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Med betegnelser som ”videnssamfundet”, ”organisatorisk læring”, ”vidensarbejdere” 
og ”kompetenceudvikling” sættes fokus på efteruddannelse af medarbejdere og 
udvikling af virksomheder. Samtidig betragtes e-læring som et oplagt værktøj til 
efteruddannelse i organisationer. Spørgsmålet er, om og hvordan e-læring kan bidrage 
til udvikling og læring i organisationer. 
 
E-læring har i de senere år fået en større og større udbredelse i relation til 
efteruddannelse af medarbejdere i organisationer. Samtidig er e-læring blevet et 
væsentligt fokusområde fra politisk side (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, 2005). Derudover har begreber som ”den lærende organisation” og 
”organisatorisk læring” (Hildebrandt & Brandi, 1997; Hildebrandt, 1999; Argyris & 
Shön, 1978) fået stigende opmærksomhed især i relation til begrebet ”videns-
samfundet”. Det er udtryk for et fokus på opkvalificering af medarbejdere og konstant 
udvikling af organisationer (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2005). 
 
Organisationers opkvalificering af medarbejderne kan imidlertid resultere i modsat-
rettede behov for efteruddannelse. På den ene side er der stigende krav om at øge 
organisationers specialviden, hvilket indebærer, at organisationer har behov for at styrke 
den enkelte medarbejders ekspertise gennem specialiseret viden. På den anden side har 
organisationer samtidig en interesse i at skabe organisationsformer, hvor medarbejderne 
deltager i udviklingen af organisationen. Denne tilgang kræver, at medarbejderne har 
indsigt i hinandens arbejde og besidder en vis grad af fælles forståelse. 
 
Denne artikel tager udgangspunkt i den opfattelse, at en helhedsforståelse af organi-
sationens samlede virke og dermed en indsigt i andre medarbejderes arbejde er centralt 
for læring og udvikling i en organisation. Ud fra denne opfattelse finder organisatorisk 
læring og udvikling sted gennem udviklingen af den enkelte medarbejder såvel som 
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gennem samarbejde og fælles aktiviteter. Spørgsmålet er, hvordan efteruddannelse kan 
forene individuel udvikling med fælles forståelse. 
 
Formålet med denne artikel er at diskutere udviklingspotentialer i anvendelsen af e-
læring inden for efteruddannelse. Et forskningsprojekt tilknyttet kursusforløbet Board of 
Tomorrow har haft til formål at undersøge potentialerne i anvendelsen af e-læring i 
organisationer. Det ovenfor skitserede dilemma vil blive diskuteret med baggrund i en 
kritik af to perspektiver inden for efteruddannelse i organisationer. Den ene tilgang 
vedrører e-læring tilrettelagt som individuelle træningsforløb, mens den anden tilgang 
dækker over traditionelle kurser, der forløber isoleret fra medarbejdernes praksis. 
Artiklen vil diskutere, hvordan e-læring kan bidrage til at skabe nye former for 
efteruddannelse, der tilstræber at varetage den enkelte medarbejders udvikling såvel 
som at styrke den fælles forståelse. 
 

Fra individuelle kursusforløb til fælles udviklingsaktiviteter 

En undersøgelse af Bente Elkjær (2002) har vist, at den mest udbredte tilgang til e-
læring i organisationer er individuelle selvstudier eller træningsforløb. De umiddelbare 
fordele ved denne form for e-læring er først og fremmest, at den er billig, samt at 
medarbejderen er uafhængig af tid og sted (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, 2003). Medarbejderen kan følge kurset, når han eller hun vil og kan selv 
bestemme tempoet. Individuelle træningsforløb består ofte i standardiserede forløb, 
hvilket betyder, at alle medarbejdere gennemgår samme forløb. It anvendes i 
organisationer primært til denne type af e-læringsforløb.  Eksempelvis skriver Wahlgren 
et al. (2002): 
 

”IKT benyttes således som medium til levering af fleksibel undervisning via cd-rom 
eller internet-baseret undervisningsmateriale. IKT anvendes imidlertid ikke i 
nævneværdig grad til at fremme den fælles erfaringsudveksling og læringen på 
arbejdspladsen. 
Her kunne man forestille sig, at IKT kunne facilitere læringen ved enten at stille 
nogle særlige læringsrum til rådighed (eksempelvis computerkonferencer) eller ved 
at kunne fastholde situationer og/eller informationer. Dette kunne eksempelvis være 
i databaser eller ved videooptagelser. På den måde ville IKT kunne bidrage til 
vidensakkumulering og vidensdeling i virksomheden.” (Wahlgren et al., 2002, s. 82-
83) 
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Elkjær (2003, s. 486-487) sætter spørgsmålstegn ved effekten af individuelle 
træningsforløb. Specifikt argumenterer hun imod, at det er muligt at skabe en lærende 
organisation gennem individuelle træningsforløb. I stedet foreslår hun, at medlemmerne 
i en organisation i fællesskab deltager i udviklingen af deres egen praksis. Det 
indebærer blandt andet, at medarbejderne udnytter hinanden til at dele viden om deres 
erfaringer. 
 
Derudover betragtes efteruddannelse i organisationer traditionelt som institu-
tionaliserede kurser. Det vil sige, at en organisation efteruddanner sine medarbejdere 
ved at sende dem af sted på kurser. Medarbejderne deltager i forløb, der er adskilt fra 
organisationens praksis og dermed medarbejderens hverdag. Anvendelse af it inden for 
efteruddannelse er ofte ensbetydende med forskellige former for e-læringskurser 
(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2003). Imidlertid er effekterne af 
sådanne efteruddannelseskurser ofte begrænsede. Problemet med mange efter-
uddannelseskurser er, at medarbejderne ofte har svært ved at anvende det lærte i deres 
praksis (Wahlgren et al., 2002, s. 66-71). Kursernes indhold er isoleret fra med-
arbejderens praksis, hvorfor medarbejdere ikke kan relatere til indholdet. Dette er et 
argument for, at efteruddannelse altid skal tage udgangspunkt i medarbejdernes praksis 
og i de problemer, der eksisterer i praksissen. Blandt andet argumenterer Elkjær (2002) 
for, at der er behov for e-læring, der tager udgangspunkt i medarbejdernes erfaringer, og 
som lader arbejdspladsen indgå som referenceramme for læring. På baggrund heraf kan 
man argumentere for at tænke efteruddannelse ind i organisationen som en løbende 
proces, der er et led i organisationens virke. Det vil sige, at efteruddannelse ikke 
adskilles fra praksissen. Efteruddannelse skal ikke kun finde sted i forbindelse med 
”formelle” kurser, men skal tænkes ind i organisationens struktur. 
 
En styrke ved formelle kursusforløb er dog, at de kan bringe nye perspektiver ind i en 
organisation. Samtidig kan de bidrage med teoretiske begreber. Nye perspektiver og 
teorier skal imidlertid ikke nødvendigvis præsenteres i isolation fra medarbejdernes 
praksis. I stedet kan teorier betragtes som redskaber, der kan anvendes til synliggørelse 
og bevidstgørelse af problemer. Det er væsentligt, at udgangspunktet for med-
arbejderens anvendelse af teorier er problemer i hans eller hendes egen praksis. Med 
andre ord skal medarbejderen kunne se et formål med at anvende de givne teorier til at 
løse eller belyse områder af egen praksis. Som Elkjær (2005) skriver: 
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”Problemets løsning skal fortsat være en nødvendighed, og det teoretiske univers 
befinde sig inden for problemløserens mulige horisontudvidelse. Man må med andre 
ord kunne se et behov for udforskning, for at sætte kritisk eller refleksiv tænkning i 
arbejde, ligesom forslag til ideer og begreber må være forståelige for 
problemløserne.” (Elkjær, 2005. s. 127-128) 

 
Som et modspil til traditionelle kursusforløb kan man tale om udviklingsaktiviteter. I 
stedet for at sende medarbejderne på formelle kursusforløb, der fjerner dem fra deres 
praksis, kan man gennemføre fælles udviklingsaktiviteter, der tager udgangspunkt i 
medarbejdernes praksis. Udviklingsaktiviteter kan inddrage eksterne konsulenter eller 
undervisere, der kan bidrage med ny viden og teoretiske redskaber. Efteruddannelsen 
skal derfor ikke ske i forbindelse med formelle uddannelseskurser, men skal tænkes ind 
i organisationens struktur og virkemåde. 
 
Udviklingsaktiviteter skal ses i relation til dilemmaet omkring specialisering over for 
fælles forståelse. Hensigten med udviklingsaktiviteter er at inddrage flere medarbejdere 
i et samarbejde om at løse et fælles problem eller nå en fælles målsætning. Det er 
centralt, at løsningen af problemet eller opnåelsen af målet indebærer involveringen af 
en gruppe af medarbejdere, der arbejder inden for forskellige områder. I den fælles 
arbejdsproces kan medarbejderne byde ind med deres specialviden, hvorfor de på den 
måde får indsigt i andre medarbejderes områder. 
 
En bevægelse væk fra individuelle træningsforløb og kurser, der fjerner medarbejderne 
fra deres praksis, indebærer en række udfordringer. I stedet for at give medarbejderne 
individuelle træningsforløb er udfordringen først og fremmest at strukturere 
organisationen således, at medarbejderne i deres daglige arbejde udnytter hinanden til at 
dele viden om deres erfaringer. Hvis alle gennemgår de samme kurser, lærer de mere 
eller mindre de samme ting. For at udvikle en organisation er det enten nødvendigt 
konstant at udvikle kurserne, eller man kan i stedet skabe en organisation, hvori 
medarbejderne løbende udveksler erfaringer, idéer, etc. 
 
Derudover er udfordringen at skabe udviklingsaktiviteter. Ifølge Elkjær (2002) er denne 
form for e-læring er vanskelig at tilrettelægge. 
 

”... det øjensynligt er ganske vanskeligt at designe læreprocesser til arbejdspladser, 
der går ud over den enkelte medarbejders videnstilegnelse og rækker over mod også 

Center for It og Læring, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. November 2006. 
 

4 



 

at omfatte udviklingen af arbejdspladsen ved aktivt at lade denne indgå som 
referenceramme for læring.” (Elkjær 2002, s. 107) 

 
Board of Tomorrow er et e-læringskursus, der repræsenterer en tilgang, der bryder med 
individuelle træningsforløb og i stedet sætter fokus på samarbejde og på vigtigheden af, 
at læring er forankret i medarbejdernes praksis. Som baggrund for projektet skriver man 
blandt andet: 
 

”Her vil der blive arbejdet med konkrete opgaver i forhold til den virkelighed den 
enkelte befinder sig i – kombineret med et kommunikationssystem, der gør det 
muligt at arbejde sammen på tværs af afdelinger og virksomheder. [...] 
Elæringen vil fokusere på at skabe forløb, der sætter deltagerne i centrum og giver 
dem direkte indflydelse på egen læring.” 

 
Med udgangspunkt i Board of Tomorrow diskuteres i denne artikel potentialer i e-
læring i relation til tankegangen bag udviklingsaktiviteter. 
 

Kursusforløbet 

Board of Tomorrow er udviklet i et samarbejde mellem Kjaer Group, KnowIt og 
Hildebrandt og Brandi. Projektet er støttet af EUs socialfond samt af Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling. Kursusforløbet kørte i perioden juni 2005 til juni 
2006. Forud for Board of Tomorrow blev kursusforløøbet Business Leader afholdt i 
efteråret 2004. Erfaringerne fra dette forløb indgik i tilrettelæggelsen af Board of 
Tomorrow og udgør også en del af erfaringsgrundlaget for denne artikel. Målgruppen 
for Board of Tomorrow var eksisterende og potentielle medlemmer af virksomhedernes 
bestyrelser. Fagligt beskæftigede kurset sig med problemstillinger inden for ledelse, 
strategi, visionsarbejde og bestyrelsesarbejde. Board of Tomorrow havde 19 deltagere 
fra fem forskellige virksomheder. 
 
Et væsentligt element i kursusforløbet var, at deltagerne skulle arbejde sammen i 
såkaldte skyggebestyrelser. I disse skyggebestyrelser skulle deltagerne reagere på 
forskellige problemstillinger som om, de sad i den rigtige bestyrelser. Kursusforløbet 
blev afsluttet med, at deltagerne i deres skyggebestyrelser skulle udfærdige en rapport 
over deres arbejde samt fremlægge den på sidste workshop. 
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Kurset forløb som en kombination af fysiske workshops og virtuelle forløb. 
Kursusforløbet bestod af fem workshops, hvor deltagerne mødtes fysisk over to eller tre 
dage. I perioderne mellem kursets workshops anvendte deltagerne en virtuel platform. 
Kursets workshops bestod i en række oplæg af kursusarrangørerne, og derudover blev 
der lagt vægt på, at udnytte deltagernes samtidige tilstedeværelse til diskussioner og 
samarbejde. 
 
Den virtuelle platform indeholdt nyheder, beskeder, materiale til workshops, 
diskussionsfora og videokonference. I perioderne mellem workshops skulle deltagerne 
arbejde på opgaver individuelt og i grupper i deres skyggebestyrelser. Platformen 
indeholdt først og fremmest opgaverne, der blandt andet bestod i videoklip, samt 
materialer af relevans for opgaveløsning. Derudover gav platformen deltagerne 
mulighed for at skrive indlæg i debatfora tilknyttet de enkelte skyggebestyrelser. 
Endelig besvarede deltagerne opgaverne i den virtuelle platform. 
 
Erfaringerne med Board of Tomorrow og Business Leader peger på en række 
potentialer ved denne tilgang til e-læring, men synliggør samtidig en række vanskelige 
udfordringer. Potentialerne og udfordringerne beskrives under følgende tre overskrifter. 
 

• Samlingssted 

• Relation til praksis 

• Nye undervisningsmaterialer 
 
De tre punkter indeholder potentialer og udfordringer, der har relevans i forhold til 
tilrettelæggelse af udviklingsaktiviteter i en organisation. 
 

Samlingssted 

I Business Leader-kursusforløbet betød arbejdet i den virtuelle platform, at deltagernes 
fokus blev fastholdt gennem hele kursusforløbet, selvom de kun mødtes ca. en gang om 
måneden. Erfaringerne i Board of Tomorrow var imidlertid anderledes. Som en deltager 
i dette kursusforløb fortæller, var det ”svært at holde fokus i mellemperioderne”. En 
anden deltager fortæller, at ”dagligdagen tager lynhurtigt over, og seminarerne træder i 
baggrunden”. 
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Business Leader viste, at der er et potentiale ved anvendelsen af en virtuel platform til at 
fastholde deltagerne i perioderne mellem workshops. På den anden side synliggør Board 
of Tomorrow imidlertid, at der knytter sig en række udfordringer til dette. I Board of 
Tomorrow gik der i gennemsnit dobbelt så lang tid mellem workshops sammenlignet 
med Business Leader, hvilket kan være en af forklaringerne. Derudover tyder 
deltagernes udsagn på, at tid var en væsentlig barriere. ”Travlhed” og ”en travl hverdag” 
betød for flere deltageres vedkommende, at ”de daglige opgaver har taget over i forhold 
til Board of Tomorrow”. Dette kan ses som et udtryk for, at deltagerne har oplevet en 
adskillelse af kursus og hverdag. Samtidig er hverdagens opgaver blevet prioriteret 
højere end kurset. 
 
Ud fra idéen om at tilrettelægge udviklingsaktiviteter i stedet for kursusforløb er 
løsningen ikke at sætte mere tid af i hverdagen til kursusaktivitet, men i stedet at 
indarbejde aktiviteterne som et led i hverdagen. Dermed vil medarbejderne ikke føle, at 
de deltager i et kursus, men at de i stedet er involveret i udviklingsaktiviteter som et led 
i deres arbejde. Udviklingsaktiviteter skal netop tage udgangspunkt i medarbejdernes 
eksisterende hverdagsopgaver. 
 
I relation til fælles udviklingsaktiviteter er potentialet i den virtuelle platform, at den 
kan fungere som en fælles referenceramme for medarbejdernes aktiviteter. En virtuel 
platform kan anvendes som fælles referenceramme, der skaber synlighed og interaktion 
mellem deltagerne. Udvikling af en fælles referenceramme kan finde sted på forskellige 
niveauer: 
 

• Udveksling af dokumenter 

• Synlighed og erfaringsudveksling 

• Samarbejde og udvikling 
 
For det første understøttede den virtuelle platform i Board of Tomorrow udveksling af 
dokumenter i form af programmer for kurserne, litteratur, opgaver, etc. På den måde 
fungerede platformen som et samlingssted for kurset. Ifølge deltagerne fungerede dette 
godt, og de følte sig konstant opdateret i platformen. 
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For det andet kan en virtuel platform anvendes til at skabe synlighed og understøtte 
erfaringsudveksling mellem deltagerne. I Board of Tomorrow kunne deltagerne se 
hinandens arbejde; det vil sige opgavebesvarelser og diskussioner. Især i Business 
Leader anvendte deltagerne den virtuelle platform til at kommentere på hinandens 
besvarelser og til at diskutere. Ifølge deltagerne dannede denne kommunikation 
udgangspunkt for møderne på de fysiske workshops. En udfordring er imidlertid at få 
medarbejdere til at dele erfaringer med hinanden. Det kræver, at den enkelte med-
arbejder kan se en nytte i at dele egne erfaringer og idéer. Det vil sige, at medarbejderen 
selv skal opleve at få noget igen. 
 
For det tredje kan en virtuel platform understøtte samarbejde og udvikling. Selvom 
Board of Tomorrow og Business Leader primært understøttede udveksling af 
dokumenter samt synlighed og erfaringsudveksling, var der også tendenser, der pegede i 
retning af samarbejde og udvikling. I den virtuelle platform havde deltagerne diskus-
sionsfora tilknyttet deres teams og skyggebestyrelser. Disse diskussionsfora kunne 
anvendes til at samarbejde om at besvare opgaverne. 
 
I Board of Tomorrov og i Business Leader kunne underviserne for det første have 
indgået mere aktivt i deltagernes diskussioner og givet dem feedback og input. Dette 
ville gøre kursusforløbet mere levende for deltagerne. For det andet kunne man i Board 
of Tomorrow og Business Leader eksempelvis have anvendt deltagernes diskussioner 
som udgangspunkt for et emne til næste workshop. I udviklingsaktiviteter vil med-
arbejdernes praksis og deres diskussioner udgøre et centralt udgangspunkt for forløbet. 
Det vil sige, at man skal forsøge at udnytte medarbejdernes diskussioner som 
udgangspunkt for det videre forløb. Eksterne undervisere eller konsulenter kunne gribe 
fat i og arbejde videre med de problemer, der dukker op i deltagernes diskussioner. 
Udviklingsaktiviteter vil derfor ikke være struktureret eller planlagt på forhånd, men vil 
udvikle sig på baggrund af medarbejdernes aktiviteter. 
 
I de to kursusforløb har den virtuelle platform ikke fungeret som decideret 
diskussionsforum. Diskussioner er primært blevet ført til fysiske møder eller gennem 
telefonmøder. Det antyder, at en virtuel platforms potentiale ikke er i form af diskus-
sionsforum. Dette har man i stedet udnyttet de fysiske møder på kursets workshops til. 
Derimod har den virtuelle platform et potentiale i forhold til at udgøre et samlingssted 
og en fælles referenceramme. 
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Relation til praksis 

Et centralt pædagogisk princip bag Board of Tomorrow var at skabe sammenhæng 
mellem teori og praksis. Potentialet ved it er at anvende en virtuel platform er, at 
medarbejderne kan deltage i et kursus samtidig med, at de arbejder i deres daglige 
praksis. Anvendelsen af den virtuelle platform kan derfor ses som en måde, hvorpå man 
kan bevæge kursusaktiviteter mod medarbejdernes praksis. 
 
E-læring har derfor et potentiale i forhold til at skabe relationer til deltagernes praksis. 
Erfaringerne fra begge kursusforløb viser, at deltagerne – ifølge egne udsagn – har 
anvendt det lærte i deres egen arbejdspraksis. Der er derfor muligheder i at anvende en 
virtuel platform til at køre et kursusforløb i sammenhæng med deltagernes hverdags-
praksis. En fordel er, at medarbejderne kan bidrage til forløbet og kommunikere med 
andre, selvom de ikke mødes fysisk. 
 
Derudover tog opgaverne i Board of Tomorrow udgangspunkt i praksis. Deltagernes 
arbejde i skyggebestyrelserne tog udgangspunkt i virkelige cases og relaterede sig til 
medarbejdernes dagligdag. Nedenfor er et eksempel på en opgaveformulering: 
 

”Forestil Jer, at I netop er blevet inviteret til at deltage i Hassing Gruppens 
bestyrelse. I har netop deltaget i et møde med virksomhedens bestyrelsesformand 
(videoindslagene). Hvilke max. 10 uddybende spørgsmål (generelle som specifikke) 
ønsker I at få afklaring på, før I kan træffe beslutning om, hvorvidt I ønsker at sidde 
i bestyrelsen for Hassing Gruppen?” 

 
Deltagernes arbejde var derfor autentisk i betydningen af, at de skulle træffe valg 
omkring og diskutere virkelige situationer. Dog var der ingen konsekvenser af 
kursisternes valg, eftersom de ikke skulle træffe de ”virkelige” valg og tage endelige 
beslutninger. Det havde den fordel, at deltagerne dermed kunne tillade sig at forholde 
sig mere teoretisk og hypotetisk til opgaverne. Arbejdet i skyggebestyrelserne var en 
”beskyttet” beslutningstagen i autentiske situationer. 
 
I forhold til individuelle træningsforløb og traditionelle kursusforløb bevæger Board of 
Tomorrow sig i retning af deciderede udviklingsaktiviteter. Det skyldes anvendelsen af 
den virtuelle platform sideløbende med praksis samt formuleringen af opgaver, der tager 
udgangspunkt i praksis. En udfordring ved at skabe udviklingsaktiviteter er at 
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identificere udviklingspotentialer i en organisation. Derudover er det centralt, at man er 
i stand til at formulere et fælles problem, medarbejdere kan samarbejde om at finde 
løsninger på, og som de samtidig kan bidrage til ud fra deres individuelle ekspertise. 
 

Nye undervisningsmaterialer 

En virtuel platform gør det muligt at stille en lang række forskellige digitale materialer 
til rådighed for medarbejderne. I Board of Tomorrow indeholdt den virtuelle platform 
litteratur, supplerende artikler, interviews, videoklip, powerpoints fra oplæggene og 
links til eksterne ressourcer (hjemmesider). Det er muligt at samle en række materialer, 
der potentielt er relevante for medarbejdernes arbejde. Materialerne skal ikke blot bestå 
af obligatorisk kursuslitteratur, men kan også bestå i forskellige materialer, der kan 
inddrages af den enkelte medarbejder efter behov. På den måde kan man tilbyde 
materialer, der potentielt kan anvendes i relation til forskellige specifikke problemer, 
den enkelte medarbejder måtte støde på. 
 
Samtidig giver en virtuel platform ikke mindst mulighed for at stille menneskelige 
ressourcer til rådighed. Det vil sige, at undervisere eller eksterne konsulenter kunne tage 
del i aktiviteterne i den virtuelle platform. I Board of Tomorrow foregik dette ved, at 
underviserne gav deltagerne svar på deres opgaver. I relation til udviklingsaktiviteter er 
dette en oplagt måde, hvorpå man kan inddrage eksterne personer i forløbet. På den 
måde kan eksterne konsulenter tage del i medarbejdernes praksis. Eksterne konsulenter 
kunne deltage i medarbejdernes diskussioner, og medarbejderne kunne få mulighed for 
løbende at stille spørgsmål til konsulenterne. 
 
Derudover gjorde Board of Tomorrow brug af en række nye former for digitale 
undervisningsmaterialer, der er vanskelige at tilbyde uden en virtuel platform. På kurset 
inddragede man blandt andet lydfiler og videoklip. Formålet var at præsentere 
deltagerne for autentiske opgaver. Ved at anvende sådanne undervisningsmaterialer 
kunne man simulere og fremstille virkelige situationer. Det medvirkede til at 
levendegøre opgaverne. 
 

Potentialer 
Board og Tomorrow og det forudgående kursusforløb Business Leader peger såvel på 
en række udviklingspotentialer som udfordringer ved anvendelsen af e-læring i 
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organisationer. Erfaringerne fra kursusforløbene peger på, at kursernes styrke har været 
deres relation til medarbejdernes praksis. Der kan spores en række muligheder i at 
videreudvikle e-læringsforløb i retning af udviklingsaktiviteter, der forsøger såvel at 
varetage udviklingen af den enkelte medarbejders specialviden som at styrke den fælles 
forståelse i organisationen. 
 
For det første er der et potentiale i at anvende netbaserede værktøjer som et 
samlingssted, der kan skabe synlighed omkring medarbejdernes aktiviteter med henblik 
på at give medarbejderne indsigt i hinandens arbejde. Derudover kan e-læring anvendes 
som en platform til deciderede fælles aktiviteter, hvor medarbejdere udveksler og 
diskuterer idéer. En af styrkerne ved netbaserede værktøjer er, at aktiviteter og 
diskussioner i en virtuel platform kan finde sted sideløbende med eller som en del af 
praksis. Dermed opleves anvendelsen af værktøjerne ikke som et brud, der fjerner 
medarbejderne fra deres hverdag. Dette er centralt i forhold til knytte eksterne 
konsulenter til udviklingsaktiviteter. I stedet for at mødes på fysiske kursuscentre på 
bestemte tidspunkter kan eksterne konsulenter give input til medarbejdernes udviklings-
aktiviteter og deltage i diskussioner. En øget synlighed omkring den enkelte med-
arbejders aktiviteter vil muliggøre, at konsulenter kan  give input til den enkelte 
medarbejder, mens de samtidig kan bidrage til de fælles udviklingsaktiviteter. 
 
Board of Tomorrow og det forudgående Business Leader-projekt peger på en række 
potentialer i e-læringsforløb. Med baggrund i disse potentialer peger artiklen på 
mulighederne i at videreudvikle e-læringsforløb i retning af udviklingsaktiviteter. 
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