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Rejsen begynder med årvågne sanser
Tekst: Iben Krogsdal

Musik: Jesper Gottlieb

VERS 1 

Rejsen begynder med årvågne sanser. 
Drømme der lyser. Et udsyn så frit. 
Blikke der mødes og kroppe der standser:
Vælger vi selv vores vigtigste skridt?
Skolen er spiren, der åbner sig stille
ud mod de andre, befriende lille

VERS 2

Sammen og unge og midt i det hele!
Dagen er tid, der er ladet med Gud!
Skolen er lov til at møde og dele
mere end det, som vi selv sender ud!
Ingen i verden kan gro og forandre
uden at være en del af de andre!



VERS 3

Lege for livet - og leve for nogen!
Åbne en gave og række en arm!
Løbe på græsset med tvivlen og troen!
Hente en viden og leve den varm!
Følge de lysvendte love, der gælder:
Timerne sammen er timer, der tæller!

VERS 4

Vild i sin favn – og dog klar i sit sigte. 
Møder du én i din skygge et sted?
Flyt dig en smule, lad nuet forpligte. 
Spørg med dit væsen: Hvad kæmper du med?
Der, hvor vi mødes i sorgen og skammen, 
åbner vi verden – vi åbner den sammen!

Rejsen begynder med årvågne sanser
Tekst: Iben Krogsdal

Musik: Jesper Gottlieb



VERS 5

Vågner en morgen og alt er forvandlet. 
Tænkte jeg, livet var færdigt i går?
Nej, jeg er nyfødt, for livet har handlet!
Nåden er større end ting, jeg forstår. 
Hjerter kan spire så underligt roligt
når de får næring fra andre… Utroligt!

Vers 6

Hvor skal vi virke og hvem skal vi være?
Søger du meget og savner du svar?
Svaret er åbent, for så kan det bære
alle de drømme og tanker, vi har!
Alting på jorden har tid til at være. 
Hvad skal du nå? Du har tid til at lære!

Rejsen begynder med årvågne sanser
Tekst: Iben Krogsdal

Musik: Jesper Gottlieb



VERS 7

Spiren kan være så sart og forsigtig. 
Tør den mon strække sin slumrende krop?
Hvad skal den blive – og er den nu rigtig?
Får den et slag, hvis den rejser sig op?
Tør den mon vise sit ansigt for verden?
Siger de andre med glæde: Her er den?

VERS 8
Her skal vi knæle ved tøvende spirer. 
Her skal vi vande hinanden med tid. 
Her skal vi mødes om det, der forvirrer.
Her skal vi findes i omsorg og splid. 
Hvad skal vi høste? Hvornår er det sommer?
Aner det ikke. Vi ser, hvad der kommer!

Rejsen begynder med årvågne sanser
Tekst: Iben Krogsdal

Musik: Jesper Gottlieb



Velkomst mv. v/ Thomas

• Velkommen til nye 
kolleger 

• Sidste skoledag
• Sidste nyt:
• Ukraine
• Økonomi

• Alle skal med

http://skgo/cases/EMN1239/EMN-2019-06249/Dokumenter/00_Projektdokumenter/00_Programdokumenter/Boblediagram.pptx


HVOR ER VI I DET SAMLEDE FORLØB?

V/ CHARLOTTE



Workshop
Afdelingsledelsen 

formulerer udkast til 
vision for 

skolevæsenet 

Møde
Trykprøvning og 

kvalificering af vision 
med FU

Ledelseskonference 
Introduktion til 

visionsledelse og 
værdibaseret 

ledelse, kvalificering 
af foreløbig vision og 

formulering af 
udkast til værdier for 

skolevæsenet

Databehandling
Bearbejdning af 

input fra 
konferencen i 

arbejdsgruppen

Workshop
FU kvalificerer 

udkast til vision, 
værdier og mission

Workshop 
Medarbejder

repræsentanter 
bliver 

præsenteret for 
mission og vision 
og nuancerer og 

kvalificerer 
værdier

Det samlede udviklingsforløb 

27. oktober 1. februar5-6. oktober

Workshop 
Afdelingsledelsen 

kvalificerer udkast til 
vision og værdier og 
udarbejder udkast til 

mission

Ledelsesseminar 
Præsentation og 

nuancering af vision 
og værdier, 

præsentation af 
foreløbig mission 

samt introduktion til 
formålsdrevet ledelse

18-19. 
november

10. januar 4. Marts 4. April



Kommunikations
materialer

Produktion af video  
om vision og 
værdier for 

skolevæsenet  

Ledelsesseminar
Præsentere endelig 
mission, vision og 
værdier og drøfte 

lokal 
implementering og 
forankring af vision 

og værdier 

Arbejdsgruppemøde
Udarbejde 

missionsmål og 
visionsmål, der fx 

kan bruges i 
læringssamtaler – til 
videre kvalificering i 

FU

Ledelseskonference
Præsentation af 

missions- og 
visionsmål, 

introduktion til 
strategisk ledelse, give 

inputs til strategiske 
indsatser og øvelse til 
at forebygge mislykket 

implementering 

Møde i 
afdelingsledelse
Prioritering af 

strategiske 
fokusområder for det 

kommende år + 
forebygge mislykket 

implementering 

Det samlede udviklingsforløb 

20. maj DecemberMaj
3-4. 

november

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra 
konferencen i 

arbejdsgruppen –
strategiske indsatser 
og forebyggelse af 

mislykket 
implementering af 

strategihus

Ledelsesseminar 12/1 
Præsentation af 

endeligt strategihus 
for ledelserne + den 

videre lokale 
implementering

Stormøde 2/2  
Præsentation af det 
samlede strategihus 

for alle medarbejdere 
og ledere i 

skolevæsenet

September 29. november 12/1 og 2/2 
2023

April

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra seminar i 
arbejdsgruppen og 

formulering af endelig 
vision, mission og 

værdier i 
afdelingsledelsen



Connect med mig på LinkedInConnect med mig på LinkedIn

cnq@lead.eu / 26 79 85 93

Cand.scient.pol. med speciale i ledelsesudvikling

Christian Nyvang Qvick

Chefkonsulent

Chefkonsulent i LEAD (2020 - )

Organisationskonsulent i Kronprins Frederiks Center for 
Offentlig Ledelse (2018 – 2020) 

Bibeskæftigelse 

Forfatter

Klummeskribent 

Netværksleder 

Specialistområder  

Visionsledelse 

Værdibaseret ledelse 

Formålsdrevet ledelse

Strategisk ledelse 

Forandringsledelse 

Adfærdsdesign 

Distribueret ledelse 

Medarbejdermotivation

Styringsparadigmer  

mailto:cnq@lead.eu


Formål med dagens 
workshop 
• Præsentere jer for endelig mission, vision og værdier 

• Drøfte hvilke materialer I konkret har brug for til at 
understøtte jeres ledelsesmæssige kommunikation af 
vision og værdier 

• Give jer indblik i, hvordan I kan sikre kendskab, ejerskab 
og følgeskab til visionen og værdierne via 
storytellingteknikker 

• Overveje hvad værdierne betyder for jeres egen 
ledelsesudøvelse – hvordan skal andre opleve, at I 
efterlever værdierne?

• Give jer viden om, hvordan I kan forebygge og håndtere 
eventuel modstand mod efterlevelsen af værdierne 



Dagens program

08.30 Morgensang, velkomst, formål, dagens program og forløbsoverblik

09.15 Præsentation af endelig mission, vision og værdier + ud på gulvet øvelse 

Pause

10.15 Oplæg og øvelse: Hvordan kan I kommunikere visionen og værdierne?

10.00

11.20 Oplæg og drøftelse: Storytelling som ledelsesværktøj – skab begejstring 

12.00 Frokost

13.00 Oplæg og øvelse: Vær rollemodel for værdiernes efterlevelse 

14.00 Pause 

14.15 Oplæg: Forebyg og håndtér modstand mod at efterleve værdierne 

14.35 3B-øvelsen – bevidst om, berørt af, bevæget til… 

14.55 Afrunding og tak for i dag 



PRÆSENTATION AF ENDELIG MISSION, 
VISION OG VÆRDIER

V/ THOMAS 



14

Sammen med forældrene skal skolerne sørge for, at eleverne opnår faglige, menneskelige 
og demokratiske kundskaber og færdigheder, så de både nu og i fremtiden har de bedste 
forudsætninger for at lykkes som menneske og borger, og sammen med andre kan tage 

aktiv del i livet og samfundet

Mission for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Faglige 
kundskaber og færdigheder

betyder for os, at eleverne tilegner 
sig den nødvendige viden som de kan 
anvende i praksis nu og i fremtiden

Menneskelige 
kundskaber og færdigheder

betyder for os, at eleverne udvikler
deres livsduelighed, handlekraft og 

mod på livet

Demokratiske
kundskaber og færdigheder

betyder for os, at eleverne dannes til 
at tage medansvar for og deltage 
aktivt i et demokratisk samfund
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Vision

Lyst til at lære, rum til at være og mod til at handle – for alle

Lyst til at lære 
betyder for os, at eleverne udstråler 

lyst til at dygtiggøre sig, og at de 
dagligt oplever, at deres nysgerrighed 

bliver næret 

Rum til at være
betyder for os, at eleverne oplever 
en skole med plads til alle, hvor 

krøllede hjerner og kloge hænder 
supplerer hinanden

Mod til at handle
betyder, at eleverne oplever, at de 

med lys i øjnene bidrager i 
fællesskaber med tro på sig selv og 

respekt for andre



Vision for Silkeborg Kommunes skolevæsen

VIDEO

Link til video

https://www.provector.dk/video/?g=0f7d895377e44a538852cc1b6d17bcd2&cid=70&pl=0
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Værdier

Samarbejde

Vi er 
relationsorienterede holdspillere 

der samarbejder med hinanden, 
forældre og andre interessenter om 

elevernes udvikling og læring.

I modsætning til at undgå dialogen 
og lukke os om os selv og egen 

praksis. 

Innovation 

Vi er
nysgerrige frontløbere

der forbedrer måden vi driver skole 
på ved at eksperimentere og lære af 

verden omkring os.

I modsætning til ureflekteret at blive 
ved med at gøre som vi plejer.

Professionalisme

Vi er 
engagerede fagpersoner

der via tværfaglighed, kreative 
processer og samspil med 

omverdenen motiverer alle elever til 
at lære.

I modsætning til at agere uambitiøst 
og ukvalificeret.

Ansvarlighed

Vi er 
ansvarsbevidste skolepraktikere

der dedikeret og i samspil med 
eleverne skaber læringsmiljøer 

præget af tryghed, fordybelse og 
sammenhæng. 

I modsætning til at møde eleverne 
uden omsorg, inddragelse og struktur.



Værdier for Silkeborg Kommunes skolevæsen

VIDEO

Link til video

https://www.provector.dk/video/?g=9eb3f03a95a0421dbac70bd2e70fc2a6&cid=70&pl=0


Ud-på-gulvet-øvelse 

Step 1: Find sammen en kollega du ikke har talt med i lang tid og drøft 
nedenstående (5 min.)

• Hvad giver jer hver især en ”YES-fornemmelse” når I ser de to videoer – hvad 
bliver I særligt begejstret for? 

Step 2: Find sammen en ny kollega og gentag processen ovenfor (5 min)

Step 3: Find sammen en ny kollega og gentag processen ovenfor (5 min)

Step 4: Opsamling i plenum (10 min.)

• Nominér ”dagens humørspreder”, der har haft den mest opløftende og 
positive kommentar du har hørt, der kan give os andre smil på læben ☺



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



HVORDAN KAN I KOMMUNIKERE VISIONEN 
OG VÆRDIERNE?



Visionsledelse indebærer, at ledere… 

Formulerer en vision, 

Formidler visionen for resten af organisationen, 
og  

Fastholder visionen på langt sigt

Med henblik på at sætte en klar retning for, hvad 
organisationen særligt er optaget af at opnå  



Bring vision og værdier i spil i formelle sammenhænge 

Rekruttering: Henvis til vision og værdier i stillingsopslag og 
ansættelsessamtaler – tiltræk kandidater, der ”tænder” på vision og 
værdier 

Onboarding: Sørg for, at nye medarbejdere bliver bekendt med vision og 
værdier – og gå i dialog om bidrag til vision og efterlevelse af værdier 

MUS: Indarbejd vision og værdier i samtalekoncept
• 3 eksempler på, hvordan du særligt har bidraget til visionen det 

sidste år
• Din egen vurdering på en skala fra 1-10 – hvor meget efterlever du 

værdierne nu? Hvad skal du gøre anderledes for at score højere om 
1 år? Et eksempel på adfærd du har udvist i overensstemmelse med 
hver af værdierne? 

• Sørg for at medarbejderes egne ønsker til fx udviklingsaktiviteter skal 
kunne begrundes ift. bidrag til vision og værdier

Temadage, personalemøder, fyraftensmøder
• Hvilken del af visionen er særligt interessant for os at arbejde med 

lokalt? Hvilke indsatser skal vi igangsætte, der kan understøtte det? 
• Hvordan ser vi allerede, at værdierne lever hos os? Hvad skal vi 

fremadrettet gøre anderledes, for at værdierne i endnu højere grad 
kommer til at leve?

Vision og 
værdier

Rekruttering

Onboarding

MUS og 
andre 

samtale 
koncepter

Temadage, 
P-møder, 
fyraftens
møder



Benyt de forskellige kommunikationsplatforme til 
både at kommunikere ”i dybden” og ”i bredden”

Mundtlig 
kommunikation

Skriftligt kommunikation 

Tovejs-
kommunikation 
(dialog)

Personlige uformelle 
dialoger, MUS-
samtaler, temadage, 
fyraftensmøder,  
personalemøder o.l. 
med mulighed for 
dialog 

Intranet, mails, LinkedIn-
opslag og lignende med 
mulighed for skriftlig 
dialog 

Envejs-
kommunikation 
(monolog)

Præsentationer, hvor 
modtagere af 
visionen er passive 
tilhørere –
julefrokosttalen eller 
andre anledninger til 
ølkassetaler  

Nyhedsbreve, videoer 
på infoskærme, 
hjemmesidetekst, 
pamfletter, plakater og 
andet skriftligt 
materiale, der ikke giver 
mulighed for dialog 

Kommunikationsmetodernes ‘rigdom’ bliver 
afgjort af 

Muligheden for, at modtageren kan give 
umiddelbar feedback på sin forståelse af 
afsenderens budskab  

Muligheden for, at afsenderen kan 
personliggøre kommunikationen af 
budskabet 

Jo rigere kommunikationsmetode, desto 
større sandsynlighed for korrekt forståelse af 
visionen og værdierne 

1

42

3



Tag dig tiden – gentag til du når kvalmegrænsen ☺

Socialt ønskværdighedsbias 
Tendensen til selvovervurdering af socialt 
ønskværdig adfærd for at fremstå ”god” i andres 
øjne 

Positive illusioner 
Tendensen til selvovervurdering med henblik på at 
opretholde selvværd og fremstå ”god” i egne øjne 

Konsekvensen: Medarbejdere reagerer i sagens 
natur kun på den ledelse de opfatter 

Spørg derfor jer selv: Hvor meget leder vi reelt med 
afsæt i visionen og værdierne?



De taktile og digitale produkter, der minder om 
visionen og værdierne 

Innovation 
Nysgerrige 
frontløbere

Samarbejde 
Relationsorienterede 

holdspillere 

Ansvarlighed 
Ansvarsbevidste 
skolepraktikere

Professionalisme 
Engagerede 
fagpersoner



De taktile produkter, der minder om visionen –
eksempler fra BUF i Middelfart 



De taktile produkter, der minder om visionen –
eksempler fra BUF i Middelfart 



De taktile og digitale produkter, der minder om 
visionen og værdierne 
Skriftlige taktile produkter
• Visionsdokument 
• Værdigrundlag 
• Plakater, pamfletter, foldere, rollups og lignende 

Digitale produkter 
• Videoer eller podcasts 
• Vandmærker, logoer og hjemmeside (a la ”Alle Skal Med”) 
• PowerPoints til præsentation af vision og værdier 

Gimmicks
• Kage, chokoladejulekalendere eller lignende med vision eller værdier påtrykt
• Sejltur med ansatte for at signalere ”ny retning” 
• Julegave med visionen påtrykt – fx kaffekop, t-shirts, kuglepenne eller 

vinflaske med visionsetikette 



De taktile og digitale produkter, der minder om 
visionen og værdierne 
Spil
• Byg visionens lokale realisering med legoklodser 
• Dilemmaspil med afsæt i værdierne

Inspirationskataloger
• Katalog med eksempler på visionsunderstøttende handlinger som kan 

inspirere andre skoler - kan udarbejdes fx 6-12 måneder efter lancering af 
vision

• Interview med ledere og medarbejdere, der særligt har arbejdet med 
værdier, som giver praktiske eksempler, der kan inspirere andre skoler – kan 
udarbejdes fx 6-12 måneder efter lancering af værdier 



Signalér i din autokommunikation, at du selv bakker 
op om visionen og værdierne 

”Det positive omdømme din 
organisation kan opnå gennem din 
eksterne kommunikation af visionen 
og værdierne, kan få en afsmittende 
effekt på dine medarbejderes 
identifikation med din organisation. 
Det skyldes at organisationens 
positive omdømme reflekterer 
tilbage på medarbejderne, og det 
fungerer dermed som et spejl, der 
tillader, at de kan se sig selv, og det 
arbejde, de udøver, i et positivt lys” 
(Qvick, 2021)  



Drøftelse i ledergrupper

Find sammen i jeres ledergrupper og drøft nedenstående (30 min.)

• Forestil jer, at I for alvor skal have visionen og værdierne til at ”leve” lokalt ude på 
jeres skole. 

• Hvilke materialer har I brug for til at understøtte jeres ledelsesmæssige 
kommunikation af visionen og værdierne - til bred ”massekommunikation”, der 
sikrer medarbejderes kendskab til og løbende opmærksomhed på visionen og 
værdierne? 

• Hvilke materialer har I brug for til at understøtte jeres ledelsesmæssige 
kommunikation af visionen og værdierne - til snæver ”dybdekommunikation”, der 
sikrer medarbejderes forståelse for visionens og værdiernes betydning?

Opsamling i plenum på www.menti.com – brug koden 65 29 45 19 (15 min.) 

• Besvar spørgsmålet: Hvilke materialer har I brug for, som særligt kan understøtte 
jer i at lede med afsæt i visionen og værdierne? 

http://www.menti.com/


STORYTELLING SOM LEDELSESVÆRKTØJ –
SKAB BEGEJSTRING, NÅR I KOMMUNIKERER OM 
VISIONEN OG VÆRDIERNE



Storytelling som ledelsesværktøj    

‘… the techniques described in this article are the ones that have the 
greatest effect and can work in almost any context. In studies and 
experiments, we have found that people who use them appropriately can
unite followers around a vision in a way that others can’t…’ (Antonakis, 
2012: 128) 

Ledere anvender storytelling som ledelsesværktøj, når de appellerer til… 

• Logos – anvender kraftfuld og begrundet retorik 

• Etos – etablerer personlig og moralsk troværdighed 

• Patos – vækker medarbejderes følelser og lidenskab 



5 teknikker som I kan anvende, når I 
skal fremstå historiefortællende, når I 
fortæller om visionen 

• Metaforer, sammenligninger og analogier 

• Historier og anekdoter 

• Kontraster 

• Retoriske spørgsmål 

• Trepartslister 



Metaforer, sammenligninger og 
analogier 
Hensigten er at få medarbejdere til at forstå, relatere til og huske et budskab 

Metaforer: ”Visionen pointerer netop at, vi vil skabe en skole med plads til 
alle. Derfor skal ingen elever føle, at de er strandet på en øde ø – men 
derimod opleve, at vi bygger de sociale broer, der hjælper dem med at 
bevæge sig mellem forskellige fællesskaber”  

Sammenligning: ”Billund Kommune har i årevis promoveret sig selv som 
”Børnenes Hovedstad”. Med vores vision for skolevæsenet i Silkeborg vil vi 
give dem kamp til stregen og markere os nationalt som et godt sted for Børn 
og Unge”

Analogier: ”At realisere vores vision er som at passe en køkkenhave: Først sår 
vi et frø, så plejer vi det vedholdende og til sidst er vi tålmodige - og så 
kommer resultaterne”



Historier og anekdokter

Hensigten er at lederen bringer sig selv i spil eller fremhæver andre personers 
oplevelser knyttet til visionen

Historier: ”Jeg husker selv, hvordan jeg som ung dreng havde svært ved at se 
meningen med at gå i skole, fordi jeg havde en dybt uengageret lærer – og 
det smittede af på min egen skoleglæde. Derfor ligger det mig også enormt 
meget på sinde, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at give vores elever en 
oplevelse af, at deres nysgerrighed bliver næret, så de får og bevarer en 
oprigtig lyst til at lære”

Anekdoter: ”Forleden dag talte jeg med en mor, som fortalte, at de faktisk 
havde valgt lige netop vores skole til deres barn, fordi skolen fokuserer på 
verdensmålene og netop er UNESCO verdensmålsskole. Det fortæller mig, at 
når vores vision fokuserer på elevernes ”mod til at handle” og vi lokalt 
arbejder med denne del af visionen i relation til FN’s verdensmål, så har vi 
fat i noget af det rigtige.” 



Kontraster

Hensigten er at lederen tydeliggør en situation, ved at holde den op mod en 
anden – fx ved at tydeliggøre forskellen mellem den nuværende situation og 
den situation der finder sted, når visionen er realiseret 

”Lige nu har vi for elever, der er skoletrætte. Den skoletræthed skal vi have 
vendt til skoleglæde”

”Visionen tydeliggør, at vi vil skabe rum til at være. Men virkeligheden er lige 
nu, at vi ser et stigende antal elever, der ender i specialtilbud i stedet for 
almenskolen. Vi er først i mål den dag, hvor vi har vendt den udvikling, så vi 
ser en stigning i andelen af elever i almenskolen og et fald i andelen af elever 
i specialtilbud”    



Retoriske spørgsmål 

Hensigten er at skabe engagement – spørgsmålene vil ofte have et åbenlyst 
svar eller fremsætte en gåde, der bliver besvaret senere 

”Så hvad skal vi gøre nu, hvor den endelige vision ligger klar? Skal vi satse 
på, at visionen bliver realiseret af sig selv, hvis vi bare får den trykt på 
kaffekopper, musemåtter og plakater? Eller skal vi trække i arbejdstøjet og 
sørge for, at visionen bliver et omdrejningspunkt helt ud i dialogen med 
hinanden om dagligdagens opgaveløsning? Jeg tror på, at sidstnævnte er 
vejen frem” 



Tretrinsraketter 

Hensigten er at overbevise/overtale medarbejderen – tre forhold giver et 
indtryk af fuldkommenhed 

‘Der er tre ting vi skal have blik for, for at nå i mål med visionen. For det 
første skal vi… For det andet må vi også… Og endelig er det afgørende, at 
vi…’ 



Sidemandsdrøftelse   

Drøftelse med sidemanden (20 min.) 

• Forestil jer at I skal ud og fortælle om skolevæsenets vision og værdier –
fx til en større medarbejdergruppe, en gruppe forældre til kommende 
skolestartere eller en anden målgruppe, hvor I skal lykkes med en 
visionær og karismatisk fortælling om visionens og værdiernes vigtighed 
og meningsfuldhed. 

• Hvilke konkrete storytellingværktøjer har I tidligere brugt? Hvilke kunne I 
forestille jer at gøre brug af fremover, når I skal fortælle om visionen og 
værdierne? Hvornår og hvordan vil I konkret bruge dem? 

Opsamling i plenum (10 min.) 



FrokostFrokost



VÆR ROLLEMODEL FOR VÆRDIERNES 
EFTERLEVELSE 



En lille historie om værdier…

Ansvarlighed Ordentlighed Videndeling Ambition

Claus Decker 

”Vi har nu fire 
værdier, som 
jeg håber I vil 
tage til jer…” 

Ansvarlighed

Ordentlighed

Videndeling

Ambition



Ansvarlighed Ordentlighed Videndeling Ambition

Claus Decker 
”Hvad skal vi nu så?” ”Kalder du mig Nuser? Jeg 

synes også du er Nuser”





Claus Decker 

Ansvarlighed Ordentlighed Videndeling Ambition

”Den adfærd er 
totalt uacceptabel 
og ude af trit med 

værdien 
”ordentlighed”!”

”Pas på med at 
kaste med sten, når 

du selv bor i et 
glashus…”



Husk regningen ved organisatorisk hykleri – når man 
prædiker et, men selv gør noget andet… 



Skuffeværdier eller 
brugsværdier?
Undersøgelse fra LH (2004) 

Lederes oplevelse af, i hvilken grad organisationens 
værdier bliver diskuteret: 

• I høj grad: 51 % 

• I nogen grad: 24 % 

• I ringe grad: 25 %



I kan afdække hinandens forståelse af værdierne
via brief and brief-back

Når I taler med hinanden og jeres medarbejdere om værdiernes 
betydning, så sig hellere… 

”Vil du ikke prøve at sætte ord på, 
hvad du lige har hørt mig sige i forhold til, hvordan jeg tænker, 

at denne værdi kan udleves?” 

Og 

”Vil du ikke prøve at sætte ord på, hvordan du tænker, at denne 
værdi kan udleves?”

I stedet for… 

”Har du forstået, hvad værdierne betyder for din daglige 
adfærd?



ØVELSE: GØR & BØR 



Øvelse  

Formål med øvelsen

• At I får reflekteret over, hvordan I hver især tænker at 
værdierne kan udmøntes i praksis

• At I får forventningsafstemt, hvordan I hver især tænker, 
at værdierne kan udmøntes i praksis 

• At I bliver inspireret af hinandens konkrete forslag til, 
hvordan værdierne kan udmøntes i praksis



Øvelse   

1. Individuel refleksion ift. de fire værdier (20 min.)  

• Se på dit handout med de fire værdier. Forhold dig til 
en værdi ad gangen. 

• Notér et eksempel på en konkret handling du har 
foretaget/et tiltag du har stået bag det sidste halve år, 
som afspejler hver af værdierne (”det du gør”) 

• Notér et eksempel på en konkret handling du 
fremadrettet bør foretage/et tiltag du bør iværksætte, 
for i endnu højere grad at leve op til hver af 
værdierne (”det du bør”)



Øvelse   

2. Summeøvelse med sidemand (20 min.)

• Del jeres gør- og bør-forslag med hinanden og 
kvalificér hinanden bør-forslag. 

• Hvordan kan jeres bør-forslag skærpes?

• I hvilken grad har I hver især en klar forståelse af, 
hvad værdierne konkret betyder for jeres daglige 
ledelsesmæssige gøren og laden – i hvilken grad er 
det med andre ord klart for jer, hvilken KONKRET 
adfærd der er udtryk for udlevelsen af værdierne?

3. Nominering i plenum (5 min.)

• Har din sidemand haft et genialt gør- eller 
børeksempel, som andre skal høre om? Nominér og 
vær årets kollega ☺



Innovation 
Agere som 

nysgerrig frontløber

Samarbejde 
Agere som 

relationsorienteret medspiller 

Ansvarlighed 
Agere  som 

ansvarsbevidst skolepraktiker

Professionalisme 
Agere som 

engageret fagperson



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



HVORFOR OPSTÅR MODSTAND MOD VÆRDIER? 
OG HVORDAN KAN I FOREBYGGE OG HÅNDTERE 
MODSTANDEN?



To forskellige perspektiver på 
modstanden
Den kognitive psykologi: Diverse bias spiller medarbejderen et puds…

Neurologien: Et sæt nye værdier er udtryk for en forandring, der 
aktiverer frygtcenteret hos medarbejderen…  



Status quo bias 

Status quo bias 

Den irrationelle præference for at fastholde 
tingene som de er og ikke ændre på noget

”jeg har min måde at gøre tingene på og vil bare 
gerne blive ved med at gøre som jeg plejer…”  



Ejerskabseffekten

Ejerskabseffekten 

• Tendensen til at holde fast i de ting vi ejer, har 
ansvar for eller på anden vis føler tilknytning til

• ”jeg har det virkelig svært med at give afkald 
på vores gamle værdigrundlag …”



Reaktivitet 

Reaktivitet 

Tendensen til at reagere modsat af, hvad andre 
ønsker vi skal gøre, baseret på vores ønske om 
ikke at opleve en indskrænkning af frihed

”jeg gider ikke, at andre skal bestemme over, 
hvordan jeg udfylder min rolle som ansat i 
skolevæsenet – det skal jeg nok selv styre…”



Strudseffekten 

Strudseffekten 

Tendensen til at ignorere indlysende, negativ 
information, fordi det virker uoverskueligt eller 
farligt at forholde sig aktivt til informationen

”Efter at have set værdierne kan jeg se, at der er 
uoverskueligt meget jeg skal til at udvikle i den 
måde jeg går til opgaveløsningen på. Det kan jeg 
simpelthen ikke overskue – så jeg forsøger at lade 
som om værdierne ikke eksisterer…” 



Fra fryd og gammen til… det modsatte 

Eget kontor

Transparent fremtid

Bred og varieret 
opgaveportefølje

Tætte relationer til 
kolleger, elever og 

forældre

Rimelig fordeling af 
sol og vind

Storrumskontor

Uvis fremtid

Snæver 
opgaveportefølje

Meget begrænsede 
relationer

Urimelig fordeling af 
sol og vind

Forandring indtræffer – skolen skal 
lukkes og elever og ansatte skal 

fordeles på 3 nærliggende skoler 



SCARF-modellen

Medarbejderes reaktion på et forandringstiltag 
afhænger af om forandringstiltaget opleves som 
en trussel eller belønning 

Om forandringstiltaget opleves som en trussel 
eller belønning afhænger af, hvordan det påvirker 
fem psykologiske behov 

• Status 

• Sikkerhed 

• Autonomi 

• Samhørighed 

• Retfærdighed 



Undgå at aktivere 
medarbejderes frygtcenter 
Når vi oplever trusselssignaler, falder 
ressourcerne vi har til rådighed i den præfrontale 
cortex markant, hvilket har konsekvenser 

• Begrænser evnen til kompleks opgaveløsning

• Øger risikoen for at begå fejl 

• Reducerer kognitiv formåen og nedsætter 
evnen til at performe 



Behov for status 

Et tilfredsstillet behov indebærer oplevelsen af, at… 

• Føle sig vigtig relativt til andre 

At mangle status indebærer oplevelsen af, at… 

• Føle statustab, når vi ikke mestrer det nødvendige 
under en forandring eller oplever tab af goder 

Statusbehovet kan understøttes når leder… 

• Understøtter læring og forbedring hos den 
enkelte og anerkender fremgang 

• Kompenserer statustab inden for et statuspræget 
område på andre relaterede områder 



Behov for sikkerhed 

Et tilfredsstillet behov indebærer oplevelsen af, at… 

• Kunne forudsige fremtiden nogenlunde, så man 
kan forberede sig på forandringer 

At mangle sikkerhed indebærer oplevelsen af, at… 

• Fremtiden er uvis, hvilket skaber en 
usikkerhedsfølelse omkring ”hvad der venter” 

Sikkerhedsbehovet kan understøttes når leder… 

• Kommunikerer og oversætter en vision for 
forandringen og herved tydeliggør slutmål og 
vejen dertil 

• Er transparent omkring det man ved – og det man 
ikke ved 



Behov for autonomi 

Et tilfredsstillet behov indebærer oplevelsen af, at… 

• Sidde i førersædet i eget liv – opleve at man har 
indflydelse på forhold, der vedrører en selv

At mangle autonomi indebærer oplevelsen af, at… 

• Føle sig kontrolleret eller presset af nogen eller 
noget - forført eller tvunget til bestemt adfærd



Understøttelse af behov 
for autonomi 
Autonomibehovet understøttes, når leder… 

• Giver valgmuligheder - opstil relevante og 
meningsfulde alternativer at vælge imellem 

• Definerer opgavens ”hvad”, men ikke ”hvordan” -
se og anerkend de forslag, som medarbejderen 
kommer med, så adfærd opleves som ”selvejet” 

• Tager den andens perspektiv, når en bestemt 
adfærd ønskes – udtryk interesse og lydhørhed

• Giver begrundelser – velfunderede grunde til 
forventninger og krav fremmer indoptagelse heraf 

• Undgår styrende sprogbrug – ”du bør”, ”du skal”, 
”du forventes”, ”hvis ikke X, så Y…” 



Behov for samhørighed

Et tilfredsstillet behov indebærer oplevelsen af, at… 

• Føle sig som en del af et varmt fællesskab, hvor 
man ”hører til” - føle sig værdsat og 
betydningsfuld for lige netop den man er 

At mangle samhørighed indebærer oplevelsen af, at… 

• Man føler sig ligegyldig, afvist og isoleret og som 
en, der ikke ”hører til” i fællesskabet 

Samhørighedsbehovet understøttes når leder… 

• Udviser oprigtig interesse i medarbejderen 

• Understøtter muligheder for samarbejde og 
relationsdannelse 



Behov for retfærdighed 

Et tilfredsstillet behov indebærer oplevelsen af, at… 

• Forandringen indebærer en rimelig fordeling af sol 
og vind blandt alle involverede 

At mangle retfærdighed indebærer oplevelsen af, at… 

• At forandringen har ramt den enkelte ekstra hårdt 
relativt til kollegerne 

Retfærdighedsbehovet understøttes når leder… 

• Er transparent omkring baggrunden for de valg, 
der er truffet 

• Tydeliggør, hvordan den enkelte medarbejder selv 
kan udbedre oplevelsen af uretfærdighed 



Tilpas din ledelse til den 
enkelte ansatte
Husk at de ”krav” som værdierne stiller til jeres 
medarbejderes gøren og laden vil være forskelligt

Sørg derfor for at afdække, hvilke behov der er 
udfordret hos den enkelte og led med afsæt heri



Ud på gulvet øvelse – de tre B’er…  

Find sammen i 3 mands-grupper med nogle I ikke har talt med i dag – drøft 
nedenstående spørgsmål (15 min.)

• Tænk tilbage på det I tager med fra dagens workshop…

• Det der har talt til hjernen: Hvad er I særligt blevet bevidste om?

• Det der har talt til maven: Hvad er I særligt blevet berørt af? 

• Det der har talt til benene: Hvad er I særligt blevet bevæget til at gå 
hjem og gøre på egen skole efter i dag? 

Kort fælles opsamling (10 min.) 



De vigtigste pointer I 
skal tage med fra i dag  
1. Når I både skal sikre bredt kendskab til og dybdegående 

forståelse for visionen og værdierne kræver det en alsidig 

kommunikationsindsats 

2. Husk ”kvalmegrænsen” – dine intentioner om hvor meget 

visions- og værdibaseret ledelse du udøver skal også 

omsættes i handling, hvis vision og værdier skal leve 

3. Storytellingteknikkerne kan bidrage til, at medarbejdere 

forstår, husker og bakker op om vision og værdier 

4. Dialogen om værdiernes betydning for den daglige adfærd er 

afgørende – overvej derfor lokal ”Gør & Bør” med 

medarbejdere 

5. Biases og SCARF fortæller os, hvorfor modstand mod værdier 

kan opstå – og hvordan vi kan håndtere modstanden



Et skarpt citat at slutte af på for en 
meget visionsdrevet organisation…

”The only thing worse than being
blind is having sight, but no vision…”
Helen Keller, blind amerikansk forfatter 



Tak for i dag v/ Thomas 

Aflevér navneskilte og bordkort med skolenavne i mappen ☺


