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11.1 Et overblik
Nedenstående model viser temaer og emner i kapitel 11 opsat i en systemisk model. Modellen illustrerer, hvorledes de enkelte emner/temaer
er indbyrdes forbundne og indgår i et gensidigt afhængigt system, der
udgør lederens spændingsfelt.
Figur 122 Et overblik over kapitel 11.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

11.2 Evolutionær tilgang til kompetenceudvikling
Vi har i de foregående kapitler argumenteret for den socialøkologiske
udviklingsmodel eller evolutionære udvikling, et udgangspunkt hvor vi
forfægter organisationers evne til ud fra egne oplevelser og erkendelser
at kunne forny sig, via de svar, som bliver resultatet af organisationens
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fremmedreference – afspejler sig i organisationsudviklingen – selvreference – og derved i det sociale system kan inspireret af Kurt Klaudi
Klausen illustreres sådan:
Figur 123 Samfundsudviklingen og organisationsudviklingen.
Periode

Op til 1880

1880-1970

1971 – 2000

Samfundsudviklingens centrale
udfordringer

Landbrugssamfundet Industrisamfundet
• Familien
• Synkronisering
• Lokalsamfundet
• Mekanisering
• Organisering
• Stabilitet
• Simpel

Informationssamfundet
• Fragmentering
• Individualisering
• Globalisering
• Ustabilitet
• Kompleksitet

Arbejdets art

Fysisk, fiskeri,
landbrug, håndværk,
handel

Fysisk
fabrikationsarbejde

Socialt service
produktion, abstrakt,
computerstyret

Hovedressource

Jord

Kapital og maskiner

Viden og kontakter

Socialøkologisk
metafor og
centrale svar

Differentieringsfasen Integrationsfasen
Pionerfasen
• Virksomheden som • Virksomheden som • Virksomheden som
levende organisme
et konstrueret
en stor familie eller
• Blanding af formel
apparat
stamme
• Formalisering, funk- og uformel
• Hverken
struktur, gruppetionelle inddelinger,
formalisering eller
organisering, med
liniestab, ledelsesfastlæggelse, bred
niveauer specialise- stor grad af
kampstruktur
delegering og
ret i konstituerende
omkring pioner
ansvarliggørelse.
og dirigerende
ledelse.

Menneskelig natur

Politisk

Økonomisk/socialt

Selvaktualiserende
og kompleks

Ledelse

Karismatiskautokratisk ledelse,
direkte, uformelle,
personlige kontakter,
varme

Sagsorienteret
ledelse, teknokratisk
og bureaukratisk instrumentaliserede
kontakter, næsten
intet teamwork, kulde
og distance.

Demokratisk ledelse,
strategisk personaleudvikling, formelle og
uformelle kontakter,
meget teamwork,
varme og nærhed.

Lukket

Åben/lukket

Organisation og
omverden
Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Det er naturligvis et karikeret billede af udviklingen. Samfundets udvikling eller evolution er her sammenstillet med den socialøkologiske evolutionstænkning. Som vi tolker sammenhængene, så stiller samfundsudviklingen organisationerne over for en række centrale udfordringer
(fremmedreference), som organisationerne søger at komme op med nogle
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givne forhold, deres forslag om alternative arbejdsmetoder, deres personlige kvalitetsnormer og arbejdsværdier. Derved åbnes der for forandringer af organisationen nedefra.
Refleksiv uddannelsesplanlægning har følgende fokus: Processer, det
situationsbestemte, det komplekse (mange aktører og rationaler), og det
deltagerorienterede. I nedenstående figur skitseres de to perspektiver.
Figur 124 To uddannelsesplanlægningsrationaler.
Målrationel planlægning

Refleksiv planlægning

Universelle, formelle procedurer fastlagt i
ekspertsystemer

Situationsbestemte procedurer forhandles
løbende i en kommunikativ proces

Ét rationale – én optimal løsning
(best practice)

Flere rationaler – flere mulige løsninger

Ekspert – ledelsesorienteret

Deltagerorienteret – mange aktører

Central styring og kontrol

Lokal deltagerstyring og kontrol

Orienteret mod forudgivne mål

Orienteret mod løbende forhandlede mål

Måling af effekt i forhold til givne mål

Refleksion over tilsigtede og utilsigtede konsekvenser

Medarbejdere og uddannelsesdeltagere er
genstand for andres planlægning

Medarbejdere og uddannelsesdeltagere er
subjekter i planlægningsprocessen

Kilde: Jørgensen, 2002. p.161.

En kombination af den målrationelle planlægning top-down proces og
den refleksive uddannelsesplanlægning bottom-up proces vil, ud fra vores tilgang til kompetenceudvikling som helhed, og i særdeleshed i forhold til informationssamfundets krav og logik, være i tråd med de rammer for udvikling og ledelse, som vi har opstillet her i fremstillingens
2. del.
Den psykologiske kontrakt mellem ledere og medarbejdere bygger på
medinddragelse i samtlige de væsentlige aspekter som berører det indbyrdes samspil. Den fleksible, omstillingsparate virksomhed fordrer en
grad af den lærende organisation, hvilket netop vil betyde, at medarbejdernes interesser og motiver søges forankret i de daglige beslutnings-,
koordinerings- og informationsprocesser. Udgangspunktet må dog være
organisationens målsætninger og strategi som det fyrtårn, der navigeres
efter, så længe feedbackprocesserne bekræfter det fornuftige heri.
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Refleksionsøvelse
Hvilken tilgang til uddannelsesplanlægning præger din egen organisation?
Hvorledes viser det sig i hverdagen? Hvorledes påvirker det dit eget syn?
Hvad ville du foretrække skulle være den dominerende tanke? Hvorledes
ville du arbejde for at det realiseres? Hvad kunne være et første skridt?

11.3.1 Læringstilgange til de 2 rationaler
Ser vi lidt nærmere på de læringstilgange, som styrer de to rationaler, det
vil sige læringsteorierne, vil vi, inspireret af Bente Elkjær (Larsen 2002), se
på tre forskellige metaforer for, hvordan mennesker lærer, illustreret i
nedenstående:
Figur 125 De læringstilgange, som styrer de to rationaler: Det situationsbestemte og det
deltagerorienterede.
Videnstilegnelsesmetaforen

Deltagelsesmetaforen

Pragmatisk
orienteret
læringsteori

Læreprocessens
indhold og formål

Tilegnelse af viden
om praksis. Abstrakt
tænkning før
konkret handling

Blive en praktiker, et
medlem af et
praksisfællesskab

Udvikling af
menneskelig erfaring

Metode

Undervisning.
Læring som en
særskilt aktivitet

Man lærer ved delta- „Inquire to acquire“
gelsen i praksisfælTænkning som inlesskabet
strument for handling. Refleksion som
nødvendig læring

Individ og
organisation

Adskilte.
Sammenvævede
Hvordan overføre fra
individ til
organisation?

Uadskillelige.
Individer og organisationer er begge
produkter og producenter af menneskelig væren og viden

Kilde: Larsen, 2002. p. 49.

11.3.2 Videnstilegnelsesmetaforen
Videnstilegnelsesmetaforen har som sin tænkning, citat Bente Elkjær (Larsen 2002, p. 37): „At forbedring af informationsbehandling og beslutningsprocesser i organisationer her anskues som processer, der kan forbedres gennem individers tilegnelse af relevant information og viden, der
efterfølgende kan vejlede individets organisatoriske adfærd. Læring
handler om, at organisationsmedlemmer skal tilegne sig viden om fænomener, der ligger uden for dem selv. I vidensmetaforen er abstrakt viden
desuden overordnet konkret og praksisrelateret viden“.
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11.3.5 Sammenfatning
De tre læringsteoretiske tilgange hænger sammen med de to tilgange til
uddannelsesplanlægning jf. nedenstående figur.
Figur 126 Læringsteoretiske tilgange til uddannelsesplanlægning.
Målrationel planlægning
Videnstilegnelsesmetaforen

Refleksiv planlægning
Deltagelsesmetaforen

Pragmatisk orienteret
læringsteori

Den målrationelle planlægning er en top-down styret proces, hvor hovedtænkningen er, at kompetenceudvikling overvejende er et ledelsesanliggende, der styres fra centralt hold. Måden medarbejdere og ledere
lærer på, dvs. skal tilføres fornyet viden, er med en hovedvægt lagt på
undervisning – det traditionelle lærer elev forhold.
Modsat dette er den refleksive planlægning med vægt på bottom-up
processer, hvor der fokuseres på inddragelse og med udgangspunkt i
medarbejdernes potentialer. Læringen fungerer i praksisfællesskaber med
vægt på erfaringsdannelse frem for undervisning altså som fælles udforskning. Det er klart, at denne sammenstilling er trukket skarpt op. Det
kan dog være med til at forklare de bagvedliggende rationaler, der styrer
organisationers tilgang til kompetenceudvikling, som vi nu vil se nærmere på ud fra Lemniskat metoden.

11.4 Lemniskat som metode
Lemniskat metoden er oprindeligt udviklet som en biografisk metode til
at kortlægge den enkeltes fortid – nutid – og fremtid, se sammenhænge
og gøre op med mønstre, som ikke er ønskværdige, sætte sig selv nye mål
m.m. Vi vil i denne gennemgang af kompetenceudvikling anvende modellen som redskab og metode til at skabe sammenhæng mellem organisation, team og lederudvikling.
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Figur 127 Lemniskaten som redskab og metode til at skabe sammenhæng mellem organisation, team og lederudvikling.
D Fremtidsbilleder,
intentioner, mål og ønsker

B Beskrivelse af
hændelser, fakta mv.

Fortid

Fremtid
Nuet

Indsigt

A Spørgsmål og
temaer til biografien

C Forståelse af de biografiske
iagttagelser – ”den røde tråd”,
indre sammenhænge

Valg

E Søgen efter løsninger,
planer, handlinger og
første skridt

Kilde: Engelbrecht, 1997. Gengivet i Quelle, 2003, p. 50.

Analysen af kompetenceudviklingen hos leder og team vil for begge tage
udgangspunkt i en analyse af organisationens udviklingsstadie, således
som vi har skitseret i kapitel 9. Denne organisatoriske udvikling vil udstikke mål og retning for den kompetenceudvikling, der må finde sted i
den øvrige organisation og de planlægningsrationaler som knytter an
hertil, som det er skitseret i forrige figur 127.

11.5 En model for lederudvikling
I det efterfølgende vil vi skitsere, hvorledes læseren med fordel vil kunne
benytte Lemniskaten som skabelon for et lederudviklingsforløb, hvor
udgangspunktet er den lederrolle, som vi har skitseret i kapitel 8. Denne
er gengivet i figur 128, som er identisk med figur 81. Her behandles
elementerne i forhold til lederudvikling.
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Figur 128 Lederrollen i forhold til teamudvikling.
Mintzbergs roller:

Facilitator-/coach rolle

Udadrettet lederrolle

Indadrettet lederrolle

Forbindelsesled: Vedrører relationerne til
aktører uden for organisationen og
omfatter formelle og uformelle kontakter.
Rollen knytter organisationen sammen
med omgivelserne.
Informationssøger og –modtager: Er
roller, der sætter lederen i stand til at
forstå, hvad der sker i hans organisation
og dens omgivelser, bl.a. for at kunne
identificere problemer og muligheder
Anfører: Rollen vedr. vejledning og
motivation i forhold til de ansatte vil
kunne påvirke arbejdsklimaet. Det ligger
desuden i rollen at integrere de
individuelle behov med organisationens
målsætning.
Problemløser: Rollen beskæftiger sig
med lederen som problem- og kriseløser i
forbindelse med uforudsete og uventede
situationer. Lederen handler, fordi hun er
tvunget til det og må udvikle nye
beslutningsprogrammer.

Kilde: Frit efter Bakka og Fivesdal, 2004.

Den del af rollen, vi vil vægte, er den indadrettede rolle, hvor vi vil se på
hvorledes denne del af rollesættet vil kunne indsættes i Lemniskaten, og
bidrage til at komme frem med nogle bud på, hvorledes lederen kan
kompetenceudvikles set i lyset af en stadiemodel, oprindeligt udarbejdet
af R. Boyatzis, Beyond Competence og Mike Pedler, A Managers Guide to
Self-development tilrettet af Dan Quelle, 2003.
Stadiemodellen illustrerer tre udviklingsstadier som en leder typisk
vil gennemleve i udviklingen af sit ledelsesarbejde. Hvert stadium er
adskilt af en tærskel, og overskridelse af denne tærskel betyder at udvikling har fundet sted, men det at lederen tilegner sig flere kompetencer
inden for dette stadium kaldes læring.
Det vil sige:
v Udvikling har at gøre med at overskride en tærskel til et nyt stadium
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Figur 129 Model til illustration af tre udviklingsstadier, en leder typisk vil gennemleve i
udviklingen af sit ledelsesarbejde.
Stadium

Delstadie

Orientering

Karakteristika

1. Adaptere

1.1 Acceptere

Søger sikkerhed og er
optaget af at klare sig.

Arbejder efter bestemte
normer fastlagt af andre.
Følger regler, checklister,
procedurer, anvisninger og rutiner.

1.2 Tilpasse

Søger at overvinde
situationen eller
tæmme den.

Kan modificere rutinerne og
reagere på afvigelser ved
tilpasninger ad hoc.

1.3 Relatere

Acceptsøgende og har
følelse af at høre til. Er
begyndt at se resultater og er klar til næste
stadium.

Kan forklare ledelsens ideer
med egne ord, og stiller sig ind
på hvad der forventes.
Identificerer sig med
fremherskende normer,
værdier og standarder.

2. Læring

2.1 Erfare

Interessant og
spændende. Går efter
egen erfaring og
forståelse.

Finder egen mening ved at
iagttage og reflektere. Finder
ud af det, tænker selv
igennem. Kan og vil gerne generalisere. Har behov for variation og mindre udfordringer.

3. Mestring

3.1
Personlig indsigt.
Eksperimentere Uddybe egen
forståelse.

Systematiske eksperimenter.
Finder nye måder at gøre
tingene på for sig selv og for
andre. Kan påtage sig
coachrollen og begyndende
oplæring.

3.2 Forbinde

Der er en helhed, hvor Indser at der er en helhed
tingene er indbyrdes
bestående af indbyrdes
forbundet.
forbundne elementer, der er
gensidigt afhængige. Kan se
konsekvenser over en længere
periode. Kan arbejde på tværs.
Søger det brede billede og andre perspektiver.

3.3 Udvikle

Søger efter eget bidrag, og eget formål,
sammen med og
gennem andre.
Orienterer sig mod kerneværdier og
mission.

Har en fornemmelse for det,
der venter forude og for sin
egen og organisationens andel
af dette. Finder fyldestgørende
mening og arbejder målrettet
sammen med andre i et
praksisfællesskab. Kan lære
andre op.

Kilde: Frit efter Quelle. 2003, p. 44.
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Figur 130 Vores bud på en typisk lederrolle i relation til lederens arbejde med teams.
Mål

Nutid

Indsigt

Fremtid

Valg

Lederen
som
coach
for
teams:

Hovedspørgsmål: Hvilke
kompetencer
skal jeg tilegne mig?

Rolle 1:
Forbindelsesled

Minimums krav Har god kontil kompetencer: takt til kolleger
Delstadie 1.3
og er hyppig
deltager i interne møder.
Har af og til
kontakt til eksterne parter.

Er udadvendt
og indgår gerne
i relationer med
kolleger. Delstadie 3.2

Vil gerne deltage i flere af
organisationens
udadrettede
aktiviteter.
Delstadie 3.3

Plan for et action learning
forløb med
nærmeste overordnede.

Har flere gange
været anvendt
som formidler
af større forandringstiltag i
egen afdeling
med gode tilbagemeldinger.

Har gode kommunikative talenter, der i
konkrete situationer, har været
medvirkende til
en gnidningsløs
forandringsproces.
Delstadie 3.2

Vil gerne have
inspiration og
personlig feedback på sin
personlige
kommunikation.
Delstadie 3.3

Plan for et action learning
forløb med ekstern konsulent
som coach.

Rolle 3:
Anfører

Minimums krav Har afviklet
til kompetencer: sine MUS samDelstadie 3.1
taler med god
feedback fra
sine medarbejdere. Fungerer
som coach for
flere teams.
Har integreret
flere nye medarbejdere i de
teams.

Fungerer tilfredsstillende i
coachrollen og
har dog brug
for sparring
især med henblik på at
kunne foretage
yderligere delegering.
Delstadie 3.1

Ønsker en
yderligere tilbagemelding og
sparring på sin
coachrolle. Ønsker at udbygge sin
værkstøjskasse i forhold
til coachrollen.
Delstadie 3.2

Eksternt coaching kursus
sammen med
to kolleger –
der sammen
beskriver et
projekt de vil
gennemføre og
sparre hinanden på. Ekstern
konsulent knyttes til efter behov.

Rolle 4:
Problemløser

Minimumskrav Konflikter har
til kompetencer: kun en enkelt
Delstadie 2.1
gang været ude
af kontrol –
med en opsigelse til følge –
hvorefter der
var ro.
5 konkrete konflikter har været
håndteret meget tilfredsstillende jf. tilbagemelding fra
berørte parter.

Har haft et godt
udbytte af sin
udpræget personlige attitude,
der virker seriøs og lyttende
i forhold til problemer/konflikter. Har en god
og hyppig kontakt til sine
teams, der bærer præg af
tætte relationer.
Delstadie 3.3

Ønsker at få
opdateret sin
viden om konflikthåndtering
med den nyeste viden på
området. Gerne
i form af eksternt kursus. Vil
gerne fungere
som intern formidler og ressource-person
for sine kolleger.
Delstadie 3.3

Finder selv det
mest egnede
kursus og melder tilbage om
det praktiske.
Indgår som intern coach i
forhold til konflikthåndtering.

Rolle 2: Minimums krav
Informa- til kompetencer:
Delstadie 3.2
tionssøger og
– modtager

Fortid

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.
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Figur 131 Et eksempel på en overordnet analyse af arbejdsgruppens-/teamets kompetenceudviklingsmodel.
Mål

Nutid

Teamets
Spørgsmål:
udviklingsfase Hvorledes har
fastlægges
teamet udviklet sig?

Fortid

Indsigt

Fremtid

Valg

Teamets
aktiviteter klarlægges –
hændelser og
fakta

Elementer fra
Form- og
stormfasen
blotlægges

Ønsket er at
udvikle teamet
igennem til
normfasen

Interventioner
udarbejdes i
samspil med
teamet. Lederstilen tilpasses
vejledning og
coaching.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Denne analyse kan så kombineres med en tilsvarende analyse af teamets
selvstyreprofil, hvor team og leder i fællesskab har fokus på teamets
opgavevaretagelse, og derved får mulighed for at indgå i de konkrete
overvejelser omkring teamets selvstyregrad. Denne kommunikation vil
åbne præmisserne for selvstyregraden og derved skabe gennemskuelighed. Denne proces medvirker ligeledes til at fremme teamets indflydelse
og motivation for arbejdet. Lederens tillid til teamet bliver helt åben og
vil bidrage til at fremme trivselen i teamet og mellem leder og team.

Figur 132 Et eksempel på en overordnet analyse af teamets selvstyreprofil.
Mål

Nutid

Teamets
Spørgsmål:
selvstyre-profil Hvorledes
skal udvikles
skal teamets
selvstyreprofil
udvikles?

Fortid

Indsigt

Fremtid

Valg

Eksempler på
hvad teamet
har løst af opgaver (teknisk/
administrativt),
på hvilke
niveauer (operationel – taktisk – strategisk), og selvbestemmelsesgraden

Selvstyreprofil
med vægt på:
Information
Operationelt
Teknisk

Selvstyreprofil med
vægt på:
Medbestemmende,
Operationelt
og taktisk,
Teknisk og
administrativt

Delegering af:
Opgaver
Niveau for
Selvbestemmelsesgrad

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Disse to figurer kan nu kombineres til et samlet billede af kompetenceudviklingen for teamet. Ideen er at planlægningen i høj grad skal afspejle
den refleksive tilgang og de deraf afledte læringsprincipper. Der er måske
basis for flere erkendelser i sammenhænge der, udover sammenhænge
mellem samfundsudviklingen og forbindelsen til organisationsudviklingen, kunne være sammenhænge mellem organisationsudviklingen og
lederudviklingen,og den deraf afledte sammenhæng til teamudviklin312
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Figur 131 Et eksempel på en overordnet analyse af arbejdsgruppens-/teamets kompetenceudviklingsmodel.
Mål

Nutid

Teamets
Spørgsmål:
udviklingsfase Hvorledes har
fastlægges
teamet udviklet sig?

Fortid

Indsigt

Fremtid

Valg

Teamets
aktiviteter klarlægges –
hændelser og
fakta

Elementer fra
Form- og
stormfasen
blotlægges

Ønsket er at
udvikle teamet
igennem til
normfasen

Interventioner
udarbejdes i
samspil med
teamet. Lederstilen tilpasses
vejledning og
coaching.

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Denne analyse kan så kombineres med en tilsvarende analyse af teamets
selvstyreprofil, hvor team og leder i fællesskab har fokus på teamets
opgavevaretagelse, og derved får mulighed for at indgå i de konkrete
overvejelser omkring teamets selvstyregrad. Denne kommunikation vil
åbne præmisserne for selvstyregraden og derved skabe gennemskuelighed. Denne proces medvirker ligeledes til at fremme teamets indflydelse
og motivation for arbejdet. Lederens tillid til teamet bliver helt åben og
vil bidrage til at fremme trivselen i teamet og mellem leder og team.

Figur 132 Et eksempel på en overordnet analyse af teamets selvstyreprofil.
Mål

Nutid

Teamets
Spørgsmål:
selvstyre-profil Hvorledes
skal udvikles
skal teamets
selvstyreprofil
udvikles?

Fortid

Indsigt

Fremtid

Valg

Eksempler på
hvad teamet
har løst af opgaver (teknisk/
administrativt),
på hvilke
niveauer (operationel – taktisk – strategisk), og selvbestemmelsesgraden

Selvstyreprofil
med vægt på:
Information
Operationelt
Teknisk

Selvstyreprofil med
vægt på:
Medbestemmende,
Operationelt
og taktisk,
Teknisk og
administrativt

Delegering af:
Opgaver
Niveau for
Selvbestemmelsesgrad

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.

Disse to figurer kan nu kombineres til et samlet billede af kompetenceudviklingen for teamet. Ideen er at planlægningen i høj grad skal afspejle
den refleksive tilgang og de deraf afledte læringsprincipper. Der er måske
basis for flere erkendelser i sammenhænge der, udover sammenhænge
mellem samfundsudviklingen og forbindelsen til organisationsudviklingen, kunne være sammenhænge mellem organisationsudviklingen og
lederudviklingen,og den deraf afledte sammenhæng til teamudviklin312
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Figur 133 Sammenhænge mellem lederudvikling og teamudvikling.
Fase

Forming

Integrerende
aktiviteter

• Lære hinanden at kende
• Tolerance overfor forskelligheder
• Orientere nye medlemmer
• Stil? „ Hvorfor er vi her?“
• Værdsætte individers bidrag
• Klarlægge mål
• Klarlægge roller
• Fastlægge procedure for møder og normer

Gruppens
selvbestemmelsesprofil
(hvor er vægten lagt)

Lederrollens udvikling

• Information
• Operationelt
• Teknisk

Rolle 1: Forbindelsesled
Delstadie: 1.3
Rolle 2:
Informationssøger og
–modtager
Delstadie: 3.2
Rolle 3: Anfører
Delstadie: 3.1
Rolle 4: Problemløser
Delstadie: 2.1

Storming

Norming

• Tale åbent om fasen
• Fastlægge procedure for konfliktløsning
• Strukturere processerne, så
alle får lige meget taletid
• Overholde normerne
• Holde fast ved anvendelsen af
gode kommunikationsformer
• Undersøge alle synspunkter
• Bringe skjulte dagsordener
frem

• Medbestemmende
• Operationelt og taktisk
• Teknisk og
administrativt

• Tale frit fra leveren og beslutte • Medbestemmende og
bevidst
selvstyre
• Overveje når gruppen ønsker
• Taktisk
mere ansvar
• Administrativt
• Belønne og anerkende
• Udvikle og anvende evalueringsprocedurer

Rolle 1: Forbindelsesled
Delstadie: 2.1
Rolle 2:
Informationssøger og
–modtager
Delstadie: 3.2
Rolle 3: Anfører
Delstadie: 3.2
Rolle 4: Problemløser
Delstadie: 3.2
Rolle 1: Forbindelsesled
Delstadie: 3.1
Rolle 2:
Informationssøger og
–modtager
Delstadie: 3.3
Rolle 3: Anfører
Delstadie: 3.3
Rolle 4: Problemløser
Delstadie: 3.3

Performing

• Dele ledelsesfunktioner
• Selvstyre
• Overveje, hvorledes der und• Taktisk og strategisk
gås for stor ensartethed i synet • Administrativt
på udfordringer og løsninger
• Lægge planer for gruppens
udvikling, vanskeligere opgaver
• Anvende evaluerings-teknikker
for at højne effektiviteten
• Anerkende opgavens gennemførelse
• Diskutere, hvad der skal ske i
den nærmeste fremtid

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning.
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Rolle 1: Forbindelsesled
Delstadie: 3.3
Rolle 2:
Informationssøger og
–modtager
Delstadie: 3.3
Rolle 3: Anfører
Delstadie: 3.3
Rolle 4: Problemløser
Delstadie: 3.3

