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Organisationsudvikling gennem arbejdsgrupper i konflikt 

- en undersøgelse af konfliktens kommunikative potentiale  
 
 
Introduktion 
Med udgangspunkt i det aktuelle Ph.d. opslag samt en brændende faglig og personlig interesse, vil 
jeg i indeværende ansøgning præsentere en skitse til et forskningsprojekt, hvor den centrale 
hypotese er forankret i, at det på baggrund af næranalyser af konfliktens verbale og nonverbale 
udtryk i en arbejdsgruppe, er muligt at skabe grobund for organisatorisk udvikling. Det er således 
min intention, at dette projekt kan bidrage til et allerede spirende miljø i Væksthuset omhandlende 
forskning i konflikt på tværs af forskellige teoretiske, analytiske og metodiske discipliner.1 Inden jeg 
uddyber disse tanker, vil jeg kort forklare, hvordan ansøgningen er struktureret. På de næste linjer 
opridses projektets formål, dets hypoteser, det teoretiske udgangspunkt, analytiske fokus samt 
præsentation af en række metodiske og metodologiske overvejelser. Efterfølgende underkastes 
disse tanker en yderligere uddybning i form af tre delundersøgelser, som tilsammen danner den 
vej, ad hvilken jeg søger at finde svar på forskningsprojektets overordnede hypoteser. 
Ansøgningen afrundes med litteraturliste og fortegnelse over vedlagte bilag. 
 
Når det kommer til formålet og drivkraften bag indeværende forskningsskitse, danner følgende citat 
ét af flere afsæt: 

”Vi håber på, at dialoger kan blive en mulighed for at byde både det kendte og ukendte velkomment i vores 
hjerter, så vi fremover kan (træne os i at) bevæge os mere frit frem og tilbage mellem selvreferentialitet og 
dialog (…) men det kræver måske også nogle dialogiske kompetencer i konflikthåndtering” [Kristiansen, 
2002].  
 
Som yderligere forankring af citatet kan jeg tilføje, at fremtidsperspektivet handler om, at vores 
verden, både personligt og fagligt, i højere og højere grad bliver præget af forskellige nationaliteter, 
hvilket både kan betyde mulighed for nye udviklingsperspektiver, men samtidig også kan indebære 
potentiale for konflikt. IPOKs2 ønske om at udvide forståelsen for konfliktbegrebet, herunder 
udvikling af kommunikative kompetencer i konflikthåndtering, understøttes af en strømning inden 
for managementlitteratur, hvor begreber som konfliktledelse og lederens kompetencer i 
konflikthåndtering ses udfoldet [Döping, 1998]. Endelig kan det tilføjes, at flere og flere 
virksomheder vælger at holde udviklingssamtaler på gruppebasis, hvor jeg antager, at viden om 
konfliktbegrebets udfoldelse inden for en gruppekontekst, kan være af stor værdi. [Artikel i 
NordjyskeErhverv søndag d. 19/10 03, ”De personlige samtaler er på retur”]. Det er blandt andet 
med udgangspunkt i disse fremtidsperspektiver, at formålet med projektet er at belyse, om det 
gennem en undersøgelse af konfliktens verbale og nonverbale udtryk i arbejdsgrupper og deraf 
følgende træning, er muligt at skabe grobund for organisatorisk udvikling. 
 
 
 
 

                                                 
1 Argumentationen herfor findes på Væksthusets hjemmeside, hvor to projektbeskrivelser, ud fra 
divergerende afsæt, begge har konfliktbegrebet som et centralt element i forskningen. 
2 Når jeg i ansøgningen refererer til betegnelsen IPOK, referer jeg til IPOK som et selvstændigt perspektiv på 
organisationsudvikling, hvor dialogbegrebet indtager en central rolle, vel vidende at IPOK også indrammer et 
bredt fagligt felt under betegnelsen ”interpersonel organisationskommunikation”.  
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Med disse tanker om projektets formål sat i spil kan de overordnede hypoteser præsenteres 
således:  
 

• At det qua et dialektisk forhold organisation og organisationsmedlemmer imellem, er muligt 
at skabe organisationsudvikling gennem konflikt i arbejdsgrupper, men at dette blandt 
andet kræver en forståelse af gruppekontekstens betydning og en forståelse af konflikt, når 
den udspilles inden for rammerne af denne  

 
• At konflikt har et kommunikativt udtryk – herunder verbalt og nonverbalt – som kan 

indfanges via kontinuerlige observationer og undersøgelser, og at afsættet for udvikling, for 
såvel gruppemedlemmer, gruppen og organisationen, kan findes gennem næranalyser af 
gruppens interpersonelle kommunikation, når den er i konflikt.  

 
• At det med udgangspunkt i næranalyser af konfliktens verbale og nonverbale 

kommunikation i arbejdsgruppen er muligt at udvikle et redskab i form af et metasprog, som 
indfanger konfliktens udtryk i en gruppekontekst. Formålet med dette redskab er at øge de 
kommunikative konfliktkompetencer hos de involverede parter, herunder 
gruppemedlemmer, leder, forsker eller konsulent.  

 
I forhold til projektets hypoteser er et centralt argument, at det er muligt at skabe udvikling som en 
bevægelse fra interpersonel kommunikation over gruppe til organisation. Her er jeg inspireret af 
den litteratur, som definerer IPOK på AAU, hvor det fremkommer, at menneske og organisation er 
forbundet via et dialektisk forhold, men hvor det gøres klart, at påvirkningen ikke er gensidig i et 
en-til-en forhold [Alrø, 1998; Dahl, 1999; Kristiansen, 2000]. Hermed skal forstås, at de 
organisatoriske rammer, i form af økonomi, magt og organisering, skaber nogle begrænsninger, 
som individet, for at bevare muligheden for udvikling, skal trænes i at håndtere. I den forbindelse er 
det et centralt synspunkt hos IPOK, at disse udfordringer kan imødegås gennem træning i dialog 
og dialogiske kompetencer, hvormed menneskets potentiale for udvikling kan stimuleres og 
udfoldes. Relaterer jeg dette syn på udvikling til indeværende projekt, ser jeg, at gruppen – på 
samme måde som organisationen – kan skabe nogle begrænsninger for gruppens medlemmer, 
hvorunder konflikt er en væsentlig faktor – og videre, at indsigt i disse begrænsninger kan skabe 
nye perspektiver for medarbejdere og ledelse, og dermed skabe bevægelse og grobund for 
udvikling menneske og organisation imellem. Sagt med andre ord ser jeg, at indsigt i konfliktens 
kommunikative udtryk i arbejdsgrupper kan bidrage til, at medarbejdere og ledere ser 
konfliktrelaterede problemer fra en ny vinkel, hvor gruppekonksten og den interpersonelle 
kommunikation er medreflekteret i forhold til organisationen.  
 
Opsummeret er det intentionen, at indeværende projekt skal udføre forskning, som kan danne en 
basal kommunikativ DNA i forståelsen af konfliktbegrebet, når den omkransende kontekst er en 
arbejdsgruppe. Vejen til denne indsigt går via et teoretisk begreb om arbejdsgruppen baseret på 
IPOKs dialektiske udviklingstankegang og forskning inden for udvalgte gruppefelter, herunder NTL 
og Tavistock. Hensigten med denne forståelse af arbejdsgruppen er at udforme en teoretisk 
ramme, som definerer på hvilke områder og niveauer jeg skal arbejde med konfliktbegrebet. 
Implicit i denne teoretiske ramme er også en forståelse af interpersonel organisations-
kommunikation, som angiver forskningens kommunikationsteoretiske fokus. Afledt af eller 
sideløbende med disse teoretiske afgrænsninger af arbejdsgruppen søger projektet teoretisk og 
praktisk at definere og forstå konfliktbegrebet, hvilket konstitueres i kraft af kontinuerlige 
observationer af og deltagelse i udvalgte arbejdsgrupper. Mit fokus vil her være at undersøge, 
hvorvidt konflikt har et verbalt eller nonverbalt udtryk, hvor efterfølgende næranalyser ud fra en 
sprogbrugsanalytisk tilgang skal hjælpe med afdække det. Resultatet af disse undersøgelser skal 
danne afsæt for en udviklingsproces, hvor jeg søger at udforme en art metasprog angående 
konfliktens kommunikative udtryk i en arbejdsgruppe. Det praktiske arbejde med arbejdsgrupperne 
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danner endvidere afsæt for udviklingen af refleksioner angående det at intervenere i en gruppe 
som leder, forsker eller konsulent. Den metodiske tilgang til undersøgelsen er kendetegnet ved en 
integration af teori og praksis, hvor en kombination af observation, interviews, videooptagelser 
samt træning i grupper, udvalgt fra to organisationer, udgør en hjørnesten. Udgangspunktet for 
træningen vil være feedback og refleksion over ”her og nu” oplevelser. På basis af såvel teoretiske 
som praktiske undersøgelser og analyser er det intentionen, at forskningsprojektet samlet set skal 
producere et kvalificeret bud på, hvorvidt det er muligt at skabe organisationsudvikling gennem 
arbejdsgrupper i konflikt.  
 
 
En række uddybende betragtninger 
Med denne introduktion på plads uddyber jeg i det følgende en række delundersøgelser, der 
ligeledes angiver flere teoretiske betragtninger angående arbejdsgruppen, konfliktbegrebet samt 
de metodiske og metodologiske overvejelser. Indeholdt heri er også en beskrivelse af de bærende 
kilder til inspiration.  
 
 
Arbejdsgruppen 
I forhold til at arbejde med gruppen på en måde, som både teoretisk og metodisk kan relateres til 
IPOKs forskning, findes to skoler, som siden 1950’erne har domineret gruppeforskningen. Disse er 
på den ene side NTL i USA og på den anden side Tavistock traditionen med hovedsæde i 
England. Om disse forskningstraditioner kan drages både skillelinjer, men også sammenfaldende 
interesser, hvor følgende citat indrammer en vital forskel:  
 
“The major focus in the NTL tradition is on interpersonal behaviour and relatively conscious emotions. (…) In 
the Tavistock tradition, the major focus is on unconscious assumptions, fantasies,  
and communications as they appear in the group as a whole” [Alderfer, 1995, p. 199]. 
 
Som det fremgår af citatet, betones forskellen mellem de to traditioner i kraft af fokus på 
henholdsvis bevidste og ubevidste processer samt det interpersonelle niveau og gruppen-som-
helhed. Vendes blikket mod NTL skolen modsvarer denne på nogle områder det fokus, som IPOK 
ligger til grund, herunder fokus på interpersonel kommunikation og bevidste processer, mens den 
Tavistock inspirerede tilgang til gruppen inkluderer IPOKs fokus på ubevidste processer i den 
interpersonelle kommunikation. Hvad angår ligheder illustrerer følgende citater et sådant:   
 
“As it turns out, both NTL and Tavistock traditions pay attention to ”here and now” behaviour in the group” 
[Alderfer, 1995, p. 199]. 
 
”Den interpersonelle kommunikation er i modsætning til envejskommunikation kendetegnet ved, at den 
forløber i en her-og-nu-situation i tid og rum” [Alrø, 1988, p. 12].  
 
På den måde fremgår det, at såvel IPOK, NTL som Tavistock har fokus på ”live” processer, som 
udspilles i et ”her og nu” mellem to eller flere mennesker, hvor refleksion og feedback mellem 
deltagere og deltagere og træner imellem udgør vægtige komponenter. Begrundelsen for at 
fremhæve NTL og Tavistock skyldes, at forskningsprojektets teoretiske opfattelse af gruppen er 
funderet i disse traditioner, hvor jeg i form af projektets første delundersøgelse ønsker at udvikle 
en forståelse af gruppen, som tager afsæt i IPOKs dialektiske udviklingstankegang menneske og 
organisation imellem, men som udvider forståelsen for:  
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Første delundersøgelse  

• Gruppekontekstens betydning i relation til et dialektisk udviklingsforhold, herunder 
arbejdsgruppens forskellige niveauer og samspillet mellem menneske, gruppen-som-
helhed og intergruppeniveauet.3 

• Arbejdsgruppens bevidste og ubevidste processer  

• Betydningen af at anvende terapeutiske begreber i en organisatorisk kontekst 

Opsummeret handler det om, at jeg ønsker at arbejde med arbejdsgruppen ud fra en forståelse af, 
at denne indeholder flere lag, er placeret i samspillende kontekster, hvor både mennesket, 
gruppen, øvrige grupper og organisationen influerer, ligesom ønsket om at tematisere betydningen 
af at arbejde med terapeutiske begreber i en organisatorisk kontekst skal fremhæves. Hertil hører 
også, at jeg det sidste år på overbygningen har arbejdet intensivt med Tavistock traditionen, 
(psykodynamisk gruppeforskning) og socialpsykologisk, behavioristisk gruppeforskning, hvorfor jeg 
besidder en basal viden på disse områder.4 Til sidst skal det anføres, at fokus ligger på mindre 
arbejdsgrupper (Small group research), der som udgangspunkt består af mindst 5 og højst 12 
personer.  

Når jeg finder, at denne teoretiske afgrænsning og forståelsesramme af begrebet om 
arbejdsgruppen er essentiel, skyldes det en viden om, at gruppen udgør en specifik kontekst, som 
ufravigeligt influerer på gruppemedlemmernes adfærd og relationer til hinanden og den omgivende 
organisation [Gillette, 1995; Alderfer, 1986]. Endvidere er det en antagelse, at konfliktens 
kommunikative udtryk er under indflydelse af gruppekonteksten, når den udspilles inden for 
rammerne af denne; en antagelse jeg uddyber i nedenstående. Sagt med andre ord udgør 
arbejdsgruppen en vigtig del af de samspillende kontekster, som definerer mulighederne for 
menneskets, gruppens, og i sidste ende, organisationens udvikling, hvilket således gør denne 
undersøgelse relevant.  
 
 
Konfliktbegrebet 
Som påpeget, kan begrebet om arbejdsgruppen begribes ud fra en række divergerende niveauer 
og teoretiske afsæt, hvor den samme mangfoldighed også gælder konfliktbegrebet. Men inden jeg 
går videre med at indkredse en ramme til forståelse af konflikt vil jeg bringe et par mere praktisk 
relaterede oplevelser på banen, som ansporer min fascination og mit engagement til netop at 
arbejde med arbejdsgruppe- og konfliktbegrebet.  

Afledt af mine erfaringer med gruppearbejde både på Universitetet og i andre faglige 
sammenhænge, har jeg ofte undret mig over den kraft, som synes at være i konflikt, når den 
udspilles inden for rammerne af en arbejdsgruppe. Det er min oplevelse, at i modsætning til en 
konflikt mellem to mennesker, kan en gruppekonflikt være sværere at gennemskue og håndtere, 
da der ofte er flere divergerende motiver og holdninger i spil. Det har fået mig til at spørge, hvorvidt 
det er muligt, at konflikt antager et særligt udtryk, når konteksten er en arbejdsgruppe i en given 
organisation – og hvis det er tilfældet, hvilken forklaring kan så ligge bag? En anden skelsættende 
                                                 
3 I forhold til at arbejde med gruppen kan følgende niveauer tages i brug: Intragruppeniveau, interpersonelt niveau, 
gruppen-som-helhed, intergruppeniveau og et interorganisatorisk niveau [Wells, 1995, p. 53]. 
4 På 9. semester undersøgte jeg på et teoretisk niveau, om det med udgangspunkt i Wilfred R. Bions gruppeforskning og 
Henri Tajfels og John Turners sociale identitetsteori var muligt at undersøge, hvorvidt forskelle i grupper fremhæves eller 
nedtones. I det efterfølgende speciale var fokus på, om det ud fra en sammenstilling af en ældre psykodynamisk teori om 
Gruppen-som-helhed og Group Mind (LeBon, McDougall og Bion) med en nyere socialpsykologisk teori om forskellighed 
i grupper i organisationer (McGrath) er muligt at nå frem til nye perspektiver til forståelse af forskellighed inden for en 
gruppekontekst. 
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erfaring stammer fra en undervisningssituation i Horsens og Nyborg Statsfængsel, hvor jeg i januar 
2004 underviste ansatte i coaching. Intentionen med undervisningen var og er at give de ansatte 
redskaber til at udføre en struktureret samtale, således de – gennem samtaler og refleksion - får 
mulighed for bedre at håndtere konflikter med de indsatte og kolleger. Her var det min oplevelse, at 
undervisningen i coaching sigtede over målet, forstået på den måde, at de ansatte ikke kunne 
reflektere over egen praksis, hvorfor de havde vanskeligt ved at relatere coaching til de oplevelser, 
som var med i bagagen. Set i bakspejlet har denne oplevelse fået mig til at reflektere og overveje, 
hvorvidt samtale om konflikt kræver kommunikative ressourcer så som evnen til ”føle” og sætte ord 
på oplevelser, hvor disse ressourcer yderligere sættes på spidsen, hvis konflikten skal løses i en 
gruppe. Dette begrundes med, at arbejdsgruppekonteksten kan betyde forekomsten af 
psykologiske mekanismer – for eksempel overføringsmekanismer, groupmind og projektion – som 
intensiverer medlemmernes følelsesniveau, og dermed kan vanskeliggøre samtaleplanet. Hertil 
kommer, at gruppen er indlejret i flere samspillende kontekster, hvor politiske og magtrelaterede 
hensyn ligeledes kan spille en rolle for, hvorvidt de enkelte gruppemedlemmer har overskud til at 
melde rent ud af posen. Denne oplevelse gav anledning til at stille spørgsmålet, om det er muligt 
for individet at tale om konflikt, såfremt der ikke forelægger en fælles referenceramme og 
forståelse af, hvad konflikt kan bestå i, når den udspilles i en gruppe? Disse spørgsmål handler 
med andre ord om, hvorvidt det er en mulighed at udvikle et praktisk anvendeligt metasprog, som 
gruppens medlemmer, leder og evt. forsker eller konsulent kan benytte.5 Nærmere uddybet er det 
hensigten, at dette metasprog skal indramme konfliktens epistemologi inden for en arbejdsgruppe, 
hvor epistemologi i denne sammenhæng refererer til: 

• Hvordan er det muligt at forstå en konflikt? 

• Hvilken betydning spiller konteksten, her forstået som arbejdsgruppen, gruppens 
medlemmer og den øvrige organisation, for konfliktens kraft og udtryk? 

Formålet med at udvikle et sådant metasprog vil blandt andet være at give gruppen og dens 
medlemmer et redskab til at forstå gruppens processer og en mulighed for at undersøge 
hinandens perspektiver, hvilket muligvis kan udmøntes i kommunikative konfliktkompetencer. På 
det grundlag kommer projektets anden delundersøgelse til at lyde således: 
 
Anden delundersøgelse 
 

• At karakterisere konfliktbegrebet med særlig vægt på en undersøgelse af, om, og i så fald 
hvordan, en konflikt kan karakteriseres verbalt og nonverbalt, når den udspilles inden for 
rammerne af en arbejdsgruppe? Denne undersøgelse skal lede over i en proces, hvor jeg 
søger at udvikle et redskab i form af et metasprog, som gruppen kan bruge til at håndtere 
konflikter, således udvikling forbliver en mulighed for både menneske og gruppe.  

 
Som yderligere indramning af projektets anden delundersøgelse vil jeg kort referere til, at jeg 
blandt flere teoretikere har spottet en tendens, som går på, at grupper kan udvikles gennem 
konflikt, hvor det er mere sjældent, at disse uddyber hvordan de opfatter konfliktbegrebet, eller 
betoner det kommunikative niveau. Det undrer mig, at disse teoretikere ikke i højere grad forsøger 
at fastholde og næranalysere gruppens interpersonelle kommunikation, da den kan udgøre en 
vigtig bestanddel af den genstand, de ønsker at sige noget om – konfliktens dynamiske og 
potentielle karakter: 
  
 
 
                                                 
5 Hvordan dette metasprog præcist skal udmøntes, om det bliver en form for model, kan jeg endnu ikke 
konkretisere, da det afhænger af undersøgelsesresultaterne.  
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”Conflict is a form of socialization” (…) “Groups require disharmony as well as harmony, dissociation as well 
as association; and conflict within them are by no means altogether disruptive factors” [Coser, 1956, p. 31]. 
 
”Our central thesis is that group life is inherently paradoxical. By this we mean that individual members 
experience the group as being filled with contradictory and opposing emotions, thoughts, and actions that 
coexist inside the group. Group members’ struggles to manage the tensions generated by these 
contradictory and opposing forces create the essential process dynamics of group life” [Smith, 1997, p. 111]. 
 
Som læser sidder jeg ofte tilbage med en fornemmelse af, at konfliktbegrebet bliver svævende og 
svært at håndtere i praksis, hvad betyder det for eksempel helt konkret, at en konflikt er dynamisk? 
En næranalyse af konfliktens verbale og nonverbale udtryk kunne betyde muligheden for, på et 
helt grundlæggende niveau, at forstå konflikt og tematisere nogle generelle tendenser ved dens 
udtryk, når arnestedet er arbejdsgruppen. Med tilblivelsen af denne viden ser jeg også en mulighed 
for at skabe et redskab i form af et metasprog, som kan bruges til at håndtere konflikt på flere 
gruppeniveauer, både i forhold til gruppens medlemmer, dens leder, forsker eller konsulent og 
relationer til øvrige grupper samt organisationen. Med disse ord vender jeg blikket mod et andet 
centralt delaspekt ved indeværende projekt; en række metodiske og metodologiske overvejelser 
vedrørende intervention i grupper og tilrettelæggelse af empiriske undersøgelser.  
 
 
At intervenere som forsker eller konsulent 
Kastes et blik på litteraturen omhandlende forskning i grupper, gøres det klart, at forskerens rolle 
har stor betydning for undersøgelsesresultatet. I den socialpsykologiske tradition ses 
forsøgslederen som værende distancerende og objektiv, da vedkommende ikke medvirker eller på 
anden måde intervenerer under afvikling af forsøg. Dette står i modsætning til den 
psykodynamiske forskning, hvor forskeren typisk deltager som et aktivt medlem af gruppen over en 
længere periode, og således er subjektivt involveret [Wetherell, 1996, p. 4-6].   
 
Når denne dimension om forskerens rolle søges medtænkt, skyldes det et incitament til at højne 
refleksionsniveauet i forhold til, hvilke kompetencer det kræver for en leder eller konsulent at indgå 
i en relation med en gruppe. Afledt af de typiske tendenser inden for gruppeforskningen vil et 
centralt spørgsmål være møntet på: Hvordan er det muligt at erkende gruppen? Kan det gøres 
gennem iagttagelse eller kræver det subjektiv involvering? Som påpeget, kan konsekvensen af 
dette spørgsmål, om forskeren står uden for og kigger på gruppen eller om vedkommende er aktivt 
involveret, få afgørende betydning for de resultater, gruppen og forskeren opnår. Spørgsmålet er 
ligeledes, om det er muligt at undersøge konflikt i grupper, med mindre du som forsker selv er 
involveret? Dette er videnskabsteoretisk et springende punkt. Disse tanker danner projektets tredje 
delundersøgelse: 
 
Tredje delundersøgelse 

 
• Sideløbende med de to første delundersøgelser ønsker jeg at udvikle et tankesæt 

angående det at intervenere i en gruppe som forsker eller konsulent. Afsættet for disse 
refleksioner skal findes i hvad henholdsvis iagttagelse eller involvering betyder, når 
genstanden for intervention er gruppefænomenet. Her er målet at opstille en række 
udviklingsmodeller, som betoner sammenhængen mellem valg af intervention og 
muligheder for udvikling i gruppen. 

 
Karakteren af dette undersøgelsesspørgsmål leder direkte over i en række metodiske refleksioner, 
hvor jeg overvejer flere mulige indgangsvinkler. Som udgangspunkt er det min plan i høj grad at 
involvere de deltagende grupper, da deres udsagn og oplevelser bliver en hjørnesten i projektet. 
Mine overvejelser går i retningen af en mulig kombination af praksisforskning og aktionsforskning. I 
efteråret 2003 deltog jeg som forskningsassistent i et forskningsprojekt på AAU (se CV), hvor ét af 
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formålene var at undersøge værdien af praksisforskning under hensyntagen til målgruppen, som 
bestod af mennesker med psykopatologiske dispositioner. Den benyttede metode var en 
kombination af videoobservationer, interviews og deltagerobservation, hvor resultaterne viste, at 
ingen af de benyttede medier alene kunne have indfanget de ønskede data. Set i et metaforisk 
perspektiv blev konklusionen, at det ubemandende videokamera var tilskuer, de kvalitative 
interviews indblikket, mens deltagerobservationerne af og til blev til den subjektive holdspiller. I 
forhold til det skitserede projekt ser jeg, at denne metodekombination kan hjælpe til at undersøge 
spørgsmålet om iagttagelse eller subjektiv involvering hvad angår interventionsaspektet. Ifølge 
blandt andet Peter Jarvis og Knud Ramian handler praksisforskning om forskning i praksis, som 
gennemføres af praktikere og som derfor retter sig mod de komplekse fænomener, praktikeren 
møder i sin hverdag. [Ramian, 1998; Jarvis, 2001]. For mig at se kan forskellen mellem 
praksisforskning eller aktionsforskning handle om, hvor høj en grad af involvering, der bliver tale 
om – og om deltagerne skal kvalificeres til at forske i deres dagligdag. Hvorvidt sidstnævnte bliver 
aktuelt afhænger af kontakten med de konkrete grupper, og hvor aktivt de ønsker/har mulighed for 
at deltage. 
 
Det er min mening, efter at have analyseret og behandlet mine data, at udforme nogle 
træningssessioner, hvor de deltagende grupper præsenteres for mine resultater og afprøver idéen 
til udviklingen af et metasprog, som måske handler om træning i dialogiske kompetencer i 
konflikthåndtering. Inspirationen til disse træningssessioner vil jeg dels søge i IPOKs metodiske 
overvejelser angående kommunikationstræning, hvor refleksion og feedback og refleksioner over 
egen praksis i ”her og nu”, dels i NTL og Tavistock traditionen, hvor gruppebegrebet i højere grad 
er medtænkt i forhold til håndteringen af disse ”liveprocesser”. [Alrø, 1988; Alderfer, 1995].  
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