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LEDELSESDISCIPLINER

Projektledelse:

Procesledelse:

Faglige ledelse:

Personaleledelse:

Realistiske mål - Resultatstyring

Faglige kompetencer - Erfaring

Organisere - Motivere –

Implementere nyt

Skabe relationer - Udvikle             

Nærvær - Kontakt - Autenticitet

Skabe et godt psykisk arbejdsmiljø



Forviklinger

Misforståelser

Domme

Vurderinger

Konklusioner



X: Jeg synes, du griber det forkert an.

X: Jeg vil ikke være med til den fordeling 

af opgaverne!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Han kan åbenbart ikke lide mig.

Du gider åbenbart ikke gøre en indsats

som de andre.

Y:

Y:





X: ”Jeg var til en 

kanon fest i lørdags”

Y: ”Du skal åbenbart 

være fuld hver 

weekend?” 



Kontaktcirklen

Kontakt

Efterkontakt Førkontakt

Det frugtbare nulpunkt



Kontakt

Efterkontakt Førkontakt

Det frugtbare nulpunkt

M: Jeg vil ikke finde mig i at høre brok fra Rasmus!
L: Du lyder som om, du er irriteret på ham er du det?

Lytte



VÆRDI

Accept

Anerkendelse



Foreslå 

gruppearbejde.

Svært når vi 

sidder så mange 

sammen. Får ikke 

talt i dybden.

Jeg synes, vi snakker 

godt sammen her!

I må bare komme ind 

og sige, hvis I har 

noget, eller lægge en 

seddel.

Klimaundersøgelse:



Kontakt er andet end ord:

Kropssprog
Tonefald

Mimik

Bevægelser
Tempo

Vejrtrækning

Toneleje

93 %     

af vores 

sprog



OfferAnklager

Redder

Fnidderspillet



5 gode råd til at stoppe 

fnidderspillet:

1. Stop dit eget fnidder 

- giv positiv anerkendelse i stedet

2. Nægt at spille rollen som offer/anklager/redder

3. Hold op med at nedgøre andre eller dig selv

4. Udtryk dig - og dine behov - ærligt og 
ligeværdigt

5. Lyt aktivt til de andres reelle behov

STOP

ANSVARET ER DIT EGET



MIN skabelon                   

MIN generalisering!         

MIN specielle virkelighed!

Erfaringslinser



Mening!           

- på godt & ondt.

Forstår &  

genkender
Sand / Falsk

Nye informationer

bliver 

sammenlignet

Uden mening – danner vi selv en mening



SÅ: Vi udelader mængder 

af information.

Informationen, der slipper 

igennem, passer i vores 

skuffer.

Fordel: Rumme 

flere inf.

Bagdel: Passer 

ikke altid.



Resultater

Trivsel

Overdriver

Generaliserer

Dømmer



Nærvær    

Vær tilstede

Gå forrest

Vær det gode 

eksempel






