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UD AF  

IDEALFÆLDEN
NÅR VI EFTERSTRÆBER IDEALET AF DEN IDEELLE OG ETISKE LEDER, KAN DET 

ENDE MED, AT VI FORSKYDER OS SELV SOM MENNESKE. EN SÅDAN DEKOBLING 
AF SELVET KAN MEDFØRE STRESS OG UDBRÆNDTHED. LÆS HER, HVORDAN DU 

KAN FINDE TILBAGE OG FØRST VÆRE MENNESKE OG DERNÆST LEDER.

Af Cecilie Haldbo Gredal

 Har du travlt? Er du hele ti-
den på vej og tænker ”om lidt bliver det 
bedre, jeg skal bare liiige … først”…?

Lægger du hele tiden flere opgaver på 
og tager mere og mere ansvar? Er du 
holdt op med at lytte til din mavefor-
nemmelse i dit lederskab og i dit liv? Ved 
du ikke helt, hvad din vision er længere? 
Føler du en indre uro og stress over om 
nogen skulle afsløre dig i ”dit bluf”? Er 
du i tvivl om hvad din passion er? Hvis 
du kan svare ja til bare et af ovenstående 
spørgsmål, er der en stor sandsynlighed 
for, at du er fanget i det, jeg kalder ’ide-
alfælden’.

Selv gik jeg ned med en overbelast-
ningsreaktion for et år siden, og var 
længe om at blive stressfri. Men det var 
jo ikke alene systemet, der gjorde mig 
syg af stress, det var i langt højere grad 
min selvskabte og delvist også kultur-
skabte ide om at ville, skulle, burde og 
kunne gøre alt ideelt. Og jeg var fastlåst i 
den måde at forstå mig selv i verden på. 
Da jeg først fik øje på det, og ændrede 

min forståelse af mig selv i verden, så  
gik det til gengæld hurtigt med at blive 
stærk og robust igen, faktisk er jeg 
endnu stærkere end før, fordi jeg ved 
hvad jeg vil, kender min passion og re-
spekterer mine grænser.

Mit sigte med denne artikel er ikke at 
skrive om, hvordan den ideelle leder le-
der, det er der masser af i dette blad.  
Mit sigte er i stedet at give bud på, hvor-
dan du som leder leder uden at ”over-
leve” og overforbruge dig selv – uden at 
du hele tiden skal mobilisere energi. I 
stedet skal du leve og bruge dig selv – så 
du genererer energi og får dit overskud 
tilbage, og jeg tipper også, at du får 
større følgeskab, fordi dine medarbej-
dere bedre kan mærke dig og ved, hvad 
du står for som leder og som menneske.

Idealfælden 
Idealfælden er et begreb, jeg har udvik-
let på min rejse fra stressramt til frisat. 
Idealfælden illustrerer, hvordan vi knok-
ler for at leve op til vores idealer, uden 

egentlig at vide, om det overhovedet er 
det rigtige for os, vi har bare en formod-
ning om, at det bliver meget bedre lige 
om lidt, og så bliver problemerne løst. 
Men når vi så bøvler med det, og det 
ikke bliver bedre eller den følelse, som vi 
havde regnet med ville komme udebli-
ver, så problemløser vi ved at erstatte 
idealet med et nyt, som vi så også føler 
os utilstrækkelige i kampen for at nå …

Det er det, jeg kalder idealfælden. Det 
er skruen uden ende. Vi knokler hele ti-
den for at nå noget – være noget, mener 
at løsningen ligger uden for os selv, at 
det bliver anderledes og bedre i morgen … 
det gør det bare ikke, når vi problemlø-
ser sådan. Hvis du tror det, så hop over 
resten af denne artikel. Når vi har ideal-
fældens fedtede briller på, stræber vi ef-
ter det perfekte, og vi forvrænger vores 
bedømmelsesevne ved at tro, at svaret 
ligger i fremtiden og at løsningen ligger i 
at blive mere effektive, opnå bedre yde-
evne med den bivirkning, at vi tror det 
er os der er noget galt med, jf. figur 1.
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Det, som du måske ikke forestiller dig, 
er, at du har alle forudsætninger for at 
gøre noget ved det. Det kræver ikke, at 
du ændrer dig, og yder mere. Men det 
kræver, at du holder op med at problem-
løse ved at give dig selv nye idealer, og i 
stedet finder dine egne. At du holder op 
med at være optaget af, hvad andre sy-
nes, er det rigtige og i stedet finder dit 
eget ståsted, der hvor det giver mening 
for dig, og det gælder såvel i dit eget liv 
som i dit lederskab. Kun på den måde 
kan du få sunde idealer, der nærer dig 
og gør dig robust.

Den ideelle leder
Det samme gør sig gældende i skole- 
ledelse. Fortæller vi kun de gode histo-
rier, går fra møder med ondt i maven i 
forhold til ting vi ikke får gjort eller dår-
lige resultater, mens vi hæfter os ved alt 
det de andre gør i deres fremstilling af  
et glansbillede … eller er vi nysgerrige  
på hvor den største udvikling har været? 
Hvad der gjorde sig gældende for den og 

bruger det som afsæt for den næste ud-
vikling.

Vi sammenligner os med andre i ste-
det for at undersøge vores egne suc-
ceser, og det er en skam, fordi det er her 
der er guld og genveje gemt. Alt for 
mange ledere føler sig, med god grund, 
presset af hele tiden at skulle yde mere, 
at skulle skrue op og have en fornem-
melse af at det man har gjort er værdi-
løst, for nu er det det noget andet der 
gælder – det nye … Men hey, pointen er, 
at når vi er sluppet ud af idealfælden så 
holder vi også op med at skrotte det, 
som vi allerede har gjort, der virker. Vi 
danner synteser i stedet for. 

Vejen ud af fælden
Så hvis vi endelig skal tale om et ideal, 
må det være netop det. At vi er nærvæ-
rende og justerer os i forhold til os selv, 
vores rolle og opgaverne, fordi vi ved, 
hvem vi er, hvad vi vil, og hvad der er 
væsentligt. At vi erkender at idealet om 
at det bliver bedre om lidt er en illusion 

og derfor holder op med at tro, at alt på 
et tidspunkt bliver godt. Som Greg An-
derson1 siger: ”The joy is in the journey, 
not the destination”. Vi har ofte ikke 
magt til at ændre omstændighederne, 
men når vi ændrer vores tanker om dem 
og vores forventninger til det der skal 
ske, og tager styring på det, som vi rent 
faktisk kan gøre noget ved, så har vi mu-
lighed for at beholde vores integritet og 
forblive intakte, og det skaber en ny vir-
kelighed, som vi kan trives i. 

En sådan bevægelse kræver, at vi gen-
opdager, at vi først og fremmest er men-
neske og dernæst leder2 – og det bedste 
er, at det vil gøre en skelsættende positiv 
forskel for hele organisationen. Kirstine 
Andersens3 pointe om den etiske leder, 
er den teori, der har gjort størst indtryk 
på mig som menneske og leder. Idet jeg 
altid har vidst at lederskab for mig hand-
ler om at være autentisk og ægte, og 
træffe de beslutninger der er brug for. 
Men jeg fik et problem hen ad vejen, 
fordi jeg i kampens hede blev fanget ind 

FIGUR 1: 
Idealfælden –  
eller skruen uden ende.
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i min egen idealfælde. I min iver for at 
være en etisk leder og gøre det ”rigtige 
og nødvendige” kom jeg til kun at have 
fokus på organisationens behov.

Jeg kom til at dekoble mig selv, over-
skride mine egne behov i en grad, så jeg 
til sidst slet ikke kunne mærke mig selv, 
jf. figur 2. Mit fokus lå udelukkende på 
min rolle som leder og min opgave, jeg 
tog mere og mere ansvar på mig, løb 
stærkere, overpræsterede og overfor-
brugte mig selv, og aldrig havde jeg ro i 
maven, jeg troede, at jeg var svag og en 
taber. Jeg ønsker derfor at sætte spot på, 
hvad det gør ved os som mennesker, når 
vi tror, at vores rolle er vores identitet – 
og vi tror at løsningen er, at vi skal æn-

dre os, knokle hårdere, holde ud og 
holde igen – med håbet om, at lige om 
lidt letter det. Men hvem er det vi nar-
rer? Og hvem betaler prisen? 

Tid og energi 
I skolelederjobbet er det naturligvis in-
diskutabelt at skulle arbejde mod de 
mål, der nu engang er lovbestemt, samt 
at gøre det indenfor de rammer der nu 
engang er bevilget. 

Men så kommer der alt muligt andet 
ind over, som der også skal tages stilling 
til og handles på. Og hvis vi leder ved 
kun at reagere på alt det der kommer, så 
kan vi arbejde non stop uden måske rent 
faktisk at bevæge os i den retning og i 

den fart vi gerne vil. Bevægelsen og mo-
tivationen er nødt til at komme indefra, 
så vi i stedet agerer i forhold til vores in-
dre kompas. Vi er nødt til at træffe be-
vidste og kloge valg, og vi er nødt til at 
reflektere over, om vi træffer de rigtige 
beslutninger i forhold til opgaven, men 
også i forhold til os selv og den adfærd vi 
har. 

Mener jeg så, at vi skal holde op med 
at have høje ambitioner? At der ikke fin-
des noget, som er bedre end andet? Nej 
selvfølgelig ikke! Men jeg mener, at det 
er en blindgyde at tro, at vi er meget 
bedre hvis vi laver rigtig meget om på 
samme tid. Jeg tænker at en skoleleders 
fornemste opgave i disse år er at trække 

FIGUR 2: 
Dekobling af den personlige  
identitet medfører udbrændthed 
og stress. En leder må koble  
til sin essens og passion, adfærd 
og opgave. Gå fra A til B.
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tempo ud, og i stedet tilføre energi og 
passion, og ikke mindst hjælpe alle de 
lærere, der har mistet deres gnist, gejst 
og meningen med det hele.

Når vi søsætter otte projekter på en 
gang, som det af flere grunde er virkelig-
hed mange steder, så er det aldeles umu-
ligt at vide, hvilke der lykkes, hvilken ef-
fekt de får. Forskning har påvist, at der 
kan monitoreres effekt af tre forskellige 
udviklingsprojekter på en gang. Ellers  
er det bare mere – ikke nødvendigvis 
bedre, reelt ved vi det ikke, og er det 
ikke for skrøbeligt at basere vores orga-
nisationsudvikling på?

Min pointe er derfor, at ledelsen skal 
starte med sig selv. Blive kloge på, hvor 
vi falder i Idealfælden, så hele organisati-
onen ikke trækkes rundt i det. Vi skal 
blive kloge på, hvad vi gør der lykkes og 
hvor vi står i vejen for os selv og organi-
sationens succes. Bruger vi vores energi 
på det væsentlige, når alt synes vigtigt? 

Vejen til succes
Jim Collins4 skriver i sin bog ”Good to 
great”, ”der er baseret på et omfattende 
studie af, hvad der kendetegner de virk-
somheder, der har løftet sig fra at være 
gode til fantastiske. Et af de særlige ken-
detegn er: ”At virksomhederne ikke over-
vejende fokuserede på hvad de skulle 
gøre for at blive fantastiske – de fokuse-
rede bare i lige så høj grad på, hvad de 
ikke skulle gøre, og hvad de skulle holde 
op med at gøre”. Det har altså afgørende 
betydning, at vi er undersøgende i for-
hold til vores praksis og ikke kun holder 
øjnene stift på målet og idealet. 

Skriveborde skal ikke kun tilklistres af 
gule to-do lapper – men eksamineres 
grundigt og der skal luges ud i dem – der 
skal not to-do på banen. Det er min erfa-
ring at netop dette aspekt af udviklingen 
ofte overses og nedprioriteres, fordi vi 
bliver grebet af hverdag, brandslukning, 
ja du kender møllen til hudløshed… 

Men når ledelsen ikke får prioriteret 

ordentligt, så forplanter det sig i organi-
sationen, og skaber stress og udbrændt-
hed. Skal vi det oveni kan du så spørge? 
Nej det skal I gøre i forbindelse med stra-
tegiarbejdet, og der skal vedvarende hol-
des hinanden fast på det i teamet, og in-
vitere personalet med i processen. Fx 
således: ”Vi har brug for jer, vi i ledelsen 
vil aldrig komme i hus med denne op-
gave uden jer. Lad os sammen hjælpe 
hinanden til at blive kloge på, hvad der 
virker og ikke virker i forhold til at nå 
målet. Lad os være nysgerrige på hvad vi 
skal begynde på, gøre mere af, gøre min-
dre af og stoppe med og lad os sætte os 
for at håndhæve det i fællesskab”. 

På den måde skabes der en kultur, der 
vil være selvreflekterende i forhold til ef-
fekt, og hvor det er en nødvendighed, at 
vi lyser på hinandens blinde pletter i for-
beredelsen, opgaveudførslen og evalue-
ringen. Der skal altså bruges lige så me-
get energi på at afplementere som at 
implementere, det skal insisterende 

FIGUR 3: 
Afplementering er lige så 
vigtig som implementering.
Afvæbn afmagten.
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øverst på dagsordenen, og når det så går 
galt, så lærer vi af det, vi kan det ikke 
endnu, men vi kan lære det, jf. fi gur 3.

At genfi nde sig selv
Så hvordan genfi nder man sin passion og 
sig selv og får øget følgeskab? 

At kunne få andre til at følge sig kræ-
ver, at man har en idé, en vision, at de 
kan mærke en. Følgeskab er ikke noget 
vi køber os til ved lønchekken. Sådan 
fungerer vi mennesker ikke. Ved du hvad 
din idé er? Hvad du er passioneret om-
kring både personligt og arbejdsmæs-
sigt? Måske føler du, at der ikke er tid til 
at være passioneret og forfølge egne 
idéer oven i alle de mål, rammer, ret-
ningsliner og love der skal opfyldes. Men 
passer det? 

Når vi gør det, som vi er passionerede 
omkring, så glider andre ting lettere, og 
de sættes i perspektiv i forhold til hvad 
der er væsentligst. Jeg vil gerne opfordre 
til, at vi bruger tid på, hvem vi er som 
menneske og genfi nde vores passioner. 
Jeg har gennem mit arbejde med Passi-
onstesten set, hvilken forandring det gør 
ved mennesker pludselig at få klarhed 
over hvad vi er passionerede omkring 
både privat og i forhold til vores arbejde. 
At prioritere og lade noget ligge. For når 
vi ved, at vi løser de vigtigste opgaver 
først, så er der en helt anden energi til at 
løse resten. 

De resultater jeg oplever er bemærkel-
sesværdige. Der er tale om menneskelig 
transformation og energifrigivelse idet al 
tvivl slippes, og der fi ndes retning og 
mærkes mening. Vi holder op med at 
skulle generere energi, fordi den kom-
mer indefra af sig selv.

Vejen til mere energi
Nøglen til at få mere ud af vores tid og få 
bedre resultater er altså at fokusere på, 
hvad der giver os energi. Det handler 
om, at der skal tankes energi op, før det 
kan blive brugt. Find ud af hvad dine 
passioner er, såvel privat som i dit ar-
bejdsliv og sørg for at forfølge dem og 
give dem tid og energi. Prioriter at være 
menneske med de interesser og forkær-
ligheder du nu engang har, udlev dine 
passioner og drømme, så du sørger for 

at der er energi nok til de opgaver, der 
er krævende, eller som du skal have sat 
fl ueben ved, og ikke mindst så få styr på 
det som du ikke skal lave - afl ær dig va-
ner og arbejdsgange, der ikke i tilstræk-
kelig høj grad generer de resultater du 
prioriterer at nå.

Der fi ndes fl ere rutiner du kan inte-
grere i din arbejdsdag, som helt naturligt 
vil holde din energi og tilfredsstillelse 
oppe, således at din produktivitet og me-
ningsfuldhed øges. Men en ting er, at du 
læser det nu, det virker først når du rent 
faktisk gør det. Og det kræver vedhol-
denhed og fokus at ændre vaner.

Derfor kan være en rigtig god idé at 
have følgeskab af en, der hjælper dig og 
teamet med at fi nde passionerne, imple-
mentere gode rutiner, fastholde når det 
bliver svært og justere når det er påkræ-
vet. Det kræver fokus og vedholdenhed 
at ændre mindset og vaner, men det kan 
i den grad lade sig gøre, det er bare min 
erfaring, at vi sjældent kommer helt i 
mål selv, vi falder tilbage i det kendte, vi 
har brug for følgeskab, spejling og én til 
at lyse på vores blinde pletter og vores 
begrænsende overbevisninger.

At afvæbne afmagten
Slutteligt vil jeg henføre til Ole Fogh Kir-
kebys5 pointe om, at det bedste værn 
mod afmagt er at erkende den, idet den 
dermed mister magten over os. Men når 
man som leder er den, der sidder øverst 
og skal have alle strenge til at spille sam-
men bedre, hurtigere og billigere, så 
kræver det sin leder bare at give op. Me-
ner jeg dermed, at du skal smide tøjlerne 
og løbe skrigende bort? Nej, men jeg me-
ner, at når vi leder i modernitetens hy-
perkompleksitet er det utopisk at tro, at 
vi på noget tidspunkt har kontrol over 
det hele, og det kan være ganske vigtigt 
at erkende, at det får vi aldrig. 

Hvad virker?
Så hvad har alt dette at gøre med Ideal-
fælden? Jo, vi er fanget ind når vi tror, at 
vi skal problemløse ved at gøre noget 
helt andet, at opsætte nye idealer, i ste-
det for at grave i det guld vi allerede har. 
Lad os lære af hvad der lykkes, hvorfor 
og hvordan vi bruger hinanden bedst. El-

lers så bliver konsekvensen, at alle bliver 
tabere, nogle bluff er sig mere igennem 
det end andre, eller har tillært sig en me-
tode til at kunne udholde sin egen util-
strækkelighed, mens andre, som jeg selv 
må kapitulere.

Vi gives, så vidt jeg ved, kun et liv. Det 
er nu! Hvis vi som troværdige voksne skal 
kunne være rollemodeller for den kom-
mende generation, i forhold til at kunne 
navigere i accelererende kompleksitet så 
må vi starte med os selv. Og når lederen 
går forrest, så ved jeg, at det vil forplante 
sig hele vejen igennem organisationen og 
ud. Jeg glæder mig allerede! 

Cecilie Haldbo Gredal, 40 år, lærer, afdelingsleder og 
souschef i folkeskolen. Diplom i ledelse og certifi ceret 

”PassionTest Facilitator. Nu eget fi rma Cecilie Gredal”, 
hvor hun arbejder som foredragsholder, mentor, 

forandringsfacilitator i form af coaching, ledelse, læring, 
udvikling, konfl ikthåndtering, strategi- og relationsarbejde. 

Læs mere på www.ceciliegredal.dk, 
mail: kontakt@ceciliegredal.dk.
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