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Proces, Metode og Praktik  
Nyhedsbrev  om procesfo rbed ri ng og pr o jektkommu nikat io n i  
sof twarepr ojekte r  

Nyhedsbrev nr. 6, okt/nov 2010 Velkommen til Nyhedsbrev nr. 6 

Kære læser 

Sommeren kom og gik, og efteråret er over os. Vi håber I alle har nydt det hele, både de 

solrige dage i juli og de mindre varme i august. Vi startede sommeren med at deltage i 

Attractors sommeruniversitet i Århus. En systemisk tour-de-force igennem fortid, nutid 

og fremtid med deltagelse af de fremmeste eksperter indenfor deres felter og 90 

dialoglystne og aktive deltagere.  

Vi har også deltaget i årets GOTO konference (tidligere kendt som JAOO), og er igen i 

år blevet beriget med gode indlæg og spændende dialoger. 

Desuden har vi fulgt en foredragsrække på folkeuniversitetet om anerkendelse.  

Tak for fantastisk gode arrangementer. Vi glæder os allerede til næste år. 

Ny Artikelserie 

Vi starter i dette nummer en ny artikelserie. Vi spørger os selv: Hvad betyder AGIL 

egentlig? Måske tror du, det er lige til? Så følg lige med ;-). Hvis du vil bidrage, så 

deltag på vores BLOG. Vi håber at se dig der. 

Læs også om den nyeste rapport fra finansministeriet om forbedringstiltag vedrørende 

offentlige it-projekter.  

Bedste Hilsner 

Henrik Sternberg & Pia Petersen 
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Læs mere her om Agil Procesforbedring 

Tilmeld Nyhedsbrev 

Referat fra JAOO / GOTO og Attractors sommeruniversitet 2010 

På Attractors sommeruniversitet om systemisk tænkning før, nu og i fremtiden deltog vi 

i 12 workshops, hvor vi havde fornøjelse af at møde bl.a.. Ken og Mary Gergen, John 

Shotter, Roger Greenaway, Patricia Shaw og Jakob Nørlem. På alle workshops blev vi 

som deltagere naturligt inddraget i berigende samtaler om f.eks. teamdialog, narrativ 

praksis, kreativitet, teamledelse og teamudvikling, active learning og 

organisationsforandring gennem konversation. Særligt gjorde Jakob Nørlems indlæg 

om det lille ord ”er” indtryk – ”det er ikke så vigtigt hvem vi er, det er meget vigtigere 

hvem vi er på vej til at blive”. 

JAOO blev til GOTO og på det agile spor hørte vi indlæg af bl.a. Kevlin Henney, Mary 

Poppendieck, Ellen Gottesdiener, Keiths Braithwaite, Dan North og Kati Vilkki. Her 

kunne vi følge med i den nye, næsten uforsonlige tone i det agile community mellem 

SCRUM og LEAN blokken. Heldigvis kunne vi også mærke et øget fokus på 

professionalisering af systemudviklingsdisciplinen. Henney havde to gode citater i den 

forbindelse: ”SCRUM is the vehicle, not the destination” og ”programming is not a typing 

issue, it sends people to the moon”. Afslutningsvis blev vi beriget med Vilkkis fortælling 

om Nokias årelange rejse med at implementere og genfortolke agile principper.  

Check ovenstående links og se beskrivelser og slides, hvis du vil læse mere. 

http://www.agil-procesforbedring.dk/
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=subscribe%20nyhedsmail
http://gotocon.com/aarhus-2010/schedule/index.jsp
http://ipaper.ipapercms.dk/Attractor/Sommeruniversitet2010/
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Hent og læs resten af artiklen her 

Bonnerup rapportens efterfølger 

Med udgangspunkt i, at der skal bedre styr på de statslige it-projekter, har 

Finansministeriet i maj 2010 udgivet rapporten ’Professionalisering af arbejdet med it-

projekter i staten’. Denne giver et bud på, hvordan man kan gennemføre projekter 

uden at disse plages af forsinkelser og store budgetoverskridelser. Rapporten opstiller 

konkret en række anvisninger, der kan forbedre statens it-projekter med fokus på 

hovedområderne: Professionalisering, Håndtering af risiko, øget Dialog samt bedre 

Projektledelse.  

Rapporten kan ses som en efterfølger til den såkaldte Bonnerup-rapport fra 

Teknologirådet i 2001 - ”Erfaringer fra statslige it-projekter – hvordan gør man det 

bedre?”. 

Arbejdsgruppen har fået gennemført en detaljeret analyse af erfaringerne fra ni 

statslige 

it-projekter. Analysen er gennemført i sommeren og efteråret 2009 og bygger på et 

omfattende datamateriale fra de undersøgte projekter samt på 56 kvalitative interviews 

med projektdeltagere, projektledere, projektejere, leverandører og konsulenter, som 

har arbejdet på de ni projekter. 

Arbejdsgruppen har særligt fokuseret på it-projekter med en høj grad af 

systemudvikling.  

 
Læs resten af vores referat her og hent hele rapporten her 

I vores konsulentarbejde er vi inspireret af såvel det systemiske som det 

socialkonstruktionistiske syn på verden og med udgangspunkt i sidstnævnte, så er det 

gennem vores relationer og det sprog vi anvender at vi definerer, hvad vi forstår ved 

begrebet ’Agil’. 

Vi tænker ikke, at der eksisterer en entydighed omkring begrebet. Tværtimod så 

støder vi på mange – og ofte modsatrettede - fortolkninger. Med systemiske briller ville 

vi sige, at virkeligheden bliver til gennem vores individuelle konstruktioner. Vi har hver 

vores univers, hver vores erfaringer og hver vores fortolkninger. Der eksisterer ligeså 

mange forståelser af begrebet ’Agil’ som der findes mennesker, der forholder sig til 

begrebet, kunne man sige.  

Vi kan aldrig få fuldstændig adgang til andres forståelser og fortolkninger af begrebet, 

men sproget gør det muligt for os at kommunikere og dermed skabe koordinerede 

forståelser og opfattelser. Sproget skaber vores virkelighed. 

Alt afhængig af hvilket sprog og hvilke begreber vi anvender, skaber vi de 

organisationer vi arbejder i. Så den måde vi definerer begrebet ’Agil’ på, har betydning 

for, hvad der bliver muligt for os i vores organisation. Én fortolkning kan fremme en 

opfattelse af, at man ikke udarbejder dokumentation i sine projekter, én anden at man 

ikke anvender kontrakter og derfor kun vanskeligt kan bruge agile metoder til store 

projekter, én tredje at hver enkelt selv må bestemme, hvilke teknikker og praktikker de 

har tænkt sig at gøre brug af, o.s.v. 

 

Artikel: Hvad betyder ”Agil”? 

http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/hvadbetyderagil.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/rapport.pdf
http://www.fm.dk/Publikationer/2010/1969-Professionalisering%20af%20arbejdet%20med%20it-projekter%20i%20staten.aspx
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Læs mere her … om blogs og agile ressourcer 

Find og læs vores tidligere artikler her 

Hvis du ikke har læst vores tidligere artikler, udgivet i de foregående nyhedsbreve, 

kan du hente dem her:  

 

 Agil procesforbedring i software udviklingsorganisationer, af Henrik 

Sternberg 

 Konflikthåndtering i Softwareudviklingsprojekter, af Pia Petersen 

 Den Agile Organisation, af Henrik Sternberg  

 Det Effektive Team, af Pia Petersen og Henrik Sternberg 

 Om Motivation, af Henrik Sternberg 

 Ledelse af det effektive team, af Pia Petersen og Henrik Sternberg 

 

Vores bogreol 
 

I denne rubrik vil vi fortælle 
om de bøger vi har læst, 
læser og som ligger i den 
(store) bunke med bøger vi 
gerne vil læse. Bøgerne og 
vores mange års erfaring er 
udgangspunktet for de 
artikler vi løbende skriver. 

 

 Teori U, lederskab, der åbner fremtiden. Ankerhus Forlag, 2010 

Af: C. Otto Charmer 

Teori U er en bog om fremtidens samfund, om industrisamfundets afløser. Bogen 

peger direkte ind til det enkelte medansvarlige og reflekterende menneske. Det 

menneske der handler ud fra sit hjerte. (Fra bogens forord) 

 En Invitation til Social Konstruktion, Mindspace, 2010 

Af: Kenneth J. Gergen 

Lettilgængelig og grundig indføring i teorien bag og praksis af socialkonstruktionisme. 

Med et væld af gode tankeprovokerende hverdagseksempler og anskueliggørende 

billedmateriale inviterer Gergen os til at reflektere over, hvordan vi sammen gennem 

vores relationer og det sprog, vi anvender, konstruerer, hvad vi forstår ved 

virkeligheden og os selv. (Fra bogens omslag) 

 

Læs resten af boglisten her  

http://www.agil-procesforbedring.dk/index-filer/Page692.htm
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/agil_procesforbedring.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/konflikthandtering.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/DenAgileOrganisation.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/DetEffektiveTeam.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/OmMotivation.pdf
http://agil-procesforbedring.dk/index-filer/Artikel_Ledelse_af_det_effektive_team.htm
http://www.agil-procesforbedring.dk/index-filer/Page692.htm#Bogliste
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Udbyder Emne Sted Dato  

Øredev 
Øredev is the premier conference in Europe focused on the software 

development process.  
Malmø 8-12 november 

DAUG 

netværksmøde 
Agil case historie fra DSB  IT. Se hjemmesiden for flere detaljer. København 16. november 2010 

APLN 

netværksmøde 
Mødets tema er: Agile Kontrakter. Se mere på hjemmesiden Allerød 25 november  2010 

Scrum Gathering 

Join with Scrum community members from around the world as they 

gather together in heart of historic Amsterdam for the 2010 Scrum 

Alliance Amsterdam Scrum Gathering 

Amsterdam 
15-17 november 

2010 

Open Agile 
Agile Open est un cycle de conférences au format Forum Ouvert (Open 

Space): il s'agit de conférences auto-organisées, par et pour leurs 

participants 

Frankring 19-21 januar 2011 

Scandinavian 

Developer 

Conference 

Med et agilt spor.  

Vi deltager formentlig med et indlæg om den agile organisation. 
Gøteborg 4-5 april 2011 

Agile 2011 

(Agile Alliance) 

International conference about techniques and technologies, attitudes 

and policies, research and first-hand experience 

Salt Lake City, 

USA 
7-13 august 2011 

Scandinavian 

Agile 

Conference 

This year we will offer an expanded program with up to 5 simultaneous 

tracks ranging from introductory talks to business agility to hands-on 

practical sessions. 

Finland Afventer dato 

Øresund Agile Aflyst i 2010. Vi håber at se dem tilbage i 2011   

Kommende danske og internationale konferencer og møder med agile temaer 
 

Dette nyhedsbrev udsendes af Agil Procesforbedring. 2-4 gange om året.  

Vi modtager gerne kommentarer og indlæg. Send dem til os her  
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en tilmeldingsmail 

Du kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en frameldingsmail  

Agil Procesforbedring    *   Strandvejen 16C, 2th. 2100 København Ø   *   www.agil-procesforbedring.dk   *   tlf  36 16 77 02 

http://oredev.com/
http://daug.nordija.dk/index.php/Main_Page
http://www.apln.dk/
http://www.scrumalliance.org/events/203-amsterdam-scrum-gathering
http://www.agileopen.net/
http://www.agileopen.net/node/119
http://www.agileopen.net/node/119
http://www.scandevconf.se/
http://www.scandevconf.se/
http://www.scandevconf.se/
http://agile2011.agilealliance.org/
http://www.scan-agile.org/
http://www.scan-agile.org/
http://www.scan-agile.org/
http://oresundagile.org/
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=nyhedsmail
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=subscribe%20nyhedsmail
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=unsunscribe%20nyhedsmail
http://www.agil-procesforbedring.dk/

