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PROGRAM 

● De næste 30 minutter vil jeg fortælle jer lige præcis,  

hvad i skal gøre for at involvere og få teamwork. 

 

● Ansvaret for, at du kan involvere bagefter er mest mit? 

 

 

 

2... 



PROGRAM  

Hvad vil du gerne have ud af oplægget her? 

 

Hvad vil du gøre for, at få det ud af oplægget, som du 

gerne vil have? 

 

Hvem har ansvaret for, at du får det ud af oplægget, som 

du gerne vil have? 

 

Ansvaret for at du kan involvere bagefter er mest dit? 

3... 



FORSKEL PÅ DE TO INDLEDNINGER 

● Placering af ansvar 

● Den personlige forpligtelse til at få udbytte  

● Involverende ikke involverende 

● Programmet bliver bedre 

 

4... 



INVOLVERE - ER DER PENGE I DET 

5... 

● Udfoldelse af kompetencer 

● Deling af viden 

● Bedre beslutninger 

● Større motivation 

● Delegere opgaver 

● Give ansvar 

 
 



DEN ENKLESTE MÅDE AT INVOLVERE 

6... 

HV Spørgsmål 



SKAL ALLE INVOLVERES ENS? 

7... 

Tryghed og det 
kendte, kan 
selv 

Nærmeste 
udviklingszone  

Kan med hjælp 

Utrygt det helt 
ukendte, kan 
ikke 

Gælder også teams 

 

Zoner flytter sig 



HVOR SKAL JEG INVOLVERE   

● Undersøgelser viser at medarbejdere gerne vil 

involveres. 

 

 

8... 

Strategisk 

Taktisk 

Operationelt 

Jo tættere 

på 

hverdagens 

opgaver jo 

større ønske 

om 

involvering 



TRAFIK LEDELSE 

9... 

Jeg har besluttet  Jeg skal beslutte  Vi skal beslutte  



VANENS MAGT  

10... 

 

”Ak, af alle Fjender er maaskee Vanen den lumskeste, og 

fremfor Alt er den lumsk nok til aldrig at lade sig blive seet, 

thi Den, der saae Vanen, han er frelst fra Vanen” 

 
Søren Kierkegaard, Kjerlighedens Gjerninger (SV3 12,41) 



TEAM OG INVOLVERING  

● Involvering kan ligge i at teamet begynder at tage 

opgaver som lederen ellers tidligere havde, når de er 

instrueret i det. 

 

 

 

11... 



Flere faglige mål 

 

Personlig viden 

 

Mangel på respekt 
 

 

 

 

 

Kommunikation 

Tilfældig, 

forsinket, 

upræcis og 

fingerpegende 
 

 

 

 

 

OND CIRKEL I TEAMET 



Fælles mål 

 

Delt viden 

 

Gensidig respekt 

og tillid 
 

 

Hyppig, 

rettidig, 

præcis og 

problemløsende 

Kommunikation 
 

GOD CIRKEL I TEAMET  



POSITIVT TEAM LEDERSKAB 

Fokus på styrker frem for svagheder gør det en forskel? 

 

  

14... 

Men hvordan?  



STYRKEBASERET TEAMARBEJDE  

15... 

Det meste  

Normal fordeling  

Fokus på styrker: 

– Det der virker 

– Muligheder 

– Succes 

– Evner 

– Positive undtagelser 

– Fremtid 

Fokus på svagheder 

– Det der ikke virker 

– Problemer 

– Fejl 

– Mangler 

– Fortid 



INVOLVERENDE TEAM LEDELSE 
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Skab et fælles 
situationsbillede 

Identificer opgaver til 
gruppen 

Læg en plan med mål, 
ansvar og tempo 

Løft jeres 
kompetencer 

Præciser roller og 
strukturer 

Træn jeres 
kommunikation 

Giv hver enkelt succes 
Klar og nysgerrig 

dialog 
Byg gode relationer 

16... 



ØVELSE 

● Tænk på en situation hvor din involvering gik galt 

 

17... 



ØVELSE 

● Tænk på en situation hvor du lykkedes med at 

involvere. 

 

18... 


