
Ledelseskompetencer
– en integreret del af professionsfagligheden på Metropol

En pixi-udgave om hvad,  
hvorfor og hvordan



Pagineringstekst

Indledning
Institut for Ledelse og Forvaltning har siden 2009 arbejdet med at 
integrere ledelseskompetencer på fire af Metropols grunduddannelser 
– Socialrådgiver-, Lærer-, Ergoterapeut- og Katastrofe- og Risikomana-
geruddannelsen. Projektet hed Projekt Velfærdsledelse og var støttet med 
globaliseringsmidler. 

Målet er, at alle grunduddannelserne på Metropol inden 2015 har integreret 
ledelsesfaglighed som et centralt element i det at have en professionsfag-
lighed fra Metropol.

Hensigten med denne pixi-udgave er, at understøtte den proces, der er sat 
i gang på de fire Metropol grunduddannelser, og anspore de resterende 
grunduddannelser på Metropol til at igangsætte deres egen proces. 

Baggrund
Som udgangspunkt for arbejdet i Metropol blev der gennemført en under-
søgelse, der inddrog repræsentanter fra de fire deltagende uddannelser, 
studerende, nyuddannede og arbejdsgivere fra de fire fagområder. 

Kendetegnende for deltagerne var en oplevelse af, at fag-professionelle i 
dag, ud over at have en høj faglighed inden for eget fag, også skal kunne 
tage ledelse på sig i den daglige opgaveløsning. Undersøgelsen pegede 
dog på, at hverken studerende eller nyuddannede føler sig klædt på til 
opgaven – hvilket arbejdsgiverne er enige med dem i. 

Behovet for, at også nyuddannede skal kunne tage forskellige elementer af 
ledelse på sig i opgaveløsningen er steget i takt med, at der de senere år 
er blevet markant færre formelle ledere i regioner og kommuner. Samtidig 
er kravene til velfærdssamfundets ydelser ikke blevet hverken færre eller 
mindre – snarere tværtimod. I praksis betyder det, at ledelsesopgaver og 
-ansvar “siver ned” i organisationen. Det bliver forventet, at også nyuddan-
nede medarbejdere kan stå alene, træffe beslutninger, håndtere konflikter, 
drive processer frem, samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer. 

2



3

I forlængelse af den strategiske målsætning om at være en offensiv medspil-
ler i løsningen af velfærdssamfundets udfordringer har Metropol derfor valgt 
at geare sine grunduddannelser og de studerende til de nye vilkår. Vurde-
ringen er, at ledelseskompetencer kan bidrage betydeligt til kvalificerede og 
innovative løsninger af fremtidens velfærdsopgaver.

Ledelse og Medledelse
I institut for ledelse og Forvaltning arbejder vi med begrebet medledelse. 
Begrebet tager udgangspunkt i de nye organiseringsformer (fx projekt-, 
netværks og teamorganiseringer), som præger bestræbelserne på at ef-
fektivisere og kvalitetsudvikle velfærdsydelserne i den offentlige sektor. De 
nye organiseringsformer er ledsaget af forventninger om videncirkulation og 
innovation på tværs af fagligheder, hierarkier og sektorer og får betydning 
for ledelse på alle niveauer i organisationen. 

De nye organiseringsformer kræver ledelseskompetencer på alle niveauer og 
blandt alle aktører til at tage beslutninger og til at forhandle betydninger af 
beslutningerne for at kunne drive processer kvalificeret frem. Medledelsesbe-
grebet handler derfor om at skabe rum for kvalificering af ledelsesmæssige 
beslutninger ved at betragte og inddrage medarbejdernes perspektiver og 
kompetencer som en væsentlig ressource i disse processer. Medledelsesbe-
grebet udspringer af følgende overordnede perspektiver på vilkår for ledelse 
i en organisation:
1. Ledelse i form af at træffe beslutninger foregår overalt i organisatio-

nen - både på formelt ledelsesniveau og i hverdagen af den enkelte 
medarbejder.

2. Ledelse foregår altid i en bestemt organisatorisk kontekst, der skal 
tages højde for, når der træffes beslutninger. 

3. Ledelse foregår i samspil. Det betyder, at robuste og legitime ledelses-
beslutninger må baseres på, at forskellige forståelser og perspektiver 
mødes og udfordrer og beriger hinanden.

Projekt Velfærdsledelse adresserer medarbejdernes perspektiv i medle-
delse – dvs. at udvikle kompetencer til, at medarbejdere kan stå alene, tage 
beslutninger, håndtere konflikter og drive processer frem i en forståelse for 
den organisatoriske kontekst.
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Evne til at tage ledelse på sig
Projektet har arbejdet med at understøtte, kvalificere og italesætte ledelse-
selementerne i uddannelserne. De deltagende uddannelser har undersøgt 
og reflekteret over deres egen uddannelse for at identificere de ledelses-
mæssige kompetencer som nyuddannede har behov for, når de møder 
praksis. Endvidere har de fire uddannelser spejlet sig i hinanden for at få 
øje på nye perspektiver hos dem selv og for at reflektere over uddannel-
sens tilrettelæggelse af studiet, pædagogisk, didaktisk, pensum og eksa-
mensformer, der fremmer ledelsesmæssige kompetencer. Det har været 
centralt at integrere ledelseskompetencerne i uddannelserne frem for at 
applikere dem – der har således været fokus på, at ledelseskompetencerne 
spiller sammen med de eksisterende fag og moduler på uddannelsen.    

De efterspurgte ledelseskompetencer er ikke ens for uddannelserne. De 
varierer afhængigt af faget og dets rolle. Der eksisterer dog også en række 
kompetencer, der på tværs af uddannelserne har betydning for medarbej-
dernes evner til at være medledende. Kompetencerne er som følger: 

 � Evnen til at sammentænke fag-faglighed med ledelse/styring. 

 � Evnen til med sin professionsfaglighed at kvalificere den strategiske 
og politiske beslutningsproces.  

 � Evnen til at kunne se sig selv i den organisatoriske kontekst og 
konstruktivt forstå og arbejde med det at være i en politisk styret 
organisation.

 � Relationel forståelse og evnen til, at kunne løse konflikter, kunne argu-
mentere og lytte, kunne indtage forskellige perspektiver. 

 � Evnen til at forhandle og træffe reflekterede beslutninger på bag-
grund af de forskellige perspektiver der er i spil.
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Forskellige vilkår
Projektet har tydeliggjort, at der eksisterer meget forskellige rammer og 
vilkår på de enkelte grunduddannelser for at implementere tiltag, der kan 
styrke ovenstående kompetencer. Vilkår af grundlæggende betydning for 
arbejdet med og implementeringen af ledelseskompetencer er: 

 � Udannelsens størrelse, historik og graden af bekendtgørelsesfast-
satte rammer: Fx har Læreruddannelsen en lang historie, mange 
undervisere og en studieordning, der er fastlagt i detaljen i bekendt-
gørelsen om Læreruddannelser. Det giver meget lidt fleksible rammer 
for implementering af nye tiltag. Katastrofe- og Risikomanageruddan-
nelsen er derimod en helt ny uddannelse med få ansatte. De har derfor 
i høj grad kunne indarbejde en tænkning om ledelse og medledelse i 
deres kultur og i den konkrete udvikling af modulerne. Dette har ikke 
mindst gjort sig gældende ifht. udviklingen af deres nye studieordning 
som pågik i begyndelsen af projektforløbet. De forskellige organi-
satoriske præmisser på uddannelserne gør, at implementeringen af 
ledelseskompetencerne antager forskellig form og har vidt forskellige 
vilkår. 

 � Studieordningen: Som nævnt ovenfor er nogle uddannelsers studie-
ordning tæt bundet til bekendtgørelsen (fx Læreruddannelsen) mens 
andre uddannelser har større råderum ifht. redigering af deres studie-
ordninger. I projektforløbet har både Katastrofe- og Risikomanagerud-
dannelsen, Ergoterapeut-uddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen 
arbejdet med at udvikle eller revidere deres studieordninger. Alle tre 
uddannelser har oplevet, at det har givet stor mening, at arbejde med 
at integrere ledelses- og medledelses-elementer i uddannelsen netop i 
arbejdet med studieordningerne, hvor det kan tænkes ind i de forskel-
lige fag. Læreruddannelsen har ikke de samme studieordningsrammer 
at arbejde med, og har derfor i høj grad måtte tænke i andre baner. 
Læreruddannelsen har derfor i stedet valgt at koble deres arbejde 
med at integrere ledelses- og medledelses-kompetencer i uddannel-
sen til et større eksisterende udviklingsprojekt på uddannelsen.  
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 � Uddannelsens / fagets italesættelse af ledelse: På nogle uddannelser 
italesættes ledelse som del af professionens ansvarsområde mere ty-
deligt end andre.  På Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen taler 
man naturligt om, at de professionelle skal kunne lede fx processer og 
frivillige. Her er ikke en historik at sammenligne med (intet før og ef-
ter), men på uddannelsen vurderer de, at de gennem projektet er ble-
vet meget skarpe på deres forståelse af ledelse i forhold til de lederrol-
ler, som alle på uddannelsen skal påtage sig i forskellige relationer. 
Ligeledes har arbejdet skærpet deres markedsføring og synliggørelse 
af de kompetencer uddannelsen bidrager med. For ergoterapeuterne 
har projektet bidraget med et nyt “vokabular” i uddannelsen og tænk-
ningen af uddannelsen. Ergoterapeuterne leder i mange forskellige 
sammenhænge, men er ikke vant til at bruge ledelsesbegreber til at 
beskrive, det de gør. Her er der en tydelig ændring på vej. 

 � Uddannelsens indhold, struktur og tilrettelæggelse: herunder bl.a. 
antallet af valgfag og obligatoriske fag, praktik, brug af pensumlister, 
gruppearbejde, forelæsninger mv. – altså fleksibiliteten i indhold og 
tilrettelæggelse på studiet. Som fx hvordan man inden for det enkelte 
fag relaterer til andre faggrupper eller om der eksisterer et clash mel-
lem fagets selvforståelse og aftagerfeltets virkelighed.

En erfaring fra projektet er således, at der er nogle udfordringer og behov, 
der er fælles på tværs af grunduddannelser, men at de efterspurgte ledel-
seskompetencer også varierer afhængig af faget og dets rolle. Samtidig er 
der en lang række forhold i uddannelsens historie, organisering og tilret-
telæggelse af undervisningen som den enkelte grunduddannelse må tage 
højde for i sit arbejde for at integrere ledelsesfaglighed på uddannelsen. 
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Gang i processen
Arbejdet med at integrere medledelseskompetencer på de fire grundud-
dannelser peger på: 

 � At fællesmøder og samarbejde med andre af Metropols grunduddan-
nelser er med til at fokusere perspektiverne og udfordringerne i egen 
uddannelse og måden man tænker uddannelse på.

 � At samarbejde med aftagerfeltet og nyuddannede er meget udbyt-
terigt og skaber både plads og tid til refleksion over egen uddannel-
sespraksis.

 � At implementering af medledelseskompetencer på Metropols grund-
uddannelser kræver faglig kompetenceudvikling af såvel ledelsen/
administrationen samt af underviserne. 

 � At arbejdet med at integrere medledelseskompetencer på den enkelte 
grunduddannelse kræver en stærk lokal (dvs. på uddannelsen) projek-
torganisering.  

Fælles for de fire grunduddannelser var, at de alle valgte at knytte arbej-
det med implementering og understøttelse af medledelseskompetencer i 
uddannelsen til allerede igangværende initiativer og projekter. Som nævnt 
har det især været meningsgivende at arbejde med medledelsestænknin-
gen for de uddannelser, der samtidig arbejder med en revidering af deres 
studieordning. Herved bliver ledelseskompetencerne en integreret del den 
igangværende uddannelsestænkning.

Yderligere information eller sparring
Ønsker du yderligere information omkring projektet eller har behov for 
sparring for at komme i gang med en processen kan du kontakte: 

Udviklingsleder Ingelise Konrad, mobil: 72 48 93 33, 
Email: inko@phmetropol.dk



Professionshøjskolen Metropol

Institut for Ledelse og Forvaltning 
 
Tagensvej 18
2200 København N

Telefon +45 72 48 75 00
info@phmetropol.dk
www.phmetropol.dk


