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Introduktion til modellerne

De følgende modeller er udformet som hjælp til konsulenten med at 
tænke CMM’s begreber og værktøjer ind i aktuelle og fremtidige kon-
sulentopgaver. Hver for sig repræsenterer de et svar på det enkle, men 
sommetider uhåndterlige spørgsmål: Hvordan kommer jeg i gang med at 
benytte CMM i min praksis? Uanset den enkelte models specifikke for-
mål er det tanken, at alle modellerne skal lette struktureringen af de ak-
tiviteter og højne kvaliteten af de diskussioner, der kan udgøre byggeste-
nene til den forandring, klienterne ønsker. Taget under ét fungerer disse 
værktøjer og modeller som grundstruktur for et dybere engagement i 
CMM’s kommunikative principper og udstikker en vej, som kan betræ-
des af coaches, konsulenter, facilitatorer og mediatorer, som dermed kan 
udføre deres arbejde på mere raffinerede måder, der svarer til omstæn-
dighedernes kompleksitet og deres eget behov for dynamik.

Hvis læseren er ny i arbejdet med CMM, vil vi opfordre ham eller 
hende til at udforske disse modeller i sammenhæng med den beskri-
velse af SEAVA-processen og eksemplet med Anders’ konsulentarbejde 
for Star Enterprises, som er grundigt beskrevet i Håndbog i CMM for 
konsulenter. Et centralt mål med den todelte Håndbog og Arbejdsbog er at 
skabe større tilgængelighed og gøre det lettere at anvende CMM, således 
at konsulenter kan blive bedre til deres arbejde ved at drage fordel af alt, 
hvad CMM har at tilbyde. Efterhånden som brugeren bliver mere afslap-
pet i sin omgang med denne arbejdsmåde, vil han eller hun uvilkårligt 
begynde at bruge modellerne på en kreativ og kunstnerisk måde i til-
pasningen til de muligheder, som byder sig i arbejdet med de specifikke 
klienter.

I denne Arbejdsbog beskrives hver enkelt model detaljeret, herun-
der også dens tilsigtede brug og de handlingsskridt, der efterfølgende 
skal tages for at implementere Aktionstrinnet i arbejdsprocessen. Hvis 
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man på forhånd nedskriver processen i forbindelse med brugen af hver 
enkelt af disse hjørnestene i CMM’s aktiviteter, er der en risiko for, at 
man taber øjeblikkets muligheder af syne og lægger for megen vægt på 
en forud planlagt formel. Vi har tillid til, at den tænksomme praktiker 
vil kunne stole på sin egen dømmekraft, når det gælder modifikation 
af de foreslåede procestrin på grundlag af behov og krav i den aktuelle 
arbejdssituation. Efterhånden som man gennem sin erfaring skaber sig 
en bedre forståelse af CMM i praksis, håber vi inderligt, at man vil finde 
disse eksempler nyttige og fulde af muligheder.
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Model 1: storyboardet

Formål
Når man „storyboarder“, arbejder man sammen med sine klienter om 
at fremstille en visuel afbildning af et kommunikationsmønster. Det 
tilskynder klienten til at anlægge et kommunikationsperspektiv: se på, 
hvad den enkelte har sagt og gjort og sætte dette i forbindelse med, hvad 
andre involverede personer har sagt og gjort, og hvad der har „skabt“ dette 
mønster. Storyboardet udgør en stor udfordring til de historier, de invol-
verede hver for sig har skabt om, hvad der foregår, og det støtter dem i at 
arbejde sammen om fra en tredjepersonsposition at forstå, hvordan den 
uønskede situation er opstået.

eksempel
I figur 1 på side 10 er et billede af det fuldt udarbejdede storyboard fra 
Anders’ konsulentopgave for Star Enterprises.




