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Læring i praksis er et nødvendigt perspektiv for både virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner, der mener, at den organisatoriske for-
ankring af ny viden og nye kompetencer skal blive bedre. I dag bliver 
der brugt mange ressourcer på efter- og videreuddannelse, men ofte 
bliver den læring, medarbejdere har fået på efteruddannelse, ikke 
omsat til praksis på arbejdspladsen. 

Arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og konsulent- og kursus-
virksomheder, som ønsker at skabe mere læring i praksis, får her en 
både anvendelig og teoretisk tilgængelig bog, der kan bruges i arbej-
det med at tilrettelægge læringsprocesser og organisationsforandrin-
ger og forankre ny viden på arbejdspladsen. Bogen giver en række 
konkrete redskaber til, hvordan man både på efteruddannelser og i 
den daglige praksis på arbejdspladsen kan forstærke dette fokus – og 
hvordan uddannelser og virksomheder kan samarbejde om at skabe 
læring i praksis.

Bogen er skabt i et tværfagligt samarbejde mellem læringsteoretikere, 
ledelsesforskere og -konsulenter. Den henvender sig til alle, der har 
interesse i at skabe mere læring i praksis, og kan bruges af både prak-
tikere som studerende ved uddannelser inden for ledelse og læring.
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FORORD

POUL A HELTH

Hvorfor en bog om ledelse og læring? Fordi det er på tide at sætte fo-
kus på, hvordan tidens mange efter- og videreuddannelser kan være 
til gavn ikke blot for den enkelte leder og medarbejder, men for hele 
virksomheden. Uden fokus på arbejdspladsens læring og inddra-
gelse af praksis i uddannelser af ledere, ingen reel læring, og dermed 
alt for ringe udbytte.

Bogen handler ikke om effektvurdering af efter- og videreuddan-
nelser, men den kan være med til at øge brugen af kompetencer fra 
uddannelserne. Teoretisk viden fra en efteruddannelse kan den være 
svær at anvende i praksis, og derfor giver bogen give en række kon-
krete eksempler på, hvordan man dels på lederuddannelser dels i 
den daglige praksis kan skabe fokus på organisatorisk læring.

Arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og konsulent- og kur-
susvirksomheder, som ønsker at skabe mere læring i deres kontekst, 
får en anvendelig bog, der kan bruges som inspiration til forankring 
af viden og tilrettelæggelse af læringsprocesser på arbejdspladsen. 
Bogen er derfor i høj grad adresseret ledere, som både når de selv 
deltager i efteruddannelse og i deres daglige ledelsespraksis ønsker 
at tage opgaven med at skabe organisatorisk læring alvorligt. Bogen 
er desuden egnet som litteratur bl.a. på lederuddannelser, hvor det 
praktiske fokus er en forudsætning for at skabe grundlaget for at ar-
bejde med de studerendes praktiske erfaringer.

Det faglige niveau er sikret gennem bidrag fra en kompetent for-
fattergruppe, som gennem deres forskellige ledelses- og læringsfag-
lige baggrund tilsammen giver et nyt tværfagligt fokus på ledelse og 
læring i praksis.
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INDLEDNING

POUL A HELTH

I disse år ”boomer” antallet af efteruddannelser for ledere, speciali-
ster og nøglemedarbejdere i virksomhederne. Især den offentlige 
sektor mærker denne udvikling. I fremtiden vil vi formentlig se en 
endnu større vækst på området som følge af en række reformer i den 
offentlige sektor og presset på den private sektors konkurrencedyg-
tighed (Pedersen, Greve og Højlund 2008). Samfundet bruger i dag 
således i størrelsesordenen 14-15 mia. kroner på efteruddannelse 
(Ugebrevet A4 2006), og tallet er formentlig større i dag end ved tre-
partsforhandlingernes afslutning i 2007.1 Der findes ikke nogen 
samlet opgørelse over, hvor mange ressourcer der bruges i øjeblik-
ket, men formentlig ikke færre siden 2007. Ligeledes findes der kun 
ganske få undersøgelser om effekten af efteruddannelser. En under-
søgelse fra 2004 satte fokus på effekten i forhold til klimaet på ar-
bejdspladsen, medarbejdernes motivation, intern mobilitet, fasthol-
delse af medarbejdere, innovation og udvikling, fleksibilitet og om-
stillingsevne, effektivitet i arbejdet og formål med kurserne (Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd 2004). Et af resultaterne vi-
ste, at arbejdspladser – især i den offentlige sektor – som systematisk 
vurderer medarbejderes behov for efteruddannelse, vurderede effek-
ten af efteruddannelse mere positivt end arbejdspladser, som ikke 
vurderer behovet for efteruddannelse. Dette resultat tyder på, at 

1 Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC har den 17. juni 2007 indgået en 
trepartsaftale. Parterne er med aftalen enige om at skabe bedre rammer for 
medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, herunder at fremme rekrutte-
ring, udvikling af medarbejdernes kompetencer og at styrke arbejdet med at 
sikre attraktive arbejdspladser.
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virksomheder, som er opmærksomme på, at der skal være fokus på 
effekten af efteruddannelse, rent faktisk får mere ud af samme end 
virksomheder, der ikke fokuserer på effekten. Dette stemmer godt 
overens med forskning i, hvordan man skaber læring i organisation.

Baggrunden for ”boomet” i efteruddannelse af medarbejdere og 
ledere kan ses i initiativer, der er kommet inden for de seneste 10 år. 
Efter kravet om, at offentlig ledelse skal professionaliseres, har der 
siden 2003 været udbudt en egentlig lederuddannelse på bachelorni-
veau, den såkaldte diplomuddannelse i ledelse (Undervisningsmini-
steriet 2009), som senest er revideret i 2009 for i endnu højere grad 
at være tilpasset behovet for kompetenceudvikling på det offentlige 
arbejdsmarked. Det er parterne på det offentlige arbejdsmarked og 
personaleorganisationerne, som står bag den seneste revision. Di-
plomuddannelse i ledelse har til formål at forbedre voksnes er-
hvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til 
selvstændigt at varetage ledelsesopgaver i såvel private som offent-
lige virksomheder og institutioner m.v. samt give forudsætninger for 
videreuddannelse. Resultatet er, ifølge mange af de institutionelle 
udbydere, der skal stå for at gennemføre uddannelserne, en stram-
ning i udprøvning: bl.a. er antallet af eksamener fordoblet på de tre 
standardmoduler, således at de studerende nu skal til eksamen seks 
gange mod tidligere tre gange.

Under alle omstændigheder stiller udviklingen krav til en bedre 
sammenhæng mellem den teoretiske lederuddannelse og inddra-
gelse af praksis. På baggrund heraf er der da også opstået andre nye 
lederuddannelser, som peger i retning af større fleksibilitet og hen-
syn til ledernes egen praksis, herunder den nye fleksible masterud-
dannelse i ledelse, som er et af resultaterne af trepartsforhandlin-
gerne (Undervisningsministeriet 2010). Masteruddannelsen er ble-
vet til, fordi regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked 
gerne vil forbedre offentlige lederes mulighed for på én gang at 
styrke deres ledelsesfaglige viden og deres personlige lederskab. Ud-
dannelsen tilrettelægges i samarbejde med landets førende ledelses-
faglige miljøer. Desuden har den nye masteruddannelse et højt fag-




