
STRETCH
Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du vil vide, hvordan 

ledere og medarbejdere kan stretches til at nå næste 

niveau, så vil du finde det følgende relevant.



En stretch-opgave er en af de bedste 

udviklingsværktøjer, en leder kan have i 

sin værktøjskasse. Hvis det gennemføres 

systematisk, kan det levere på to 

parametre – udvikling af medarbejdere 

og udvikling af forretningen – samtidig. 

Der er lave omkostninger forbundet med 

at arbejde med stretch-opgaver, og det 

er en mulighed for alle medarbejdere i 

en virksomhed uanset niveau, rolle eller 

erfaring. Det er ikke svaret på al udvikling 

og bør naturligvis suppleres med andre 

typer af udviklingsaktiviteter, men det er 

en grundsten i lederes måde at hjælpe alle 

medarbejdere med at udvikle sig. 

At arbejde med stretch-opgaver udfordrer 

et, for nogle etableret mind-set, om, at 

udvikling og drift er to adskilte størrelser. 

Her er driften det, vi gør i dagligdagen, der 

får forretningen til at køre, mens udviklingen 

er noget, vi gør i andre perioder, væk 

fra den daglige drift. Stretch-opgaver 

kombinerer de to ting. Det er drift og 

udvikling kombineret, dels fordi det giver 

mest mening at udvikle sig der, hvor det 

konkret skal anvendes, dels fordi det rent 

faktisk skaber mest værdi i forhold til at 

lære noget.

Der er solidt forskningsmæssigt belæg for 

at sige, at den primære driver for ledere og 

medarbejderes udvikling er deres daglige 

arbejde og praksis. En væsentlig del af 

vores udvikling er tæt knyttet til praktiske 

erfaringer, erhvervet i virkelige situationer, 

med virkelige opgaver af betydning for 

virksomheden samt ledere og medarbejdere. 

Der er noget på spil, og relevansen af reelle 

opgaver vil opleves langt større, end når 

det er fundet på til lejligheden. Stretch-

opgaven skal altså hjælpe virksomheden 

og medarbejderne med at skabe læring, 

der kan omsættes til værdifulde resultater. 

Læring er et produkt af en proces baseret 

på erfaringer og udfordringer og handler om 

at afprøve noget nyt, man ellers ikke ville 

have gjort. Læring er derfor tæt forbundet 

med de handlinger, der iværksættes, og de 

refleksioner, der kobles herpå før, under og 

efter handlingen. 
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En stretch-opgave er en opgave eller et 

projekt, der gives til en medarbejder for at 

strække medarbejderen udviklingsmæssigt. 

Stretch-opgaven udfordrer ved at sætte 

medarbejderen i nye og uvante situationer, 

der kræver andre ting end tidligere, for at 

HVAD ER EN STRETCH-OPGAVE?
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understøtte læring og udvikling samt hjælpe 

medarbejderen med at mestre nye opgaver 

eller eksisterende opgaver på nye måder. En 

stretch-opgave kan også sagtens gives til 

et team af medarbejdere, der sammen skal 

løse opgaven, samtidig med at man tilsigter, 

at bestemte kompetencer og færdigheder 

udvikles gennem opgaveløsningen, samt at 

ny viden erhverves. 

En række kendetegn ved en stretch-opgave 

er følgende:

 � Specifik og strategisk  En stretch-opgave 

er meget skarpt fokuseret, og der bør være 

klare svar på, hvorfor den gennemføres, 

hvad medarbejderen konkret skal 

udvikle og gøre i opgaven, samt hvad 

virksomheden skal opleve af værdi. 

Når en opgave er strategisk forankret 

og vurderet som forretningsmæssig 

værdifuld, så vil den have fokus og blive 

oplevet som relevant, hvilket også vil 

give medarbejderen den nødvendige 

eksponering i virksomheden. 

 � Tidsfokuseret Stretch-opgaven har en 

bagkant. Ligesom når du er ude at løbe 

og presser dig selv, så kan du ikke blive 

ved for evigt. Der er nødt til at være et 

tidspunkt, hvor løbeturen stopper, så 

man ikke brænder sammen.

Husk på, at en stretch-opgave netop 

bringer medarbejderen ud i nye 

situationer, som kræver noget ekstra 

af vedkommende. Det forudsætter, at 

opgaven er afgrænset i tid og omfang.

 � Engagerende Medarbejderen skal føle 

ejerskab til opgaven og have en vis grad 

af frihed, i forhold til hvordan opgaven 

kan gennemføres. Så længe der er en 

klar afstemning af, hvad opgaven skal 

føre til af læring, erfaringer og værdi, så 

giv medarbejderen plads til selv at finde 

vejen derhen. 

 � Relevans Både virksomheden og 

medarbejderen skal opleve stretch-

opgaven som relevant. Giver opgaven 

medarbejderen de rette erfaringer, 

og opleves den meningsfuld? Er 

opgaven et skridt i den rigtige retning 

for medarbejderens videre udvikling 

i virksomheden? Gør opgaven 

medarbejderen mere klar til en ny rolle 

eller nye situationer? Vil gennemførelse af 

opgaven skabe værdi for virksomheden? 

Vil virksomheden lære noget af at 

gennemføre denne opgave?



 

med at det anvendes som en systematisk 

udviklingsproces for en medarbejder. At 

gennemføre en stretch-opgave er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at 

man skal skifte til et nyt job. Det kan være 

forbundet med dette, men det er ikke en 

forudsætning. At skifte til et nyt job er i sig 

selv en stor udfordring og rummer mange 

af de ting, der også er til stede i en stretch-

opgave. Det er dermed en vigtig måde at 

udvikle sig på, men bør ikke stå alene. Det 

skyldes blandt andet, at et jobskifte ikke 

sker så tit og ikke altid er noget, man selv 

har den nødvendige kontrol over. Udvikling 

i en virksomhed bør foregå oftere og mere 

kontinuerligt, og her kommer blandt andet 

stretch-opgaver ind. 

En række andre formål ved at arbejde med 

stretch-opgaver kan derfor være at: 

 � Udvide en medarbejders erfaringsbase 

inden for den eksisterende rolle. 

 � Udvikle medarbejderens indsigt og 

erfaring med konkrete strategiske 

kompetencer af betydning for 

virksomhedens strategi og forretnings-

mæssige fokus. 
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 � Målrettet En stretch-opgave fokuserer 

på at udvikle specifikke kompetencer 

og færdigheder i konkrete situationer 

samt tilføre medarbejderen ny viden. 

Sæt fokuserede mål for opgaven, både 

for resultater og læring, og sørg hele 

tiden for at holde disse målsætninger i 

balance, så fokus eksempelvis ikke bliver 

for ensidigt på resultatmålene i opgaven. 

 

 � Udfordrende   Stretch-opgaven   skal ud-

fordre medarbejderen. Den skal strække 

medarbejderen, og vedkommende skal 

stå på tæer for at gennemføre opgaven. 

Den må også meget gerne udfordre 

medarbejderens leder, hvilket den rette 

stretch-opgave ofte gør. Lederen skal 

lede på en ny måde, måske give mere 

plads end tidligere og holde flere status- 

og læringssamtaler med medarbejderen, 

end når medarbejderen arbejder på et 

felt, vedkommende er mere kompetent 

inden for.  

HVORFOR ARBEJDE MED 

STRETCH-OPGAVER?

Stretch-opgaver er en mulighed for at 

realisere noget værdifuldt for virksomheden, 

som man alligevel skal have gjort, samtidig 



 

5

 � Skabe en øget indsigt og erfaring hos en 

medarbejder på tværs af virksomhedens 

værdikæde og forretningsenheder. 

Uanset hvorfor man igangsætter en sådan 

proces, så er formålet altid det første, man 

skal beskæftige sig med, hvor følgende 

spørgsmål kan være guidende:

 � Hvorfor skal vi overhovedet arbejde med 

stretch-opgaven, og hvad skal det føre 

til? 

 � Hvad skal det konkret hjælpe 

virksomheden og medarbejderen med? 

 � Hvilken funktion skal stretch-opgaven 

udfylde – for virksomheden og for 

medarbejderen?

 � Hvad arbejder vi konkret henimod? Hvad 

skal udvikles og realiseres gennem 

stretch-opgaven? 

Man bør ikke gå i gang, før dette fundament 

er på plads, så der eksisterer et klart 

formål, både set fra virksomhedens og 

medarbejderens perspektiv. 

HVORDAN DEFINERER MAN EN 

STRETCH-OPGAVE?

I definitionen af en stretch opgave 

handler det først og fremmest om, hvad 

medarbejderen udvikler sig henimod. 

Skal vedkommende udvikles henimod 

en lederrolle, udvide sin eksisterende 

rolle som projektleder, så vedkommende 

kan håndtere en portefølje af projekter 

fremfor ét projekt – eller noget helt tredje? 

Uanset hvad, så handler det om at have 

styr på, hvad man søger at udvikle fra – og 

henimod. Stretch opgavens-funktion er at 

bygge en bro fra den nuværende situation 

henimod den ønskede nye situation. Det 

skal hjælpe med at give de relevante 

erfaringer, udfordringer og indsigt, der gør, 

at medarbejderens udviklingsmål realiseres. 

Start med at stille følgende to spørgsmål

1) Hvilke erfaringer er det afgørende, at 

medarbejderen kommer igennem for at 

realisere sine udviklingsmål?

2) Hvad skal medarbejderen konkret lære af 

disse erfaringer? 



Når det er  på plads, så har man  

fundamentet til at finde de opgaver, 

der allerede er vurderet som vigtige i 

virksomheder. Opgaver, der rummer netop 

de relevante elementer, indledningsvist 

defineret som vigtige for medarbejderens 

videre udvikling. Testen på, om man har 

valgt en relevant opgave, er, om det både 

vil være værdifuldt for medarbejderen 

og virksomheden at gennemføre det som 

en stretch-opgave og skabe den ønskede 

forandring. Yderligere supplerende spørgs-

mål, der er gode til at trykteste i den 

indledende fase, er eksempelvis:

 � Hvad kan medarbejderen næsten 

gøre, der vil være værdifuldt for 

vedkommendes videre udvikling og 

værdiskabelse i virksomheden?

 � Er medarbejderen reelt villig til at 

lære noget nyt og prøve sig selv 

af i situationer, der er uvante, hvor 

medarbejderen til at starte med måske 

ikke lykkes på samme niveau, som han/

hun er vant til?

 � I hvilken udstrækning er med-

arbejderens leder villig til at hjælpe 

med at understøtte medarbejderens 

resultatskabelse og læring undervejs i 

arbejdet med opgaven?
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HAV STYR PÅ MEDARBEJDERNES 

FORSKELLIGE ZONER

Det er ikke muligt at lægge én samlet 

skabelon ned over alle medarbejdere, 

der sikrer, at samme metode eller proces 

kan anvendes på alle, når man arbejder 

med stretch-opgaver. Derfor er det 

naturligvis vigtigt at vide, hvor den enkelte 

medarbejders styrker og svagheder er 

henne, og hvad der særligt motiverer 

vedkommende. En anden, ofte anvendt 

ramme at arbejde med differentiering på, 

er at kigge på, hvornår medarbejderen er 

i forskellige zoner i sit arbejde, og hvad 

der gør, at det forholder sig sådan. De 

forskellige zoner lyder som følgende:

Kedsommelighed

I denne zone mangler medarbejderen 

udfordringer. Hovedparten af de opgaver, 

medarbejderen udfører her, matcher ikke 

vedkommendes erfaringer og færdigheder, 

så medarbejderen udfordres for lidt og 

bruger sine talenter og sit engagement 

andre steder end i sine daglige opgaver. 

Komfortabel

Her er medarbejderen i kontrol og får brugt 

det, vedkommende kan, på måder, der er 

kendte for ham/hende. Opgaverne har



For at lykkes vil det blandt andet kræve 

følgende:

 � Insisterende nysgerrighed For at få 

mest muligt ud af en stretch-opgave 

kræver det, at medarbejderen skruer op 

for sin nysgerrighed. At vedkommende 

er åben for, at tingene ikke nødvendigvis 

går som forudset, eller som de plejer, og 

at der vil opstå situationer, der kræver, at 

medarbejderen lærer noget nyt og ikke 

udelukkende kan trække på eksisterende 

erfaringer eller færdigheder. 

 � Rolig under pres Der vil givet opstå 

situationer, hvor medarbejderen bliver 

presset på måder, vedkommende ikke 

har prøvet før. Det skal medarbejderen 

være åben over for og hjælpes til at 

bevare roen, når det sker. Medarbejderen 

vil blandt andet skulle stille flere 

spørgsmål for at forstå end give svar, 

som når vedkommende er i en vant 

ekspertposition.

 � Reflekterende og opsøgende i forhold 

til feedback. Medarbejderen skal 

være indstillet på at undersøge mere, 

dels i forhold til selve opgaven, dels i 

forhold til hvordan vedkommende løser 

opgaven og samarbejder med andre 

undervejs. 

medarbejderen ingen problemer med at 

gennemføre, da færdigheder og erfaringer 

direkte flugter med de krav, opgaven stiller 

til ham/hende. 

Udvikling

Her udfordres medarbejderen, og dele af 

vedkommendes erfaringer og færdigheder 

er ikke tilstrækkelige længere for at lykkes 

med opgaven. Der kræves noget mere eller 

noget nyt for at gennemføre opgaven. 

Panik

Her er man for langt uden for sin 

komfortzone, og opgaven eller situationen, 

medarbejderen står i, overstiger markant de 

erfaringer eller færdigheder, vedkommende 

har på nuværende tidspunkt. Kravene fra 

opgaven er for store, hvorfor medarbejderen 

ikke lærer det nødvendige af situationen og 

ikke er i stand til at arbejde med opgaven 

på en lærende og produktiv måde. Det 

handler mere om at ”overleve” end at lære 

og gennemføre opgaven. 

Det er udviklingszonen, man skal gå efter 

i arbejdet med stretch-opgaver. Der, hvor 

det kræver noget ekstra for at lykkes, på 

et passende niveau, så man stadigvæk 

er i stand til at lære og handle i opgaven. 

Medarbejderen vil skulle strække sig for 

at gennemføre opgaven og er uden for sin 

normale komfortzone. 
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Niveau 1) Her arbejder medarbejderen 

inden for et allerede velkendt område 

og med opgaver, der er kendte. Det nye 

er, at medarbejderen her skal anvende 

eksisterende kompetencer på en anden 

måde eller bringe nye kompetencer i spil i 

forhold til de kendte områder. 

Niveau 2) Her påtager medarbejderen sig 

mere eller nyt ansvar inden for et kendt 

område. Rammen for medarbejderens 

arbejde og rolle udvides til at rumme mere, 

end medarbejderen har været vant til. 

Niveau 3) Her arbejder medarbejderen med 

nye typer af opgaver eller relaterer sig til 

nye typer af mennesker og situationer. 

Niveau 4) Her håndterer medarbejderen 

både et højere niveau af udfordringer end 

hidtil og nye opgaver, mennesker eller 

situationer. 

Uanset hvilke niveauer der bringes i spil i 

den konkrete opgave, så sørg for, at der er 

bevidste overvejelser bag, og at der er et 

klart design af både opgavens karakter og 

processen med at gennemføre opgaven. 

Brug niveauerne til bevidst at vælge, hvor 

meget medarbejderen skal befinde sig hvor. 

Dermed er der et match mellem kravene, 

opgaven stiller, det, medarbejderen kan i

En stor del af læringer med en stretch-

opgave vil komme fra andres feedback 

på, hvordan medarbejderen agerer 

undervejs, og hvad det betyder for 

samarbejdet, udførelsen af opgaven 

samt værdiskabelsen. Sørg derfor for, at 

medarbejderen får mere feedback, end 

vedkommende måske er vant til eller 

komfortabel med. 

 � Testende og udfordrende Prøv 

undervejs at sætte medarbejderen i nye 

situationer, hvor vedkommende ikke 

nødvendigvis på forhånd ved, om han/

hun vil lykkes eller ej. Medarbejderen 

skal hjælpes til at stole på, at de 

nødvendige læringer nok skal komme, 

og at disse ofte opstår, når man handler 

mere end blot at tænke på, hvad man vil 

gøre.
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Der er en række niveauer, der er gode 

at forholde sig til, når man definerer den 

stretch-opgave, der skal arbejdes med. Der 

er ikke et niveau, der er mere rigtigt end 

et andet. Det skal matches til den erfaring, 

medarbejderen har, den erfaring og læring 

man ønsker medarbejderen opnår, samt det 

grundlæggende formål med at gennemføre 

stretch-opgaven. 

FIRE NIVEAUER I SPIL



Hun starter, som hun plejer, men da hun 

kommer til sikkerhedsvesten, så viser hun 

ikke, hvordan du skal tage den på. Hun 

beder dig og alle de andre passagerer om 

selv at finde vesten frem under jeres sæder, 

tage den på, puste den op, binde snoren 

rundt om livet samt tage den af igen og 

lægge den på plads under sædet. Forestil 

dig så derefter, at kaptajnen laver sin 

annoncering og beder jer om at tage vesten 

på. 

Hvor lang tid tager det dig nu?

Et bud vil være, at du er hurtigere anden 

gang end første gang. Det er du, fordi du 

har prøvet det inden. Du har en erfaring, 

du kan trække på, og det vil være mere 

naturligt for dig at gennemføre opgaven. 

Der er ikke nogen, der har vist dig, hvad du 

skulle gøre – ud fra den antagelse om, at 

hvis man viser folk, hvad de skal gøre, så er 

de nok i stand til det efterfølgende. Sådan 

fungerer det ofte ikke.

Vi er nødt til at danne vores egne erfaringer 

og ikke blot få vist, hvordan vi skal gøre det, 

også selvom det betyder, at de første par 

gange, vi gennemfører en ny opgave eller 

et projekt, så vil det gå lidt langsommere 

og måske føles unaturligt. Det er en del af 

processen og er noget, man skal være
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HVORDAN LEDER DU EN 

STRETCH-OPGAVE?

Forestil dig, at du har sat dig op i et fly, og 

at sikkerhedsprocedurerne netop er gået 

i gang. Stewardessen viser, hvordan du 

tager redningsvesten på i tilfælde af en 

nødlanding af flyet. Hun går alle trinene 

igennem, lige fra hvordan du tager vesten 

på, puster luft i den og får den bundet 

rundt om maven. Da hun er færdig, tager 

hun vesten af igen og lægger den ned i en 

pose. Der går nu 10 minutter af flyvningen, 

og kaptajnen annoncerer følgende over 

højtaleren: 

“Det er jeres kaptajn, der taler. Vi har nogle 

problemer med flyet og kan blive nødt til at 

foretage en nødlanding. For at være på den 

sikre side vil jeg bede jer alle om at tage 

jeres redningsvest på med det samme”.

Hvor lang tid tror du, det vil tage dig at få 

vesten på?

Forestil dig så præcis samme situation 

en gang til, dog med den forskel, at 

stewardessens sikkerhedsprocedure denne 

gang foregår på følgende måde: 

dag, og de udfordringer, som det ønskes 

medarbejderen skal igennem.



Ikke bare med det formål at få dem 

løst, men også med det formål, at 

medarbejderne bliver klogere og dygtigere 

ved at løse disse opgaver. 
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villig til at investere, når man arbejder med 

stretch-opgaver. Du investerer noget tid i at 

lære noget, for at det på et senere tidspunkt 

føles naturligt, og har nu fået udvidet din 

kompetence- og erfaringszone. Som leder 

skal du derfor passe på med ikke blot 

at vise medarbejderen, hvordan de skal 

tage redningsvesten på. Medarbejderen 

skal selv have lov til at gøre det, og du 

skal acceptere, at medarbejderen ikke 

med det samme leverer på det niveau, du 

forventer. Det kommer først senere, efter 

at vedkommende har gjort sig erfaringer, 

sparret med dig om disse erfaringer og 

trukket læringer ud af disse samt prøvet 

igen.

HVAD NU HVIS ENHVER 

UDFORDRING ER EN POTENTIEL 

UDVIKLINGSMULIGHED?

Udgangspunktet for arbejdet med stretch-

opgaver er, at alle de opgaver, der er i en 

virksomhed, rummer mulighed for at lære 

noget eller erhverve sig nyttige erfaringer. 

Det betyder ikke, at alle opgaver skal 

behandles som stretch-opgaver, men 

at nogle af dem skal. At man som leder 

bevidst overvejer, hvad de enkelte opgaver 

rummer af mulighed for læringer samt 

delegerer og udvælger opgaver.

At man giver medarbejderen udfordringer er 

ikke ensbetydende med, at vedkommende 

lærer nok af det. At kaste medarbejderen 

ud på dybt vand er ikke en garanti for, at 

det bliver en udviklende oplevelse, og er 

i øvrigt ikke et formål i sig selv. Arbejdet 

med stretch-opgaver giver virksomheden 

og medarbejderen en række interessante 

muligheder, men der er også en række 

faldgruber, du skal styre uden om:

 � Når vippen tipper for meget til den 

ene side Hvis der kommer for meget 

fokus på, enten at stretch-opgaven 

kun handler om at skabe resultater 

til gavn for virksomheden eller kun at 

handle om læring for medarbejderen, 

så er der en ubalance. Stretch-opgaven 

bør have et både-og-fokus, hvor både 

virksomheden og medarbejderen 

oplever værdi. 

 � Når man finder på noget til lejligheden 

Man skal ikke finde på noget nyt i 

arbejdet med stretch-opgaver. 

HVAD BØR DU OVERVEJE?
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Virksomheden har allerede opgaver og 

projekter, der er vurderet som vigtige, 

og det er disse, der skal arbejdes med. 

Brug det, der allerede er strategisk 

opmærksomhed på, dels fordi den 

rette opmærksomhed og support er til 

stede, dels for at skabe en motiverende 

ramme for medarbejderen. Det er altid 

mere interessant at arbejde med noget, 

der er vigtigt og kan skabe merværdi, 

end noget, der hurtigt er fundet på, 

uden forankring til det eksisterende 

strategiske fokus.

 � Når der understyres At medarbejderen 

får en stretch-opgave, betyder ikke 

nødvendigvis, at de skal gøre det hele 

selv, og at man som virksomhed blot 

sidder tilbage og vurderer, om han/

hun lykkes. Der vil altid være brug for 

en rammesætning af blandt andet 

opgavens eller projektets formål, 

succeskriterier og ønskede effekter, 

der sikrer relevans for virksomheden. 

Der er også brug for, at medarbejderen 

hjælpes til at trække de relevante 

læringer ud af opgaven, så de kan bruge 

disse fremadrettet. 

 � Når der overstyres Man kan også 

risikere at ende i en situation, hvor man 

har givet en medarbejder en stretch-

opgave, men ikke er villig til at give

Arbejdet med stretch-opgaver kræver 

løbende opfølgning, fokuseret både på 

fremskridt i forhold til værdiskabelse og 

output, samt om de ønskede læringer 

realiseres. Dette behøver ikke tage lang tid, 

men bør indarbejdes som en fast praksis, 

eksempelvis mellem medarbejderen og 

dennes leder. En række spørgsmål, der er 

gode til disse opfølgningsseancer, lyder 

som følger:

 � Hvad bevæger sig i den rigtige retning i 

opgaven og hvorfor?

 � Hvad er det konkret, du har gjort, der har 

gjort denne udvikling mulig?

 � Hvilke styrker har du trukket på 

undervejs?

 � Hvilke rammer og vilkår har gjort det 

muligt?

HVORDAN KAN MAN FØLGE OP?

medarbejderen plads til at lære af opgaven 

eller forme opgaven på sin egen måde. Der 

gives for lidt rum til, at medarbejderen kan 

danne sine egne erfaringer, og for meget 

kommer til at handle om, at der skal komme 

noget meget specifikt ud af opgaven på en 

bestemt måde. 
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 � Hvad er ikke gået som planlagt og 

hvorfor?

 � Hvad er det konkrete, du har gjort, der 

måske skal justeres fremadrettet?

 � Hvilke af dine egne faldgruber er du 

stødt på undervejs?

 � Hvilke rammer og vilkår har stået i vejen 

for dig?

 � Hvordan kan du bruge de foreløbige 

læringer fremadrettet – og konkret 

hvordan?

 � Hvor har jeg som leder været en nyttig 

støtte og udfordrer, og hvor har du 

savnet noget fra mig?

 � Hvad har du lært om dig selv, det at 

samarbejde med andre, om vores 

virksomhed eller kunder?

 � Hvad er næste skridt herfra?

 � Hvad vil du gerne lære den kommende 

periode?

 � Hvad vil du gerne realisere den 

kommende periode?

EKSEMPLER PÅ STRETCH-

OPGAVER

Som nævnt er stretch-opgaver altid 

specifikke, til en specifik medarbejder 

eller et team af medarbejdere. Opgaverne 

bygger bro mellem en nuværende situation 

og ønsket fremtidig situation. På trods af 

det kan man sagtens lade sig inspirere af 

stretch-opgaver, som andre med succes 

har arbejdet med. 

Fokus på ledelse

 � Deltage i virksomhedens strategiske 

planlægningsproces. 

 � Gennemføre rekruttering af nye med-

arbejdere. 

 � Gennemføre 1:1-samtaler med med-

arbejdere. 

 � Planlægge, gennemføre og følge op på 

kommunikation af forandring i et team 

eller hele virksomheden.

 � Hvordan kan jeg hjælpe dig med dette?

 � Hvad bør vores næste opfølgningsmøde 

omhandle, og hvad skal der gerne være 

sket i mellemtiden?



 � Få ansvaret for et kritisk kundesegment, 

hvor tilfredsheden ikke er, som den gerne 

skulle være. 

 � Skifte job med en kollega for en periode. 

 � Repræsentere virksomheden for en 

vigtig gruppe eksterne interessenter 

eller kunder. 

 � Udvikle nyt produkt sammen med 

eksterne leverandører og kunder. 

 � Overtage opgaver fra egen leder. 

 � Arbejde systematisk på at forbedre 

relationen til en kollega, der indtil videre 

ikke har været optimal. 

 � Undervise på et af virksomhedens 

udviklingsprogrammer eller i egen 

afdeling. 

 � Repræsentere virksomheden i medierne.
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 � Starte ny afdeling op. 

 � Fungere som mentor for ny kollega.

 � Tage globalt ansvar for produkt, proces 

eller kundesegment.

Fokus på projektledelse

 � Vende et projekt, der én gang ikke er 

lykkedes. 

 � Lede en portefølje af projekter frem for 

ét enkelt projekt. 

 � Arbejde med at skabe følgeskab uden 

den formelle autoritet. 

 � Eksekvere et nyt eller strategisk 

afgørende projekt, med stort internt og 

eksternt fokus. 

 � Projektlede en gruppe af medarbejdere 

fra en anden kultur, end man er vant til. 

 � Gennemføre et projekt med større 

omfang og kompleksitet end tidligere 

prøvet. 

Fokus på professionel og personlig 

udvikling

 � Designe, gennemføre og følge op på et 

vigtigt møde eller en workshop. 

FORUDSÆTNINGER FOR AT LYKKES 

MED STRETCH-OPGAVER

Først og fremmest så er grund-

forudsætningen for at lykkes med stretch 

opgaver, at virksomheden arbejder med 

eller er indstillet på at arbejde med



 � Medarbejderen skal både støttes 

og udfordres undervejs af dennes 

leder og eventuelt også kolleger og 

samarbejdspartnere. 

 � Opgaven skal bestå af elementer, der 

sikrer, at medarbejderen eksponeres for 

de ønskede erfaringer og læringer på 

varierende måder. 

 � Opgaven bør have elementer af 

samarbejde i sig, da muligheden for 

læring også er tæt knyttet til netop 

relationer med andre mennesker. 

 � Opgaven skal være direkte forankret 

i den praksis, medarbejderen træner 

henimod.

14

udvikling som en del af ledere og 

medarbejderes praksis. At udvikling 

ikke blot er noget, der sker på kurser 

eller lignende. Dernæst, at ledere er 

motiveret for at understøtte denne form 

for udvikling og konkret afsætter tid i deres 

daglige arbejde til sparring, opfølgning 

og feedback. Lederne skal se det som 

en vigtig del af deres ledelsesopgave 

at bruge virksomhedens eksisterende 

opgaver som muligheder for læring og 

udvikling. Yderligere så er der en række 

grundforudsætninger, der relaterer sig til, 

hvordan voksne lærer bedst. 

Disse er i overskrifter følgende

 � Medarbejderen skal være motiveret 

for opgaven og medvirke til at sætte 

konkrete mål (resultater og læring) i 

gennemførelsen af opgaven. 

 � Opgaven skal være direkte forankret 

i virksomhedens virkelighed og have 

sammenhæng med virksomhedens 

strategi og udmeldte fokus. 

 � Medarbejderen skal have mulighed 

for at øve sig gennem udførelsen af 

opgaven samt modtage feedback 

løbende på sine handlinger i og 

refleksion om opgaven.
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Tjekliste til stretch-opgaver

 � Vil stretch opgaven give 

muligheder for at udvikle 

kompetencer, der flugter med 

medarbejderens ønskede 

udvikling?

 � Hvor stor en risiko løber 

virksomheden ved at med-

arbejderen skal arbejde med 

stretch-opgaven?

 � Hvilken form for ledelsessupport 

kræver det at gennemføre 

stretch-opgaven?

 � Indeholder stretch-opgaven 

elementer, der kræver, at med-

arbejderen skal lykkes sammen 

med andre mennesker?

 � Rummer stretch-opgaven den 

rette balance mellem fokus på 

virksomhedsværdi og værdi for 

medarbejderens udvikling?

 � Hvad vil, set fra virksomhedens 

perspektiv, være konkrete 

tegn på, at stretch-opgaven er 

gennemført succesfuldt? 

 � Hvad vil, set fra medarbejderens 

perspektiv, være konkrete 

tegn på, at stretch-opgaven er 

gennemført succesfuldt og givet 

de rette erfaringer og læringer?

 � I hvilken udstrækning har 

virksomheden en kultur for 

og accept af at bruge stretch-

opgaver som læringsmuligheder 

for medarbejdere?

 � Hvordan er ledelseskulturen 

i virksomheden i forhold 

til at balancere fokus på 

forretningsresultater med 

læringsresultater?


