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Velkommen



Speed-talking

Tal med en netværkskollega ved siden af dig

2 min.:

• Sidst du selv fik rigtig god sparring – hvad fik du konkret ud af det?

➢ Hvilke 5 ord træder frem som særligt væsentlige?

2 min. til den anden side: 

• Tænk på en god sparringspartner – hvad er han/hun særlig dygtig til?

➢ Du har lyttet til en netværkskollega – hvad har du observeret omkring kropssprog?



Væsentlige ord om sparring

Øst Vest



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

• Hvem har hvilken rolle – hvad forventer I af hinanden?

• Hvad er det ønskede udbytte af samtalen?

Dirigerende Vejledende

Coaching

Rådgivning

Mentoring

Sparring

Vurdering



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 egne erfaringer

‒ Være belærende

‒ Give for mange gode råd og løsningsforslag



Feedback – kunsten at få andre til at vokse
• Generelt

• Hensigten

• Kritik

• Tavshed

• Anerkendelse og ros

• Sproget og formen

• Feedback på skrift

• Vi er forskellige

• Kompetencer

• Når du tager imod kritik

• Når du tager imod anerkendelse 





Buffet



Samtaler i grupper af 4 personer

• Person 1: Har en konkret og aktuel situation/case, som man gerne vil have 

have sparring på

• Person 2: Indtræder i rollen som sparringspartner
• Afklarer formål og ønsket udbytte (indstil ”GPS-en”)

• Er nysgerrig

• Lytter aktivt for at forstå

• Stiller spørgsmål – nye vinkler og ideer med et fremadrettet fokus 

• Afslut samtalen med at spørge til udbytte

• Person 3+4: Har rolle som observatører

‒ Under samtalen – observerer og noter fx nøgleord, kropssprog, dynamik i samtalen mv. 

‒ Efter samtalen – giver kort feedback/sparring på problemstillingen/stiller evt. supplerende spm.



Opsamling i plenum

• Hvad fungerede godt/mindre godt i den konstruerede sparringssamtale?

• Hvad kan du tage fra dagens netværksmøde og bruge i din fremtidige rolle 

som sparringspartner?



Tak for i dag! 

HUSK: KOMMUNIKATIONSKURSET 26.-27. oktober NU FLYTTET TIL 11-12. januar 2019

”Ledelseskommunikation – brænd igennem som leder”


