

På et tidspunkt dannede MiL en slags datterselskab, kaldet Leadership in International Ma-
nagement (LIM), der fik base i USA og bl.a. skulle håndtere MiLs mange programmer for 
internationale koncerner. I LIM arbejdes der med Action Reflection Learning (ARL er 
beskyttet af registreret varemærke), og MiL har efterfølgende valgt ARL som det fælles 
afsæt. ARL er bl.a. beskrevet i O’Neil & Marsick 2007 (se reference i afsnit 2). Strengt taget 
ser jeg ikke de store forskelle sammenlignet med andre AL-traditioner, og denne seneste 
udvikling er heller ikke specielt relevant i en dansk sammenhæng, så derfor går jeg ikke 
nærmere ind i den. 

Et hyppigt element i MiLs og i øvrigt også i Revans’ praksis har været en form, hvor hver 
deltager skulle bidrage til at løse et konkret ledelsesproblem i en anden virksomhed, og 
så få sparring til opgaven i sin AL-gruppe. Dette element indgår dog kun i et enkelt af de 
danske programmer, som jeg har konkret kendskab til.

Typisk er det topledelsen, der udvælger deltagere til MiL’s lederudviklingsforløb. Gene-
relt lægges der stor vægt på deltagernes gennemførelse af AL-projekter. De er rammesat 
af topledelsen, således at de harmonerer med en strategisk målsætning. Et AL-projekt 
forudsætter nytænkning, og hver deltager formulerer et forløb, som ikke ligger for tæt 
på vedkommendes egen ekspertise. Det varierer, hvorvidt projektet når fra tegnebræt til 
gennemførelse.

De første danske AL-programmer i 1980’erne anvendte MiL-modellen. Aktiviteterne for-
midledes bl.a. af Dansk Arbejdsgiverforening og af det, som dengang hed Dansk Ma-
nagement Center. Hertil kom private konsulenter med direkte eller indirekte tilknytning 
til MiL.

Et eksempel på sidstnævnte er et AL-forløb for to meget forskellige danske virksomhe-
der, hvor formålet både var forretningsudvikling og talentudvikling. Forløbet fandt sted 
1988-89 og er beskrevet af Steen Thomsen og Jens Erik Lund i en case-artikel fra 1990 3. 

3 Steen Thomsen har en baggrund som linieofficer og leder i store firmaer, og han er partner i konsulentfirmaet 
Refflect. Jens Erik Lund havde konsulentbaggrund, men var på daværende tidspunkt personaledirektør i den 
ene af virksomhederne.
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Deltagere var seks særligt udvalgte medarbejdere og deres respektive ledere – tre par fra 
hver virksomhed. Lederne bidrog som målsættere, mentorer, vejledere og sparringspart-
nere. Medarbejderne skulle formulere og gennemføre projekter, hvis nærmere karakter 
dog ikke fremgår af artiklen. Ud over at der i forskellige gruppekonstellationer blev givet 
sparring til projekterne og feedback på personlig adfærd fra konsulenternes side, deltog 
alle i fælles seminarer. 

Konsulentstaben bestod af Steen Thomsen og førnævnte Peter Larsson. Konsulenterne 
indledte med at kortlægge virksomhedernes hhv. deltagernes individuelle udviklings-
behov og ressourcer, i samarbejde med repræsentanter for virksomhederne. De stod des-
uden for seminarerne, støttede gruppernes arbejde og havde tæt kontakt med alle parter, 
ikke mindst lederne. De gennemførte også interviews med både ledere og medarbejdere. 
1990-artiklen omfatter i øvrigt en evaluering af forløbet.

På Institut for Organisation på Copenhagen Business School (CBS) var Henrik Holt Larsen, 
professor, dr.merc. i Human Ressource Management, i mange år ankerpersonen for AL-
aktiviteter, ofte i samarbejde med private konsulenter, bl.a. den før omtalte Steen Thom-
sen som en af pionererne. Holt Larsen lod Peter Larssons bog oversætte til dansk og 
udgav den på sit eget forlag. 

Især efter årtusindeskiftet har der været tale om større AL-programmer med private 
virksomheder og offentlige institutioner, med sigte på kompetenceudvikling, lederud-
vikling, forretningsudvikling mm. I et program for Undervisningsministeriet var målet 
f.eks. både den organisatoriske ledelsesudvikling og den individuelle lederudvikling.

Man ser en del design-variationer inden for miljøet. Jeg nøjes med at fokusere på AL 
i undervisningsministeriet. I dette flerårige og meget komplekse program, hvis første 
fase påbegyndtes i 1988, deltog samtlige ledelsesniveauer, i alt ca. 50 personer. Ud fra de 
overordnede målsætninger kombineredes kursus- og tema-aktiviteter med AL-projekter 
og intensivt arbejde i 5-personers tværgående AL-grupper. I første fase var Peter Larsson 
med på sidelinien.

Nedenfor refereres fra 2. fase. Hver gruppe valgte et kollektivt AL-projekt. Kriterier for 
projekterne var bl.a., at de skulle passe ind under den overordnede målsætning, være 
tværgående, bryde gamle normer og rutiner, være eksperimenterende samt få accept og 
opbakning fra chefniveauet. 

Samtlige ledere, også på chefniveau, blev medlemmer af en AL-gruppe. Forløbet bestod 
af et stort antal hele dage foruden internater og skræddersyede workshops. Grupperne 
dannede afsæt for parvis kollegial coaching på basis af deltagernes personlige udviklings-
kontrakter. I selve gruppen foregik der sparring, erfaringsudveksling og refleksion om-
kring det fælles AL-projekt. 

Et medlem af konsulentteamet fungerede som proceskonsulent for AL-gruppen, men del-
tog langt fra på alle mødegange. Hver gruppe fik desuden tilknyttet en af cheferne, bl.a. 
for at sikre forankringen. Generelt gælder det CBS-miljøet, at der lægges stor vægt på 
koblingen til strategisk udvikling og på topledelsens aktive engagement.

Hvad valg af AL-projekter angår, understreger Holt Larsen, at deltagernes i den slags 
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illustration 1

Dynamikken mellem fire 
elementer. Figuren er 

venligst udlånt af Steen 
Thomsen.

AL-programmer, han har været engageret i, skal ud over deres komfort-zone ved at eks-
perimentere og vælge ikke-kendte opgaver, der løses med ikke-kendte metoder sammen 
med ikke-kendte samarbejdsparter 4.

I dag er der ikke på CBS eksempler på store institutionaliserede programmer med et AL-
fundament, men som tankegang er værdien af erfaringsbaseret læring dybt forankret 
i mange af CBS’ uddannelser, især på ledelsesområdet. Desuden er AL under én eller 
anden form en vigtig ingrediens, når forskere medvirker i udviklingsprojekter i private 
og offentlige virksomheder, fortæller Holt Larsen.

Steen Thomsen er for tiden HR-konsulent i afdelingen HR Strategi og Udvikling i Region 
Sjælland. Her er man i gang med et 10-måneders projektorganiseret leder- og ledelsesud-
viklingsforløb for Nykøbing Falster Sygehus, hvor deltagerne arbejder i AL-grupper med 
strategisk vigtige opgaver, understøttet af individuel coaching. I et powerpoint-materiale 
anskues AL som de gensidige og dynamiske relationer mellem fire grundelementer: På 
den vandrette akse organisations- hhv. personlig udvikling, på den lodrette akse hand-
ling hhv. refleksion (se illustration 1); den karakteristik kunne dække mange andre AL-
versioner.5 

4 Denne betragtning stammer fra Henrik Holt Larsens skriftlige supplement af 07.02.2013 til mit afsnit-udkast.
5 Via personlig kommunikation var Steen Thomsen i sin tid en kilde for mig, hvad angår MiL-modellen (se 

Madsen et al. 2010: 62-65), og han har også været det ift. nærværende tekst, senest med diverse information fra 
15.02.2013.

Reflektion

Organisationsudvikling Personlig udvikling

Handling
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Peter Larsson (1987). Ledere lærer ledere at lære – action learning, samspil og le-
derudvikling. København: Forlaget Valmuen (orig. svensk udgave 1985). 
Svenskeren Peter Larsson var en periode en del af MiL og blev en af de første inspira-
torer til AL på dansk grund, om ikke dén første. Bogen indkredser AL i den særlige 
form, som svarer til MiL-modellen. Midterdelen består af fem cases, hvor AL anvend-
tes som metode til lederudvikling i store svenske virksomheder, bl.a. Volvo. Desuden 
foretager Larsson en vis kortlægning af AL-aktiviteter i hele Norden siden ca. 1980. 
Han bringer også summariske evalueringer af udvalgte programmer.

Freddie B. Jørgensen (1990). DMC’s toplederkursus: “Perspektiv i Ledelse”. Pp. 
111-119 i Henrik Holt Larsen, Lederudvikling på jobbet – der er fremtid i erfarin-
ger. København: Forlaget Valmuen.
Kursuskonceptet siges at være i overensstemmelse med Action Learning. For det 
danske DMC (Dansk Management Center, senere kaldet Center for Ledelse) var AL 
ensbetydende med bevidst læring gennem handling, og det beskrevne kursus lagde 
sig op ad MiL-formen. Det indebar, at deltagerne arbejdede i mindre grupper med 
et konkret og virkeligt ledelsesproblem enten i en fremmed eller i egen virksomhed. 
Kurset forløb over 8 måneder med rundt regnet 40 arbejdsdage. 
 
Steen Thomsen & Jens Erik Lund (1990). Action Learning i Schur Gruppen og Ras-
mussen & Schiøtz. Pp. 149-157 i Larsen, H.H. (red.), Lederudvikling på jobbet – der 
er fremtid i erfaringer. København: Forlaget Valmuen.
Publiceret i samme bog som Jørgensen 1990. Programmet er beskrevet ovenfor. Det 
havde ikke afsæt i CBS, men Steen Thomsen blev kort efter en af Henrik Holt Larsens 
faste samarbejdsparter. 

Head, T. C., Larsen, H. H., Nielsen, P. L. & Sorensen, P. F. (1993). The impact of na-
tional culture on organizational change: A Danish case study. International Journal 
of Public Administration, 16 (11), 1793-1814.
I denne publikation optræder første fase af Holt Larsens AL-program i Undervis-
ningsministeriet som case.

Henrik Holt Larsen, Jan Molin, Stine Staffeldt, Peter Stolt, Steen Thomsen & Bente 
Øhrstrøm (2004). Action Learning i Undervisningsministeriet – refleksioner over 
et ledelsesudviklingsprogram. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.
Rapportering fra sidste del af et langstrakt ledelsesudviklingsprogram i undervis-
ningsministeriet, som Henrik Holt Larsen ledede i kraft af sin position som huskon-
sulent for ministeriet. Hæftet beskriver og evaluerer forløbet.

Anders Bojesen, Tine Hansen, Steffen Löfvall, Stine Staffeldt, Steen Thomsen & 
Anja Mie Weile (2006). Kompetenceudvikling i fire statsinstitutioner. Erfaringer 
fra et aktionsbaseret projekt. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 
Også dette program gennemførtes af forskere CBS, i samarbejde med private kon-
sulenter og med Holt Larsen som projektleder. Det mest AL-orienterede delprogram 
præsenteres under titlen ”Action Learning i Udviklingsafdelingen CVU Storkøben-
havn” (s.63-96). De øvrige statsinstitutioner var Vejdirektoratet, Danmarks Miljøun-
dersøgelser og Biocentrum DTU.
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4. UC Metropol: nCe-ModeLLen

Den tidligste publikation inden for uddannelsessektoren i Danmark havde relation til Sta-
tens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (SEL). Denne institution blev senere omdøbt til 
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) og er nu en del af professionshøj-
skolen Metropol i København, som en enhed kaldet Nationalt Center for Erhvervspædagogik 
(NCE). Der er tale om en 1990-artikel om konsulentuddannelse af lærere på tekniske skoler, 
skrevet af cand.psych. og HD Hans Jørgen Knudsen – nuværende chefkonsulent i NCE. 

I det, som blev til NCE, anvendte man i starten ofte varianter af AL-metoden, uden at ak-
tionslæring var ”overskriften”, og man var i særlig grad inspireret af David Kolbs teori om 
erfaringsbaseret læring. Aktiviteterne handlede om at lære gennem aktivitet og at reflek-
tere over de erfaringer, der høstes i aktiviteterne, og om parallelt hermed at forbedre den 
eksisterende praksis. I de første forløb var Peter Larsson (se afsnit 3) en væsentlig inspira-
tionskilde. 6

På det seneste er AL igen kommet i front, i kombination med andre principper. Et af disse 
er, hvad man inden for NCE-miljøet kalder horisontal læring, betegnelsen for situationer, 
hvor elever, studerende eller andre slags deltagere lærer sammen med og af hinanden, 
gerne suppleret med input fra en underviser på den ene eller den anden måde7. AL-ak-
tiviteterne lægges hyppigt ind som elementer i arbejdet med at opbygge Communities of 
Practice, en organisering der er inspireret af Etienne Wenger. Knudsen præciserer begre-
bet ved at sige, at et sådant praksisfællesskab består af en gruppe personer, som (a) deler 
en specifik praksis, (b) er indstillet på at samarbejde med henblik på løbende forbedringer 
af deres komptence, og (c) sideløbende og i fællessskab forbedrer deres metoder, værktøjer 
etc. Han citerer Wenger for følgende: ”Learning is the engine of practice, and practice is 
the history of that learning” (Knudsen 2013:8) – en forståelse som ligner AL-filosofien.

Aktionslæring, horisontal læring og Communities of Practice bliver ofte kombineret med 
udveksling af eksempler på god praksis og ikke mindst med e-læring.

Tilbage til selve AL-ingrediensen. I grupper af 4-5 personer arbejdes der med deltagernes 
konkrete og reelle projekter, og man er omhyggelig med præcision i projektvalget. AL ses 
som et modtræk mod de individualiserede uddannelser og daglige praksisformer, som 
præger lærergerningen. Det afgørende er, at deltagerne lærer gennem deres handlinger 
og deres efterfølgende refleksioner. Gruppen kan bl.a. bruges som det sted, hvor man får 
kontakt med sin tavse viden og praktiske know-how. Der er brug for ”less talk and more 
action, less instruction and more reflection”, som Knudsen siger (2013:10). 

I dag er der almindeligvis tale om gennemførelse af skolebaserede forløb i form af stra-
tegisk orienteret kompetenceudvikling, især for undervisere på erhvervsskoler, dvs. 
handelsskoler og tekniske skoler, både herhjemme og internationalt. Det er en pointe, at 
aktiviteterne finder sted på skolernes matrikler snarere end på kursussteder el.lign., ikke 
kun fordi det er billigere, det anses også for at være mere effektivt.

6 De første to delafsnit i afsnit 4 sammenfatter oplysningerne fra mit interview med Hans Jørgen Knudsen, som 
blev bragt i Madsen et al. 2010, s. 71-72. Resten er et resultat af en intensiv mail-korrespondance med Hans 
Jørgen Knudsen, senest 12.02.2013.. Det er mig, der har valgt at tale om ”NCE-modellen”.

7 Sådan defineret vil horisontal læring efter min mening indgå i alle former for aktionslæring.
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illustration 2

Skolebaseret profes-
sionel udvikling. Kilde: 
Hans Jørgen Knudsen 
2013:18. 

Skolerne bestemmer selv, hvem der skal indgå i AL-grupperne, hvordan de skal sammen-
sættes, og hvilken grad af støtte der er økonomi til. I nogle tilfælde fungerer ledere, inter-
ne stabsmedlemmer eller kolleger som facilitatorer, evt. trænet af NCE-folkene. Inden for 
en aftalt ramme definerer deltagerne de opgaver og projekter, som de gensidigt skal lære 
af, når grupperne er samlet. Relevante opgaver kan f.eks. være nye undervisningsformer 
mhp. at styrke elevernes mere bløde kompetencer, eller det kan dreje sig om kommuni-
kation, planlægning, informationssøgning o.l. 

Her i landet har konceptet med at blande de forskellige læringsprincipper været anvendt 
i lederuddannelse og i uddannelse af forskellige typer af konsulenter, men først og frem-
mest i efteruddannelse af lærere på erhvervsskolerne. På det seneste er kombinationen 
overført til den fleksible udgave af Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse, der i 
dag gennemføres flere steder i landet.

Som nævnt har NCE-medarbejdere deltaget i forskelligartede internationale projekter. 
Også i nogle af disse programmer har aktionslæring været benyttet sammen med hori-
sontal læring og Communities of Practice og i mindre omfang e-læring. Det gælder f.eks. 
i Montenegro, hvor NCE for European Training Foundation trænede nogle ansatte til at 
benytte aktionslæring i deres senere træning af kolleger – alt sammen med henblik på at 
disse kolleger skulle kunne opnå bedre kompetencer i bl.a. kommunikation, problemløs-
ning, informationssøgning, lære-at-lære, planlægning, osv. Ifølge Hans Jørgen Knudsen 
endte programmet med meget fine resultater hos både trænerne og de kolleger, de havde 
trænet. Der blev udarbejdet en håndbog for denne type af processer, som har dannet 
udgangspunkt for tilsvarende projekter andre steder i verden.

I et igangværende program i Palæstina er uddannelse af lærere lagt ind i et system, der 
omfatter trænere, der træner deres egne kolleger og anvender aktionslærings-tilgangen 
som metode. Trænerne indgår i nationale netværk, hvor de udveksler erfaringer og ud-
vikler ny viden på området. Metoden er et helt centralt element i gennemførelsen af en 
mere formaliseret uddannelse for trænere af forskellig slags – en uddannelse der ender 
med et såkaldt Professional Diploma, akkrediteret af de palæstinensiske myndigheder. 

Et tilsvarende AL-baseret program er under udvikling i Turkmenistan. 
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Hans Jørgen Knudsen (1990). Konsulentuddannelse på tekniske skoler. Uddan-
nelse, nr. 10, 659-662.
I forlængelse af store ændringer og nye områder på de tekniske skoler var det blevet 
nødvendigt at uddanne medarbejdere til at fungere som konsulenter og rådgivere. 
Artiklen vedrører det første hold på 20 lærere, som gennemførte et halvt års forløb 
på Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, organiseret efter Action Lear-
ning-principper. Der er henvisning til Reg Revans og Peter Larsson.

Christensen, A.A. & Fløyel, B. (1992). Action learning. FAP – læreruddannelse på 
tekniske skoler. Pp. 115-130 i  Faurfelt, K. & Thorning, M. (red.), Lærer lærer lærer. 
Intern kvalificering af undervisere. København: Munksgaard. 
Forfatterne var i 1992 ansat ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. 
Aktionslæring blev brugt som led i den faglige og pædagogiske opkvalificering af 
lærerne ved tekniske skoler. Der henvises til Revans foruden Hans Jørgen Knudsen.

Claus Bo Jørgensen (2003). Action Learning programmet – erfaringer med udvik-
lingsmetoden. Pp. 56-69 i Hanne Niemann (red.), Individuel og fælles kompeten-
ceudvikling. Artikler om metoder og erfaringer fra erhvervsskoler. Danmarks Er-
hvervspædagogiske Læreruddannelse. 
For nogle år siden kunne rapporten hentes på www.delud.dk/publikationer, men 
gælder det stadig? Programmet handlede om at opkvalificere lærere på erhvervssko-
ler, ved at de engagerede sig i forandringsprojekter på egen skole. Det er vanskeligt 
at se, præcis hvilken AL-tradition der knyttes an til; forfatteren har blot en enkelt 
kildeangivelse, og det er til Tom Tiller (se reference i afsnit 5 nedenfor). 

På dette link, under afsnittet aktionslæring, ligger Metropols publikationer fra og 
med 2007: http://vetdk.pbworks.com/w/page/7839335/FrontPage. ETF står for Euro-
pean Training Foundation.

Hans Jørgen Knudsen  (2007). Concept note on horizontal learning, network lear-
ning and Community of Practice. ETF LEARN project.
Programmet er en for-fase til det endelige programt (ETF Learn projektet) og om-
fatter arbejdet med horisontal læring og netværk. Aktionslæring anvendes som en 
afgørende faktor i det samlede koncept.

Hans Jørgen Knudsen (2008). Concept note on strategic VET school development 
organised as network learning and in a Communities of Practice and how to ope-
rationalise concepts in concrete development work. Turin: ETF IPA Learn Project.
Projektet handlede om gennemførelsen af skolebaseret kompetenceudvikling med 
udgangspunkt i skolens strategiske forestillinger og med anvendelse aktionslæring 
og videndeling i netværk (Communities of Practice) som de bærende elementer. VET 
står for Vocational Education and Training.

Hans Jørgen Knudsen, Maja Jukic & Søren Nielsen (2009). Horizontal learning 
as a promising strategy for Continuous Professional Development of teachers. 
Turin: ETF.
Projekt om hvordan samarbejdet og anvendelsen af aktionslæring kan ses som en 
effektiv strategi i arbejdet med skolebaseret kompetenceudvikling.
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Hans Jørgen Knudsen, Sam Cavanagh, Sanja Hadzihajdic & Søren Nielsen (2009). 
Learning and knowledge development in a Community of Practice. Project report 
on the Learning project, chapter 3. Turin: ETF. Turin: ETF.
Flerårigt projekt om læringen i Communities of Practice, hvor også arbejdet med 
aktionslæring spiller en væsentlig rolle.

Hans Jørgen Knudsen, Elvira Hadzibegovic-Bubanja, Søren Nielsen & Evgenia 
Petkova (2011). School-based in-service teacher training: Handbook for policyma-
kers and practitioners. ETF, Turin.
Håndbog udarbejdet med henblik på at andre skulle kunne benytte principperne fra 
aktionslæring, horisontal læring og Communities of Practice.

Hans Jørgen Knudsen (2013). Continuing Professional Development – competen-
ce-based, school-based and facilitated by authorities. 
Arbejdspapiret foreslår en model, som kan anvendes inden for det palæstinensiske 
område, og det bygger på NCE-miljøets erfaringer fra Montenegro. Som i de andre 
publikationer præsenteres aktionslæring i kombination med andre pædagogiske 
principper. Der er ingen dato på teksten, og udgivelsestidspunktet kan være 2012 
snarere end 2013.
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5. UC CApitAl og dpU: KLeo-ModeLLen

Nogle former for aktionslæring har rødder i aktionsforskning og ikke i Revans-traditionen. 
De praktiseres primært i dansk og norsk sammenhæng, med hovedsigte på skoler og 
dagtilbud. I Danmark er denne tradition især kendetegnende for et fagligt miljø inden for 
Programmet Ledelse og Organisation/KLEO under Professionshøjskolen UCC i Køben-
havn (University College Capital). Udover aktionsforskning er tankegodset hentet fra en 
bred vifte af pædagogiske teorier.8 

Det startede med et udviklingsprojekt 2003-4, gennemført af KLEO i samarbejde dels 
med Martin Bayer, som på daværende tidspunkt var lektor ved Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole (DPU), dels med N. Zahles Seminarium. Og det resulterede i 2007 i en 
metodebog skrevet af Helle Plauborg og Jytte Vinther Andersen fra KLEO, foruden Mar-
tin Bayer. Bogen danner fortsat grundlag for AL-arbejdet i dette miljø, og modellen finder 
bred anvendelse på folkeskoler og i dagtilbud, mere eller mindre uafhængigt af konkret 
kontakt med UCC-ansatte, jf. også afsnit 11.

Jytte Vinther Andersen er en af ankerpersonerne i dette miljø; hun er læreruddannet, 
har forskellige overbygningsuddannelser og er indtil 1. april 2013 udviklingskonsulent 
i KLEO. Helle Plauborg, læreruddannet og cand.mag., er ikke længere ansat i UCC, hun 
skriver ph.d. på DPU, men arbejder stadig med aktionslæring. To andre nøglepersoner i 
dette miljø er Janne Olsson, pædagoguddannet, cand.mag., lektor og udviklingskonsu-
lent; og Trine Schloss Pedersen, cand.mag. og tidligere lektor ved UCC, nu chefkonsulent 
i Vallensbæk kommune.

KLEO har stået bag to større AL-programmer på dagtilbuds-området, hvorfra der fore-
ligger omfattende rapporteringer og evalueringer. Et af programmerne er gennemført i 
samarbejde med konsulentfirmaet Ambios (se afsnit 8). 

Målgrupperne for KLEOs AL-aktiviteter er undervisere, pædagoger og ledere inden for 
børne-ungdomsområdet. Det overordnede formål er kompetenceudvikling og organisa-
tionsudvikling. Herunder styrkelse af pædagogiske fællesskaber, af deltagernes profes-
sionelle identitet, deres professionsforståelse, deres fælles didaktiske sprog og deres rolle 
som praksisudviklere. Frem for alt er sigtet et styrket analytisk blik på egen praksis og 
en raffinering af praksis. Den største driver siges at være, at deltagerne får ejerskab til 
udviklingsprocesser i deres organisation.

Udover ovennævnte formål har AL-metoden den sidegevinst, understreger Jytte Vinther 
Andersen, at deltagerne udvikler en udforskende tilgang til deres egen praksis. Det gæl-
der i øvrigt alle AL-varianter, kan jeg tilføje, og der kan tænkes mange og ganske væsent-
lige sidegevinster. 

Begreber som følgeforsker, medforsker, observation og dataindsamling viser, at forsk-
ningsparadigmet er en integreret del af KLEO-modellen, jf. afsættet i aktionsforskning.

8 Jytte Vinther Andersen har den 04.01.2013 sendt detaljerede kommentarer til mit udkast til afsnit 5. Det er mig, 
der har valgt at kalde dette miljøs version af aktionslæring for KLEO-modellen. KLEO var også navnet på det 
videncenter, som eksisterede forud for UCCs dannelse.
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Modellen praktiseres sædvanligvis ved, at allerede etablerede teams danner AL-grupper. 
Men, tilføjer man, inden AL-arbejdet påbegyndes, kan det med fordel overvejes, hvorvidt 
gældende team-organisering er det mest hensigtsmæssige. Tværgående AL-grupper har 
også sine fordele. Uanset gruppesammensætningen foregår der en markant gensidig so-
cialisering omkring kerneydelsen, hvilket ligeledes kan opfattes som en sidegevinst. Ofte 
er alle medarbejdere i organisationen involveret hen over en kortere eller længere periode. 

Modellen præsenteres altid ved fem faser 9:

1. Formulering af en problemstilling. Med hjælp fra en konsulent (nogle gange 
kaldet en følgeforsker) finder teamet frem til en fælles problemstilling eller et fo-
kusområde i relation til deres egen professionelle praksis. Problemstillingen skal 
både være udfordrende og betydningsfuld. Uanset om der er tale om et spørgsmål 
eller et fokusområde, skal problemstillingen kunne omsættes i konkrete aktioner. 

2. Valg af aktioner. Deltagerne udvælger i fællesskab relevante aktioner, hvor de kan 
gøre noget, de ikke har prøvet før, ved at eksperimentere i lille skala. Hvor det drejer 
sig om lærere, skal en aktion f.eks. kunne afprøves i løbet af 1-2 lektioner. En del 
af dette forberedende arbejde består i at begrunde aktionen i forhold til den valgte 
problemstilling og vurdere, hvordan man vil kunne observere resultatet af den 
givne aktion. Selve aktionerne kan være individuelle, f.eks. den enkelte lærers 
handlinger i klasserummet, eller mere kollektive.

3. Gennemførelse og observation af aktioner. En kollega (”medforsker”) eller 
konsulent observerer den givne aktion på en systematisk måde, ved at indsamle 
kvantitative eller kvalitative data. Dette element, der i øvrigt er karakteristisk for 
KLEO-modellen, betragtes som meget centralt. Det tilstræbes, at der i observatio-
nerne skelnes mellem konkrete iagttagelser, fortolkninger og vurderinger. Og der 
er fokus på alle former for samspil i situationen.

4a. Den didaktiske samtale. Der foregår nu en såkaldt didaktisk samtale, dvs. en 
læringsorienteret, reflekterende og struktureret samtale i teamet, ved at en af del-
tagerne eller konsulenten interviewer aktørerne hver for sig, og ved at observa-
tøren fra fase 3 (som evt. kan være konsulenten) byder ind med sine data. Fokus 
fastholdes på problemstillingen fra fase 1 og aktionen fra fase 2-3. ”Det drejer sig 
ikke om at vurdere den enkelte lærer som underviser, men at få øje på, hvordan 
praksis udspiller sig”, hedder det i materialet. Der afsættes desuden plads til fæl-
les refleksioner med fortolkning, analyse og inddragelse af de øvrige deltageres 
erfaringer. Til slut tages beslutning om nye aktioner. Den didaktiske samtale varer 
typisk ca. 2 timer.

4b. Ny praksisrunde – nye aktioner. Herefter kan der gennemføres en ny cyklus, ofte 
en gang ugentlig i 3-4 omgange. Hvis programmet er langstrakt, kan der skiftes til 
et nyt fokus. 

5. Bearbejdning af erfaringer. De foregående faser afsluttes med en proces, hvor 
erfaringerne bearbejdes, konkluderes og evalueres Her kan der evt. deltage en 
repræsentant fra ledelsen. 

9 De præcise overskrifter til faserne er citeret efter et powerpoint-materiale. Jeg har to-delt fase 4: ”Den didak-
tiske samtale. Ny praksisrunde – ny aktion”, da jeg opfatter samtalen i AL-gruppen og den nye aktion som to 
distinkt forskellige faser.
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Disse faser indrammes af en opstart, f.eks. en halv pædagogisk dag for hele skolen el-
ler institutionen, hvor konsulentparten introducerer til forløbet. Og en fælles afsluttende 
opsamling på tværs af teamene, f.eks. en hel pædagogisk dag, som ligeledes forestås af 
konsulentparten.

KLEO-folkene fungerer dels som konsulenter for organisationsudviklende forløb, dels 
som undervisere på UCC-kurser og lokale kommunale kurser for deltagere, der skal 
kompetenceudvikles som AL-konsulenter eller blot ønsker at lære mere om aktionslæ-
ring. Man understreger vigtigheden af, at konsulenterne ikke kun har kompetencer som 
facilitatorer, men også besidder et indgående kendskab til den pågældende profession. 

Et AL-forløb inden for denne tradition strækker sig typisk over et halvt til et helt år, bl.a. 
afhængigt af hvor mange grupper, der er i spil.  

Sammen med Martha Mottelseon, Læreruddannelsen Zahle, er Jytte Vinther Andersen 
i skrivende stund ved at afslutte et forskningsprojekt med overskriften ”Læreres læring 
i aktionslæring”, som bl.a. undersøger sporene af lærernes AL-erfaringer i deres daglige 
praksis og sigter mod videreudvikling af AL-metoden. Projektet følger tre teams på en 
skole både før, under og efter deres AL-forløb ad modem KLEO-modellen. Metoden be-
står i interviews med teams og individuelle lærere, video-optagelser af didaktiske samta-
ler samt observation af undervisning og teammøder efter endt AL-forløb.

illustration 3

Aktionslæringens fem 
faser iflg. KLEO-model-

len. Figuren optræder 
mange steder i KLEOs 
materialer og fungerer 

som en art logo.
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Helle Plauborg, Jytte Vinther Andersen & Martin Bayer (2007). Aktionslæring: 
Læring i og af praksis. København: Reitzel. 
Her præsenteres og anvendes det, jeg kalder KLEO-modellen, med afsæt i casema-
teriale og med en afsluttende evaluerende del. Bogen findes også oversat til engelsk. 

Helle Plauborg (2009). Opportunities and limitations for learning within tea-
chers’ collaboration in teams: Perspectives from action learning. Action Learning 
Research and Practice, vol.6 (1), 25-34. 
Et spin-off fra Plauborg et al. 2007, publiceret i det mest centrale internationale AL-
tidsskrift.

Trine Pedersen, Nanna Koefoed-Nordentoft & Janne Olsson (2010). Aktionslæ-
ring i dagtilbud. Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autono-
mi. København: Professionshøjskolen UCC.
Rapporten slutrapporterer fra et større BUPL-støttet program med deltagelse af pæ-
dagoger fra 31 daginstitutioner. Programmet blev i 2008-09 gennemført i KLEO-regi, 
i samarbejde med konsulentfirmaet Ambios. Man kan i detaljer og med eksempler 
følge, hvordan KLEO-modellen blev anvendt, og der indgår en omfattende evalu-
ering. 

Janne Olsson & Stine Rahr Thomsen (2011). Aktionslæring i ledernetværk – ud-
vikling af strategisk ledelsespraksis i pædagogiske dagtilbud. København: Pro-
fessionshøjskolen UCC.
Rapport over et forløb med ledere fra dagtilbud i København. Også her anvendtes 
KLEO-modellens fem trin. I forløbet fokuseredes der bl.a. på, hvordan ledere skaber 
synergi mellem deres pædagogfaglighed og ledelsesfaglighed i udøvelsen af deres 
strategiske ledelsespraksis. En vigtig pointe er, at AL i ledernetværk giver anledning 
til ”en nødvendig pause til refleksion”.

Jytte Vinther Andersen & Helle Plauborg (2011). Aktionslæring – som metode til 
udvikling af didaktisk professionalisme. Liv i Skolen, Årg. 13, nr. 2.

Tom Tiller (2006). Aksjonslæring – forskende partnerskap i skolen. Motoren i det 
nye læringsløftet. 2.udgave. Kristianssund, Norge: Høyskole Forlaget. 
Første udgave er fra 1999, og den er oversat til dansk på Kroghs Forlag 2000. Når 
bogen er medtaget her, er det ikke fordi KLEO-miljøet har været specielt inspireret 
af den, men fordi Tiller er en norsk repræsentant for sammenkædningen af aktions-
forskning og aktionslæring.
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6. konsUlentFirMAet ACtion lAb: ACtion LAb-ModeLLen

I 2007 publicerede Lotte Svalgaard, Geert Egger og Anne-Mette Arnkjær artiklen ”Mens 
du står her, kører verden videre – Action Learning i Action Labs”. De tre udgjorde den-
gang konsulentfirmaet People. Sidenhen blev firmaet udvidet og omdøbt til Action Lab 
A/S: Business Driven Action Learning. Det hører hjemme i Københavns-området. Or-
ganisationspsykologen Svalgaard er for tiden erhvervs-ph.d.studerende foruden ekstern 
lektor på masteruddannelsen i organisationspsykologi ved RUC, antropologen Egger har 
en ph.d. inden for Organisation og Kultur, Arnkjær er uddannet på CBS. Firmaets kreds 
af seniorpartnere omfatter også Dorte Sandager og Kirsten Bragh, begge med en master 
i organisationspsykologi.10

I de senere år har konsulentfirmaet været koblet til det verdensomspændende netværk 
Global Forum for Business Driven Action Learning (BDAL), der er en af de indflydel-
sesrige videreudviklinger af den oprindelige Revans-tradition, med vægt på strategisk 
orienteret arbejde og bundlinier. Se også afsnit 9 og 10 i det følgende. Ud over Revans 
og BDAL er Action Lab inspireret af en organisationspsykologisk forståelse af individer, 
grupper og hele organisationer, særligt inspireret af psykodynamiske gruppe- og orga-
nisationsteorier.

Den danske model kaldes som sagt Action Labs (beskyttet af registreret varemærke). Si-
den 2003 har man gennemført over 50 Action Labs med mere end 800 deltagere fra store 
firmaer, bl.a. Novo Nordisk, Lundbeck, Danske Bank, Maersk og Grundfos, samt hjælpe-
organisationer som Dansk Røde Kors. På hjemmesiden hedder det om formålet med et 
Action Lab, at det skal forbedre forretningsudviklingen og skabe større tværfunktionel 
forståelse, parallelt med den individuelle udvikling og læring om samarbejde. Systema-
tisk arbejde med teamarbejde og gruppedynamik er specielt for denne model. 

I et Action Lab arbejdes der med en dobbelt-opgave: Dels løsning af en reel forretnings-
mæssig case, dels ved at deltagerne reflekterer og lærer om sig selv og om teamwork 
gennem hyppige individuelle og teambaserede refleksionssessioner i hele den periode, 
et Action Lab varer.11

Formålet med den forløbstype, som blev beskrevet i 2007-artiklen, var talentudvikling. Dels 
at afprøve, hvorvidt deltagerne havde potentiale for at arbejde på et højere strategisk 
niveau, dels at skabe individuel udvikling på en række fronter, dels at præsentere virk-
somheden for løsningsforslag der var helt eller delvist anderledes end de gængse. Den 
individuelle udvikling og læring om at samarbejde i team var lige så vigtig som at finde 
løsning på den strategiske problemstilling.

10 Ud over 2007-artiklen (som også blev refereret i Madsen et al. 2010) og firmaets hjemmeside, bygger afsnit 6 på 
og mailkorrespondance med Lotte Svalgaard, senest 28.02.2013.

11 Jeg selv (BM) vil pege på, at der heri gemmer sig et ”dobbelt-A”: Løsningen af den forretningsmæssige opgave 
hhv. selve team-samarbejdet – begge disse A’er skal føre til læring, dvs. L. På den anden side er det ikke delta-
gerne selv, der implementerer deres løsningsforslag, for ledelsen beslutter og gennemfører en eventuel virkelig-
gørelse uden for AL-forløbets regi, og i dén forstand er der ikke tale om et fuldbyrdet A. Samme kommentar 
kunne jeg have bragt ift. den oprindelige MiL-model, jf. afsnit 3.
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Ifølge 2007-artiklen sammensattes en AL-gruppe, kaldet et team, af 6-8 særligt udvalgte 
medarbejdere, der sammen skulle bearbejde en realistisk, men udfordrende forretnings-
strategisk problemstilling, formuleret af topledelsen. Team-medlemmerne allokeredes 
ca. 20% af deres arbejdstid til deltagelsen. Der indledtes med en intensiv 3-dages work-
shop, hvor der bl.a. arbejdedes med gruppeprocesser, og der blev lagt op til gensidig 
feedback. Dernæst ca. 6 uger, hvor teamet mødtes mindst en dag om ugen. Efter en sta-
tusdag fulgte atter 6 ugers arbejde med problemstillingen. Forløbet kulminerede med 
endnu en tre-dages workshop, hvor deltagerne skrev deres rapport og fremlagde den for 
topledelsen, som gav dem her-og-nu feedback. Til slut var der individuelle møder med de 
nærmeste chefer og konsulenterne. 

Man tilknyttede to slags coaches til teamet, en virksomhedsintern fagcoach og en ekstern 
procescoach fra konsulentfirmaet. Sidstnævnte deltog også i det afsluttende møde med 
nærmeste chef og gav indgående feedback til deltagerne. Teamet fik desuden et beløb, så 
det kunne købe relevant ekspertviden.  

Denne struktur lever nogenlunde uændret videre, sådan at ethvert forløb tilpasses rekvi-
rentens særlige behov. Men der er sket forskellige præciseringer og videreudviklinger:

a. Man opererer både i privat og offentligt regi

b. Deltagerne er nøglemedarbejdere som f.eks. ledere og specialister, fortsat udvalgt 
af topledelsen

c. Der arbejdes fortsat med grupper af størrelsesorden 6-8 deltagere, men grupperne 
er ofte internationale, hvorfor det interkulturelle også er i fokus

d. Formålet er præciseret som teamudvikling og individuel udvikling kombineret 
med forretningsudvikling

e. Der er stærkt fokus på den efterfølgende forankring af deltagernes individuelle 
læring i dagligdagen

f.  En ekstern konsulent står til rådighed for individuel sparring, på deltagernes initiativ

illustration 4

Den dobbelte opgave i 
et Action Lab – balan-
cering af produkt- og 
procesfokus. Kilde: 
www.actionlab.biz.

Resultat-
orientering
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ment, m.v. – "feedback" og "feedfor-

ward" i.f.t. processen

Proces-
orientering

Refleksion i.f.t. processen 
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potentiale
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g. Konsulenten udarbejder en omfattende skriftlig feedback og afholder feedback- 
og coaching-sessioner med deltagerne efter selve AL-forløbet

h. Undervejs har gruppen også en organisationsintern coach til rådighed

i. Firmaet opererer nu især med intensive Action Labs over én uge, idet denne tids-
ramme ofte passer bedre til globale organisationer i dynamiske forretningskon-
tekster. 

Den enkelte gruppe fungerer selvstyrende, men får også tæt processtøtte fra den eksterne 
konsulents side – tættere og langt mere orienteret mod gruppeprocesser, end man ser i 
de fleste andre danske AL-miljøer. Dette finder sted i løbende ”team-optimeringer”, hvor 
der reflekteres over gruppedynamikkerne: Hvilke er funktionelle og hjælper teamet i 
løsningen af opgaven? Og hvilke er dysfunktionelle? Synet på gruppedynamik og på 
procescoachens særlige arbejdsform er præget af psykodynamisk organisationsforstå-
else, bl.a. som den er udviklet inden for den engelske Tavistock-tradition og på RUCs 
masterprogram i organisationspsykolog, ledet af Steen Visholm.  

I en 2010-artikel redegør Egger for den førnævnte kort-form bestående af en-uges work-
shops indrammet af en for- og efterfase. Det fremgår i øvrigt af hjemmesiden, et et Action 
Lab kan vare 1 uge, 2 måneder eller 4-5 måneder. 

Den store udfordring i en-uges versionen angives at være sikring af tilstrækkelig me-
ningsskabende refleksion og læring under et tidspres, som ligner hverdagen i mange sto-
re virksomheder. Ligeledes sætter Action Lab A/S fokus på den ikke ukendte udfordring 
det er at fastholde opmærksomheden på processuelle og relationelle aspekter, når der 
opleves et konkret pres omkring levering af en opgave. At have en samtidig og dobbelt 
opmærksomhed på både opgave, proces og relationer er kernen i BDAL, som den prakti-
seres her. Man oplyser, at denne udfordring er et af temaerne i Svalgaards igangværende 
ph.d.-studie.

Lotte Svalgaard, Geert Egger & Anne-Mette Arnkjær (2007). Mens du står her, kører 
verden videre – Action Learning i Action Labs. Erhvervspsykologi, vol.5 (2), 56-75. 
En teoretisk bredt funderet redegørelse for den særlige talentudviklingsmetode, som 
er firmaets specialitet.

Geert Egger (2010). Making space for reflection in Action Learning: A practioner’s 
perspective. Pp. 231-242 in Dilworth, R.L. & Boshyk, Y. (eds.), Action Learning 
and its Applications. London: Palgrave Macmillan. 
Kapitlet slår til lyd for, at man skal tilkæmpe sig tid til refleksionsrum i organisatio-
nerne, i lyset af voksende udefra- og indefra kommende pres. Egger illustrerer med 
sin særlige variant: Action Labs. 

Yury Boshyk (ed.). (2000). Business Driven Action Learning: Global Best Practi-
ces. London: Macmillan. 
Denne første af Boshyks bøger er taget med for at trække forbindelsen til BDAL. An-
tologien består primært af case-eksempler fra multinationale virksomheder. Se også 
referencerne til Boshyk i afsnit 2.
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7. viA UC og AArhUs Universitet: ViA-ModeLLen

Efter nogle års forberedelser påbegyndtes i 2006 et udviklingsprojekt ved Jysk Center for 
Videregående Uddannelser (JCVU), hvor formålet var at finde frem til en lokal aktionslæ-
rings-model. Snart efter tilknyttedes Benedicte Madsen fra Psykologisk Institut, Aarhus 
Universitet som konsulent og senere også som aktionsforsker. Med tiden blev JCVU ker-
nen i det nydannede VIA University College, der dækker hele Midtjylland. Det konkrete 
resultat af udviklingsarbejdet blev døbt VIA-modellen, og AL-aktiviteterne placeredes un-
der et af VIAs videncentre: Center for Ledelse og Organisationsudvikling (CLOU), ledet 
af lektor cand.pæd.psych. og ph.d. Birgit Ryberg. 

De øvrige nøglepersoner i CLOUs strategigruppe for AL er Kirsten Bro, cand.pæd.psych., 
i mange år lektor ved VIA UC og dets forgængere og nu selvstændig konsulent; og Ma-
rianne Thrane, oprindelig læreruddannelset, efteruddannet som konsulent, i mange år 
ansat ved VIA UC og dets forgængere og stadig tilknyttet CLOU; foruden mag.scient.soc. 
Benedicte Madsen, siden 1971 ansat ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og nu 
lektor emeritus.

Systematisk fokus på aktioner og deres kobling til læring er noget af det, der adskiller ak-
tionslæring fra mange andre metoder. VIA-modellen lægger kræfter i formuleringen af 
deltagernes real-life-real-time AL-projekter – individuelle og/eller kollektive. De skal ikke 
kun være gearet til at skabe læring hos ejermanden, hensigten må være, at de i praksis 
gør en positiv forskel for andre end vedkommende selv. Ofte bliver deltagerne bedt om 
at udfylde projektskemaer, som angiver kontekst, ejerskab, mål, design, udfordringer og 
personlige lærings- eller udviklingsønsker, og deres skema-udkast kommenteres af kon-
sulentstaben. En del af de mange sidegevinster, et AL-program kan give, vedrører derved 
projektdesign.12

I nogle programmer er projekterne 100% selvvalgte, mens de i andre indpasses i et mere 
overordnet formål, besluttet af hjemorganisationen.

Deltagerne sammensættes i heterogene læringsgrupper (LG), eller et fungerende team ud-
gør en særskilt LG. I læringsgruppen sker undersøgelserne af deltagernes erfaringer med 
deres AL-projekter og deres læring i samtaler mellem en såkaldt samtalekonsulent, dvs. 
et andet medlem af gruppen, og en såkaldt aktør, dvs. det medlem som lige nu ”er på”. 
De øvrige gruppemedlemmer, typisk 2-3 personer (eller evt. et andet team i organisatio-
nen), udgør et reflekterende team – hvilket er noget af det, som i særlig grad karakterise-
rer VIA-modellen. Samtalekonsulenten koncentrerer sig om at støtte aktøren, mens det 
reflekterende teams opgave er at udfordre ham – princippet om ’support and challenge’ 
blev oprindeligt formuleret af Revans. Samtalekonsulentens vigtigste redskaber er sam-
talekontrakten og den nysgerrige udforskning. Der lægges op til formuleringen af handleplaner 
for den næste fase og til læringsrefleksioner, både i LG, i storgruppe og i individuelle 
læringslogs, elektronisk eller i kinabog.

Rammekonsulenten, dvs. den eller de personer, som enten har udbudt AL-programmet 
eller forhandlet en rammekontrakt med en rekvirent, støtter gruppernes arbejde på for-

12 Andre interessante sidegevinster er styrkede evner mht. kommunikation, refleksion og samarbejde; empower-
ment; og bedre organisatorisk forståelse.
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skellig vis. Der er sjældent bemanding til, at der kan sidde en ekstern konsulent fast i 
hver gruppe, og det er heller ikke nogen fordel, for tanken er, at en gruppe med tiden skal 
blive mere selvhjulpen og klare sig via den ret stramt rammesatte kollegiale støtte. Men 
i starten er der brug for en del instruktion og træning af rollerne og processerne, evt. i 
form af demonstrationer på plenum eller i grupperne, og her har rammekonsulenten en 
vigtig rolle. 

Undervejs sker der typisk det, at rammekonsulenten med mellemrum kommer ”på be-
søg” i grupperne. Indledningsvis placerer vedkommende sig på sidelinien, som flue-på-
væg, men hun kan også i kortere perioder blive kaldt ind af gruppen, eller selv bryde ind 
med forskellige former for spejling, feedback, instruktion og gode råd.

Som endnu et bærende princip i VIA-modellen skal nævnes stram og samtidig rummelig 
rammesætning, dels ift. AL-programmet i sin helhed, dels ift. opgaver, roller og processer 
i læringsgrupperne. 

Målgruppen er bred, men VIA-modellen har primært været praktiseret ift. konsulenter, 
professionspraktikere og ledere. Siden udviklingsarbejdets første faser, der kulminerede 
med håndbogen Aktionslæringens DNA (Madsen et al. 2010), har man i dette miljø været 
engageret i en række forskellige aktivitetstyper:

a. Kompetenceudviklingsforløb med overskriften ”Procesledelse og konsultation i ak-
tionslæring” (PROKAL). Det fjerde forløb startede december 2012. Typisk har der 
været tale om 7-8 hele dage over et årstid. Deltagerne er konsulenter, undervi-
sere og andre proffesionsudøvere fra VIA UC, kommuner og konsulentbranchen. 
Mange af de personer, som på denne måde er blevet kvalificeret inden for aktions-
læring, benytter nu selv metoden i deres professionelle virke,  eller vil gøre det i 
årene fremover.

b. Andre kompetenceudviklingsforløb, hvor AL ikke er en del af formålet (som under 
pkt. a), men alene udgør den didaktiske metode. Her kan nævnes pd-forløb og 
kommunale kurser.

illustration 5

Aktionslæringens DNA. 
Principper bag VIA-

modellen og forklaring 
på titlen på håndbogen 
Aktionslæringen DNA. 

Kilde: Madsen et al. 
2010:98.

Aktion [A]

Læring [L]
FF:  Forpligtende fællesskab
Q:  Nysgerrig udspørgen
R:  Refleksion
SR:  Stram, men rummelig rammesætning



29Aktionslæringens landskab

c. Afsluttede eller igangværende organisationsudviklingsprojekter på børn- og unge-
området, med indbygget kompetenceudvikling og anvendelse af AL som didak-
tisk metode. Rekvirenter har været kommuner eller institutionsledelser, og der 
har været arbejdet på såvel ledelses- som medarbejderniveau. Tematisk har det 
handlet om udvikling af inkluderende fællesskaber, støtte til at organisatoriske 
enheder bliver til teams af gavn og ikke kun navn, styrkelse af læreres og pæda-
gogers rolleforståelse og af personalets identitet og oplevelse af mening inden for 
en ny struktur. Varigheden har varieret fra ½ til 1 år. 

d. Sparring og konsultation til ledere og professionelle, som overvejer eller er i gang 
med AL-forløb. For tiden kører en abonnementsordning med 10 deltagere.

e. Arbejde med at formidle aktionslæring, senest på den konference i november 2012, 
som omtales i afsnit 12.

f. Fortsat aktionsforskning, hvor flere publikationer til udsendelse i nærværende 
serie er under udarbejdelse. På www.VIACLOU.dk ligger et antal af Benedicte 
Madsens arbejdsnotater, de fleste tænkt som forarbejder til sådanne publikatio-
ner. 

VIA-modellen har rod i Revans-traditionen, men elementer fra systemisk og dialogisk 
supervision og konsultation er indarbejdet i den måde, AL-grupperne – her kaldet læ-
ringsgrupper – er rammesat på. Til karakteristik af modellen, og af aktionslæring i almin-
delighed, har man udvidet Revans’ oprindelig formel (der blot sagde L = P + Q) således:

∆L = Q(A,L) + R + P

A står for aktion = projekthandling, L for læring, ∆L for lærings-tilvækst, Q for en nysger-
rigt udspørgende og undersøgende forholdemåde, R for refleksion og P for planlagt og 
tilpasset undervisning. P’et er ikke nødvendig for at gennemføre et AL-forløb, men kan 
bidrage til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis og er indbygget i alle de AL-
programmer, som CLOU-miljøet engagerer sig i. 



30 Benedicte Madsen

Benedicte Madsen (2008). Aktionslæring som professionspædagogisk metode. An-
den rapport om VIAs AL-model og dens teoretiske grundlag. 
Rapporten er nævnt her, fordi den udgjorde en del af det tidlige udviklingsarbejde.

Benedicte Madsen i samarbejde med Finn Salbøg Birkelund, Søren Witzel Clausen, 
Kjeld Sten Iversen, Jørgen Svanholt, Marianne Thrane & Kirsten Aagaard (2010). 
Aktionslæringens DNA. En håndbog om aktionslæringens teori og metode. Århus: 
VIASystime. 
Bogen repræsenterer kulminationen af CLOU-udviklingsarbejdets første faser. Ind-
ledningen gør bl.a. rede for bogens læringssyn. Kap. 2 hedder historik, afgrænsning 
og udbredelse. Kapitel 3-5 præsenterer og uddyber VIA-modellen. Og kapitel 6-12 
redegør for medforfatternes casestudier, hovedsageligt fra efter/videreuddannelses-
forløb; disse dele omfatter også evalueringer af de pågældende forløb. 

Benedicte Madsen (2010). Aktionslæring: Faglige traditioner og praktisk anven-
delse. Erhvervspsykologi, Vol.8 (4), 4-30.
I forhold til oversigten i Madsen et al. 2010 kap. 2 er der tilføjet endnu en tradition, 
som ikke nåede at komme med i håndbogen nemlig BDAL. En anden retning: ALC 
(se afsnit 9 nedenfor) mangler begge steder.

Søren Witzel Clausen (2011). Speciale i naturfagenes didaktik. Upubliceret.
Specialet er udarbejdet som afslutning på en masteruddannelse ved Aarhus Univer-
sitet. Det gennemgår, evaluerer og diskuterer AL-arbejde med naturfagslærere i tre 
folkeskoler. Resultaterne er ikke opmuntrende, hvilket til dels tilskrives skolernes 
svage naturfaglige tradition og manglende opmærksomhed fra ledelsens side. Det 
kunne dog også bero på den måde, AL blev dimensioneret og gennemført på.
 
Benedicte Madsen, Birgit Ryberg & Marianne Thrane (2011). Aktionsforskning 
om aktionslæring i VIA-Clou regi. Pp. 127-138 i Johansen, M.B. (red.), Nu er vi 
så her – udvalgte eksempler på videnproduktion i VIA University College. Århus: 
VIA UC

Madsen, B. (2012). Aktionsforskning. Illustreret med en case: aktionsforskning om 
aktionslæring. Upubliceret arbejdsnotat, 15 sider. Psykologisk Institut, Aarhus 
Universitet. Se www.VIACLOU.dk, siden om Aktionslæring.
Notatet er taget med her, fordi det diskuterer forskellene mellem aktionsforskning 
og aktionslæring, og fordi case-delen vedrører AL-udviklingsarbejdet i CLOU-regi.

Kirsten Bro & Marianne Thrane (2013). Værdiskabelse gennem aktionslæring (ar-
tikel til publikation i en VIA-udgivelse).
Artiklen ser aktionslæring som en metode til at skabe værdi og innovation på et 
individuelt og et organisatorisk niveau. Metoden inviterer deltagerne til at handle og 
lære af deres daglige arbejde i et struktureret lærende fællesskab.
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8. konsUlentFirMAet AMbios: AMbios-ModeLLen

Det københavnske konsulentfirma Ambios med partnerne cand.techn.soc. Hans-Henrik 
Grieger og Jonas Kold Dhyrbye, cand.scient.pol. og HD i organisation og ledelse, har 13 år 
på bagen. Siden 2006 har de fokuseret på AL, først gennem et udviklings- og forsknings-
samarbejde med UCC/KLEO (se afsnit 5) om at introducere aktionslæring på det pædago-
giske område i Danmark og samtidige videreudvikle læringsforståelsen og læringstek-
nikken i aktionslæring. Efterfølgende har Ambios på egen hånd, men altid i samarbejde 
med praktikere, udviklet metoden og introduceret AL på flere forskellige brancheområ-
der som f.eks. beskæftigelsesområdet, fagbevægelsesuddannelser, i sundhedsarbejde og 
på det sociale område.13 

For Ambios stammer den oprindelige inspiration fra aktionsforskning, startende med flere 
aktionsforskningsprojekter blandt andet på sygepleje- og specialpædagogområdet i sam-
arbejde med såvel kommuner som fagforeninger. De kalder deres variant for Ambios-
modellen. Når den ligner KLEO-modellen, er det bl.a. fordi parterne i en periode samar-
bejdede om at udvikle de enkelte faser og læringsprincipper bag aktionslæring.  

Efter at Ambios som konsulenter gennem en årrække selv havde været med til at ud-
folde aktionslæringspotentialet i institutioner og virksomheder og samtidig havde lavet 
forsknings-, udviklings- og udredningsarbejde om AL, så man muligheden i at udbyde 
en decideret konsulentuddannelse i aktionslæring og startede i 2009 med hold-1, der på 
det tidspunkt var det første af sin art. Kongstanken var og er stadig at kapacitetsopbygge 
institutioner, forvaltningsområder, konsulenter og private virksomheder. AL konsulent-
uddannelsen blev efterfølgende akkrediteret af UCC, og Ambios tilbyder nu også AL-
konsulentuddannelsen som en del af Diplomuddannelse i Ledelse hos UCC. Til dato har 
der været 12 hold .

13 Hele dette afsnit på nær almindelige tilretninger og annoteringen af  Grieger & Kofoed 2009 er forfattet af 
Hans-Henrik Grieger og sendt til mig 02.03.2013.

illustration 6

Kommunikationskom-
petencer iflg. Ambios-
modellen. Kilde: 
Hans-Henrik Grieger 
& Caroline Strøjgaard 
2011:32. 

Fem særlige kommunikationskompetencer for Al konsulenten:

1. At kunne spørge og skabe et forundrende sprog

Betydning for AL konsulenten...

2. empati, indlevelse og selvdistance

Betydning for AL konsulenten...

3. handlingsassocierende (coaching)

Betydning for AL konsulenten...

4. Fremadrettet og emergerende:  
Fortsætte refleksion mod det nye og ukendte (pragmatisk læring: både proces og resultat)

Betydning for AL konsulenten...

5. Forhandlings- og fællesskabsopbyggende kompetence

Betydning for AL konsulenten...
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Sideløbende har Ambios forestået en del interne kapacitetsopbygninger for konsulent-
afdelinger som f.eks. FOA, AOF JOB, Falck, CEFAL, UC Sjælland, CSL m.fl., der efterføl-
gende videreudvikler og bruger AL i deres arbejde med HR, læring, uddannelse, kompe-
tenceudvikling og generel velfærdsudvikling. Og endelig har firmaet afholdt 15 kurser 
om AL hver á 2-5 dages varighed i forskellige kommuner.
 
Tanken med kapacitetsopbygning er omdrejningspunktet for Ambios. Det sker gennem at 
klæde ledere, konsulenter og andre organisationsmedlemmer på til selv at administrere 
AL-orienterede forløb. Ambios træner bl.a. ledere i de roller som eksterne konsulenter 
ellers normalt har i AL-programmer. Og så har Ambios udviklet en række AL-værktøjer 
og AL-materialer, der understøtter de forskellige faser i et AL forløb.

Ambios-modellen kan beskrives ved seks punkter:

1. Strategisk sammenhæng – vigtigt at der er et organisatorisk perspektiv på et AL-
forløb. I Ambios’ forståelse af AL lægges der ikke et fast læringsmål, men det er 
væsentligt at deltagerne i et AL-forløb tænker innovation og raffinering af prak-
sis i forhold til den strategiske sammenhæng, som organisationen er i. Det er en 
væsentlig del af AL-konsulentens rolle at fastsætte den strategiske sammenhæng 
(evt. operationaliseret som en strategisk intention).

2. Rammesætning, især af AL-forløbet, læringsgruppen, af facilitators rolle, men også 
af de interne organisatoriske rammer, som AL-forløb skal udspilles i.

3. Formulering af en forundring – læringsgruppen gør dette i fællesskab faciliteret af 
deres (interne) AL-konsulent. Ifølge Ambios-modellen er det i forundringen, at 
deltagerne henter den største motivation og energi. Det er derfor også så væsent-
ligt, at facilitatoren har en udbygget læringsforståelse af AL.  

4. Iværksættelse af aktioner – eksperimenter der udspringer af forundringen og deref-
ter undersøges mhp. både at lære af praksis og at raffinere praksis. Det understre-
ges, at også eksisterende praksis rummer udviklingspotentialer.

5. Refleksion af og over aktionerne og iagttagelserne – det er ifølge modellen her, hele 
AL-konsulenthåndværket kommer til udfoldelse. Uanset om faciliteringen sker 
gennem en ekstern eller intern AL-konsulent, er det væsentligt, at denne rolle 
forstås, reflekteres og trænes. Derfor ligger store dele af kapacitetsopbygningen i 
at få den interne AL-konsulent til skabe refleksion.

6. Iagttagelse og systematisering af erfaringer. Aktionerne skal iagttages og de skal sy-
stematiseres. Og selv om Ambios-modellen lægger op til en intern kompetence-
udvikling, med en deraf følgende mindre transfer-problematik, som det siges, så 
er det stadig meget væsentligt, at der arbejdes med såvel iagttagelser som med 
systematisering af erfaringer. 

Grieger og Dhyrbye er på vej med en større publikation, som redegør for Ambios-model-
len og deres erfaringer med opbygning af kapaciteten til at facilitere aktionslæring for 
ledere, konsulenter, faglige udviklere og projektmedarbejdere.
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Hans Henrik Grieger & Niels Munch Kofoed (2009). Aktionslæring – viden og per-
spektiver i fagbevægelsen. Del I: Survey over litteraturstudie og Del II. Baggrunds-
rapport over litteraturstudie. Helsingør: LO-skolen/FIUs Udviklingsenhed og www.
ambios.dk. 
Udover 25 siders tekst og en systematiseret oversigt over publikationer, aktører og 
miljøer i Danmark og internationalt er der i baggrundsmaterialet en gennemgang af 
48 bøger og artikler foruden nogle hjemmesider. Cirka halvdelen af de 48 indgange er 
danske, og af de udenlandske er især norske kilder fremtrædende. Omkring en tred-
jedel af referencerne handler udelukkende om aktionsforskning o.lign. og ikke om 
aktionslæring. Desuden vedrører mange referencer alene beslægtede områder som 
f.eks. organisatorisk læring, situeret læring, praksisfællesskaber, nonformel læring, 
professionsudvikling og Teori U. 

Hans-Henrik Grieger (2010). Aktionslæring i bestyrelsesarbejdet. Helsingør: 
Center for arbejdsliv og læring. www.ambios.dk
Heri beskrives et 1½-årigt uddannelsesforløb med AL for A/S bestyrelsesmedlem-
mer.
 
Hans-Henrik Grieger & Caroline Strøjgaard (2011). Aktionslæring – Mod en re-
flekteret praksis. BUPL. www.bupl.dk  og www.ambios.dk.
Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune er inden for det pædagogiske om-
råde, det sted hvor man ifølge Grieger har arbejdet længst tid og mest systematisk 
med aktionslæring. BUPL, Fredensborg Kommune/Børnehusene Kokkedal og Am-
bios har været sammen om at få AL-metoden til at blive den pædagogiske metode, 
der favner fra gulvhøjde og som samtidige kan åbne støre innovative skridt, og som 
frem for alt er virkelig indarbejdet blandt såvel ledere som personale.

Pia Thøgersen & Hans-Henrik Grieger (2012). Aktion på livet – nye metoder til 
enlige ældre der har mistet deres livspartner. Den Danske Diakonissestiftelse 
(Vedbygaard). Socialministeriet. www.sm.dk  

Hans-Henrik Grieger & Jonas Kold Dhyrbye (ultimo 2013) in press, www.dafolo.dk 
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9. AAlborg Universitet og privAte konsUlenter:  
 ACtion LeArning ConsuLting

Med afsæt i en præsentation, kritik og videreudvikling af Business Driven Action Lear-
ning (BDAL, se afsnit 6 ovenfor) formulerede cand.psych. & mag. Thorkil Molly-Søholm 
m.fl. i bogen Action Learning Consulting (2010) endnu en variant af aktionslæring. Arbejdet 
med bogen udgik fra Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, men Molly-
Søholm og de øvrige forfattere havde også på daværende tidspunkt, eller havde tidligere 
haft, tilknytning til konsulentfirmaet Rambøll Management/Attractor. Action Learning 
Consulting, eller ALC-modellen, kombinerer en klassisk Revans-inspireret AL-tilgang 
med BDAL ved at integrere ekspert- og proceskonsultation, individuel og organisatorisk 
læring, top-down og bottom-up tilgange. Kompleksitetsteori udgør en videnskabsteore-
tisk platform. Desuden inddrages en meget bred vifte af organisationsteorier og konsu-
lentmetoder.

Molly-Søholms gennemgang af traditionel AL hhv. BDAL bygger oven på en projektrap-
port af Hanne Birgitte Møller, Maria Nyborg Matthiesen & Susan Starbæk Nielsen, som 
han selv vejledte. Senere skrev disse tre også speciale om aktionslæring, med Molly-
Søholm som vejleder. De har videreført deres AL-arbejde i Cubion-regi, jf. afsnit 10 ne-
denfor.

Et ALC-program vil altid foregå i relation til den enkelte organisation og have et or-
ganisationsforandrende sigte. Bogen taler om en kombination af forretningsudvikling 
og værdiskabende kompetenceopbygning, både for den enkelte, for gruppen og for or-
ganisationen (organisatorisk læring). Det forudsættes, at topledelsen deltager aktivt, og 
at alle organisatoriske niveauer involveres og synkroniseres. Forfatterne introducerer et 
princip om lærende partnerskaber: Alle parter, også den eksterne konsulent og ikke mindst 
topledelsen, der sponsorerer programmet, betragtes som ligeværdige aktører og som for-
andringsagenter. 

illustration 7

Designprincipper og 
forankringsmetoder i 

Action Learning Con-
sulting. Kilde: Thorkil 

Molly-Søholm et al. 
2010:17; denne grund-
figur udvikles gennem 

hele bogen.
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Med henblik på at fremme organisatorisk læring vil den eksterne konsulent satse på, at 
organisationsinterne aktører påtager sig aktive, ansvarlige roller i den konkrete implemen-
tering af forandringsaktiviteterne. Man hylder bl.a. princippet om ”train the trainer role”, 
så mest muligt af processen kan foregå ”nedefra”. Der bruges generelt mange kræfter på 
forankring af ALC-aktiviteterne, herunder at integrere dem i organisationens kultur.

Via designet forsøger man at skabe et trygt læringsrum ved at undgå den massive kon-
kurrenceånd, som siges at være typisk for BDAL. Deltagerne i et ALC-program engage-
res i heterogent sammensatte grupper, der gennemfører fælles ALC-projekter, forstået som 
korte, eksperimenterende forløb, der repræsenterer små skridt i den store bevægelse. Når 
et projekt er gennemført, kan et nyt formuleres. 

De overordnede mål og strategiske udfordringer er formuleret af topledelsen – et nøgle-
begreb er ”strategisk intention”. De enkelte ALC-projekter skal så skabe bevægelse i den 
udstukne retning, men bortset herfra har gruppen ejerskab ift. opgaver og læringsmål. 
Man tilstræber, at deltagelsen er frivillig. Sammenlignet med BDAL afsluttes det enkelte 
ALC-projekt ikke med en anbefaling til topledelsen, ideerne implementeres i stedet ved 
at deltagerne eksperimenterer sig frem til en forandret organisatorisk adfærd. Dette er i 
pagt med kompleksitetsteori.

ALC-modellen lægger lige stor vægt på aktion og læring samt på refleksioner over begge 
elementer. Gruppernes arbejde faciliteres af konsulenter, i hvert fald i starten, idet der 
opereres med interne (typisk ledere) såvel som eksterne konsulenter. Der suppleres efter 
behov med relevant undervisning. ALC-projekterne og de øvrige aktiviteter evalueres 
løbende, typisk styret af den eksterne konsulent-part.

Bogen gengiver case-materiale fra en bred vifte af ALC- eller ALC-lignende programmer, 
bl.a. i reklame- og konsulentfirmaer, offentlige styrelser og forvaltninger. Nogle af forlø-
bene har haft karakter af lederudvikling.
 
På det seneste har Molly-Søholm etableret eget konsulentfirma, LEAD.as, men han har 
bevaret kontakten til Aalborg Universitet, hvor han som studielektor arbejder på fær-
diggørelse af et ph.d. projekt vedrørende omstilling af Leadership Pipeline-konceptet til 
offentligt regi. Henrik Schelde Andersen og Jan Rosenmeier er gået med over i LEAD. Da 
jeg i en mailkorrespondance med Molly-Søholm spurgte, om ALC også finder anvendelse 
i det nye firma, svarede han: ”Det gør det i høj grad - som grundmetodik i vores eget ar-
bejde, der hvor det vurderes optimalt, samt i de uddannelser vi tilbyder”.

På Institut for Læring og Filosofi spiller aktionslæring fortsat en vigtig rolle. Mag.art. 
og lektor Søren Willert arbejder videre med ALC-modellen, bl.a. inden for rammerne af 
aktionsforskningsprojekter. Desuden trænes de studerende på Masteruddannelsen i Or-
ganisatorisk Coaching (MOC), som instituttet gennemfører i samarbejde med Attractor, i 
både at praktisere aktionsforskning og aktionslæring – det sidste dog ikke nødvendigvis 
i form af ALC. Mere generelt anskues MOC som en uddannelse, hvor klasserummet kan 
ses som en læringsgruppe a la aktionslæring.14 

14 Dette ifølge Søren Willert, som  sammen med  Thorkil Molly-Søholm er medlemmer af forskergruppen Center 
for Læring i Organisationer (CLIO) og var primus motor i oprettelsen af MOC. Jeg (BM) underviser selv på 
MOC og har bl.a. introduceret VIA-modellen på uddannelsen. Det har jeg i øvrigt også gjort på instituttets 
anden masteruddannelse, der omhandler læreprocesser med specialisering i organisatorisk coaching (LOOP). 
Mit udkast til afsnit 9 har været kommenteret af både Willert og Molly-Søholm, senest 03.02.2013.
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Thorkil Molly-Søholm (red.), Søren Willert (red.), Jan Rosenmeier & Henrik 
Schelde Andersen (2010). Action learning consulting. Strategisk proceskonsulta-
tion i teori og praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
Bogens hovedforfatter er Molly-Søholm, se hans kapitel 2: ”Arven fra Action Lear-
ning og Business Driven Action Learning” og kapitel 5: ”Action Learning Consulting 
– et overblik over de grundlæggende principper og forankringsmetoder”. Kap. 6-10 
går i detaljer omkring ALC-design, og kap.11-15 handler om forankring. Der illustre-
res med casemateriale. Søren Willert har bidraget med to kapitler om kompleksitets-
teori, der anskues som den videnskabsteoretiske platform for ALC.
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10. konsUlentFirMAet CUbion:  
  strAtegisK AKtionsLæring

Cubion, med seniorkonsulent Thomas Gjerstrøm som en af partnerne, blev grundlagt i 
2004 og har base i Århus. Firmaet havde hele tiden arbejdet efter AL-lignende principper, 
men først da tre kandidater – cand.mag.’er i Læring og Forandring - fra Aalborg Universi-
tet tilknyttedes, blev metoden funderet teoretisk. Det skete omkring 2011, og de tidligere 
studerende er omtalt i afsnit 9. Hanne Birgitte Møller, der også har en læreruddannelse 
bag sig, er fortsat ansat som konsulent i Cubion. Maria Nyborg Matthiesen er nu konsu-
lent i Alinea Akademi, og Susan Starbæk Nielsen er sektionsshef i Udbetaling Danmark/
ATP; begge er associerede til Cubion.

I deres speciale udviklede trekløveret deres egen AL-model kaldet Power Action Learning. 
Den var formet som en syntese mellem klassisk Revans-inspireret AL og Business Driven 
Action Learning (se afsnit 6 og 9 ovenfor). Udviklingen skete parallelt med en undersø-
gelse af, hvordan modellen harmonerede med, og yderligere kunne berige BDAL-inspi-
rerede programmer hos Mærsk og Vestas.

I Cubion-regi er modellen blevet videreudviklet og døbt Strategisk AktionsLæring (SAL). 
Udover den nævnte syntese mellem Revans og BDAL bygges der på en bred vifte af teo-
rier med kybernetik som den overordnede forståelse. SAL er oprindeligt tænkt i relation 
til store danske virksomheder, men senere anvendt ift. implementering af strategien i en 
større kommune og i programmer inden for forskellige dele af den pædagogiske sektor. 
Cubion tilbyder desuden to-dages kurser om Action Learning. 

SAL indebærer en ”harmonikamodel” med kompetenceudvikling på den ene side og 
forretningsudvikling på den anden side og med organisationsudvikling som det over-
ordnede mål. Vægten kan forskydes, således at man i nogle forløb har hovedfokus på 
kompetenceudvikling og læring, mens andre forløb satser mest på strategisk relaterede 
resultater. 

illustration 8

Harmonikamodellen 
i Strategisk Aktions-
læring. Kilde: Maria 
Nyborg Matthiesen, 
Susan Starbæk Niel-
sen & Hanne Birgitte 
Møller 2012.
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Et SAL-forløb tager typisk tre til seks måneder. De overordnede rammer for deltagernes 
AL-projektvalg besluttes af en styregruppe med repræsentanter fra alle lag af organisa-
tionen og deltagelse af den eksterne konsulentpart. Styregruppen skal sikre fokus på de 
strategiske intentioner i projektet. Den mødes 1-2 gange, inden programmet går i gang, 
for at afstemme forventninger og sætte kursen i det videre forløb, og den holder møder 
undervejs i forløbet.

Deltagerne organiseres i AL-grupper af 5 til 8 personer. I perioderne mellem møderne ar-
bejdes der med at indsamle nye erfaringer gennem eksperimenter og observationer i daglig 
praksis. Deltagerne har således ansvar for at arbejde selvstændigt med projektet mellem 
møderne og samarbejde om projektet med de andre gruppedeltagere på møderne. Der-
ved styrkes deres evne til at samarbejde, noget jeg vil betragte som en af flere sidegevin-
ster. Og mange oplever en større personlig bemyndigelse, da det bliver tydeligt for den 
enkelte, hvilken viden og hvilke ressourcer, man kan bidrage med i gruppen.

I Matthiesen et al. 2012 defineres SAL ved fem grundelementer, som siges at være cir-
kulært forbundne og tilsammen skal sikre en kombination af top-down og buttom-up 
processer 15:

1. Læreproces. Erfaringslæring er det centrale element. Afsættet tages i en AL-
gruppe, ofte sammensat for at optimere diversiteten og med gensidig feedback 
som et vigtigt element. Gruppen skal give rum for refleksion. Hovedelementerne 
i læreprocessen er udforskning, handling og viden.  
 
ad Udforskning. Nysgerrighed og gode spørgsmål driver denne del af processen, 
og refleksion ses som en integreret del. Der lægges vægt på at bryde vanetænk-
ning for at opnå transformativ eller double-loop læring. 
 
ad Handling. Aktionslæringens A består i selvvalgte projekter af udfordrende og 
eksperimenterende karakter, som relaterer sig til en overordnet strategisk ramme 
og har real life/real time karakter. Rammen for de selvvalgte AL-projekter defi-
neres som før nævnt af styregruppen. Der arbejdes bl.a. med handleplaner og 
nye handlinger som led i den samlede læringscyklus. 
 
ad Viden. Både skolastisk viden og tavs viden synliggøres løbende gennem 
handling, undersøgelse og sprogliggørende refleksion. Ofte er det tilstrækkeligt 
at fokusere på den viden, der allerede findes i organisationen, men der kan også 
blive brug for at hente ekspertviden ind i gruppen.

2. Kontekst. Man definerer konteksten som de sociale, organisatoriske og fysiske 
rammer for læringen. I den optimale udgave af SAL fortager facililator og styre-
gruppe en kontekstanalyse, herunder en analyse af organisationskulturen, for at få 
indblik i vilkårene og de rette mål for læreprocessen.

3. Organisation. Her forstået som organisatoriske elementer, der har særlig betyd-
ning for SAL-forløbet, især strategi, ledelse og implementering.  
 
 

15 Afsnittet bygger på denne ufærdige version af  deres kommende publikation og på Hanne Møllers uddybende 
kommentarer til mit udkast til afsnit 10, senest 20.02.2013.
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ad Strategi. Både læringsmål og projekter udvælges, så de er i overensstemmelse 
med virksomhedens overordnede strategi, samtidig med at de er personligt 
meningsfulde. De skal bidrage til synergi mellem kompetence- og forretningsud-
vikling – man taler også om effektlæring. I forbindelse med forløbet er der en serie 
samtaler med nærmeste leder, hvor den første samtale indkredser vedkommen-
des AL-projekt og opsætter læringsmål. En afsluttende samtale med nærmeste 
leder handler om ledelsens mulighed for og pligt til at støtte implementeringen 
af både projekt-resultaterne og deltagerens kompetencer.  
 
ad Ledelse og implementering. Ledelse på flere niveauer er involveret, både spon-
soren, dvs. rekvirenten som typisk er en højt-placeret ledelse, og deltagernes 
nærmeste ledere. Det er ledelsen, der udvælger deltagerne. Den har et stærkt 
medansvar for forløbet, bl.a. ved at sikre de rette ressourcer, rammer og arbejds-
betingelser før, under og efter processen samt sikre kontinuerlige opfølgninger. 
Det kan blandt meget andet ske gennem udviklingssamtaler og mere generelt 
ved at udvise opmærksomhed og opbakning. I nogle versioner har ledelsesre-
præsentanter også rollen som sparringspartnere. Endelig må ledelsen være i tæt 
kontakt med facilitator-parten.

4. Web log. Webloggen indeholder de projektstyrende aktiviteter, bl.a. projektgrund-
lag og mål, handleplaner og hvem der gør hvad. Og processtyrende aktiviteter, 
bl.a. arbejdsværdier, læringsmål og –resultater samt muligheden for dialog 
mellem gruppe og facilitator. Formålet med Webloggen er at udbygge lærings-
rummet for at understøtte en proces, hvor deltagernes nye viden og projektets 
udvikling synliggøres og forankres ved at deltagerne til hver en tid ikke blot har 
adgang til, men også forholder sig til projektets udvikling og egen læreproces. 
 
Muligheden for feedback og generativ evaluering er nøgleord for at sikre over-
blik, fastholdelse af ny viden og aftaler som grundlag for at skabe betingelser for 
udvikling. 
 
Grundtænkningen er, at overblik over projektets progression og aftalegrundlag 
understøtter deltagernes læreproces og omvendt. Samtidig kan Webloggen be-
tragtes som ’min bedste ven’, hvor man kan have en dialog med sig selv, med sin 
gruppe og med sin facilitator i mellemperioderne. Det er en måde at bevidstgøre 
deltagerne om hele processen, og således kan Webloggen være medvirkende til 
at ændre organisationens kultur til en forandringskultur, som det siges.

5. Facilitator. En ekstern konsulentpart fungerer som rammekonsulent og har i 
samarbejde med en styregruppe hånd i hanke med forløbet, så deltagerne fast-
holdes i de forskellige processer. Konsulenten fungerer også som facilitator for 
AL-grupperne – i hvert fald i starten, for ofte uddannes udvalgte deltagere til at 
facilitere processerne i AL-grupperne, med den eksterne konsulent som spar-
ringspartner. I forhold til gruppen skal facilitator fungere som processtyrer for 
de refleksive samtaler, udfordre deltagernes vanetænkning, dvs. deres brugsteo-
rier, arbejde på springet fra individuel til organisatorisk læring og sikre brobyg-
ningen mellem læreproces og organisatorisk kontekst. 
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Hanne Birgitte Møller, Maria Nyborg Matthiesen & Susan Starbæk Nielsen 
(2010). Business Driven Action Learning – 100% anvendeligt? Projektrapport 8.se-
mester fra Institut for Læring, Udannelse og Filosofi, Aalborg Universitet. 
Rapporten sammenligner klassisk Revans-inspireret AL med BDAL og illustrerer 
med en Vestas-case. Se omtalen ovenfor. Institut for Læring, Uddannelse og Filosofi 
er senere omdøbt til Institut for Læring og Filosofi.

Hanne Birgitte Møller, Maria Nyborg Matthiesen & Susan Starbæk Nielsen 
(2011). Power Action Learning. Mulig vej til læring med fokus på teamudvikling, 
videndeling, innovation og virtuel action learning. Specialeafhandling fra Insti-
tut for Læring, Udannelse og Filosofi, Aalborg Universitet 
Se ovenfor. Bemærk også interessen for virtuel AL – det er et område, Susan Starbæk 
arbejder videre med.

Maria Nyborg Matthiesen, Susan Starbæk Nielsen & Hanne Birgitte Møller 
(2012). Præsentation af strategisk aktionslæring (SAL). Udkast til kapitel i en 
kommende bog med titlen Strategisk Ledelse, skrevet i samarbejde med Thorkil 
Molly-Søholm.
Vedr. Molly-Søholm: se afsnit 9 ovenfor. Kapitlet vil i sin færdige form gennemgå de 
fem grundelementer i SAL: Læreproces, kontekst, organisation, weblog og facilitator. 
Forfatterne vil desuden illustrere med case-eksempler fra deres forskning og referere 
til det brede teoretiske grundlag. 
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11. Andre dAnske Al-Miljøer

Gennem årene har mange konsulentfirmaer og uddannelsesinstitutioner inddraget ak-
tionslæring, uden at man kan sige, at de repræsenterer institutionaliserede AL-miljøer i 
den forstand, jeg afgrænsede mig i afsnit 1. Jeg gjorde forsøg på et vist overblik i Madsen 
et al. 2010 (se reference i afsnit 7). For nærværende nøjes jeg med at opliste nogle af de mil-
jøer, som p.t. er aktive, og som jeg har kendskab til gennem hjemmesider eller personlige 
kontakter. Afsnittet gør ingenlunde krav på en udtømmende kortlægning.

Blandt de otte miljøer, som er grundigt behandlet i det foregående, er tre professionshøj-
skoler, eller University Colleges: Metropol, UCC og VIA UC. Også UC Lillebælt har erfa-
ring med AL-forløb med skole- og undervisningsudvikling som overordnede formål; det 
fremgår indirekte, at de anvender KLEO-modellen. Man har desuden udbudt et kursus 
for potentielle AL-konsulenter, i samarbejde med Cubion (se afsnit 10 ovenfor). Noget lig-
nende foregår i UC Syddanmark og i UC Sjælland, sidstnævnte bl.a. inspireret af Ambios-
modellen. I UC Nordjylland er der en enhed kaldet act2learn, som varetager videreuddan-
nelser og arbejder efter princippet om at ”agere for at lære”; det lugter af aktionslæring, 
men AL er ikke nævnt på hjemmesiden. 

Under Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg er der en lille enhed med chef-
konsulent Henning Bendtsen som ankermand, hvor man siden 1997 har gennemført en 
2-årig Master i ledelse, tilrettelagt som aktionslæring ad modem Revans. Det er mit ind-
tryk, at man også har stærkt fokus på gruppedynamikker. Fire læringsfelter tegner for-
løbet: egen adfærd i lederrollen, ledelse over for individet og teamet, forandringsledelse 
og forretningsudvikling. Se Kuno Johansen (2005), Fra lederuddannelse til lederdannelse – 
lederudvikling via action learning, www.leadingcapacity.dk – Johansen var på daværende 
tidspunkt en af fire faste konsulenter.16

Center for Arbejdsliv og Læring i Helsingør, den tidligere LO-skole, siger på en hjemme-
side, at centret har oparbejdet stor erfaring og ekspertise i brug af aktionslæring ved 
at anvende metoden på kurser. Institutionen Alinea Akademi, der tilbyder professionel 
kompetenceudvikling, anvender KLEO-modellen i dele af deres aktiviteter (se også afsnit 
10 ovenfor, idet Maria Nyborg Matthiesen nu er ansat i Alinea). Frie Skolers Lærerforening, 
som ligeledes anvender KLEO-modellen, beretter om et AL-program for fem efterskoler; 
det blev gennemført af konsulentvirksomheden Akantus og støttet med 1 mill. kr. fra 
Forebyggelsesfonden.

I et samarbejde mellem Krogerup Højskole, Mellemfolkeligt Samvirke og Tænketanken Cevea 
har man gennem 6-7 år arbejdet med ”offentlig aktionslæring”, hvor terrmen offentlig 
henviser til offentligheden, ikke den offentlige sektor. Der er tale om at etablere et reelt 
praksisrum i løbet af forskelligartede uddannelser, f.eks. af meningsdannere (”Menings-
dannerskolen” er en del af Cevea). En rapport om uddannelsen ”Pædagogiske menings-
dannere 2012”, der blev forestået af Cevea, giver en kort intro til aktionslæring, dog uden 
at redegøre for inspirationskilder (kan muligvis ses på www.cevea.dk).

16 Ifølge mine egne kriterier for danske AL-miljøer, som berettiger til en mere grundig præsentation, jf. afsnit 3-10, 
kunne der godt argumenteres for, at dette miljø under Finanssektorens Uddannelsescenter kunne have været 
medtaget.
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Et østjysk konsulent-konsortium kaldet Deutero Konsulenterne, som virkede i perioden 
2008-2012, har arbejdet med aktionslæring i forskellige offentlige og private virksom-
heder. Man var eksempelvis optaget af at skabe udvikling på skoleområdet i en kom-
mune ved at etablere større samlinger og undersøge hvilke lokale praksisser, der kunne 
omsættes til fælles næste - og bedste - praksis.  To af nøglepersonerne var Kuno Johan-
sen (se også omtalen af Finanssektorens Uddannelsescenter ovenfor) og Lotte Lüscher. 
Sidstnævnte fortsætter med AL i sit eget Århus-baserede firma Clavis Erhvervspsykologi 
og gennemfører for tiden et AL-forløb for topledelsen i det danske forsvar; formålet er 
at understøtte cheferne i at udvikle nye praksisformer i forsvarets chefvirke i forbindelse 
med en gen-tænkning af uddannelsesstrukturen, HR strategien og organiseringen af for-
svarets operative kapaciteter, som er en del af forsvarsforliget. Lüsker har her allieret sig 
med fem andre selvstændige konsulenter.

illustration 9
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12. Webstedet WWW.AktionslAering.dk

Et særligt websted er under udvikling som samlingssted for AL-miljøerne i Danmark og 
alle, som i øvrigt har interesse for aktionslæring: www.aktionslaering.dk. Bag sitet står 
”AL-initiativgruppen”, og indholdet er på nuværende og foreløbige tidspunkt tænkt som 
følger:

a. Præsentationer af de forskellige AL-miljøer og links til de pågældende miljøers 
hjemmesider

b. Meddelelser om aktuelle aktiviteter fra forskellige udbydere, f.eks. AL-konferen-
cer, kursusudbud og tilbud om konsulentbistand

c. Publikationer m.v. om aktionslæring, eller hvor AL har spillet en central rolle, 
herunder materiale fra konferencen 8.-9. november 2012 (se nedenfor)

d. Informationer om eller anmeldelser og annoteringer af AL-relaterede publikatio-
ner

e. Et digitalt mødested i form af en blog el.lign.

Det skal understreges, at arbejdet med at udfylde og redigere sitet ligger lidt ude i frem-
tiden; det skal diskuteres på et møde 11.04.2013 i Initiativgruppen. I skrivende stund 
omfatter sitet kun materiale fra Cubion.

AL-initiativgruppen blev dannet i foråret 2012, efter at VIA/CLOU-miljøet havde invi-
teret de pågældende parter til en undersøgelse af mulighederne for et samarbejde. Det 
førte i første omgang til møder i hhv. Århus og København og en landsdækkende konfe-
rence. Gruppen har hidtil bestået af følgende 14 medlemmer:

a. Tre personer med afsæt i UCC/KLEO (se afsnit 5): Janne Olsson, Jytte Vinther An-
dersen og Trine Schloss Pedersen 

b. Fire personer med afsæt i VIA UC/CLOU (se afsnit 7): Benedicte Madsen, Birgit 
Ryberg, Kirsten Bro og Marianne Thrane

c. De to partnere i konsulentfirmaet Ambios (se afsnit 8): Hans-Henrik Grieger og 
Jonas Kold Dhyrbye 

d. Tre personer med afsæt i konsulentfirmaet Cubion (se afsnit 10): Hanne Birgitte 
Møller, Maria Nyborg Matthiesen og Susan Starbæk Nielsen

Initiativgruppen stod som indbydere til den omtalte konference. Den fik overskriften 
Aktionslæring – fleksible design for kobling mellem handling og læring og blev afholdt 8.-9. no-
vember 2012 på VIA UC. Da man efterfølgende i december mødtes for at evaluere konfe-
rencen og drøfte fremtiden, endte man med følgende beslutninger.

a. At kalde sig for initiativgruppen og fortsætte med at fungere i den oprindelige sam-
mensætning

b. At invitere andre miljøer ind ved særlige lejligheder
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c. At mødes et par gange årligt, bl.a. til gensidig erfaringsudveksling og inspiration 

d. At arrangere mindst én årlig AL-konference, idet værtskabet skal gå på skift

e. Ikke at etablere et formelt netværk, endsige en forening

f. Men at lade webstedet www.aktionslaering.dk (som allerede var blevet reserve-
ret af en af deltagerne i initiativgruppen) fungere som samlingspunkt for aktions-
læring i Danmark

Det kan tilføjes, at ideen om netværksdannelse og landsdækkende AL-konferencer al-
lerede blev lanceret af Ambios omkring 2009.

En af konsekvenserne af initiativgruppens møder og af arbejdet frem mod nærværende 
tekst har været en større grad af gensidig inspiration på tværs af AL-miljøerne og –mo-
dellerne.
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bilAg: systeMAtisk sAMMenligning AF otte Al-Miljøer

Fokus ligger på seks af de 12 sæt af kriterier eller faktorer i bruttolisten fra afsnit 1.2, idet 
jeg dog har opdelt pkt. 10 om konsulentbistand i to tabeller: tabel 6 og 7. Tilsammen giver 
det syv tabeller:

• Tabel 1: Aktuel institutionel og geografisk kontekst

• Tabel 2: Tradition og tankegods

• Tabel 3: Målgrupper

• Tabel 4: Formål 

• Tabel 5: Aktioner 

• Tabel 6: Ekstern konsulentstøtte og ledelsesstøtte til AL-grupperne m.v.

• Tabel 7: Kollegial facilitering i AL-grupperne m.v.

Desuden er der en ekstra tabel, som fastholder nogle af de kendetegn ved hvert AL-miljø, 
som i særlig grad adskiller det fra de øvrige:

• Tabel 8: Særlige kendetegn

Et par bemærkninger om de øvrige seks kriterier fra afsnit 1.2:

• ad Historik: Der henvises til de enkelte afsnit

• ad Program-type: Langt de flere AL-miljøer er engageret i organisationsudvik-
lende såvel som i kompetenceudviklende programmer, både rekvirerede og 
udbudte.

• ad Læring: Alle AL-miljøer lægger vægt på reflekteret læring, uanset om de 
anvender denne term eller ej. Det varierer, hvor eksplicit de forankrer deres 
AL-model i egentlig læringsteori, og her henvises til de enkelte afsnit. Det kan 
nævnes, at der i O’Neil & Marsick 2007 (se afsnit 2) findes en gennemgang af de 
læringsteorier, som på internationalt plan danner basis for forskellige AL-tradi-
tioner, og følgende kan nævnes, i nogenlunde kronologisk orden: Dewey, Lewin, 
Kolb, Freire, Habermas, Vigotsky, Argyris & Schön, Schön, Mezirow, Lave & 
Wenger. Mange af dem optræder direkte eller indirekte i det ene eller det andet 
danske AL-miljø. 

• ad Rammesætning: Der henvises til de enkelte afsnit, idet korte sammenfatninger 
virker omsonst.

• ad Aktuelle og fremtidige aktiviteter: Der henvises til de enkelte afsnit.

• ad Skriftlige vidnesbyrd og evalueringer: Der henvises til de enkelte afsnit.



47Aktionslæringens landskab

Mil-modellen Copenhagen Business School (CBS)

Private konsulenter

nCe-modellen Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE),

University College Metropol, København

kleo-modellen Programmet Ledelse og Organisation (KLEO),

University College Capital (UCC), København

Action lab-modellen Konsulentfirmaet Action Lab A/S, København

viA-modellen Videncentret CLOU, VIA University College, Aarhus

Og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Ambios-modellen Konsulentfirmaet Ambios, København

Action learning Consulting Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Og Konsulentfirmaet LEAD

strategisk Aktionslæring Konsulentfirmaet Cubion, Aarhus

tabel 1

Aktuel institutionel 
og geografisk kon-
tekst

Flere af miljøerne har 
skiftet navn, adresse 
og samarbejdsparter 
i den periode, hvor de 
har arbejdet med akti-
onslæring, men i tabel 
1 er kun nævnt den 
aktuelle kontekst.

Mil-modellen Management i Lund- traditionen og Revans.

nCe-modellen Revans som baggrunds-inspiration, men især Kolb og Wenger.

kleo-modellen Aktionsforskning kombineret med en bred læringsforståelse.

Action lab-modellen Revans og BDAL kombineret med en organisationspsykologisk 

forståelse, særlig inspireret af psykodynamisk gruppe- og  

organisationsteori.

viA-modellen Revans kombineret med systemiske og dialogiske elementer og 

en bred læringsforståelse.

Ambios-modellen Kombination af Revans, aktionsforskning, organisatorisk læring 

og en bred læringsforståelse.

Action learning Consulting Kombination af Revans, BDAL og kompleksitetsteori. 

En bred vifte af organisations- og konsultationsteorier.

strategisk Aktionslæring Kombination af Revans, BDAL og kybernetik. 

En bred vifte af organisations- og læringsteorier.

tabel 2

tradition 
og tankegods

Det vil føre for vidt at 
nævne alle de metoder 
og teoretikere, som 
ophavsfolkene til en 
given model har været 
inspireret af. BDAL: 
Business Driven Action 
Learning.
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tabel 3

Målgrupper

Mange af modellerne 
har en større potentiel 

målgruppe end her 
angivet, men tabellen 
fokuserer på de grup-
per, man konkret har 

arbejdet med. Rekrut-
teringen af deltagere og 
spørgsmålet om graden 

af frivillighed er ikke 
berørt i tabellen; nogle 
gange er de udvalgt af 

deres ledelse; andre 
gange er de fødte med-
lemmer, i og med at AL-
programmet inddrager 

en hel (del)organisation; 
atter andre gange har 

de meldt sig selv.

Mil-modellen Især ledere i private virksomheder og store offentlige systemer.

nCe-modellen Specialiseret i erhvervsskoler, især lærere på skolerne - både i 

Danmark og ikke-vestlige udlande.

Også konsulenter i erhvervsskole-regi.

kleo-modellen Især lærere, pædagoger og ledere inden for det kommunale 

børne- og ungdomsområde.

Action lab-modellen Nøgle-medarbejdere som f.eks. ledere og specialister i private 

og offentlige virksomheder.

viA-modellen Især ledere, konsulenter, undervisere og andre  

professionsudøvere inden for det offentlige.

Ambios-modellen Institutioner og virksomheder (især ledere) der selv ønsker 

at facilitere AL.

Action learning Consulting Bredt inden for både det private og det offentlige. 

strategisk Aktionslæring Oprindeligt store private firmaer, nu om dage kommunale  

ledelser, skoler og andre institutioner.

Mil-modellen Organisationsudvikling, leder- og ledelsesudvikling.

nCe-modellen Skolebaseret kompetenceudvikling med strategisk sigte.

kleo-modellen Både organisations- og kompetenceudvikling.  

Styrkelse af faglig identitet.  

Raffinering af praksis.

Action lab-modellen Samtidig forretningsudvikling, teamudvikling og  

individuel udvikling.

viA-modellen Organisations- og/eller kompetenceudvikling, herunder forløb 

der udvikler deltagernes kompetencer som AL-konsulenter.

Ambios-modellen Kvalitets-, kompetence-, organisations- og professions- 

udvikling, hvor virksomheden selv bliver i stand til at facilitere 

AL.

Action learning Consulting Organisatorisk resultatopnåelse. Kompetenceudvikling  

på individ-, gruppe- og organisationsniveau. 

Kompetence-udvikling i masterprogram.

strategisk Aktionslæring Fleksibel kombination af kompetence- og forretningsudvikling.

tabel 4

Formål

Den strategiske ind-
lejring fremgår af flere 
af tabellerne og af de 

enkelte afsnit. Nogle af 
AL-miljøerne arbejder 
med forskning/udvik-
ling ift. AL som en del 
af deres formål, men 

det er ikke inkluderet i 
tabellen. 
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Mil-modellen Deltagernes projekter er rammesat af topledelsen til sikring af 

en strategisk målsætning.

Her indenfor vælger deltagerne i tværgående grupper  

individuelle eller kollektive projekter.

nCe-modellen Skolerne danner AL-grupper, som inden for aftalte rammer 

vælger de opgaver, der skal arbejdes med og læres af.

Der ses både individuelle og kollektive projekter.

kleo-modellen AL-gruppen formulerer i fællesskab relevante aktioner, som 

omsættes til små eksperimenter.

Eksperimenterne observeres af en kollega eller konsulent

Action lab-modellen Særligt udvalgte organisationsmedlemmer arbejder i  

fællesskab med en strategisk problemstilling, formuleret af 

topledelsen. De fremlægger deres forslag, og ledelsen giver 

her-og-nu feedback samt afgør, om og hvordan det skal  

implementeres.

viA-modellen Stor vægt på præcisering af deltagernes kollektive eller  

individuelle aktioner. Typisk længerevarende projekter og ellers 

skiftende praksis-udsnit.

I organisationsprogrammer sker valget af projekter inden for 

strategiske rammer.

Ambios-modellen Gruppen får hjælp til at formulere en forundring ift. et udsnit af 

praksis.

Forundringen omsættes til praksis, som samtidig iagttages.

Action learning Consulting Fælles for en AL-gruppe formuleres korte eksperimentelle  

praksisforløb, repræsenterende små decentrale skridt i den 

store og centralt besluttede strategiske bevægelse.

strategisk Aktionslæring Deltagerne engagerer sig i selvvalgte aktioner og  

eksperimenterer og observerer i daglig praksis, inden for  

rammerne af en overordnet strategisk målsætning.

tabel 5

Aktioner

Her handler det om 
A’et i AL. Ved ’aktioner’ 
forstås handlinger, 
praksis, eksperimenter 
o.l., ofte organiseret 
som langsgående pro-
jekter. Alle AL-miljøerne 
arbejder per definition 
med aktioner, som er 
realistiske, udfordrende 
og nytænkende, så 
det er der ikke grund 
til specielt at nævne 
i tabellen. Bortset 
herfra er der ret store 
forskelle på, hvordan 
A’et operationaliseres. 
Nogle gange arbejdes 
der både med kol-
lektive og individuelle 
projekter m.v., men på 
dette punkt er kilderne 
ikke specielt tydelige.
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tabel 6

ekstern konsulent-
støtte og ledelses-
støtte til Al-grup-

perne mv.

I alle de AL-modeller 
og -programmer, som 

figurerer i nærværende 
tekst, har der været tale 
om, at en konsulentpart 
(ofte et team) enten har 
udbudt et AL-orienteret 
kompetenceudviklings-
forløb eller har forhand-
let en kontrakt hjem om 
et AL-program med en 

ledelse eller anden type 
rekvirent/sponsor. Der-
for handler tabellen kun 
om den løbende støtte 
(facilitering, proceskon-

sultation o.l.), som 
rammekonsulenten 

yder til AL-grupperne 
og i visse tilfælde også 

til individuelle deltagere. 
Tabellen nævner også 

de tilfælde, hvor en 
ledelsesrepræsentant 
knyttes til grupperne.

Mil-modellen Processtøtte til grupperne fra medlemmer af konsulentstaben.

I nogle programmer knyttes en chef til hver gruppe for at 

fremme forankringen.

nCe-modellen Varierende grader af ekstern konsulentstøtte.

kleo-modellen Som regel tæt støtte fra en aktionsforsker (følgeforsker) eller en 

konsulent, med vægt på at vedkommende kender til  

deltagernes arbejdsfelt.

Vedkommende står bl.a. for ”den didaktiske samtale” og evt. 

for observationer af praksis

Action lab-modellen Konsulenten giver tæt processtøtte til grupperne, står til  

rådighed med individuel sparring, udarbejder omfattende  

skriftlig feedback og afholder individuelle feedback- og  

coachingsessioner efter AL-forløbet.

Virksomheds-interne fag-coaches knyttes til grupperne.

viA-modellen Instruktion og evt. demonstration på plenum eller i grupperne.

Løbende og behovsbestemt støtte til grupperne fra  

konsulenten.

Stor vægt på indøvelse af hjælpsomme samtalemåder.

Ambios-modellen Enten ekstern konsulent-støtte til grupperne.

Eller – og helst: Lederen uddannes til selv at facilitere AL- forløb.

Action learning Consulting Grupperne faciliteres typisk af rammekonsulenten og evt. også 

af en ledelsesrepræsentant.

strategisk Aktionslæring Rammekonsulenten er facilitator, gerne gennem hele forløbet.

I nogle programmer fungerer ledelsen som sparringspartnere 

for grupperne.

Deltagerne har løbende og afslutningsvise samtaler med ledel-

sesrepræsentant.
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Mil-modellen I nogle programmer  foregår der kollegial coaching mellem 

gruppemedlemmer, men uden for Al-gruppens regi.

nCe-modellen Ofte gives al støtten til AL-grupperne af kolleger eller andre  

organisations-interne ansatte, som har modtaget særlig  

træning

kleo-modellen Evt. er det en kollega, der står for observationer af praksis, og 

sjældnere for den såkaldt didaktiske samtale.

Action lab-modellen Grupperne har fuldt mandat og fungerer selvstyrende og derfor 

også selv-faciliterende, med virksomhedsintern coach til rådig-

hed som ressource.

viA-modellen Rollen som såkaldt samtalekonsulent går på skift blandt  

gruppens medlemmer.

Ambios-modellen Da der er fast-tilknyttet facilitator til gruppen, evt. en leder, 

foregår der ikke systematiseret kollegial facilitering.

Action learning Consulting I nogle forløb faciliteres projekterne og grupperne af  

specialtrænede kolleger.

strategisk Aktionslæring Ofte uddannes udvalgte deltagere til at facilitere grupperne, 

med rammekonsulenten som sparringspartner.

Gensidig feedback i AL-gruppen.

tabel 7

kollegial facilitering
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Mil-modellen Hoved-inspirationen kommer fra den svenske MiL-tradition. 

Både ledelses- og leder-udvikling.

Typisk danner de øverste ledere en egen AL-gruppe og er  

samtidig tilknyttet hver sin AL-gruppe på de lavere niveauer. 

nCe-modellen Skolebaserede programmer i erhvervsskoler, der foregår i  

ikke-vestlige lande, er noget af det helt specielle.

Aktionslæring kombineret med ”horisontal læring” og  Learning 

Community-principper. 

Af og til også e-læring

kleo-modellen Specialiseret i skoler og dagtilbud.

Afsættet tages i aktionsforskning, hvilket viser sig i brugen af 

eksperimenter og observationer

Programmerne følger en fast og klar faseopdeling

Action lab-modellen Den psykodynamiske inspiration. 

Fokus på teamudvikling og på meningsskabende refleksion i 

pressede situationer. 

Udvikling af nøglemedarbejdere i store organisationer, ofte med 

internationale grupper. 

Ofte korte intensive forløb.

viA-modellen Specialiseret i lange kompetenceudviklende forløb om AL

Stærk vægt på rammesætning, kontraktredskaber og  

samtale-processer. Inspiration fra systemiske teoriers brug af 

reflekterende team. 

Aktions-forskning om aktions-læring

Ambios-modellen Princippet om kapacitets-opbygning i virksomheder, så de selv 

kan gennemføre AL-forløb.

En klar faseopdeling.

En meget bred målgruppe, som også omfatter dele af fagbe-

vægelsen.

Action learning Consulting Et princip om lærende partnerskaber, hvor konsulent, ledelse 

og medarbejdere er ligeværdige aktører.

Løbende evalueringer.

Kombination af Revans og BDAL. Plus kompleksitetsteori: små 

skridt i den store bevægelse.

strategisk Aktionslæring Kombination af Revans og BDAL. 

Dannelse af en bredt sammensat styregruppe.

Forskydelig vægt på kompetence- hhv. forretningsudvikling.

Brug af weblogs

tabel 8

særlige kendetegn

Her er oplistet kende-
tegn, som – uanset om 

de allerede er nævnt i 
tabel 1-7 - i særlig grad 

viser, hvordan et givet 
AL-miljø adskiller sig fra 
hovedparten af de øv-
rige syv miljøer. BDAL: 

Business Driven Action 
Learning.
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