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SPARRING OG VIDENSDELING



Fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling
DAGENS PROGRAM
… Ind ad døren – morgenbrød og netværk

Velkommen og speed-dating
Ramme for dagen. 
Sidst du selv fik rigtig god sparring – hvad fik du helt konkret ud af det? Hvad var den person du talte med 
særlig dygtig til?
Vælg den ’rigtige’ samtaleform
- Oplæg om forskellige samtaleformer med fokus på sparring, tjekliste, tips/tricks og gode råd.
Sparringsgrupper 1. runde
Jeres udfordringer og gode idéer! Sparringssamtaler med udgangspunkt i jeres erfaringer. Hvilken rolle byder 
du ind med i samtalen? 
Kaffepause
Sparringsgrupper 2. runde
Opsamling i plenum
Let frokost og tak for i dag!



Speed-talking
Tal med en netværkskollega om …
‒ Tal sammen to og to (1´er taler med 2´er)
‒ 10 min. pr. runde

1. Sidst du selv fik rigtig god sparring på aktuel situation/case…
1. Hvad var rammen omkring samtalen?

2. Hvem havde hvilken rolle/ansvar i samtalen?

3. Hvad var din sparringspartner særlig dygtig til?
4. Hvad var dit udbytte af samtalen

2. Opsummer det I netop har talt om i centrale nøgleord



Vælg den 
rigtige 
samtaleform



Mester i faglig sparring

Åben dør
Åbent sind
Gensidig tillid
Mindre ”filminstruktør” mere ”rejseguide”

Pak det gode råd/forslag til løsning ind i et 
spørgsmål

Et godt råd: 
Gør som 27.000 andre leder …
Tjek lederweb.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet 



Vælg den ”rigtige” samtaleform
• Afklar hvad I forventer af hinanden?
• Hvad er det ønskede udbytte af samtalen?

Dirigerende Vejledende

Coaching

Rådgivning

Mentoring
Sparring Vurdering/Feedback

Erfaringsudveksling



Tjekliste til god sparring
 Forstå og anerkend
 Vælg et tidspunkt der passer
 Afklar formål og ønsket udbytte (indstil GPS’en)
 Vær nysgerrig (alle har en god grund til at gøre det de gør)
 Lyt aktivt – lyt for at forstå
 Stil spørgsmål
 Sørger for at der er nok tid (også til afrunding)

 Undgå at …
‒ Bagatellisere
‒ Fortælle en masse om dine egne erfaringer
‒ Være belærende
‒ Give for mange gode råd og løsningsforslag



En ”klassisk” sparringssamtale
Hvis 1:1 samtaler
• Person 1: Har en aktuel situation/case/konkret spørgsmål, som der ønskes sparring på
• Person 2: Indtræder i rollen som sparringspartner

• Afklar formål og ønsket udbytte (indstil ”GPS-en”)
• Vær nysgerrig
• Lyt aktivt (søg at forstå ikke at vurdere/argumentere)
• Stil ”hv-spørgsmål” (nye vinkler, fremadrettet fokus)
• Suppler evt. med en ide/løsningsforslag (NB: overtag ikke samtalen her!) 
• Afslut samtalen med at spørge til udbytte

Hvis flere personer/grupper
• Som ovenfor og så har de øvrige personer fx en rolle som observatører/reflekterende teams

Under samtalen: lytter og observerer. Noterer fx nøgleord, hvor der er en særlig dynamik i 
samtalen, ideer til supplerende spørgsmål mv. 



Sparringsrunde 1



Sparringsgrupper – runde 1

Jens Hartmann, Camilla Davidsen, Per Dalhammer og Jacob Michaelsen
præsenterer et tema med tilhørende gode/dårlige erfaringer. (fx 
effektivisering, organisationsændring, personaleforhold, 
driftssammenlægning, tidsforbrug)

Der er ‘fri leg’ i samtalen men prøv at se, om I kan byde ind med/aftal 
forskellige roller jf. oplæg (primær sparringspartner, sekundær, 
observatør/reflekterende)

Vi samler op i plenum efterfølgende.



Sparringsrunde 2



Tak for i dag

Hvordan var dagen?
De næste møder
2019 møder
Kommende konference – Effektiv drift, fremtid, forandring og fællesskab 
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