
Workshop 

Anerkendelse 



Program 

 

 Kort oplæg om anerkendelsens tre ansigter i 
arbejdet: 

 Som afgørende for identitet og fællesskab 

 Som instrumentelt ledelsesværktøj 

 Som selvrealiseringsboble for medarbejdere 

 

 Arbejde to og to med at udpege og analysere 
anerkendelsesproblematikker i egen organisation 
samt overveje meningsfulde tiltag 

 

 Præsentationer i plenum og diskussion 



Anerkendelse som afgørende for 

identitet og fællesskaber 
 Axel Honneth: Kampen om Anerkendelse 

 

 Anerkendelse afgørende i tre sfærer: den intime, den 
retslige og den sociale 

 



Anerkendelsessfærer i arbejdet 
 Rettigheder 

 Er der et gennemsigtigt og retfærdigt system for rettigheder og 
pligter, eller bliver visse grupper juridisk/strukturelt hhv. privilegeret 
eller forfordelt? 

 Fx: Hvad betyder timeregistreringssystemet ift. retfærdighed 
sammenlignet med det oprindelige akkordsystem? 

 Privilegeres visse lærerprofiler som følge heraf – fx de 
pragmatiske frem for de kaldsorienterede? 

 
 Solidaritet 

 Har alle deltagere mulighed for at føle, at deres bidrag har værdi og er 
afgørende for fællesskabet, eller bliver visse 
grupper/aktiviteter/ydelser systematisk nedvurderet eller 
marginaliseret? 

 Fx: Hvad betyder presset på forberedelsestid for lærernes 
oplevelse af at blive anerkendt fagligt?  

 Eller hvad betyder retorikken omkring ‘ledelsesret’ ifm. OK13 for 
lærernes oplevelse af at blive værdsat som kompetente 
professionelle? 



Anerkendelse som ledelsesværktøj 

Smækfuldt af indre spændinger 

 ”Management by Recognition”  (MbR) er et felt i eksplosiv vækst 

 Chapman & White: The 5 Languages of Appreciation 

 Ventrice: Make Their Day! Employee recognition that works 

 

 Systematiseret ros. ‘Månedens medarbejder’. Gaver og ritualer der fejrer 
den gode indsats. 

 

 “Recognition that works does this: it energizes and revitalizes the workplace. It 
creates a loyal, motivated, and productive workforce. And a loyal, motivated, and 
productive workforce makes your job as a manager easier’” (Ventrice) 

 ‘reduce employee turnover’, ‘improve attendance and productivity’, ‘higher 
revenue and profit’, ‘decreased stress’, ‘increased competitiveness’, ‘improved 
morale’  

 

 Iboende spændinger: 
 Instrumentaliseret forventning om spontan anerkendelse fra ledelse 

 Oprigtig anerkendelse med den funktion at øge produktivitet og præstation 

 Når nogle fremhæves, træder andre i baggrunden. Hvem bliver set, og hvem 
bliver ikke set? Hvad gør dette ved fællesskabet? 

 Når anerkendelse bliver målet, daler den iboende motivation ift. arbejdet – jeg 
vil kun arbejde, hvis jeg får ros. Anerkendelse som selvumyndiggørelse 



Anerkendelse som selvrealiserings-boble 

 Tilbagevendende fantasi om personligt potentiale hos 
interviewpersoner:  

 »Jeg bliver kontaktet af en vigtig person. Han tilbyder mig et job, som han 
mener, at kun jeg kan klare. Jobbet kræver, at man finder på noget helt 
nyt og originalt. Opgaven skal være så svær, at jeg ikke helt ved, om jeg 
kan klare det. Men det beviser jeg så, at jeg kan, når jeg har kastet mig 
ud i det.«  

 
 MEN: De sidder i præcis sådan et job og vantrives i det. 

 
 

 Altså: Potentialefantasier som evig forskydning af 
nulsumsspillet fordring om prioritering og erkendelse af 
begrænsede ressourcer 
 



Anerkendelse som erstatning for ansvar 

 Anerkendelsen som erstatning for konkret afklaring af ansvar 
og ressourcer tjener til at understøtte fantasien om at blæse og 
have mel i munden. Den nærer nemlig et ønske om grænseløs 
vækst hos begge parter 

 

 Medarbejderens ønske er grænseløs personlig vækst uden 
omkostninger. Hun får via anerkendelsen tilsyneladende 
uafhængighed og beskyttelse på én gang  

 Ledelsens ønske er grænseløs organisatorisk 
vækst/effektivisering uden sammenbrud. Ledelsen kan 
tilsyneladende via anerkendelse tilbyde medarbejderne meningsfuld 
frihed og samtidig mobilisere grænseløs produktivitet 

 

 Både ledere og medarbejdere har altså en fantasi om vækst, der 
giver dem interesse i at lade anerkendelse erstatte ansvar.  

 



Anerkendelse og fantasien om 

grænseløse muligheder 

 

 

 ”Jeg kan simpelthen ikke forestille mig at stå op hver morgen og vide, at jeg skal ind 
på et arbejde, som jeg ikke synes er super-fedt. Det kunne jeg bare ikke. For 
fanden! Livet er jo.. man får kun én chance. Det skal være sjovt og stimulerende.” 

 

 ”Det skal altid være sjovt – og det skal være sjovt for mig! Det er det vigtigste 
kriterium.” 

 

 ”Jeg synes, det er vigtigt at blive udfordret hele tiden. Så snart jeg ikke bliver 
udfordret mere, så skrider jeg.  Så er jeg nødt til at komme videre. Hvis lederne ikke 
hjælper mig med at finde udfordringer, så må jeg udfordre mig selv og finde et andet 
sted hen.” 

 



Særlighed, potentiale og retten til udfordringer 

 

 

 “Hvis jeg havde Melissas job – bare at skrive artikler hver dag i fire år – det kunne 
jeg simpelthen ikke. Det er for meget af det samme. Det bliver for kedeligt. Så er jeg 
bare ikke glad, når jeg kommer hjem. Jeg er ikke begejstret. Faktisk bliver jeg rigtig 
ked af det i det lange løb. Jeg vil gerne komme hjem fra arbejde og tænke: “Wow, 
fantastisk!” 

 

 

 “[Hvis jeg ikke får konstante udfordringer], så spørger jeg mig selv: Hvad laver jeg 
her? Jeg kan så meget mere. Det er ikke rimeligt. Jeg føler ikke, at mit potentiale 
bliver rigtigt udnyttet. Og så føler jeg ikke, at mine evner bliver anerkendt.” 

 



Samspillet med lederen 
 

 Mit arbejdsliv er virkelig meningsfuldt, når jeg føler, at jeg udvider mig som person; 
at jeg bliver et større menneske; at jeg lærer noget helt derude, hvor det gør ondt. 
Som når nogen opsøger mig og siger: ‘Ved du hvad? Jeg tror, du kan klare det her!’ 
Og så tænker jeg: ‘Ja! Det kan jeg nok. Men jeg er ikke sikker!’. 

 

 

 Men min chef skal ikke blande sig i, hvordan jeg løser mine opgaver. “Fingrene væk! 
Det er ikke din opgave, det er min. Og hvis jeg er ved at gå ned med stress, så er 
det måske nok dit ansvar i sidste ende, fordi du er lederen. Men det er min opgave, 
og jeg bestemmer selv, om jeg vil gå planken ud 

 

 

 Min chef er bare nødt til at give mig plads til at udfolde mig. Og så skal han bare 
være glad for, at han har ansat en, der er dygtigere end ham selv. … Men jeg har 
lagt mærke til på det sidste: Jeg synes ikke, at jeg får nok anerkendelse. Og så bliver 
jeg usikker. 

 

 

 



Lederne og spillet om anerkendelse 
 

 

 Man skulle tro, de fattede vores værdsættelse af dem, i betragtning af hvor meget tid og energi vi 
bruger på dem. Men de har brug for konstant og meget udpenslet ros. 

 

 Jeg prøver at få dem ind gennem bagdøren, for de er ikke alle formelt uddannede. De kan være 
talenter eller genier eller umuligusser, eller hvad man nu kalder dem. Og de får folk til at tænke: 
”Wow, hvor er det fedt, at vi har en som Flemming [kontroversiel medarbejder], som kan udfordre 
os.” Og så kommer der sådan en som Lars ind fra venstre, efter at firmaet har gjort tingene på 
samme måde i mange, mange år – 50 år. Og så kommer han bare og gør det på sin helt egen 
måde. Det er virkelig forfriskende. Det er dér, at man kan gøre ting anderledes. 

 

 Kristine er pisse kompetent. Men hun er mere en klassisk redaktør. Alt hvad du beder hende om, 
gør hun rigtigt. Hun er god til alt, der har med skrivning at gøre. Hun har et kreativt sprog, der 
fungerer i alt hvad hun laver, uanset om det er bagsidetekster eller katalogtekster, eller hvad det 
nu er. Og hun har en god fornemmelse for, hvad der skal gøres. Og hvis hun ikke kan gøre det 
selv, beder hun om hjælp. Hun er en skidegod redaktør. Men hun mangler den der udadvendthed. 
Hun tager på arbejde, og så tager hun hjem. Hun udfordrer mig ikke. 

 

 Camilla, derimod, tager alle mulige mærkelige initiativer. Og nogle af dem er sådan…, hvor man 
tænker: Styr dig nu, Camilla – det er for langt ude. Men man morer sig bare så meget med det. Og 
måske hver tiende gang, så tænker man: Wow, det er bare for sejt. I øvrigt kan Camilla godt lide 
socialt samspil, lige som mig – altså hvor man udvikler hinanden. Jeg mener, jeg har jo også brug 
for, at der er nogen, der udvikler mig. 





Øvelser 

 Sæt jer to og to 
 

 Diskuter følgende spørgsmål 
 Hvilke frustrationer er der ift anerkendelse på jeres gymnasium? 

 Prøv at ‘diagnosticere’ dem ift anerkendelsens tre ansigter:  

 som forudsætning for sund identitet og fællesskab 

 som led i instrumentelt ledelsesværktøj 

 som del af selvrealiseringsboble, der annullerer ansvar 

 

 Overvej praktiske tiltag ift. alle tre typer 
ansvarsproblematikker – fx 
 Ændringer i rettigheder og solidaritetspraksisser? 

 Anerkendende ledelse med færre indre spændinger end MbR? 

 Måder at kombinere anerkendelse og ansvar, så selvumyndiggørelse og 
grænseløshed mindskes? 

 


