KAPITEL 8: FACILITERINGSKOMPASSET
Udvikling af organisatorisk nybrud med leg som
faciliteringspraxis
Katrine Schumann og Ann Charlotte Thorsted
Dette kapitel argumenterer for, hvordan organisatorisk nybrud kalder på en
særlig faciliteringsform, hvor leg er central i kraft af dens evne til at udvikle
skabende fællesskaber, særlige dialoger og dermed en faciliteringspraxis. I det
følgende introducerer vi indledningsvist organisatoriske nybrud som den anledning, vores tilgang til facilitering skal forstås ud fra og fremlægger, hvad vi
forstår ved leg og den dialogform og særlige fælleskab, legen fremkalder. Dernæst
diskuterer vi facilitering som en praxis, der udfolder sig i et dynamisk samspil
mellem gruppe, proces og facilitator, hvilket vi introducer som ’faciliteringskompasset’. Afslutningsvis betones, hvordan leg i facilitering knytter sig til troen på
emergens, som det at noget nyt og også eksistentielt værdifuldt dukker frem, når
vi leger sammen i en organisatorisk ramme, hvor ønsket er at skabe organisatoriske nybrud og innovation.

’Goddag mit navn er Katrine og jeg er hotelejer. Dejligt at
møde dig!’
’Også dejligt at møde dig. Mit navn er Troels og jeg er
professionel fodboldspiller.’
’Dét lyder sørme spændende. Så rejser du meget i dit arbejde;
med holdet og sådan?’
’Ja, det bliver jo til nogle udekampe og heldigvis også nogle
spændende steder i Europa.’
Lyder samtalen herover som en klassisk: ’Goddaw mand. Økseskaft’-samtale, der virker lidt for kunstig til at være sand? Og
bliver det mere urealistisk, når samtalen finder sted i en kontekst
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af udvikling af ledelse i det offentlige? For det er dér, samtalen
herover foregår – på et ledelsesudviklingsseminar for 32 ledere i en
dansk kommune. Katrine, der præsenterer sig som hotelejer, skal
de næste 2 dage hjælpe lederne med at udforske nye, tillidsbaserede ledelsesmuligheder i en hverdag, som opleves presset, stresset
og fyldt med krav fra lovgivning, borgere og politikere. Katrine er
ledelseskonsulent og derfor ikke hotelejer i virkeligheden. Det var
noget, hun som barn drømte om at blive. Troels er leder i kommunen og derfor heller ikke professionel fodboldspiller. Det er bare
noget, Katrine og Troels leger som en del af en præsentationsleg,
der får lederne til at løsne lidt op og nærme sig hinanden på en ny
måde. Og alligevel er der en dybere mening med denne leg og de
andre lege, vi bringer i spil i facilitering, som rækker langt ud over
evnen til blot at ’løsne op’.
Det, facilitator i eksemplet herover skal hjælpe med, er, at lederne i kommunens ældreforvaltning sammen skaber grund for et
organisatorisk nybrud, der kan fremme et nyt strategisk ledelsesgrundlag, nye jobfunktioner og samarbejdsrelationer for lederne.
Gennem en kreativ og reflekterende proces udforsker og afprøver
deltagerne, hvad mulige ændringer kan betyde i praksis. Dette gør
de igennem legens fiktive rum og dermed i det parallelunivers, som
legen tilbyder, før beslutninger træffes, og hverdagens konsekvenser
sætter ind (Thorsted, 2013).

Organisatoriske nybrud – faciliteringens anledning

Vi taler om organisatoriske nybrud, når det, vi som facilitatorer
skal hjælpe med, er at skabe nye innovative løsninger på organisatoriske problemstillinger. Innovation forstår vi overordnet som den
proces, der tilvejebringer en ny, værdiskabende løsning på en problemstilling, hvor værdi både kan være økonomisk, social, kulturel,
mellemmenneskelig og samfundsmæssig (Darsø, 2011). Innovation betegner også en proces, der med Schumpeters ord indebærer, at
man arbejder ’i en strømhvirvl af kreativ ødelæggelse’ (Schumpeter,
1942, s. 82), som er nødvendig for at udvikling kan ske. Organisatoriske nybrud og dermed udvikling af nye måder at se sig selv på
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som organisation ser vi således lig med afvikling af gamle rutiner
i en dynamisk proces samtidig med opkomsten af nye muligheder.
Organisationstænkeren Scharmer udvikler denne tanke til også
at relatere sig til innovation i ledelsesprocesser, såkaldt ’social teknologi’ (Scharmer, 2007). Social teknologi betyder, at man forholder
sig til hinanden gennem en social proces og forsøger at aktivere bestemte perspektiver, værdier og aktører i det sociale rum ( Jöhncke,
Svendsen & Whyte, 2002). Scharmer tydeliggør, at ønsket om innovativ fornyelse i ledelses- og samarbejdsprocesser kræver, at man
er i stand til at ’give slip’ på forældede tænke-, føle- og handlevaner
for at ’tage imod’ emergerende nye muligheder. Med Scharmer bliver det således tydeligt, at innovation i ledelse og organisationsudvikling er svær og kompleks, da det netop ikke er et håndgribeligt, teknologisk produkt, der skal udvikles og tages i brug ’udenfor
en selv’. Social teknologi udspringer af individet og gruppen og
lægger op til grundlæggende ændringer af transformativ karakter.
Ved transformation forstår vi læreprocesser, der gennemtrænger
og omstrukturerer tidligere forståelses- og handlemønstre og får
eksistentiel betydning (Thorsted, 2018; Darsø, 2011, s. 86). Darsø
argumenterer for, at transformativ læring i særlig grad kan opstå i
innovationsprocesser, der involverer æstetiske læreprocesser og leg,
hvor appellen til sanser og følelser åbner for nye erkendelsesformer
og bevidsthedskanaler (Darsø, 2011, s. 181). Ift. legen ser vi transformation ske som eksistentiel læring, der har knyttet en særlig
visdomsdimension til sig (Thorsted, 2018).
Organisationer og grupper udvikler primært deres kommunikation, så vante mønstre blot overfladisk justeres (Argyris & Schön,
1996; Eisenberg & Goodall, 2001). Det er derimod vanskeligt for
grupper at ændre deres kommunikationsmønstre mere fundamentalt, da individuelle og gruppedynamiske forsvarsrutiner træder i
kraft (ex. Argyris & Schön, 1996; Scharmer, 2008). Det betyder, at
facilitering skal kunne håndtere de vanskelige gruppeprocesser, der
kan være i at ændre egne og fælles vaner og mønstre. Med Scharmers ord, skal gruppen hjælpes til at ’slippe’ trygheden og forudsigeligheden i de vante mønstre og ’tage imod’ nye, mulige løsninger;
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en proces, der både afvikler og samtidig udvikler gruppen. Facilitering til nybrud indebærer derfor, at man som facilitator skal hjælpe
gruppen både destruktivt og produktivt, hvilket legen har vist sig
velegnet til (Thorsted, 2011).

Leg i professionel praxis

Leg er et grundlæggende livsfænomen, som hører til det at være
menneske uanset alder, køn, religiøs overbevisning eller kultur. Eller sagt mere filosofisk, leg er at leve og udvikle sig livet igennem
– også som voksen (Huizinga, 1993, Thorsted, 2011). Organisationshistorisk kan legen spores helt tilbage til 1860, hvor den første
danske firmasportsforening blev etableret (Andersen, 2008). Fra at
være fællesskabende, udviklede legen sig over årene til også at blive betragtet som et læringsredskab underlagt stram kontrol, hvor
fokus primært var på leg som et værktøj og middel til at opnå noget ganske bestemt. Siden 1980’erne har der fundet en opblødning
sted, og i dag er legen langt mere frisat, og anerkendes for sin egen
værdi og ikke ’blot’ som et redskab for noget andet (Karoff, 2013;
Thorsted, 2011; Schumann, 2014; Mouritsen, 2001). Legen er sin
egen – også når man ønsker at bringe den i spil ift. innovation,
kommunikation, samarbejde, læring eller personlig udvikling.
Når vi taler om at ’bruge’ leg ift. organisatorisk nybrud, ser vi det
derfor ikke som et spørgsmål om leg som en teknik eller et redskab,
men en særlig praxis, der kan have en eksistentiel betydning. Legen
i sig selv kan aldrig være formålsstyret. Det kan kun rammen for
processen som helhed.
”Når vi står i en ’praksis’, er vi formålsrationelle. Det, vi gør, gør
vi for at opnå noget andet. En murer samler mursten for at bygge et
hus. Når vi står eller er i en ’praxis’, derimod, gør vi det, vi gør, fordi
det har en værdi i sig selv, som f.eks. leger, elsker, maler eller går
en tur i skoven. ’Praxis’ er knyttet til den eksistentielle dimension i
tilværelsen” (Hansen, 2008, s. 11).
Den tyske filosof Hans Georg Gadamer taler om leg som en
ontologisk hændelse, der overgår en, når man åbner sig for den
(Gadamer, 2007). Ved at give sig hen til legen, ledes man hen mod
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en forbindelse til og med verden, hvor ens normale rationaler og
nyttetænkning er sat ud af spil. I legen er man til stede på en nærværende, lyttende, sensitiv og selvforglemmende måde, der kan lede
til nye måder at se og forstå verden på. Med reference til Gadamer
kan legen også beskrives som en dialogisk og hermeneutisk praxis,
som hjælper os til både at forstå os selv, hinanden og verden.
Leg er både en måde at forstå verden på og samtidig en måde at
skabe verden påny i legens hengivende, eksperimenterende væsen.
Epistemologien dækker på den måde også viden, der ikke er konceptualiseret endnu, men findes som ’tilblivende’ og emergerende
viden i non-verbale og ofte æstetiske former (Schumann, 2017).
Nogle gange betyder leg ren og skær god energi, glæde, et lille
frirum eller mellemøjeblik. Andre gange leder leg til ny kognitiv
erkendelse eller læring og skaber ny viden. Og enkelte gange er
der tale om en eksistentiel transformativ læring (Thorsted, 2018).
Leg som praxis kan således lede til ikke kun ny viden og kreativitet,
men også til personlig og gruppemæssig transformativ læring.

Facilitering med leg som en særlig praxis

At facilitere kommer fra det latinske ord ’facile’, som betyder let. Vi
forsøger således som facilitatorer at gøre ’noget’ lettere for grupper
af mennesker. Det gør vi ved at skabe mulighed for meningsfulde dialoger, hvor erkendelse og forståelse i modsætning til forklaring, diskussion og planlægning, kan opstå. Dialogen ser vi som
en samtale med særlige kvaliteter i udforskningen af samtalens
indhold, deltagernes relationer i samtalen (Alrø, Billund, Dahl &
Schumann, 2017, s. 271-2) og ift. ’Sagen selv’ og dermed det, vi
sammen søger at blive klogere på (Hansen, 2008). Scharmer (2008)
beskriver dialogen som en særlig opmærksomhed væk fra en kynisk og faktuel opmærksomhed på samtalens indhold og hen til
en sansemæssig og empatisk opmærksomhed på både indhold og
deltagere. Og som vi ser det, kan dialog gennem leg også være med
til at skabe nye fremtidsforestillinger og en eksistentiel berørthed
gennem de sanse- og følelsesmæssige oplevelser, legen giver.
Når Katrine får gruppens deltagere til at præsentere sig gennem
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deres barndomsdrøm om erhverv, kommer deltagerne ofte til at
mærke i både krop og sind, hvad de var tiltrukket af ved den drøm.
Og ofte lader hun dem efterfølgende tale sammen om, hvad deres
nuværende job og livssituation har til fælles med barndomsdrømmen; en samtale der tit bibringer en ganske særlig ydmyghed overfor
livets udvikling og en følelse af at se hinanden fornyet med hjertets
og empatiens øjne. Troels opdager eksempelvis, at han har fodboldspillerens ’drive’ og ønske om at vinde sammen med ’sit hold’ i sit job
som leder, og det giver fornyet mening for Karina, som arbejder med
Troels til daglig og drømte om at blive arkæolog og nu elsker detaljerne i arbejdet med vagtplanlægning og personaleudvikling.
Legen er en invitation til en åben dialog, der åbner op for fantasi, følelser, et særligt fællesskab og eksistentielle indsigter. Det,
at lederne i eksemplet skal have nye jobfunktioner og indgå i ny
samarbejdsrelationer er ikke kun en praktisk udfordring. Det kan
i høj grad også indvirke på den måde, de oplever sig selv og deres
(arbejds)liv på. Legen som dialogmediator kan hjælpe dem til at
tale med hinanden, se hinanden, sig selv og livet på en ny måde.

Faciliteringskompasset

Vi finder det ofte givende at arbejde med metaforer i facilitering,
fordi metaforer hjælper os til at udforske og begribe verden på ny.
Gennem metaforen ”bruger man således noget kendt til at forklare
eller beskrive noget ukendt” (Greve & Hildebrandt, 2012, s. 37). Således også her, hvor vi gennem metaforen faciliteringskompasset
(figur 1 og 2), undersøger, hvordan vi arbejder med grupper, processer og os selv som facilitatorer i den ramme, den organisatoriske
opgave og kontekst udgør.
Faciliteringskompasset ser vi som facilitators navigationsudstyr,
når hun skal hjælpe en gruppe med at finde vej til et organisatorisk
mål. Målet og den ønskede proces kan forlods være velbeskrevet
som fx ’at skabe mulighed for mere tillidsbaseret samarbejde på
tværs af organisatoriske skel’ og kan umiddelbart anskues som et
akkurat landkort med et præcist angivet pejlingsmål. Men i praksis
svarer kortet sjældent fuldstændig til det terræn, vi træder ind i
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som facilitatorer. Som enhver, der har gået efter kort og kompas
har erfaret, er det ikke kortet, der ER terrænet. Kortet bruges kun
til at skabe og fastholde pejlingen i forhold til at finde vej til målet.
Kompasset er selve det uundværlige navigationsredskab til at skabe, finde og fastholde orienteringen.
Figuren herunder viser forholdet mellem kort og kompas, hvor
kortet skal forstås som den organisatoriske kontekst faciliteringen
relaterer sig til, og hvor kortet metaforisk set har et punkt som
faciliteringsmål.

F
G

P
Figur 1: Faciliteringskompasset på kortet

Facilitator er hele tiden via kompasset i kontakt med målet for
løsningen af opgaven, også selvom vi betragter målet som plastisk
(March, 2008). Eller som Bastian skriver; ”at vi har perfektion som
reference, hvilket betyder, at vi hele tiden i skabelsesprocessen er i kontakt med målet, selvom det ikke findes. Det er ikke skabt endnu” (Bastian, 2011, s. 254). Det betyder, at facilitering ikke er, at gruppen
finder en allerede eksisterende vej, men at gruppen selv formår at
skabe deres egen vej undervejs i processen.
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Figur 2: Faciliteringskompasset

Kompasset består af et kompashus med tre centrale elementer:
• Gruppen: at have fokus på gruppens mulighed for at udvikle sig
og løse deres opgave
• Processen: at arbejde med processen i kraft af teknikker, værktøjer og metoder.
• Facilitator: at være opmærksom på sig selv som facilitator og
bruge sin viden, erfaring og intuition.
Kompasnålen er den evigt bevægende og justerende dynamik i relation til kompas, kort og terræn, der skaber faciliteringens praxis. Som
praxis indebærer facilitering, at facilitator er i stand til afbalanceret og
kreativt kursholdende, løbende at kunne justere dynamikken mellem
disse tre elementer på en måde, så gruppen ikke blot ’når i mål’, men
også opnår en form for fornyet visdom om deres liv og virke sammen.
Faciliteringskompasset viser, at faciliteringen hele tiden er en
vurdering af, hvordan kompasset lige nu bedst kan drejes i relation til opgaven og konteksten. Gruppens dynamik og samarbejde
er fundamental i faciliteringen; men lader facilitator gruppedynamikken fylde for meget i form af teambuildings-lege, træner man
nok gruppedynamikken, men mister fokus på den organisatoriske
opgave. Lader facilitator sin egen rolle få for meget plads, risikerer

148

hun at dominere og forhindre deltagerne i selv at stå frem og tage
ansvar for den udforskende og skabende dialog. Og lægges der for
meget fokus på de teknikker og værktøjer, man bringer i spil, får
processen karakter af løsrevne øvelser.
Facilitering til organisatorisk nybrud fordrer ligesom kompasgang i ukendt terræn, at facilitator ikke blot har teknisk kunnen,
men også nærværende og intuitivt sanser og fornemmer landskabet, gruppen og har gehør for hvad næste træk kalder på.
I det følgende vil vi undersøge faciliteringskompassets tre elementer, gruppe, proces og facilitator for efterfølgende kort at diskutere dynamikken med kompasnålen.

Gruppe

Schuman definerer facilitering som ”serving the group in working
together to accomplish their task” (Schuman, 2006) og markerer
herigennem, at der eksisterer adskillelse mellem gruppe og facilitator. Ejerskabet til opgaven, som gruppen skal løse, ligger altid
hos gruppen ud fra en iboende ideologi i facilitering; nemlig at
gruppen selv har de viden- og beslutningsmæssige ressourcer, der
skal bruges for at lykkes med opgaven. Facilitering handler, som
Doyle pointerer herunder, om at forløse gruppens transformative
formåen gennem etablering af en fælles opmærksomhed og lyst til
at møde hinanden med åbenhed, tillid og mod til at adressere og
løse opgaven på en nytænkende måde:
”We are talking about unleashing the transformative power
of face-to-face groups, first to raise awareness and evoke mutual
compassion, and then – potentially – to embolden participants to
align their aspirations and undertake new, jointly developed actions
that aim, with hope and courage, to address, and even resolve, the
worlds’ toughest problems” (Doyle, 2014, xxvi).
Ønsket om fællesskab kan faciliteringsmæssigt spores helt tilbage
til de gamle naturfolk, som brugte bålet som samlingspunkt, hvor
man lyttede til hinanden, tog beslutninger og ærede det spirituelle.
”A circle is not just a meeting with the chairs rearranged. A circle
is a way of doing things differently than we have become accusto-
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med to. The circle is a return to our original form of community as
well as a leap forward to create a new form of community” (Baldwin, 1994, s, 26).
I vores tilgang til facilitering er det legen og ikke cirklen om bålet,
der er med til at føre gruppen hen mod et særligt fornyet og fornyende fællesskab, som vi inspireret af både Bastian og Scharmer benævner et skabende fællesskab karakteriseret ved mellemmenneskelighed
og emergens. Gruppen retter sig gennem leg mod en fælles oplevelse
og bliver i leg båret af en særlig ånd, autenticitet, åbenhed, kreativitet,
nærvær og mod til at udforske og give sig hen til noget, der rækker ud
hverdagens vaneopfattelser (Thorsted, 2016). Fokus flyttes fra ’jeg’ til
’vi’, fordi legen er et fælles anliggende, hvor de særlige egenskaber, den
anden bringer med sig, værdsættes, og man bliver hinandens skæbne
på ærlig og ikke forstilt eller manipuleret vis (Thorsted, 2017).
I relation til faciliteringskompasset handler det således om at
stimulere fællesskabelse, så alle oplever sig væsentlige i forbindelse
med opgaven og hinanden.
Som vi tidligere har redegjort for, implicerer organisatorisk nybrud som opgave ’kreativ ødelæggelse’ af organisationens mønstre
og vaner i samarbejde- og ledelsesprocesser. Det betyder, at gruppen skal hjælpes både destruktivt og produktivt med at bryde egne
samarbejdsmønstre og skabe nye. Kommunikationen i gruppen
balancerer dynamisk mellem træghed og fornyelse, hvor trægheden sikrer gruppens tryghed og består af forudsigelige mønstre i
kommunikationen; fornyelsen sikrer gruppens udvikling og består
af mønsterbrud (Eisenberg & Goodall, 2001).
Pointen er, at balancen er selvopretholdende. Hvis facilitator fører gruppen mod fornyelse, og det er jo netop opgaven i organisatorisk nybrud, men bryder de forudsigelige mønstre for voldsomt,
vil gruppen reagere med at skabe mere træghed og opretholde sine
kommunikationsmønstre og forsvarsrutiner (Argyris & Schön,
1996). Faciliteringen må altså medvirke til at opretholde en sund
balance, hvor fornyelse og mønsterbrud afstemmes med genkendelige mønstre (Schumann, 2017). Katrine kalder dette at facilitere
’lige på vippen’ (figur 2):
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træghed

fornyelse

kommunikationen i organisationen

Figur 3: Facilitering ’lige på vippen’ (Schumann, 2017).
Leg kan hjælpe gruppen og facilitator til at balancere lige på vippen, fordi legen i sig selv er både kendt og ukendt. Eksempelvis gør
præsentationslegen det, at den reproducerer det kendte – at man
præsenterer sig, når man mødes, og det ukendte og overraskende
– at man skal præsentere sig på en uvant måde som sin barndomsdrøm om erhverv. Lege har ofte regler, der hjælper balanceringen
af træghed og gør det trygt at gå ind i det ukendte.
Faciliteringskompassets gruppefokus hjælper facilitator til at stimulere mønsterbrud på en legende og ikke-truende vis for deltagerne, både som gruppe og individ.

Proces

Faciliteringskompasset bruger ’proces’ til at orientere sig mod hvordan, facilitator kan bevæge gruppen mod målet. Hovedparten af
litteraturen om facilitering fokuserer primært på procesfaser og
værktøjer som teknikker (Mahal, 2014; Obel Høier, 2011; Byrge
& Hansen, 2013; Senge, Kleiner, Roberts, Ross, & Smith, 1994).
Når leg bringes på banen, er der typisk fokus på leg som en enkeltstående aktivitet, hvor legen har en særlig funktion som f. eks.
icebreakers eller energizers. Der mangler ofte en dybere forståelse for og udredning af epistemologien bag leg og den ontologiske
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sandhedserfaring, som vi tillægger legen. Leg som en aktivitet eller
enkeltstående handling kan derfor let risikere at ende som et kreativt hverdagsbrud (Thorsted, 2013), hvor man gør noget andet, end
man plejer, men uden at nå hen til et skabende fællesskab og den
dialogform, vi lægger op til.
Ann Charlotte har udviklet FIE som en innovations- eller
forandringsskabende model med den iboende filosofi, at man
først må ’forløse’ en gruppes potentialer, før denne kan ’løse’ en
given opgave (Thorsted, 2013). Det, FIE understøtter, er ikke en
lineær videnskabelsesproces, men udvikling af en kontemplativ
nærværsfølelse (Scharmer, 2008), en fænomenologisk sensitivitet
og et særligt legefællesskab (Thorsted, 2016). Gruppen hjælpes til
at blive stemte for indtryk og blive nærværende og sansende over
for det, der sker her-og-nu i deres egen livsverden og konkrete
organisatoriske praksis på en fordomsfri og indlevende måde. Det
fordrer, at både gruppe og facilitator tøjler deres vante handleog løsningstrang og giver tid til, at indtrykket kan udvikle sig og
intuitionen få plads. Og ikke mindst skal gruppen og den enkelte
have tid til at stille spørgsmål til egne antagelser og taget-for-givetheder undervejs.
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Figur 4: FIE (Thorsted, 2013)
Dette afsnits ærinde er at fremhæve legen som en særlig faciliterende kraft i de tre faser i modellen (figur 3), der er forløsende
for gruppens skabende fællesskab i relation til den organisatoriske
opgave og kontekst, nemlig Forbindelse, Indtryk og Emergens.
’Forbindelse’ i FIE handler om, at deltagerne begynder at opdage, hvilke ressourcer og potentialer gruppen har sammen, og at de
begynder at forbinde sig til den organisatoriske opgave og dermed
rammen for processen, som er blevet afklaret i ’Rammesætningen’.
Leg kan hjælpe til at visualisere og tydeliggøre opgaven gennem
eksempelvis rollespil, brug af LEGO-klodser, metaforer, histo-
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riefortælling og meget andet, samtidig med at legen hjælper til at
nedbryde vanemønstre og skabe nye mulige mønstre.
Legen, hvor lederne præsenterer sig som deres barndomsdrøm
og efterfølgende reflekterer over, hvor drømmen er blevet til virkelighed, er en leg, der kan støtte deltagerne i Forbindelsesfasen. I legen er vi hinandens kammerater og vil hinandens bedste (Thorsted,
2013), hvilket har en afgørende betydning for gruppens udvikling
og udforskningen af, hvad der sker, når man har tillid til, at den
anden ikke er ude på at snyde, vinde, manipulere eller kontrollere.
Når vi leger møder vi hinanden på en åben, autentisk, fordomsfri
og selvforglemmende måde.
I Indtryksfasen skabes og indkredses indtryk, der kan inspirere
til nye muligheder. Processen understøtter her, at særlige tematikker eller grene af opgaven bliver udfoldet, uddybet og udforsket,
uden at deltagerne går i løsningsmode. Gennem legen frisættes
deltagerne og deres forståelseshorisont og samtidig tilbyder legen
en palet af udtryksmuligheder (Thorsted, 2017).
Lederne i eksemplet arbejdede i indtryksfasen med at omskabe
indtrykket af deres politisk vedtagne værdigrundlag og ledelsesstrategi i flere forskellige lege. Hvis man leger, at man er en bager,
en rocker og en spejder, og at man sammen udforsker værdigrundlaget i kommunen, kommer der nye indsigter frem, der kan vise sig
væsentlige. Og hvis man prøver at forme en karton-skulptur der
udtrykker de usikkerheder, kan opleves i alt det nye, kan det være,
at man opdager helt nye bagveje og udveje for usikkerheden. Fælles
for legene i indtryk-fasen er, at de er forløsende for nye indsigter
og forståelser, der ikke nødvendigvis er sprogliggjort endnu (Schumann, 2017).
I fasen for ’Emergens’ spørger facilitator ind til de antagelser, der
tages for givet af gruppen i de visualiseringer, modeller og dialoger,
der har fundet sted. Gruppen tilbydes at forholde sig refleksivt og
kontemplativt til de indtryk, de har fået i relation til den organisatoriske opgave. Bastian taler om emergens, som der hvor ’mysteriet
toner frem som en helhed’, som er langt mere omfattende end enkeltdelene (Bastian, s. 252).”Et mesterværk viser sig ved, at så man-
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ge forskellige musikere kan finde deres egen konsistente og fuldkomne
forståelse, som levendegør værket” (Bastian, s. 253). Eller sagt på en
anden måde; i emergens fasen begynder de mange indtryk at samle
sig i en ny form.
Katrine har oplevet ledere fortælle om emergensfasen, efter en
indtryksfase, der indeholdt lege med papkasser, farvet papir og limpistoler: ”Vi så alle ind i kasserne og det var ligesom waauw – er det
vores børnehave, der ser sådan ud i fremtiden” (Schumann, 2017, s.
220). Det, lederne så var IKKE en konkret figur eller et dukkehus
af deres børnehave, men derimod meget abstrakte, non-figurative
dekorationer af krøllet papir, snørkler og piberenser-klaser. For en
udenforstående kunne det være vanskeligt at tyde betydningen af
det skabte, da viden her var non-verbal og lokal. Ann Charlotte
beskriver derfor også de visualiseringer, der skabes undervejs i legende processer, som familieportrætter, der bærer indsigter med sig
for de involverede (Thorsted, 2013). Men for udeforstående udgør
de ene og alene en fysisk repræsentation uden dybere indhold. For
lederne udgjorde kasserne et muligt fremtidscenarie, som de havde
skabt i fællesskab, og som de nu kunne reflektere igennem.
De sidste faser i FIE-modellen udgør ’Ideudvikling’ og ’Høst’
som afslutter den samlede faciliteringsproces, så der er noget konkret at bringe med videre fra processen. Lederne i børnehaven
ovenfor fortæller direkte videre fra eksemplet: ”Waauw … og vi begyndte at skrive det hele ned på post-its som specifikke handlinger og
mål” (Schumann, 2017, s 220).
I faciliteringskompasset skal proces ikke ses som lineær og faseopdelt, men som det, der organisk udspiller sig og ændres undervejs, i takt med at både facilitator og gruppe lærer terrænet at kende
og finder deres egen vej til målet.
Processen kan være inspireret af mange andre teknikker og metoder. Det afgørende er ikke teknikken eller den konkrete leg, men
det at deltagerne lader sig gribe af legen og på den måde bliver
hjulpet gennem processen på en kreativ, fællesskabende og dialogisk måde. Det kræver ikke en stor og velordnet værktøjskasse, men
snarere at facilitator har blik for både gruppen og legens væsen og
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bruger sin egen kreativitet til at udvikle legen sammen med gruppen.

Facilitator

Facilitator er den person, der har ansvaret for at hjælpe og støtte
gruppen i deres samarbejde om opgaven, og som udvælger, introducerer, styrer, justerer og ændrer processen. Det betyder naturligt,
at facilitator skal have viden og erfaring i relation til både gruppedynamik og processtyring. Litteratur om facilitering har ofte sit
fokus på disse to felter og dermed på facilitator som en funktion,
men sjældent på facilitator som person. Vi mener, at facilitator i
høj grad deltager i faciliteringen ikke blot med sin professionelle
faglighed, men også som et menneske med følelser, tanker og værdier. Derfor indgår ’facilitator’ sidestillet i faciliteringskompassets
kompashus med ’gruppen’ og ’proces’, og ikke blot som den, der
holder kompasset.
Ofte beskrives facilitator som en funktionel procesleder, og det
betones, at facilitators kommunikation og ageren kan skabe modstand i gruppen, der kalder på konflikthåndtering, samt etisk og
moralsk opmærksomhed (Obel Høier, 2011; Mahal, 2014).
Som vi tidligere har beskrevet, sker facilitering af organisatoriske nybrud ’lige på vippen’ af gruppens vante og trygge mønstre,
og legen kan skabe det mønsterbrud, der kan give en åben, tillidsfuld, undersøgende og nærværende dialog. Facilitator kan dog
opleve selv at balancere på en knivsæg, for hvis gruppen finder legen for mønsterbrydende og fjollet, risikerer man at legen fremmer
træghed og modstand og underminerer facilitors rolle (Schumann,
2017).
Ghais, som selv er facilitator, ser facilitering som et mere personligt møde mellem gruppe og facilitator og stærkt tilknyttet facilitators personlighed og egne værdier (Ghais, 2005). Særligt finder
hun, at facilitators troværdighed, autenticitet, tillid, nærvær og ro er
afgørende for, at faciliteringen lykkes. Derfor anbefaler hun, at man
som facilitator ikke kun kigger ud mod gruppen og værktøjerne,
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men også ind i sig selv, sine egne dybereliggende overbevisninger
og motiver.
Vi forestiller os, at hvis man som facilitator ikke selv kan lide at
lege og give sig hen til legens uforudsigelige væsen, vil man sandsynligvis ikke kunne facilitere leg på en autentisk, troværdig og tillidsskabende måde, og dermed give legen den nødvendige plads.
Risikoen bliver da, at legen i sig selv underminerer processen og
skaber modstandsfyldte reaktioner i gruppen og hos facilitator selv.
Derfor må vi søge at skabe tillid til, at det, der opleves som legens
kaos og fjolleri og kan udløse ængstelse, kan indeholde vigtige, spirende nye forståelser. Facilitator må være nænsom og ydmyg omkring om dette. Det er her, facilitators personlige måde at forvalte
rollen på bliver væsentlig, idet der ikke blot er tale om en funktionel praksis, men en særlig autentisk værensform og dermed praxis,
der fordrer et særligt gehør for gruppen, processen og øjeblikkets
kalden.
Facilitator skal således have viden om og erfaring i det at facilitere gruppeprocesser og kunne håndtere de mange dynamikker,
der er i og på spil. Og ikke mindst kunne facilitere gennem leg,
hvor legens eget væsen får plads. Hun skal føle sig tilpas med den
uforudsigelighed og usikkerhed, der er en naturlig del af legen og
processen som helhed, når man ikke skal være ekspert på indholdssiden. Og hun skal være i stand til at bruge sin intuition forstået
som en selvstændig sansestyret erkendelse præget af nærvær, der
er forskellig fra fornuft og kognitiv indsigt, og som ikke først har
været gennem en rationel tænkning (Bukdahl, 2012). Som facilitatorer oplever vi, at det er reglen mere end undtagelsen, at vi ikke
blot justerer lidt, men i større grad ændrer vores forberedte plan i
løbet af faciliteringen. Vi tager konstant pejling i dynamikken mellem elementerne i faciliteringskompasset i relation til målet med
opgaven og lader denne lydhørhed guide os til nye valg gennem
intuitionen.
Facilitator er altså del af selve kompashuset, ligestillet med gruppen og processen, som elementer faciliteringen løbende tager pejling på i vejen mod opgavens mål. Facilitator navigerer således efter
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et mål og finder en vej sammen med gruppen, hvor hendes egne
værdier, erfaringer og præferencer er med til at guide hende og
gruppen. Facilitator er på den måde en del af det faciliteringskompas, hun også selv holder, og ikke adskilt fra det. Det fordrer selvfølgelig eftertanke og refleksion over facilitators egne reaktioner,
som eksempelvis kan bearbejdes gennem feedback og supervision.

Kompasset som faciliteringspraxis

Det er faciliteringskompasset og den dynamik, der opstår i forholdet mellem gruppe, proces og facilitator, der leder hen til løsning
af en given organisatoriske opgave. Faciliteringskompasset viser os
således metaforisk, at facilitering hverken er adskilt fra den omverden, den finder sted i, eller er styret af den. Kompasset hjælper os som facilitatorer til at finde vej, holde retning, også selvom
terrænet viser sig meget anderledes end kortet. Nålen gør os hele
tiden opmærksom på, at vi må finde vej i den rette balance mellem
gruppens sociale dynamik, processen og faciliteringsværktøjerne og
dem, vi selv er som facilitatorer og det, vi kaldes af. Kompasnålen
er den evigt bevægende og justerende retningsgiver i relation til
kompas, kort og terræn.
I vores faciliteringspraxis ligger der en tro på emergens. At noget vil emergere frem, når vi sammen får etableret en fælles kraft
deltagere og facilitator imellem. Det magiske øjeblik i facilitering
er, når summen af enkeltdelene forstået som særinteresser, personlige indsigter, individuelle forståelser og erkendelser pludselig giver
mening, skaber en ny helhed og dermed et nyt ståsted, en ny forståelse, der løser den organisatoriske opgave innovativt og forløser
os som mennesker.
Det er en vigtig pointe i facilitering af nybrud, at emergens ikke
kan planlægges og styres, men kun kan søges fremelsket. Konsekvensen af denne praxis for os som facilitatorer er, at vi må acceptere, at vi til dels er uden kontrol af det resultat, vi hjælper gruppen
med at skabe, hvilket fordrer, at vi også som facilitatorer må slippe
vores egne forventningsmønstre og detailplanlægning for at kunne
tage imod, det, der dukker frem. Scharmer benævner dette ’give
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slip – tage imod’ for ’presencing’, som er sammensat af presence
(nærvær i den forstand at man er opslugt af nuet) og pre-sense (at
være sansende og intuitivt fornemmende) (Scharmer, 2007).
Konsekvensen af denne praxis er, at der ikke blot skabes adgang
til nye emergerende muligheder, der vedrører gruppen, processen
og den organisatoriske opgave, men at facilitator også får fornyet
adgang til sig selv og sine egne livsmuligheder.

Afrunding

Vi har i dette kapitel fremlagt faciliteringskompasset som afsæt for
en faciliteringspraxis, hvor legen kan være med til at skabe organisatorisk nybrud. I kraft af faciliteringskompasset taler vi ikke om
en direkte målstyret udvikling af organisatoriske forandringer, men
om transformationer, der har sit afsæt i kontemplativ nærværsfølelse, skabende fællesskaber og åbne og kreative dialoger, der kan føre
til fornyet visdom og innovation.
Faciliteringskompasset ser vi som en hjælp til at balancere, udforske og skabe retning, når vi som facilitatorer påtager os opgaven
at hjælpe grupper til at løse opgaver i en organisatorisk kontekst.
Dette gøres gennem en balancering mellem gruppe, proces og facilitator, hvor målet aldrig mistes af syne, selvom det heller ikke
findes endnu. Det er en del af selve det emergerende og naturen
af den skabelsesproces, som vi er optaget af. Vi skelner i kapitlet
mellem en formålsrationel praksis, hvor gruppe, proces og facilitatorer er midler til at nå et specifikt organisatorisk mål med og så
den faciliteringspraxis, vi repræsenterer, hvor facilitering gennem
leg er med til at fremkalde ontologiske øjeblikke med en særlig
sandhedserfaring, der kan sætte eksistentielle spor og skabe organisatoriske nybrud og innovation.
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