
Hvilken kvalitet af 
opmærksomhed investerer du 
i dagligdagens samtaler?
Af Klaus Majgaard, ph.d., ledelsesrådgiver og ekstern lektor på CBS

Hvordan foregår ledelse egentlig? Hvordan skaber 
vi retning, koordinering og ejerskab i organisatio-
nens mange aktiviteter? Et bud kunne være, at le-
delse bliver til gennem dagligdagens myriader af 
samtaler og interaktioner. Det er her, vi fortolker 
retningen, sammenbinder aktiviteter og forholder 
os til, hvad slags fællesskab vi er. Hvis dette er rig-
tigt, bliver din ledelse aldrig bedre end kvaliteten af 
den opmærksomhed, du investerer i dagligdagens 
samtaler.

Der kan være god grund til at sætte fokus på kvalite-
ten af samtaler. I dette nummer af Ledelse i Morgen 
tager vi fat på samtaler som et systematisk og mere 
formaliseret redskab.

I artiklen ”MUS-samtalen som led i strategisk kom-
petenceudvikling” viser Trille Frodegaard Lykke og 
Asbjørn Molly, hvordan vi kan bruge MUS-samta-
ler strategisk, og de giver dejligt konkrete billeder 
på, hvordan selv små greb har stor betydning (læg 
fx mærke til, hvordan kaffen bringes til veje i de 
to samtaleeksempler). Andetsteds udvider Lisbeth 
Hauge Jensen billedet til også at omfatte teamud-
viklingssamtalen som et pædagogisk ledelsesværk-
tøj – igen med masser af konkrete og brugbare råd.

I artiklen ”Læringssamtaler i Aalborg Kommune” 
beskriver Jakob Ryttergaard og Lene Thorhauge en 
sammenhængende kæde af læringssamtaler – fra 
lærernes og pædagogernes samtaler med elever, over 
skoleledernes samtaler med lærere og pædagoger, til 
forvaltningsledelsens samtaler med lederen. 

Sidste artikel lægger op til refleksion over faldgru-
ber og balancer i arbejdet med samtaler. Hvordan 
undgår jeg at blive bedrevidende uden at blive fjern 
og irrelevant? ”Skab faglig balanceret ledelse gen-
nem læringsåbne samtaler”, hedder budskabet fra 

Malene Ringvad og Lene Zacharias. Artiklen kan 
bruges som en slags perspektivering af pointerne i 
de forudgående artikler.

Jeg ser umiddelbart to måder at bruge artiklerne på. 
Den ene er at læse de mange gode råd som teknik-
ker, vi kan bruge til at ”få styr på organisationen”. 
Vi kan skabe kæder af samtaler, som baner en ho-
vedvej for implementering af de overordnede stra-
tegier – hvis bare vi holder koncepterne og tungen 
lige i munden. Samtaler bliver her instrumentelle 
anliggender. 

En anden måde at bruge artiklerne på er at anskue 
de formaliserede samtaler som anledninger til mø-
der mellem mennesker, som altid indeholder no-
get uforudsigeligt, der kan forrykke perspektiver og 
gøre os klogere. Samtalerne er ikke blot en lineær 
korridor for implementering, men for overraskende 
og udviklende læreprocesser i samspillet mellem 
selvstændigt tænkende aktører. Måske er det først 
i samtalerne, strategien for alvor bliver til. I dette 
perspektiv er de mange gode råd værdifulde tom-
melfingerregler og rutiner, som kan hjælpe os med 
at skabe rytme og indhold i samtalerne. Men de må 
bruges ydmygt og pragmatisk – og med blikket først 
og fremmest rettet mod sagen. 

Organisationspsykologen Karl E. Weick har sagt, at 
vi som mennesker har brug for at handle, som om 
der er en lineær sammenhæng mellem det, vi gør, og 
de resultater, vi skaber. Vi har brug for opskrifter. 
Kunsten er at tage dem alvorligt uden at tage dem 
bogstaveligt. At træde ind i organisationens my-
riader af møder og samtaler – passende bevæbnet 
med modeller og tommelfingerregler – men med 
en høj kvalitet af nærvær og villighed til at bevæge 
ved også at lade sig selv bevæge. 

MUS-samtalen som led i strategisk 
kompetenceudvikling 
Af Trille Frodegaard Lykke og Asbjørn Molly
Denne artikel argumenterer for, at hvis 
MUS-samtalen skal give reel værdi til såvel 
organisation som medarbejder, skal den knyt-
tes sammen med en MUS-proces med fokus på 
strategisk udvikling og forankring. Den gode 
MUS-samtale er den, hvor leder og medarbej-
der sammen tydeliggør og styrker medarbejde-
rens bidrag og tilhør til organisationen. 2
Teamudviklingssamtalen – et 
pædagogisk ledelsesværktøj
Af Lisbet Hauge Jensen
Denne artikel præsenterer TUS-samtalen som 
et værktøj, den pædagogiske leder kan gøre 
brug af for at skabe de rette rammer og betin-
gelser for teamsamarbejdet. Artiklen kommer 
med konkrete og handlingsorienterede bud på, 
hvordan man kan planlægge, tilrettelægge og 
følge op på TUS-samtalen, så den kvalificerer 
og styrker teamsamarbejdet bedst muligt. 6
Læringssamtaler i Aalborg Kommune
Af Jakob Ryttersgaard og Lene Thorhauge
Denne artikel går tæt på, hvordan man i 
Aalborg Kommune har brugt læringssamtaler 
som et redskab til at styrke elevernes lærings-
udbytte, trivsel og dannelse. Artiklen beskriver 
læringssamtaler på alle niveauer – skolefor-
valtning, skoleledelse, lærere, pædagoger og 
elever – og giver eksempler på, hvad der har 
kendetegnet de forskellige samtaler, og hvordan 
læringssamtalerne har været afsæt for videre 
indsatser i kommunen. 10
Skab balanceret faglig ledelse med 
læringsåbne samtaler
Af Malene Ringvad og Lene Zacharias
Denne artikel beskriver, hvordan vedvarende 
processer med fokus på medarbejdernes 
læring gennem læringsåbne samtaler kan flytte 
hverdagen fra brandslukning til målopfyldelse. 
Artiklen giver en introduktion til, hvordan 
man kan arbejde med den læringsåbne samtale 
og praksisteorier som redskab med henblik på 
at træne et fælles pædagogisk sprog og forbedre 
undervisningen. 13
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