
 

LEDELSE I PRAKSIS 
Styrk dit lederskab og få succes sammen med dine 

medarbejdere

Ledelse er ikke, hvad det har været. Og 
alligevel er det. Dette er den væsentlige 
ledelsesmæssige udfordring i en tid med stor 
foranderlighed og samtidig forventning om at 
kunne skabe resultater i tæt samarbejde med 
medarbejderne.  

Det kræver både nye tilgange og forståelser, 
og samtidig også fastholdelse af en lang række 
fortsat succesfulde ledelsestilgange. Denne 
virkelighed er omdrejningspunktet for dette 
kursus. 

Du vil her få et stærkt fundament for at kunne 
styrke din ledelse, med udgangspunkt i dine 
egne styrker og udviklingspotentiale - altså dit 
personlige lederskab. 

Med det som udgangspunkt zoomer vi ind på 
en række af lederens nødvendige 
fokusområder, så som motivation af forskellige 
typer medarbejdere, forandringer, innovation 
og nytænkning samt som rollemodel at agere 
i en dynamisk og konstant foranderlig 
virkelighed.  

Dit udbytte af kursusforløbet 

✓ Du erhverver dig en række meget konkrete og anvendelige ledelsesværktøjer, der styrker din 
daglige ledelse på en reflekteret og samtidig praktisk måde 

✓ Du får en øget bevidsthed om din egen ledelsesstil, og hvordan du kan udvikle den til at sikre 
positive resultater sammen med medarbejderne 

✓ Du får redskaber til at styrke din involverende ledelsesstil 

✓ Du får trænet og skærpet dine kommunikationskundskaber 

✓ Du får indblik i vigtige psykologiske aspekter, når det gælder forandringer, motivation og uvished 

✓ Du får mulighed for at gå til en officielt komptencegivende eksamen



Dag 1: Det personlige lederskab 
✓ Det ledelsesteoretiske udgangspunkt: Hvad er ledelse? De forskellige udgaver af ledelse. 
✓ Min egen lederidentitet: Hvem er jeg som leder? Refleksiv praksis  
✓ Identifikation af egne styrker og udviklingsområder i lederrollen. Grundlaget lægges for 

den ledelsesmæssige udvikling i forløbet. 
✓ Paradokser i ledelse 

Dag 2: Det relationelle lederskab 
✓ Ledelsesteorier – og hvordan kan jeg bedst gøre brug af dem i praksis i egen 

ledelsesmæssige hverdag i ledelsen af medarbejdere? 
✓ Leder-/medarbejderrelationen: Demokratisk, hierarkisk eller …? 
✓ Forskellige medarbejdertyper: Brug forskelligheden til at skabe en fælles helhed 
✓ Medarbejdertilpasset ledelse: Hvordan leder jeg forskelligt uden at gøre forskel? 

Dag 3: Lederen som motivator 
✓ Min egen og andres kommunikations- og dialogstil 
✓ Motivationsteorier: Forskellige mennesker skal motiveres forskelligt –men med det fælles 

for øje. 
✓ Feedback: At mestre feedback så det motiverer gennem ledelsesbaseret coaching 
✓ Udvikling af positivt samarbejde og arbejdsmiljø – kommunikation, der begejstrer 

Dag 4: Lederen som forandringsleder 
✓ Kommunikation i forandringens øjeblik: Simple hverdagsgreb 
✓ Forandringspsykologi og –dynamikker: Forstå mennesket i forandringen 
✓ Modstand mod forandring handler måske blot om mening: Om at skabe bevidsthed og 

lyst 
✓ At forbinde strategier til hverdagen 

Dag 5: Lederen og konflikter 

✓ Kommunikation og konflikter – i den asymmetriske magtrelation 
✓ Min egen konfliktstil – og hvad betyder den for min måde at håndtere konflikter på. 
✓ Konflikter eller uenigheder? Håndter det ene, giv plads til det andet. 
✓ Den svære samtale – respektfuld og konsekvent kommunikation 
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DELTAGERE 

Kurset er målrettet: 

✓ Ledere, der er nye i deres rolle og skal til at skabe deres ledelsesidentitet 
✓ Nøglepersoner, der er udpeget som ledertalenter 
✓ Ledere, med erfaring, men som ønsker at få styrket deres teoretiske grundlag 

Det forudsættes, at deltagerne er engageret i deres egen og organisationens udvikling, deltager 
aktivt i undervisningen og er interesseret i at udvikle deres ledelsespraksis. 

AFVIKLING 
Vi afvikler typisk forløbet over tre moduler, hvor Modul 1 svarer til Dag 1+2, Modul 2 til Dag 3+4 
og Modul 3 til Dag 5. Vi kan dog variere fra dette alt efter behov. 

SÅDAN UNDERVISER VI 
Undervisningen omfatter teori og case-arbejde med fokus på at opnå praktiske færdigheder i at 
anvende værktøjer og ledelsesmæssige metoder via realistiske situationer. Det er af afgørende 
betydning for os, at netop den praktiske anvendelse af metoderne står klart for deltagerne ved 
endt kursus. 
Vi lægger samtidig stor vægt på at træne deltagerne både i anvendelsen af en lang række af de 
klassiske og velafprøvede metoder og i nye typer metoder, hvor den seneste forskning og praktisk 
erfaring på området bringes i spil. 

UNDERVISERE 
Undervisningen varetages af Incentos erfarne chefkonsulenter, der har mange års erfaring med alle 
aspekter af ledelse, både som undervisere og som ledere i erhvervslivet.
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PRAKTISK                                    FORANDRINGSLEDLESE

FORBEREDELSER 

Inden kurset 

✓ Overvej aktuelle ledelsesudfordringer, du kan bruge til det praktiske case-arbejde - det vil 
sige udfordringer, du ofte støder på, eller ved, du vil støde på fremover. 

✓ Overvej særlige områder, du ønsker at udvikle dig inden for 

Under kurset og mellem modulerne: 

✓ Det forventes, at du under uddannelsen forbereder dig ved at læse udleveret materiale, 
samt at du deltager aktivt i case-arbejde 

✓ Det forventes, at du mellem modulerne laver små prøvehandlinger, som vi sammen 
udarbejder 

MULIGHED FOR EKSAMEN & ECTS-POINT 

Der vil være mulighed for at afslutte forløbet med en mundtlig eksamen i akademifaget 
“Ledelse i praksis” og derved erhverve sig 10 ECTS-point. 

YDERLIGERE INFORMATION 

Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om mulighederne for at afholde et kursus i jeres 
virksomhed eller organisation: info@incento.com / 32 20 01 11.


