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TASK FORCE TIL LØSNINGEN 
AF ORGANISERINGENS GÅDE



• Født i Esbjerg, bor i Aarhus

• Tidligere sergent i Militærpolitiet

• Uddannet psykolog (cand.psych.) – speciale i teamudvikling

• Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering af 

samarbejdsproblemer og konflikter (2010-2013)

• Organisationskonsulent i Perspektivgruppen ApS. (ledelse og 

samarbejde) (2013-2017)

• Ennova, Transformation Services (2017-)

• Far til Marlon (8), Stellan (6) og Winston (3)

THOMAS PHILLIPSEN

ERHVERVSPSYKOLOG (CAND.PSYCH. AUT.)



INDLEDNING Formål og program

Formålet med den første samling er at 

starte forløbet gennem en fælles 

undersøgelse af temaet ”organisering af 

medlemmer” samt at introducere til de 

måder, vi i forløbet vil arbejde med temaet 

med udgangspunkt i aktionslæring.

Program

• Velkomst, indledning og rammesætning

• ”Organisering af medlemmer” – fælles 

undersøgelse, herunder opsamling af 

gode erfaringer

• Introduktion til aktionslæring (AL) som 

”læringsmotor” i forløbet

• Frokost

• Formulering af individuelle AL-projekter

• Første korte møder i AL-grupperne

• Afrunding af dagen

• Tak for i dag (kl. 15.00)



FIRE SIGTEPUNKTER

1. Er konteksten (rammen) klar? 
Er opgave, roller,  tid, handlemuligheder/vilkår, mål/succeskriterier 

og beslutningsprocedurer kendt for alle? Er det klart hvornår en 

beslutning er truffet?

2. Er der nysgerrighed? 
Undersøges og efterspørges aktivt divergerende viden, perspektiver 

og erfaringer? Fører forskellighed til undersøgelse? 

3. Er der gennemsigtighed?
Deles viden & uvidenhed, hensigter, og begrundelser for beslutninger 

& forslag?

4. Arbejdes der forpligtende med opgaven?
Er vi i gang med at løse den aftalte opgave, eller er vi på afveje? 

Realitetstestes der? 



OPVARMNINGSØVELSE –
”KORTE MØDER”

Gå rundt i lokalet og tal 
sammen to og to på 
skift i to minutter om 
følgende:

• Hvad kommer jeg 
med (hvad håber jeg 
at kunne bidrage 
med i forløbet)?

• Hvad kommer jeg 
for (hvad håber jeg 
at få ud af forløbet)?



KORT 
PRÆSENTATIONS-
RUNDE

• Navn

• Funktion

• ”Alder i tjenesten”



KORT GENBESØG AF 
FORMÅL OG MÅL MED 
FORLØBET



FORMÅL

…at deltagerne gennem 

konkrete eksperimenter 

gør sig erfaringer med 

hvad der er 

virkningsfuldt ift. 

organisering af 

potentielle medlemmer 

samt at videreformidle 

opsamlede erfaringer til 

øvrige interessenter i 

SL.



MÅL MV.

• Læringsmål: At opsamle 

konkrete erfaringer 

vedr. organisering af 

potentielle medlemmer

• Resultatmål: At 

organiseringsgraden 

øges på de berørte 

arbejdspladser

• Formidlingsmål: At de 

erfaringer, der opnås i 

projektet, 

videreformidles bredt i 

SL, herunder specifikt til 

alle kredsens TR.



PRÆMISSER

• Vi kan ikke helt vide på 

forhånd, hvad der vil være 

virksomt

• Vi arbejder iterativt og bliver 

klogere undervejs

Det vil sige:

• Vi eksperimenterer og 

reflekterer os frem!



SKITSE

Fase 1: Opstartsworkshop (1 dag)

• Introduktion

• Produktion af hypoteser

• Formulering af projekter

Fase 2: Aktionslæringsmøder (5 á 4 timer)

• Oplæg/input

• Fælles refleksion over det gjorte

• Sparring i faste AL-grupper

• Formulering af næste handlinger

Fase 3: Erfaringsopsamlingsworkshop (3 timer)

• Opsamling af erfaringer fra projekterne

• Produktion af kort resumé, som kan videredistribueres



ROLLER, FORVENTNINGER, FORPLIGTELSER OG FRIVILLIGHED 

Thomas: Rammekonsulent – ansvarlig for det overordnede 

forløb. Sætter rammer, godkender projektbeskrivelse, 

procesleder AL-sessioner, holder oplæg om psykologiske 

temaer.

Forventninger

• Forløbet har formål, mål og er sat i gang med de nævnte 

mål for øje.

• Men det er afgørende, at det for hver af jer kommer til at 

give mening – på indersiden!

• I vil naturligvis opleve forpligtelse i læringsgrupperne,

• Men alt foregår på et grundlag af frivillighed.



SPØRGSMÅL



ORGANISERING 
AF MEDLEMMER

1. To og to

Hvad er vores bedste 

erfaringer? pointer på A4-papir

2. Fælles opsamling



Hvad virker?

• Frisk fra fad – ”nyuddannede er nemme at få fat på”. ”De er mere indstillede på at være en del af fællesskaber”.

• Ringer til den nyansatte og byder dem velkommen på arbejdspladsen. Det får jeg positive tilkendegivelser på.

• Det virker at fange potentielle medlemmer i arbejdstider – at opsøge dem. Kort efter de er ansat. Lønsikring virker bedst i 

den sammenhæng.

• At være en synlig TR. At dele informationer, holde oplæg og dele arrangementer hos SL – ”Nå nu skal vi op og høre 

Birkmose…”. Ikke medlemmer bliver de nysgerrige og opmærksomme på fordele ved medlemskab.

• TR som SLs repræsentant. Jeg er på dagsordenen på fællesfaglige møder. Gør SL synligt. Hvad arbejder vi med i TRIO. 

Hvad foregår der på TR-siden. Fælles faglige møder: Et personalemøde.

• At være bindeled mellem ledelsen og kolleger er en udfordring men en mulighed for synlig.

• Sende nyhedsbreve ud til også de der ikke var medlemmer. Hvad kunne man egentligt tilbyde.

• ”Tilfældige” ustrukturerede møder. Uformelle snakke. Frø der sås. Tage den uformelle snak en 4-5 gange.

• Har formøder med alle medarbejdere hver 8 uge i 5 kvarter. Det er formøder til vores LMU.

• Jeg fik en TR-folder, som jeg lægger i dueslaget på alle nyansatte. Der er billede i. Man får ansigt på. Det var blæret at 

komme med en folder. Jeg har lavet den lidt om, så det er meget lokalt stof.

• TR-intro til nyansatte. Husk nu når I er færdiguddannede, så meld jer ind i SL.

• Når man får studerende på arbejdspladsen, at man så får introduceret sig selv til de studerende. Fortæller dem om pligter 

og ansvar. Koble sig op på et møde, hvor de studerende alle er samlet.

• Ringer eller skriver til nyansatte. Vil gerne opfordre til at du melder dig ind i SL. Det har virket jævnligt. Det er ikke så 

grænseoverskridende, når det er nye.

• Tale fordele frem. Ikke male fanden på væggen om ulemperne. Passe på ikke at gøre det til en skræmmekampagne.

• En stor del af de der ikke er medlem står måske i andre forbund inden de bliver flyttet over.

• En lille håndsrækning til ikke-medlemmer. ”Jeg vil ikke gennemgå din lønseddel, men alligevel være behjælpelig. Vise dem 

fordelene”.

• ”Hold kæft hvor var det godt at min TR var med…” siger kollegerne.

• At komme ud der hvor de holder personalemøde og få en halv time med dem.

• Få mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler. Forsøge at holde lidt på det.

• Jeg gik ind på min ipad og ordnede indmeldelsen med det samme. Jeg spurgte om han ikke ville være medlem. At være klar 

til at fange øjeblikket. Fokusere på hvad kan vi gøre for dig?

• Etabler en faglig SL-klub på arbejdspladsen. Ikke en loge, men alligevel kun for medlemmer. Det kan være med til at sætte 

lys på forskellen på at være organiseret og ikke-organiseret. Det er noget vi taler om, noget der bliver synligt ved at det 

ikke er for alle. Man kan også kalde det faglige temamøder. Vi har brug for at tale om vores fag og tilgang. Organisering kan

være en sideeffekt af det.



FÆLLES 
OPSAMLING



INTRODUKTION 
TIL AL SOM 
METODE



AKTIONSLÆRING

Definitionen

• Aktionslæring er reflekteret læring i et forpligtende 
fællesskab. Læringens omdrejningspunkt er real-life-real-
time aktioner = projekthandlinger, som er relateret til 
deltagernes dagligdag.   

AL-formlen

• Læring = Nysgerrig udspørgen (A,L) + refleksion + 
undervisning

Grundantagelsen

• ”En af de grundantagelser, der indgår i aktionslæring, går 
ud på (…) at uden praktisk handlen har vi ikke for alvor 
noget grundlag for at konstatere læring” (Weinstein, 
2008)



AKTION OG LÆRING

Arbejde i 
Lærings-
gruppen

Projektrelateret 
ledelsesarbejde



HVAD ER ET GODT AL-PROJEKT?

• Har til formål at øge organiseringsgraden på min arbejdsplads

• Er udfordrende (personligt og/eller fagligt) for mig – ”vover jeg pelsen?”

• Skal være rimeligt synkront med vores fælles forløb (marts-august 2019)

• Skal afgrænses og beskrives i starten af forløbet, men må også præciseres og 

justeres undervejs, hvis jeg bliver klogere

• Jeg skal have ejerskab over projektet (det skal give mening og være 

motiverende)

• Jeg skal have personligt råderum: Handlemuligheder og handleansvar

• Kan være videreudvikling af noget, jeg gør i forvejen eller noget helt nyt, jeg 

iværksætter

• Skal have et klart formål, der kan forklares i en elevator!



IDÉGENERATION
Tal sammen to og to:

Hvilke tiltag kunne man 

som TR forestille sig at 

iværksætte for at 

organisere potentielle 

medlemmer?

Tiltagene må meget gerne 

leve op til de kriterierne for 

et godt AL-projekt, men 

vær ikke for kritisk

Vi samler op i plenum og 

genererer en 

inspirationsliste



INSPIRATIONSLISTE - OPSAMLING AF GENEREREDE IDÉER

• Markere sig selv som bindeled. Sætte sig selv i spil. Se sig selv som ”SL på 

arbejdspladsen”.

• Kunne  man have en TR-tavle på arbejdspladsen, hvor man bliver synlig.

• Kopierede en avisartikel, der sætter dagsordenen.

• Tale for det historiske.



SÅDAN 
ARBEDJER VI…



AL-GRUPPERNE

Kendetegnet ved at: 

• Gruppen anvender den samme metode hver gang 
den mødes - interview med reflekterende team –

• Gruppemedlemmerne varetager bestemte 
funktioner 

• Rollerne er gruppekonsulent, samtalekonsulent, 
aktør eller aktørgruppe og reflekterende team med 
og referent. 

• Rollerne går på skift 

• Der er formuleret et fælles sæt spilleregler for 
gruppens interaktion

• Der er en fast struktur – et faseopdelt forløb



DEN DIALOGISKE SAMTALEMODEL

Projekt

Samtalekonsulent Projektejer Reflekterende team

Rammekonsulent

Referent

Tovholder



ROLLE: DAGENS TOVHOLDER

Har ansvaret for:

• At gruppen sidder et hensigtsmæssigt sted og på 
en hensigtsmæssig måde

• At sætte rammen (fx vi har 2 timer og 4 
sessioner) 

• At fordele roller i og rækkefølge af sessioner

• At holde styr på tiden ved at sikre -
gennemførelsen af det ønskede antal sessioner 

• At læringsgruppens spilleregler overholdes



ROLLE: SAMTALEKONSULENT

Du skal:

• Lave (og løbende genforhandle) en kontrakt med aktøren, så 
der er klarhed over samtalens indhold og retning 

• Støtte aktøren i at undersøge sit projekt og sine 
projekthandlinger, trække læring ud af processen og finde 
frem til en ny handling, der skal afprøves i praksis inden 
næste læringsgruppemøde 

• Sørge for at inddrage det reflekterende team i processen 
mindst en gang i en faseopdelt proces – 1) interview, 2) 
reflekterende team, 3) interview. Fase 2 og 3 kan således 
gentages efter behov. 

• Hvis du går i stå undervejs, så inddrag det reflekterende 
team. 

• NB! Sørg for at den nye handling (aktion) er beskrevet så 
konkret, at aktøren ved, hvad denne vil gøre.



ROLLE: AKTØR

Du skal: 

• Vælge/indkredse erfaringer og aktioner fra 
aktionslæringsprojektet 

• Holde fokus på din egen læring og aktioner i projektet 

• Fortælle om dine handlinger/dine erfaringer 

• Beskrive aktuelle udfordringer eller meningsfulde 
dilemmaer 

• Skabe læring ud af processen 

• Konkretisere læring i handlinger 

• Beskrive hvad konkret du vil gøre, hvornår, hvordan 
ift. til hvem og hvorfor



ROLLE: REFERENT

Du skal:

• Tage resumerende noter af samtalen – det aktør 
og samtalekonsulent siger

• Notere refleksioner og input fra det 
reflekterende team

• Notere hvad aktøren til sidst beskriver, 
han/hun konkret vil gøre som næste skridt



ROLLE: REFLEKTERENDE TEAM

Det reflekterende team skal:

• Primært forholde sig til projektejeren og hans 
projekt (ikke til samtalekonsulenten og hendes 
måde at samtale på).

• Tale om og ikke til eller med projektejeren – eller 
konsulenten

• Generere idéer og også gerne konstruktive forslag

• /må gerne udfordre projektejeren og hans 
projekt

• Skal helt undgå at have noget for på 
projektejerens vegne (skjulte dagsordener)



Tidsrum Aktør Samtalekonsulent Referent



FØRSTE KORTE 
RUNDE I AL-
GRUPPERNE



INTERVIEWGUIDE TIL FØRSTE RUNDE

• Hvad er umiddelbart din idé med projektet? 

• Hvad er målet med det?

• Hvordan giver dit projekt mening i forhold til det 
overordnede formål med forløbet? 

• Hvem retter projektet sig imod? 

• Hvem skal deltage med hvilke roller? 

• Hvilke aktioner knytter sig til projektet for dig/jer? 

• Hvem skal kende til dit projekt? 

• Har du sparret med nogen ((TR)kolleger, AMR?) 

• Hvad kunne være din første handling?



AFRUNDING AF 
DAGEN

• Udlevering af skema

• Samle de pjecer, der 

findes

• Hvordan har det været?

• Vi ses næste gang om 14 

dage.




