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Program for dagen:

09.00 – 09.10: Rammesætning og præsentation af program for dagen 

09.10 – 09.50: Oplæg: Skoleledelses i høj kompleksitet – hvad kommer i spil i det 
personlige lederskab?

09.50 – 10.00: Kort strække ben pause

10.00 – 11.00: Arbejde i lederteamet – identificering af væsentlige paradokser

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.00: Oplæg: Fleksibilitet og autentisitet i det personlige lederskab + refleksioner 
i lederteamet

12.45 – 14.00: Oplæg: Brug af styrker som leder + makkerøvelse og refleksioner i 
lederteamet

14.00 – 14.20: Pause

14.20 – 15.00: Oplæg: Nyere perspektiver på det velfungerende lederteam og dets evne 
til at håndtere kompleksitet

15.00 – 15.50: Arbejde i lederteamet – aftaler for den nære fremtid

15.50 – 16.00: Afrunding på dagen
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Formål med dagen:

 At få øje på de dilemmaer, paradokser og krydspres, 
som er en uundgåelig del af lederopgaven i dag

 At få øje på egne styrker og faldgruber, når man skal 
lede sig selv ift. de dilemmaer, paradokser og krydspres, 
man oplever

 At drøfte hvordan man som lederteam kan understøtte 
og hjælpe hinanden i at ”blive den bedste udgave af sig 
selv”, når kompleksiteten er høj
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Oplæg: Skoleledelse i høj kompleksitet – hvad kan 
komme I spil I det personlige lederskab? 
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Dave Snowdens konceptuelle model til at forstå problemer
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Domæne Uddybende forklaring Organisatorisk tilgang

Åbenlys (obvious) Her er det åbenlyst, hvilken indsats 
eller løsning der skal til for at skabe 
det specifikke resultat. Man kan med 
andre ord basere sin tilgang på 
velkendt viden.

= domænet for standardprocedurer

Kompliceret (complicated) Her er det ikke umiddelbart åbenlyst, 
hvilken indsats der skal til for at skabe 
det specifikke resultat, men man kan 
finde frem til det via analyser – evt. 
ved brug af eksperter. Man kan basere 
en løsning på kendt viden, som så 
skal afdækkes.

= domænet for eksperter, analyser og 
projektmodeller

Komplekst (complex) Her er det ikke længere muligt at 
bruge eksisterende viden til at 
forudsige, hvad der skal til for at skabe 
et bestemt udfald. Der er mange 
faktorer i spil, og når man påvirker én 
faktor, kan det skabe uforudsigelige 
påvirkninger på andre. Generelt er der 
mange forskellige og lige gode 
hypoteser om, hvad der skal til. 

= domænet for meningsskabelse samt 
eksperimenterende og undersøgende 
tilgange

Kaotisk (chaotic) Der er totalt modsatrettede signaler, 
folk handler på egen hånd og med vidt 
forskellige dagsordener. Det er helt 
umuligt overhovedet at forsøge at 
forstå, hvad der foregår.

= domænet for modig og resolut 
handling - eller i værste fald fiasko

Jacob Pedersen, Incento: Kompleksitet i teori og praksis
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Hvordan navigere i kompleksitet?

Det handler om at navigere fremfor at forsøge 
at styre:

1. Undersøg
2. Drop detaljeret planlægning
3. Lav små forsøg
4. Tag ja hatte af
5. Lyt til snakken ved kaffemaskinen
6. Hav fokus på de spørgsmål, du stiller

Jacob Pedersen, Incento: Kompleksitet i teori og praksis
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Paradoksledelse – et 
fundament til at kunne 

navigere:

Når det ikke er enten eller men 
“både og”….
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Hvad er ledelse?

En definition på tværs af teoretiske tilgange:

”Ledelse er en proces, hvorigennem et individ øver 
indflydelse på andre for at få dem til at nå et 
fælles mål”
(Northouse 2004)

Oplægsholder
Præsentationsnoter




10

Ledelse indeholder mange paradokser

1. At kunne etablere et nært forhold til sine 
medarbejdere OG holde afstand

2. At kunne gå foran
OG holde sig i  baggrunden

3. At vise medarbejderne tillid
OG følge med i, hvad de foretager sig

4. At være tolerant OG vide, hvordan man 
vil have tingene til at fungere

5. At tænke på sin egen afdelings mål
OG samtidig være loyal over for helheden

6. At kunne planlægge sin tid ordentligt
OG være fleksibel over for sin 
planlægning

7. At give udtryk for hvad man 
mener
OG være diplomatisk

8. At være visionær
OG holde benene ved jorden

9. At tilstræbe konsensus
OG være i stand til at skære 
igennem

10. At være dynamisk
OG eftertænksom

11.  At være selvsikker
OG ydmyg

At tænke både/og frem for enten/eller
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Et eksempel…  

”Før jeg kom her, var jeg ret god til at træffe beslutninger 
og handle på tingene. Det gik godt nok tit for stærkt, og 
det gav en masse ballade. Men nu er jeg røget helt over i 
den anden grøft.  Hmmm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal 
forklare det … men nu er det ligesom, det føles forkert, at 
jeg træffer beslutninger eller tager fat på, hvad vi skal 
gøre ved en problemstilling i afdelingen. Jeg synes 
bestemt, at det virker godt at reflektere over tingene 
sammen med personalet og høre dem.  Men altså, jeg er 
jo også leder. Butikken skal jo fungere. Vi har jo en 
opgave, vi skal løse og nogle beslutninger, der skal 
træffes. Vi er jo nødt til at gøre noget.” (kursist midt i en 
lederuddannelse)
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Et eksempel…  

“Så sidder jeg der med 
medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og kan se, at 
medarbejderne vil have, at jeg skal blive mere lyttende. 
Sidst da vi lavede den, sagde de, at jeg skulle blive 
mere effektiv og synlig på møderne. Så er det, jeg ikke 
længere kan finde ud af, om jeg skal gå frem eller 
tilbage”
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Set fra et medarbejderperspektiv… 

”Så ved jeg jo godt, at når min leder kommer og siger: Claus 
(dæknavn), denne her opgave vil du vist være god til, er det ikke 
noget for dig? Kunderne spørger efter dig, og jeg tror det liiige er en 
opgave til dit højre ben! – ja så er det fordi han ikke vil give mig en 
ordre. Og så kan det somme tider være en rigtig træls opgave, som 
hverken jeg eller nogen andre i organisationen vil have, men når 
den serveres, indpakket i anerkendende og motiverende vendinger, 
ja, så er man jo et skarn, hvis man siger nej, ikke? Jeg ved jo godt, 
at jeg slet ikke har muligheden for at sige nej, min leder har bare 
lært at det ikke er motiverende at få en ordre.  Men det ville da 
være mere ærligt og klar ledelse, synes jeg” (fra samtaleforløb)
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Forskellen mellem dilemma og paradoks

Paradoks er både/og – det er 
”balancens psykologi”

Dilemma er enten/eller – det er 
”valgets psykologi”
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Paradoksledelse

Et paradoks fremkommer, når elementer af vores tanker, 
handlinger og følelser, som forekom logiske hver for sig 
bringes sammen som gensidigt udelukkende og dog 
samtidig sande. Dette kan resultere i oplevelse af 
absurditet og handlingslammelse. (Lüscher, 2012)
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Typer af paradokser

Rolleparadokser 
Modsatrettede krav: “Gør ét - Gør det modsatte”

Tilhørsparadokser
Dobbelt bindinger: “Vær loyal overfor forvaltningens opdrag  
– vær loyal overfor egen skoles særpræg og tilgang”

Organisatoriske paradokser :

• Fornyelse og stabilitet
• Resultater og relationer
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UdfordreStøtte/ anerkendende OG

Kontrol/følge med Tillid OG

Fokus på 
relationer/omgivelserne

Fokus på 
individet/eleven

OG

Etabler et tæt 
forhold til 
medarbejderne

OG Hold en passende afstand

Centrale rolleparadokser i skoleledelse

Være vedholdende/opfølgendeIdérig/Igangsætte OG

Sikre at der træffes 
beslutninger 

Involverende OG
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Loyal overfor samarbejdsparter
og forældre

Loyal overfor skolen OG

Loyal og troværdig overfor 
forældre og professionnelle 
samarbejdsparter

Loyal overfor 
politiske 
beslutninger

OG

Loyal overfor 
forældre

Loyal overfor 
professionelle

OG

Faglig stolthed OG Realistisk formåen

Centrale tilhørsparadokser i skoleledelse

Indordne sig under 
fælles regler, metoder 
og værdier

Autonomi i sit virke OG
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“Competing Values Framework” - modellen

Indadvendt Udadvendt

Fleksibel

Fokuseret
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Indadvendt Udadvendt

Fleksibel

Fokuseret
* Competing Values Leadership: Cameron, Quinn, Degraff, Thakor

“Organisatoriske paradokser (Competing Values Framework)

Følge med udviklingen                            
i finansverdenen     

Positionering i forhold til andre

Kreativitet /udfordre vanetænkning

Visionær tænkning

At være de første!

Fokus på mål

Strategier for målopnåelse

Konkurrence

Deadlines

Tempo

Stabilitet og sikker 
”drift”.

Retningslinjer og 
regler

Kvalitetskontrol

Dokumentation

Organisering

Commitment, trivsel

Koordineret 
samarbejde

Læring, videndeling

Værdier og Kultur

Styrke teamtænkning
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Indadvendt Udadvendt

Fleksibel

Fokuseret

Balancering i paradokser – For meget!
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Indadvendt Udadvendt

Fleksibel

Fokuseret

Organisatoriske paradokser i skoleledelse
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Lederens opgave:

1. Modsatrettede krav og paradoksale opgaver er 
grundvilkår i organisationer

2. Paradokser paralyserer
3. Den gode leder skaber handlekraft i paradokserne

Paradokser uden ledelse er IKKE paradoksledelse
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Stol aldrig på en leder, der ikke er i tvivl
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Tvivlen som følgesvend

Som leder har du altid tvivlen med som følgesvend

- Og du skal være handlekraftig
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• Integrativ tænkning
Rum modsætningerne, bliv i spændingerne og arbejd på at finde
løsninger, der medtager det vigtigste fra begge ender af paradokset

• Identificering og Accept 
Få en fælles forståelse af paradokset. Accepter 
selvmodsigelser og flertydigheder. Paradokser er en realitet. 

Arbejd sammen med at skabe mening og handling gennem
paradokserne.

• Bevidsthed om positionering
Du skal bevidst og begrundet i forhold til den aktuelle opgave/situation 
vælge et sted i paradokset at handle ud fra, med opmærksomhed på
det du vender ryggen til. 

At arbejde gennem paradokser kræver
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Lederens opgave:

”Den tvivlende og handlekraftige leder træffer 
valg og sætter retning – og tillader tvivlen
Udviser ro og overskud, når organisationen 
tøver, men bliver samtidig urolig, når andre 
bliver for rolige.

Lederens ultimative opgave er at 
organisationen løbende finder veje at gå ad, 
med faste skridt og med tvivlen som 
følgesvend”

Lüscher & Meier, 2018
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Pause
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Forberedelsesopgave

Inden vi mødes bedes hver leder afsætte 10 min. til at reflektere over 
nedenstående spørgsmål:

 Hvad er de væsentligste dilemmaer, paradokser og krydspres jeg 
oplever i mit lederskab?

 Hvilke personlige strategier bruger jeg for at kunne være/navigere i 
ovenstående?

 Hvordan bruger jeg mit lederteam i relation til ovenstående?

Tag et par noter på ovenstående – og medbring dem på dagen til 
arbejdet i lederteamet.
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Arbejde i ledelsesteam – 60 min. efter nedenstående 
struktur

Med udgangspunkt i den individuelle forberedelsesopgave:

Step 1 – 20 min.: brainstorm på paradokser:

 Lav en fælles brainstorm på de paradokser, I oplever i jeres ledelse
 Skriv dem ned og test om det er paradokser eller dilemmaer (valg versus balance)

Step 2 – 20 min: Vælg 3-4 paradokser ud og drøft følgende:

 Hvordan oplever I hver især disse paradokser?
 Hvad gør de ved jer på ”indersiden”?
 Hvordan navigerer I hver især i disse paradokser, finder ”sikker nok handlegrund” til at kunne tage 

skridt selv og sammen med personalet?

Step 3 – 20 min.: Ledelsesteamets rolle i håndtering af paradokser:

 Hvordan bruger I hinanden i ledelsesteamet, når I oplever paradokser?
 Hvad virker godt at gøre sammen?
 Hvad kan I gøre mere af for at understøtte hinanden?
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Oplæg: Fleksibilitet og autentisitet i det personlige 
lederskab 
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Ledelse og autentisitet

Hvorfor ser vi tilbage på Obama som en stor leder?
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Hvorfor skal medarbejderne ledes af lige netop 
dig?, 
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 Hvilke særlige personlige egenskaber kunne udgøre 
grundlaget for din ledelseskapacitet?

 Hvad er dine personlige værdier og vision for dem du 
leder?

 Hvad er anderledes hos dig som gør dig i stand til at 
lede?

 Hvad er specielt ved dig som gør at jeg skal give dig 
følgeskab?

 ALTSÅ: Hvorfor skal nogen lade sig lede af dig???

Why should anyone be led by you?
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Det autentiske lederskab 

1. Konsistens mellem det, man siger – og det man gør
2. Konsistens mellem de roller, man skal udfylde. Selvom 

man skal udfylde forskellige roller, er der en 
underliggende rod-fæstelse, så man ikke er i tvivl om, 
hvor man ”har lederen”

3. Vær dig selv! 
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Det autentiske lederskab

1. Vis dine svagheder – selektivt!
2. Brug din intuition/mavefornemmelse/dig selv til at finde 

den rigtige vej i de situationer, du står i
3. Brug ”hård empati”
4. Tør stå ud/være anderledes

Alle fire kvaliteter er centrale for det autentiske lederskab, 
men man skal selvfølgelig finde sin egen vej!
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Det autentiske lederskab

 Af latin authenticitas: ”Ægthed – at være som man er uden 
kunstighed og forstillelse” (Psykologisk leksikon, 2005)

 Antagelse: Selvet som indre kerne/potentiale, man kan finde 
ind til og realisere – (fx Maslow, 1962; Rogers, 1961) 

Joachim Meier, Clavis Erhvervspsykologi

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her beskriver Taylor den vestlige civilisations tiltagende krav om, at mennesket skal være, ”tro mod sig selv”. Ifølge Taylor er autenticitetens etik blevet et væsentligt endemål i sig selv, forstået sådan, at det er mindre vigtigt, hvordan mennesket lever, så længe det blot er tro mod sig (sit) selv (ibid.). Tidligere skulle man overholde bud, leve op til en forudgivet gode (jf Guds død) , nu blot til sig selv. Modstilles det sociale  - billede af Storm P – viser det fint.Der er tale om en Subjektivisme: Værdi er noget, som er op til den enkelte og dennes følelser. at mening og moral først opstår, idet det enkelte individ projicerer sinerent subjektive værdier ind i den tomme og meningsløse verden (fx Weber 1985).Emotionel kapitalisme: På den ene side er det økonomiske system blevet koloniseret af følelser. Følelser er ikke længere private. Vi skal ikke være formelle og følelsesneutrale aktører, men passionerede væsner, der »brænder for vores arbejde«. Det er ikke nok at udføre sin arbejdsopgave med flid og dygtighed. Man skal tilmed føle noget bestemt, mens man gør det. samtidigt sniger økonomiske termer sniger sig ind i privatsfæren og vi spørger, om det kan betale sig at investere i en relation. Autenticitetsregimets fordring: vær dig selv! 
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”For mig handler ledelse grundlæggende om 
at være sig selv og bruge sig selv i sin 
ledelse.  Når jeg fx står i valg og svære 
beslutninger, mærker jeg altid efter i maven, 
hvad der føles rigtigt. Derfor plejer jeg at 
sige, at det vigtigste ledelsesredskab, jeg 
har, er mig selv”.

Det autentiske lederskab
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”Any customer can have a car painted any colour that he 
wants so long as it is black”, Henry Ford 
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”Vi lever i en verden, som hele tiden forandrer 
sig, og derfor må man jo som leder være 
forandrings- og omstillingsparat. Den vigtigste 
egenskab ved den moderne leder er derfor, at 
hun eller han er fleksibel og klar til hele tiden 
at tilpasse sig selv og sin ledelse til de krav, 
som omgivelserne stiller”. 

Det fleksible lederskab
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Det fleksible lederskab

• Ledere skal være omstillingsparate og fleksible for at tilpasse sig 
markedets omskiftelige krav, organisatoriske forandringer fremtidens uvished 
etc.

• Af latin flexibilitas, bøjelighed; tilpasningsmulighed, det modsatte af rigiditet 
(Denstoredanske.dk) 

Joachim Meier, Clavis Erhvervspsykologi

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Anders Fog Jensen: Erfaring betyder i dag ikke, at man er rutineret inden for noget, men at man har prøvet mange forskellige ting.Hjørnestenen i moderne ledelsespraksis er en overbevisning om, at flade netværk er mere åbne for tilbundsgående genopfindelse end pyramidehierakier som dem, der herskede under den fordistiske periode. Hvorfor flade netværk frem for hierarki? fordi de er mere fleksible, og hurtigere at lave forandringer i mener Sennett. Fleksibilitetsregimets fordring: Vær parat til hele tiden at være en anden (end dig selv) Evans og Reid viser i deres bog, Resilient Life. The Art of Living Dangerously, hvordan liberalpolitisk filosofi intet modtræk har, når overlevelsesstrategien løber løbsk; når fare og uforudsigelighedbliver selve udgangspunktet for det at tænke om det politiske. Al vores opmærksomhedrettes nu mod livets trusler, risici og uforudsigelighed, hvilket danner grundlaget forfremtrædelsen af et nyt menneskesyn.
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Skal jeg være autentisk eller 
fleksibel?
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Den fortvivlede leder 
- faldgruber i det personlige lederskab

 Både den leder, der kontinuerligt stræber efter at 
være sig selv, være ægte og autentisk, såvel som 
den leder, der konstant søger tilpasning, forandring 
og omstillingsparathed kommer til kort i lederrollen 
(Meier, 2016a).  

Joachim Meier, Clavis Erhvervspsykologi
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Det fleksible lederskabs faldgrube

• Forpligter sig ikke på at være nogen, men 
søger konstant at tilpasse og omskabe sig selv

• Vejrhaneledelse – Orienterer sig konstant efter 
medarbejdere, ledelses- og fremtidseksperter

• Utilbøjelig til at sætte sig selv i spil i lederrollen 
– vil have andre til at tage ansvaret, men have 
råd, redskaber, og evidens til at give helt sikker 
handlegrund. 

• Strategisk overstyring – Overdreven styring af 
det personlige udtryk (Elmholdt, 2011).
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Det autentiske lederskabs faldgrube

• Holder trodsigt fast i sig selv. Vil ikke 
acceptere sin afhængighed af organisationen, 
kulturen, medarbejdere og traditionen 

• Insisterer på at fastholde bestemte forståelser 
af sig selv – fx: ”jeg er den visionære leder”

• Mangler strategisk hensyn til opgaven

• Strategisk understyring – giver følelses- og 
handleimpulser frit løb (Elmholdt, 2011)

• Organisationen bliver et middel til 
selvrealisering og personlig udvikling

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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Virksomhed
Adfærd Person

Adfærd Person

Adfærd Person

Strategisk
understyring

Loyalitet &
Auntencitet

Lederskabets positioner

Virksomhed

Virksomhed

Strategisk
overstyring
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 Hvilke erfaringer har I med de to faldgruber – Genkender I dem 
fra din egen lederrolle (eller andre?)

 Hvilket fokus kunne faldgruberne give anledning til i jeres 
ledelsespraksis? 

 Hvordan kan man bruge sine ledelseskolleger og 
ledelsesteamet i den forbindelse?

Refleksioner i lederteamet:
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Frokost – 12.00 – 12.45
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Oplæg: brug af styrker som leder
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Buckingham

http://www.marcusbuckingham.com/books/gpystw.php
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Styrkebaseret ledelse -
baggrunden

- Mega undersøgelse i 2003
- Journal of Applied Psychology
- 12 spørgsmål
- 198.000 ansatte i 7.989 teams
- 36 forskellige organisationer over hele kloden
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- Hvilke spørgsmål forbinder sig stærkest 
med organisationens performance:

- Produktivitet
- Indtjening
- Kunde og personale tilfredshed
- Personaleomsætning

Styrkebaseret ledelse - baggrunden
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De 12 spørgsmål i undersøgelsen
1. Jeg ved hvad der forventes af mig på arbejdet
2. Jeg har de materialer, udstyr og værktøjer, jeg har brug for, for at kunne udføre mit 

arbejde godt
3. På arbejdet har jeg mulighed for at gøre det, jeg er bedst til, hver dag
4. Indenfor de seneste 7 dage har jeg fået ros - eller er på anden måde blevet anerkendt -

for at gøre et godt arbejde
5. På mit arbejde bliver der i høj grad lyttet til mine meninger
6. Den værdi vores virksomhed skaber for andre gør, at mit arbejde virker betydningsfuldt
7. Mine kolleger er kvalitetsbevidste
8. Der er nogen på mit arbejde, som virkelig inspirerer mig til at udvikle mig
9. Jeg har drøftet, hvordan jeg udvikler mig i mit job, med nogen på mit arbejde indenfor de 

seneste 6 måneder
10. Jeg har haft mulighed for at lære noget nyt og udvikle mig i mit job de seneste 12 

måneder
11. Der er nogen på mit arbejde, som virkelig interesserer sig for mig som person
12. Der er nogen på mit arbejde, som jeg kan tale fortroligt med

(Gallup – The 12 items that matter.)
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Refleksionsspørgsmål

 Hvilke af de 12 spørgsmål fra undersøgelsen er stærkest 
forbundet med en organisations:

- Produktivitet
- Indtjening
- Kunde og personale tilfredshed
- Personaleomsætning
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Undersøgelsen
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Styrkebaseret udvikling
- omfattende studier af succesfulde organisation og 

team -

At work, I have the opportunity to do 
what I do best every day.

Det betyder, at medarbejderne ikke er organisationens 
største aktiv, men at hver enkelt medarbejders primære 

styrker er virksomhedens (og teamets) største aktiv.

Svaret på ét spørgsmål gør den markant største forskel:
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Styrkebaseret udvikling
- Marcus Buckingham -

Marcus Buckingham
Go put your strengths to work, 2007

Myte: Du udvikler dig mest der, hvor du har de 
største svagheder
Meningsmåling ved Gallup (USA 2007):

• 59 % mener at dette er tilfældet
• Hvis dit barn har fået karaktererne 10, 10, 7 og 4, 

vil 77% starte med og bruge mest tid på at tale 
om 4-tallet

Fact:  Du udvikler dig mest der, hvor du har dine 
største styrker

”Conventional wisdom tells us that we learn from 
our mistakes. The strength mowement says that 
all we learn from our mistakes are the 
charactaristics of mistakes. If we want to learn 
about sucesses, we must study sucesses ”
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Fokus på styrker frem for svagheder
- Gør det en forskel?

Bowlingforsøg:
 Én gruppe så udelukkende deres 

mest vellykkede forsøg
 Én gruppe så udelukkende de 

dårligste forsøg
 Én gruppe så både de mest 

vellykkede forsøg og de dårligste 
forsøg

I OD Practitioner, Vol.32/No. 1, 2000
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Hvordan finder man styrkerne?

Dine styrker er de aktiviteter, hvor du føler dig stærk
(Marcus Buckingham, p. 85)
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Eksempel 

Stor faglig kapacitet i organisation 
sendes ud for at formilde 
opsigtvækkende resultater. Den 
positive feedback er overvældende

MEN: hun hader det!!!
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Eksempel # 2

”Alle hader især opgaven med 
undervisning af de gamle 
overlæger!”

”Øh, ikke mig….”
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Et par interessante undersøgelser
- Gallup, 200.000 respondenter -

 ”When you and your manager discuss your 
performance, what do you spend the most time 
talking about, strengths or weaknesses?”

• Strengths: 25%, Weaknesses: 35%, non: 40%

Marcus Buckingham

Hvis din nærmeste leder: Er sandsynligheden for at du 
viser lavt engagement i dit job

Ignorerer dig 40%
Fokuserer på dine svagheder 22%
Fokuserer på dine styrker 1%

Refereret i StrentghsFinder 2.0

6
2
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Et par interessante undersøgelser
- Gallup, 10.000.000 respondenter, refereret i StrengthsFinder 2.0 -

 I enhver organisation er den mest velfungerende 
arbejdsgruppe den, hvor de fleste svarer ja til følgende:
– ”At work, I have the opportunity to do what I do best every day”

 De som svarer ”meget højt” på ovenstående spørgsmål:
– har 6 gange så stor sandsynlighed for at vise stort engagement i 

deres arbejde
– 3 gange så stor sandsynlighed for større livskvalitet

6
3
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Hvordan finder man styrkerne?

SIGN:
 Succes: De aktiviteter hvor du føler dig succesfuld
 Instinct: (før) Det inden aktiviteten at se frem til den

– f.eks. melde sig frivilligt 
 Growth: (under) Tiden flyver, aktiviteten virker nem og 

spændende
– f.eks. tabe tidsfornemmelsen

 Need: (efter) Aktiviteten har gjort, at du føler dig stærk, glad, 
autentisk 
– f.eks. planlægge hvornår aktiviteten kan udføres igen 
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Styrkeanalyse
Af Andreas Granhof Juhl

Succes/
præstation

Motivation/
Trivsel

Styrker

Hobby

God til

Svagheder

1. Find 
styrkerne

2. Planlæg 
hvordan 
de kan 
fylde mere

Opleves 
stressende at 

have for mange 
aktiviteter som 

kan placeres her
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Faglig 
udfordring

GUF
opgaver 

GYS
opgaver 

Gab
opgaver 

Færdigheds-
niveau

Styrkeopgaver i dagligdagen
- forudsætning for ”flow” -

(Inspireret af M. Csikszentmihalyi, Flow)



67

Strategi for styrkebaseret tilgang
1. Etablere et træk frem for et skub
2. Systematisk indrette eget arbejdsliv efter styrker: ”Strong week plan: 

How can I play to my strengths a little more this week than I did last 
week?”

• Opgaver/aktiviteter?
• Hvordan opgaver løses?
• Samarbejde i team?

3. Systematisk eliminere svagheder i eget arbejdsliv
• Stop med aktiviteten og se om nogle bemærker det
• Lav team med en der har aktiviteten som styrke
• Gå til svagheden på anden måde
• Tilbyd dine styrker og få dem gradvist til at fylde mere

4. Samtaler i teamet: hvordan fordeler vi og udfører vi arbejdet, så det 
trækker på vores styrker?

5. Tjekke om det der gøres, gør en forskel. 
• Hvis ja, så gør det igen og igen og...
• Hvis nej: Gør noget andet



68

4 grundantagelser

Hvis arbejdet i teamet skal have effekt er man nødt til at:
1. Arbejde med produktivitet/effekt og 

arbejdsglæde/motivation på én gang
2. Opdage og bruge, at ledere (og medarbejdere) er forskellige
3. Have systematiske dialoger om fordeling af arbejdet efter 

styrker
4. Begynde med sig selv!

Billedet kan ikke vises.
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Når styrker bliver ”for meget af det gode”



70

Processen de næste 40 min.

Step 1: Individuel refleksion (5 min.)

Step 2: Parvise dialoger/interview (20 min.)

Step 3: Teamdrøftelse/refleksioner (15 min.)
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En strategisk opgave, jeg står overfor

Brug 5 min. på at indkredse en vigtig ledelsesmæssig opgave, du står 
overfor
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Lederstyrker
Fase 1

Indsæt her en positiv 
lederegenskab ved dig 
selv i relation til den 
valgte opgave

Lyttende
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Fase 2

Indsæt her, benævnelsen              
på samme egenskab – hvis den 
bliver for meget af det gode ift. 
opgaven

Vag/Utydelig
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Fase 3

Hvad er det positivt 
modsatte ift. ovenstående i 
kvadrant 2

Tydelig
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Fase 4

Indsæt her benævnelsen på 
samme egenskab – når det er 
for meget af det gode

Hård/kynisk



76

Sammen i par – 20 min.

 Interview hinanden i 2 x 10 min. med udgangspunkt i de 
spørgsmål, der står på de næste fire slides.



77

Fase 1 – 1. kvadrant

 Hvordan og i hvilke situationer har du positive erfaringer med at 
trække på netop den styrke?

 Hvad siger dine kolleger og medarbejdere som feedback på denne 
styrke?
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Fase 2 – 2. kvadrant

 Fortæl om en situation, hvor det blev for meget – hvad kom der ud 
af det/ikke ud af det?

 Hvad kan man sige er fælles for de situationer, hvor du kom til at 
overgøre egenskaben?

 Hvilke signaler kan fortælle dig, når du anvender styrken tilpas og 
når det bliver for meget af det gode?

 Hvilke situationer kan du pege på, hvor du var i tvivl om styrken var 
anvendt tilpas eller for meget?
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Fase 3 – 3. kvadrant

 I hvilke situationer har du trukket på denne egenskab?
 Når du ser tilbage, hvor kunne du så roligt have skruet op for denne 

egenskab?
 Hvad kommer på spil – Hvad holder dig tilbage?
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Fase 4 – 4. kvadrant

 Hvilke situationer vil du pege på, hvor du ønskede at være ”3. 
kvadrant”, men endte med at blive ovenstående benævnelse? 

 I tilbageblik; hvilke situationer har kaldt på ”3. kvadrant”, men holdt 
tilbage for ikke at blive ovenstående benævnelse?
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Sammen i lederteamet (15 min.)

1. Fortæl om jeres refleksioner på baggrund af parøvelsen, I netop 
har lavet:

2. Hvilke refleksioner og tanker sætter den styrkebaserede tilgang i 
gang hos jer?

3. Hvordan kan I bruge denne tilgang som ledelsesteam?

4. Hvordan finder og hjælper I hinanden i ledelsesteamet med at finde 
de gode balancer, så I ikke ”overbruger” jeres styrker hver især?
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Lederstyrker

Indsæt her en positiv 
lederegenskab ved dig 
selv i relation til den 
valgte opgave

Indsæt her, benævnelsen              
på samme egenskab – hvis den 
bliver for meget af det gode ift. 
opgaven

Indsæt her benævnelsen på 
samme egenskab – når det er 
for meget af det gode

Hvad er din ”skygge” til den 
positive lederegenskab ift. 
den valgte opgave

Frygt

Faldgrube
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Kaffepause – 20 min.
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Oplæg: nyere perspektiver på det 
velfungerende lederteam og dets betydning for 

evnen til at håndtere kompleksitet: 
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Amy’s historie
Hun fandt – mod forventning – flest fejl 
i de højtydende teams

Hvorfor:

 Det var der heller ikke. De 
registrerede dem bare

 Fordi teamene havde skabt et 
miljø, hvor det var trygt at fortælle 
om fejl

 Fejl blev brugt som kilde til læring
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Psykologisk tryghed 
ved Amy Edmondson

 Psykologisk tryghed er defineret ved:
– ”Psychological safety is a belief that one will not be punished or 

humiliated for speaking up with ideas, questions, concerns, or 
mistakes.”…også selv om der hersker stor uenighed

 Når psykologisk tryghed er tilstede, så sker der 
noget med medarbejderne:
– De innoverer hurtigere, de ser fejl hurtigere, de finder bedre 

løsninger, de skaber bedre resultater, de oplever en højere 
jobtilfredshed, lavere sygefravær, højere fastholdelsesgrad

– Generelt stiger profitabiliteten når folk samarbejder bedre OG 
mere
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Psykologisk tryghed versus tillid

 Den primære forskel imellem de to begreber er, at 
psykologisk tryghed fokuserer på en tro om en gruppe 
norm, mens tillid fokuserer på en tro på, at en person har 
tillid til en anden

 Psykologisk tryghed defineres af, hvordan gruppens 
medlemmer tror, at de ses af andre i gruppen, mens tillid 
er defineret af, hvordan man ser en anden i gruppen
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Edmondsons forskning viser…

At dem der er lavere i hierarkiet oplever højere niveau af 
stress, når de er sammen med dem der er højere i 
hierarkiet

At det kan udvikle sig til frygt

At ledere på alle niveauer kan engagere kolleger på måder 
der reducerer frygt

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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Googles forskning i effektive teams

 Kontinuerligt på udkig efter den bedste og mest 
effektive sammensætning af grupper og teams – på 
leder- og på medarbejderniveau

 ‘Project Aristotle’: Udgangspunktet var at finde den 
rette sammensætning af personlighedstyper

 De fandt frem til det, som de har formuleret som de 
fem bærende elementer
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De fem bærende elementer hos google
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For at fremme psykologisk tryghed, skal vi gøre noget, 
mange af os har lært ikke at gøre

I alt for mange situationer lærer vi at tilpasse og passe på vores image:

1. For at undgå at virke dum, stiller vi ikke spørgsmål
2. For at undgå at virke inkompetent og uvidende, beder vi ikke om 

feedback
3. For at undgå at lyde negativ, undgår vi at kritisere
4. For at undgå at ødelægge og forvirre, undgår vi at komme med 

idéer og forslag

Alt sammen noget, som er med til at underminere den psykologiske 
tryghed i gruppen
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Når frygten for at fejle har katastrofale konsekvenser
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It’s not about ”being nice” – It’s about creating room for the behaviors needed in 
complex, uncertain and interdependent work (by being open and direct)

Edmondson, the fearless organisation

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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Psykologisk tryghed – 4 elementer

Stadie 1: Sikkerhed for at høre til uden frygt for afvisning eller 
straf

Stadie 2: Sikkerhed når vi skal lære nyt, så den enkelte ikke 
bruger energien på at ”forsvare sig”

Stadie 3: Sikkerhed så vi får lyst til at bidrage – fra ydre styring til 
indre vilje

Stage 4: Sikkerhed til at udfordre, så vi kommer med forslag om 
”Kunne vi ikke gøre det bedre ved at…”
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Edmondson: Der lyttes til mig

Forskning på 23 hospitaler: Jo højere 
du er i hierarkiet, jo mere tror du på, at 
der lyttes til mig

Betyder det noget?

På de hospitaler med de mindste 
forskelle var der en 18% reduceret 
dødsrate.

En anerkendelse af, at opgaverne var 
svære og ændrede sig. Læger søgte 
input. Terapeuter gav råd.
Det skabte en stærk ”lærings- og 
forbedringskultur”.
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Den psykologiske side af højtydende team
(Fra Lowe et al. 2017)

Alle høres # 1

I højtydende team taler alle i 
stort set samme omfang. 
Nogle stemmer kan være mere 
dominerende i forhold til nogle 
emner, men samlet set høres 
alle stemmer.

Alle høres # 2

De stærkeste team har en evne 
til at fornemme hinanden… 
Det giver teamet en evne til at 
holde øje med teamet psykiske 
sundhed
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Hvordan skaber ledere psykologisk tryghed?, 
3 råd fra Edmonson

 Tilgå arbejdet som en læringsudfordring, mere end en 
eksekveringsudfordring
– Opgaveløsningen er ofte forbundet med stor usikkerhed og vi har ikke 

gjort det før, så vi har brug for alles hjælp (legitimerer psykologisk 
tryghed)

 Stå ved din egen fejlbarlighed/utilstrækkelighed
– ”Jeg har helt sikkert overset et eller andet og det kan I hjælpe mig med 

at få øje på.” (motiverer at medarbejdere skal sige noget)

 Vær nysgerrig – stil mange spørgsmål (tvinger 
medarbejderne til at sige noget)
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Lederen som rollemodel # 1

If we as leaders can talk 
about our mistakes and our
part of them, then we make it 
safe for others to do the 
same 

Ed Catmull
Co-founder at Pixar
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Lederen som rollemodel # 2
Gentlemen, I take it we are all in complete agreement on 
the decision here. Then, I propose we postpone further
discussion of this matter until the next meeting to give 
ourselves time to develop disagreement, and perhaps 
gain some understanding of what the decision 
is all about.

Alfred Sloane
CEO at GM

“I consider it the duty of anyone who sees a flaw in this
plan that they not hesitate to say so. I have no sympathy
with anyone, whatever their station, who will not brook
criticism. We are here to get the best possible results.” 

Dwight D. Eisenhower (1890 – 1969)
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Hvordan er de eksempler på, 
hvad ledere kan gøre?

Vær rollemodel

Gennem handling at sikre, at
 Omkostningen ved at ”tage ordet” bliver lavere 
 Omkostningen ved ”at tie” bliver større

Inviter til engagement ved at stille ”gode spørgsmål”:
 Forpligtende spørgsmål: Hvem har en vinkel, vi ikke har dækket? 
 Ikke lukkede spørgsmål: Er der nogen der har en anden vinkel?
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Psykologisk tryghed 
Undersøgelsesmetode

7-statement anonymous survey (Edmondson)

1. If you make a mistake on this team, it is not really held against you. 

2. Members of this team are able to bring up problems and tough issues. 

3. People on this team never reject others for being different. 

4. It is safe to take a risk on this team. 

5. It is easy to ask other members of this team for help. 

6. No one on this team would deliberately act in a way that undermines my 
efforts. 

7. Working with members of this team, my unique skills and talents are valued

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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Arbejde i lederteamet (de små lederteam arbejder alene 
her)

Arbejde med at lægge en plan ud fra følgende spørgsmål:

 Hvordan bringer vi vores ledelsesteam i spil, når der er noget, vi 
synes er svært hver især?

 Hvilke ansvar har vi hver især?
 Hvilke strukturer vil kunne sikre dette?
 Hvordan understøtter vi hinanden bedst muligt?

Lav et kort notat om ovenstående
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Tak for denne gang
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