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Mange virksomheder har oplevet, at topledel-
sen udstikker en ny strategi, men ikke har gjort
sig ret mange tanker om, hvordan den skal gen-
nemføres. Inden resultatet er nået, har topledel-
sen kastet sin interesse på noget nyt. Bogen
”Strategisk aktionslæring” sætter proceskonsu-
lenten i centrum og beskriver, hvordan medar-
bejderne kan kompetenceudvikles samtidig med,
at organisationen udvikler sig.

Aktionslæring betyder kort og godt, at man
lærer gennem sin praksis parallelt med, at man
forbedrer sin praksis. Strategisk aktionslæring er
en fleksibel metode. Når en virksomhed skal
udvikle sig, handler det ikke bare om hurtigt at
nå et resultat. Målet er at få medarbejdernes

viden i spil og skabe læring undervejs. Processen
er i centrum, selv om resultatet selvfølgelig er
afgørende.

Forfatterne gennemgår grundlag og principper
for strategisk aktionslæring samt beskriver, hvor-
dan man kan arbejde med strategisk aktions-
læring i praksis. Bogen er god at have ved hånden
for de ledere og konsulenter, som skal være de
udførende i et udviklingsprojekt. 

Kerneprincippet i strategisk aktionslæring er,
at læring foregår på jobbet i den kontekst, hvor
der er behov for læringen. En aktion er den
handling i praksis, som hver enkelt deltager har
sat sig for at udføre mellem aktionslæringsmø-
derne i gruppen. Aktionerne skal have en ekspe-
rimenterende karakter ved at udfordre vanlig
praksis.

Bogen er en af de bedste, jeg har læst længe,
målrettet de ledere og konsulenter, der skal stå
for udvikling. 

Den indeholder også en særdeles interessant
beskrivelse af, hvordan A.P. Møller - Maersk har
arbejdet med aktionslæring. Organisationspsyko-

log Petrina Knowles Gjelstrup har fået
tildelt hele kapitel seks til at berette
om dét, der blev kaldt ”The Maersk
Way of Winning” – et udviklingspro-
jekt, som understøttede ledernes
arbejde med at omsætte strategi til
handling, og som skulle kunne bruges
på tværs af hele koncernen. Mærsk-
projektet definerede tre væsentlige
udfordringer:

1. At definere de rigtige projekter.
2. At skabe balance mellem læring og
resultater.
3. At afgrænse nærmeste leders rolle i
forløbet.

Opmærksomhedspunkter er rele-
vante for alle virksomheder, der arbej-
der med udviklingsprojekter. Ofte
kaster man sig hovedkulds over at
realisere for mange projekter på en

gang i stedet at få defineret og udvalgt de vigtig-
ste. 

At afgrænse nærmeste leders rolle i forløbet er
et af hovedpunkterne i strategisk aktionslæring.
Den nærmeste leder har en central rolle i forhold
til at implementere det, som deltagerne lærer.
Lederrollen skal derfor fra starten være tydeligt
defineret, og lederen skal forpligte sig på denne
rolle, mener forfatterne. De foreslår, at der aftales
en kontrakt, som løbende kan revideres, om rol-
lerne i projektet. Hvis målene er defineret i sam-
spil mellem medarbejder og nærmeste leder, er
der større sandsynlighed for, at nærmeste leder
forpligter sig på opfølgningen og bidrager aktivt
til at få projektet til at lykkes.

Bogen er topaktuel, fordi den er eksponent for
den aktuelle tendens inden for projektarbejde.
Forfatternes metode er den agile læreproces, som
er meget hot lige nu, og som betyder, at proces-
sen er dynamisk og bevægelig. Foranderligheden
indfanges og bliver løbende til input i den fort-
satte læreproces. Bogen bygger på Knud Illeris’
definition af læring, hvor læring er et spørgsmål
om kapacitetsændring hos den enkelte. 

Bogen anbefales hermed til proceskonsulenter,
projektledere og ledere, der arbejder med udvik-
ling. Den er velskrevet, brugbar og er godt illu-
streret af Maria Nyborg Matthiesen. Strategisk
aktionslæring er dog en tidskrævende måde at
arbejde på. Til gengæld giver den gode og hold-
bare resultater.
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”The Maersk Way of Winning” er et eksempel i en ny fremragende bog om aktionslæring, der handler om,
at virksomhedsudvikling og læring skal gå hånd i hånd.
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