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Implementering.
I denne tekst præsenteres nogle af de kulturelle aspekter af arbejde med 
forandringsprocesser i organi-sationen. Når I skal i gang med at arbejde med 
planlagte forandringer, som for eksempel den ny mobbe-teori, så sætter det 
sig spor på mange niveauer i en organisation. I kommer til at arbejde med 
jeres para-thed, oplevelse af nødvendighed, motivation og med systematik, 
som kan medvirke til at stabilisere for-andringerne i nye vaner i jeres måde at 
forstå og løse arbejdsopgaver på. Dette handler denne tekst om. Både ledere 
og medarbejdere kan få udbytte af at læse teksten. 

 Alle organisationer oplever forandringer. Forandringer kan være planlagte og 
komme udefra og handle om ændringer i strukturen, det der sætter rammer 
for organisationen. Reformer medfører ændringer i en organisations rammer, 
fx en dagtilbudsreform, skolereform, erhvervsskolereform, gymnasiereform, 
nye it systemer og ændret lovgivning.  Forandringer kan også være ændrede 
ressourcer. Fx når der kommer ny leder, nye medarbejdere eller ændringer i 
økonomien. Forandringer kan også være ændret og ny viden, som skal 
implementeres, fx det at få implemteret den nye mobbeteori. Alt dette 
skaber forandringer, som kan påvirke kulturen og kan skabe behov for at lære 
nyt, få nye rutiner og vaner og måske kan det endda medføre nye måder at 
tænke om sit arbejde og sin opgaveløsning på. 

De forandringer der optræder i organisationer, når medarbejdere begynder 
at arbejde med det fællesskabsorienterde mobbesyn, kalder vi for planlagte 
forandringer. Planlagte forandringer er ændringer, der sker for at forbedre 
situationen for børn og unge i organisationen. 

Forandringer kan føre uenighed og modstand med sig, som kan handle om 
frygt for det ukendte, brud på forventninger, tab af identitet, ændring af 
magtforhold, krav om at arbejde mere indtil det ’nye’ er på plads og frygt for 
negativt omdømme. 

En måde at arbejde med forandringer på er gennem strategier. D. 1.8. 2017 
blev det lovpligtigt for alle skoler og uddannelsessteder at have en 
antimobbestrategi, som også skal indeholde et afsnit om digital mobning. 
Antimobbestrategien kan være et eksempel på en strategi, som sætter en 
forandring i gang i en organisation. Mange strategier indeholder en række 
betydningsfulde og nogle gange svære begreber, som kun få medarbejdere 
forstår den praktiske betydning af. Strategier med svære og vanskelige 
begreber, der ikke umiddelbart kan omsættes til praktiske handlinger 



 handlinger kræver dialog, refleksion og oversættelser i jeres samarbejde om 
at udvikle praksis. Derfor er kommunikation i alle dele af implementering af 
en strategi vigtig og nødvendig. 

Kommunikationsplan for ledelse af kommunikative indsatser 

Nedenfor har jeg skitseret en plan for, hvordan kommunikation i arbejdet 
med at udforme en an-timobbestrategi kan gribes an. 

Mål

• Præsenter opgaven: at lave en antimobbestrategi og opgavens proces. 
Hvad indeholder opgaven og hvilken plan, har du lagt for arbejdet?

Se og brug evt. Simon Sineks Golden Circle: Why, How, What som ramme for 
din præsentation.   (Se TED Talk short, som præsenterer Simon Sinec: https://
www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw)

Relationen 

• Få overblik over kommunikationsarenaen og alle dem, der har 
interesse i antimobbestrategi-en, - Hvem har interesse, meninger og 
handlinger som påvirker arbejdet med udformning af antimobbestrategien? 

• Hvilke behov, hensigter og mål har de forskellige aktører i arbejdet 
med antimobbestrategien?

• Hvad hhv. hæmmer og fremmer arbejdet med antimobbestrategi hos 
de forskellige aktører?

• Hvordan er relationen mellem alle dem, der skal samarbejde om at nå 
organisationens mål? 

• Undersøg hvad der præger relationerne. 

• Hvordan kan relationen plejes og næres, så den i højere grad er med til 
at fremme målet? 

• Forstå hvilke interesser deres styrer hhv. medarbejdere, børn/elever, 
forældre mv. 

 



  Lav i fællesskab et organisationsdiagram, hvoraf det fremgår, hvem der 
samarbejder og kommunikerer med hvem, om hvad, på hvilket niveau i 
opgaven at lave en antimobbestrategi.  

Status – Udgangspunktet for børnemiljø og undervisningsmiljø

• Beskriv miljøet  – gennem brug af data (fortællinger, undersøgelser, 
oplevelser) - så beskrivel-sen genkendes af alle, der skal samarbejde om at 
udforme antimobbestrategien

• Beskriv skolens værdigrundlag, normer og artefakter. 

Forvent at din rolle som leder af indsatsen og leder af kommunikationen i 
denne fase primært er at være faciliterende frem for beslutningstagende.

Vejen fra udgangspunkt/status på miljø til mål: antimobbestrategi

• Brug analyseresultaterne af kulturen til at arbejde med 
kulturforandringer, der i højere grad understøtter det fællesskabsorienterede 
mobbesyn og forebygger mobning. 

• Arbejd bevidst med at udvide og påvirke de forskellige og måske 
forskelligrettede fortolknin-ger der er af kulturen hos jer, så I i højere grad er 
enige om beskrivelsen af miljøet hos aktø-rer. Arbejd med perspektivskifte på 
fortællinger. Lyt til hinandens perspektiver. 

• Hold oplæg med afsæt i både teori og empiri om fællesskabende 
mobbeteori.  

• Formuler jeres antimobbestrategi med indhold til overskrifter: 
formålet, forståelse af mob-ning, digital mobning, trivsel og konflikter, 
indsatser til forebyggelse af mobning, indgriben ved mobning, evaluering af 
strategi og handleplan ved konstateret mobning.  

Sæt dig selv i spil som modtager og som kommunikationsleder, påvirk, influer 
og gå efter resulta-ter, der har afsæt i den nye fællesskabsorienterede 
mobbeteori. Brug mødedidaktik, der fremmer perspektivtagning og 
samskabelse, at man ser kulturen fra andre perspektiver end ens eget og at 
man sammen kan sætte ord på nye værdier. Afrund, afslut og formuler jeres 
antimobbestrategi.



 Hæmmer og fremmer i implementering

Nogle af de helt centrale spørgsmål, vi må kigge på, når vi arbejder med 
implementering er, hvad er implmentering er og hvordan implementering 
kan lade sig gøre, så viden omsættes til ny forbedret praksis? Disse spørgsmål 
har empirisk forskning beskæftiget sig med ved at undersøge, hvad der 
henholdsvis hæmmer og fremmer implementering. 

De forskellige bud samler sig omkring følgende centrale faktorer for at 
forankre og fremme im-plementering af en strategi: mening, strategien skal 
give mening i forhold til opgaveløsning, commitment, er der tilslutning til den 
nye måde at arbejde på, og handlekraft, har medarbejdere kompetencer, der 
gør dem i stand til at handle? 

Forskningen peger også på, hvad der hæmmer implementering af strategier. Der findes grund-læggende syv barrierer/foForskningen peger også på, hvad der hæmmer implementering af strategier. 
Der findes grund-læggende syv barrierer/forhold som hæmmer 
implementering af strategi:  1) manglende forståel-se for strategien, 2) 
strategien er ikke foldet/kommunikeret ud, 3) utilstrækkelige 
lederkompeten-cer, 4) strategien lever ikke i hverdagen, 5) oplevet mangel 
på tid og ressourcer, 6) uhensigtsmæs-sig involvering og 7) manglende 
konsensus/enighed (Søren Obed Madsen, 2017). I arbejdet med 
antimobbestrategi betyder det, at strategiens fundament: mobbesynet skal 
give mening for delta-gerne, der skal være tilslutning til dette perspektiv på 
mobning. Der skal være forståelse af det, og de medarbejdere og ledere, der 
skal omsætte strategien til praksis skal have handlekraft, det vil sige, de skal 
vide, hvad de gør, og hvordan de kan gøre det, når de skal arbejde med det 
fælles-skabsorienterede mobbesyn. Det er ikke nok at have sætninger om fx 
trivsel, når ingen ved, hvordan man kan handle for at skabe trivsel.  Det bliver 
også tit bare et hurraord, der ikke er nærmere defineret. Hvad vil det 
egentlig sige? For at en planlagt forandring skal lykkes skal store dele af 
organisationen opleve, at det er nødvendigt at ændre sig. Og der skal være 
motivation til stede for forandringen.

Heksagonanalyseværktøjet, der er illustreret nedenfor, bidrager med seks 
grupper af spørgsmål og perspektiver til implementeringsprocessen ved at 
undersøge konteksten og forudsætningerne for implementering. Gennem 
spørgsmål guides medarbejderteam til at få øje på, hvad der henholdsvis kan 
hæmme og fremme arbejdet med implementering.  

  



Behov - Hvilket problem med mobning står organisationen over for, som 
implementering af den nye mobbeteori kan være svaret på? Hvordan ser behovet 
ud fra de forskellige perspektiver? Hvad er børnenes/de unges behov? Hvad er 
medarbejdernes behov? Hvad er forældrenes behov? Hvor-dan lyder det politiske 
opdrag kommunalt/nationalt?  Hvordan er der behov for forebyggende ind-sats i 
arbejdet med mobning? Hvordan er der behov for indgribende indsats i forhold til 
mobning?
Sammenhængskraft – Hvordan er sammenhængen til eksisterende initiativer, 
tiltag, prioriteter og strategier? Hvordan er sammenhængen til den måde 
organisationen er struktureret på og til or-ganisationens kultur (artefakter, 
værdier og normer, grundlæggende antagelser)? Hvordan hæn-ger indsatsen 
sammen med de pædagogiske og didaktiske metoder, som organisationen 
allerede bruger?
Ressourcer – Hvilke ressourcer vil indsatsen kræve? Findes der allerede 
ressourcer (viden, økono-mi, medarbejdere), som kan bruges til arbejdet? Hvilke 
ressourcer er tilgængelige i den aktuelle kontekst i forhold til en ny praksis? Hvilke 
ressourcer skal tilføres i forhold til personale, kompe-tencer, uddannelse, 
coaching, data, feedback, ledelse, administration?
Forskning – Hvad viser forskningen os om den nye mobbeteori? Hvilke resultater 
kendes allerede nu? Hvor kommer teorien fra? Hvordan ser teorien ud, når den 
omsættes og anvendes i praksis?  
Hvordan ser fællesskabende didaktik ud i praksis? Hvor ønsker vi, at se resultater? 
Hvordan skal vi dokumentere vores resultater?
Parathed – Er arbejdet med at indføre ny mobbeteori, forebyggelse og håndtering 
af arbejde med mobning på grundlag af den mobbeteori beskrevet på en sådan 
måde, at vi ved, hvordan vi kom-mer i gang? Findes der erfaringer, som vi kan 
bruge i forhold til de børn/unge, som vores indsat-ser retter sig mod? Er der 
adgang til lettilgængelig eksperthjælp til vejledning og sparring i den nye måde at 
arbejde med mobning på? 



  
Kapacitet – Hvilket kort- og langsigtet ressourceforbrug må indsatsen forventes 
at kræve? Har organisationen kapacitet til dette? Hvilke kompetencer skal 
udvikles i medarbejdergruppen? Hvil-ken organisering og ledelse kærves, så den 
nye måde at forstå mobning på kan blive anvendt i praksis og blive bæredygtig?
(Inspireret af: Heksagonmodellen. Blase, K., Kiser, L.&Van Dyke, M. (2013))

Spørgsmålene kan naturligvis afstemmes og justeres undervejs, med det er en 
særlig pointe ved modellen, at man bruger alle modellens spørgsmål, så 
drøftelserne ikke udvandes eller at rele-vante perspektiver udelades af 
bekvemmelighed eller fordi, der er magtforhold, modkulturer eller konfliktende 
synspunkter til stede (Rønnow, 2015). Arbejde med spørgsmålene i 
heksagonmodellen er et bud på at strukturere en dialog om indførsel af den nye 
mobbeteori, på en måde så mange faglige og organisatoriske perspektiver bliver 
inddraget i beslutningsprocessen og priorite-ring af indsatser i 
implementeringen. 
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