
   
 
 
Beskrivelse af de enkelte moduler - Lederuddannelsen 
 
 
Modul 1 
Effektiv kommunikation og personlig gennemslagskraft 
 
På modul 1 får deltagerne mulighed for at professionalisere deres formidlingsevner og 
evnen til at brænde igennem over for en forsamling på en intensiv 2-dages 
træningslejr. Første modul skal dels fungere som kickoff for hele udviklingsforløbet, 
hvor der skabes energi og gode relationer i ledelsesgruppen og dels træne deltagerne 
i formidling bredt set.  
 
Hvorfor er dette tema relevant for ledere? 
Kommunikation er nøglen til at lykkes som leder. Det er vejen ind til vores 
interessenter, og blandt dem angiver op mod 80 % dårlig kommunikation som 
grunden til, at projekter ikke er lykkedes. En bevidsthed om egen kommunikation – 
verbal som nonverbal – og betydning af samme kan dels styrke lederens egen 
gennemslagskraft og dels motivation og ejerskab hos de involverede interessenter til 
gavn for projekterne. 
 
Hvad går deltagerne hjem med? 
•    Konkrete teknikker og værktøjer til brug i målrettet mundtlig kommunikation 
•    Viden om og træning i at bruge kropssprog, intonation og placering i rummet til at 
styrke oplevelsen af fx autoritet og tillid – eller til at underbygge pointer 
•    Blik på egne styrker og udviklingspotentialer i forhold til personlig kommunikation 
og gennemslagskraft. 
•    Teoretisk viden funderet i den moderne hjerneforskning om perception, 
opmærksomhed og hukommelse – der introduceres 5 basale ”hjerneregler” for 
oplægsholdere og gode kommunikatører.  
 
Varighed: 2 dage. Internat. 
 

 

 

 
Modul 2  
Neuro-Leadership – brug hjernen i din projektledelse. 
 
NeuroLeadership eller Neuroledelse er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at 
inddrage evidensbaseret viden fra hjerneforskningen i udviklingen af ledere og 
arbejdspladser. Hvis vi for bare 50 år siden vidste det, som vi i dag ved om hjernen, 
ville vores arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner se markant anderledes ud.  
Forskere er i de seneste ti år blevet langt klogere på, hvordan den menneskelige 
hjerne fungerer, og hvad det indebærer for vores præstationer, samspil og velvære. 
En bedre forståelse af hjernen og viden om, hvordan vi mennesker fungerer både 
kognitivt og følelsesmæssigt vil forbedre deltagernes projektledelse i forhold til: 
•    Beslutningstagning og problemløsning 



   
 
 
•    Bevare overblikket under pres 
•    Samarbejde med andre 
•    Forestå forandring 
Hvad går deltagerne hjem med? 
Deltagerne får en bedre forståelse af hjernen og viden om, hvordan vi mennesker 
fungerer både kognitivt og følelsesmæssigt i forhold til at træffe beslutninger. 
Hjernevidenskaben har afdækket, at vi ikke er så logiske og rationelle individer, som 
vi går og bilder os ind. Den sunde fornuft er stærkt overvurderet. Der er fokus på: 
•    Hjernens hurtige og langsomme system 
•    Hvordan træffer ledere og medarbejdere de gode beslutninger? 
•    Hvornår kan vi stole på vores mavefornemmelser og hvornår er vores 
rygmarvssreaktioner uhensigtsmæssige og fører til systematisk dårlige beslutninger? 
•    Hvordan kan denne viden relateres til at skabe optimale beslutningsprocesser? 
 
Varighed: 2 dage.  
 
 
 
 

Modul 3 Have A Nice Conflict 
Med konceptet HAVE A NICE CONFLICT® får deltagerne en indsigt i nøglerne til 
løsning, håndtering og forebyggelsen af de konflikter, der kan opstå i 
projektarbejdet.  At skabe gode relationer er hele grundlaget for at kunne arbejde i 
projekter og opnå succes.  
På modulet benyttes et unikt udviklingsværktøj om relationer og reaktionsmønstre, 
som er baseret på det anerkendte værktøj SDI (Strength Deployment Inventory). SDI 
er udbredt til træning og udvikling af relationskompetence, og har en styrke i et 
konfliktfokus i forhold til:  
-    At identificere kilden til konflikter 
-    At håndtere konflikter mere effektivt  
-    At mindske antallet af unødvendige konflikter  
-    At vende reelle konflikter til muligheder for styrkelse af relationer.  
 
Hvad går deltagerne hjem med? 
•    Projektlederne bliver mere bevidst om sit eget valg af adfærd – og mere bevidste 
i  sin forståelse af andres adfærd 
•    Projektlederne styrker deres beredskab i forhold til at analysere og forebygge 
konflikter 
•    Projektlederne bliver rustet til aktivt at håndtere en følelsesmæssig konflikt på en 
sådan måde, at alle involverede parter føler sig imødekommet, og derfor kan bruge 
deres energi på mere konstruktive ting. 
 
Varighed: 2 dage. 
  
 
 
 



   
 
 
 

Modul 4 Emotionel Intelligens og den personlige lederstil 
 
Modul 4 har et individuelt fokus, hvor deltagerne anvender viden fra 
hjerneforskningen til at reflektere over sin egen ledelsesstil og udviklingen af sin egen 
emotionelle intelligens. 
Hver deltager finder frem til sine egne emotionelle stilarter ved præsentationen af 
teorien og i et samspil med de øvrige deltagere. 
Der anvendes en personlig EI-test til hver enkelt deltager.  
Lederens udbytte af kurset 
Der er mange fremragende sideeffekter ved, at en leder udvikler sin emotionelle 
intelligens: 
•    Forbedrede relationer til sine medarbejdere - EI-ledere formår at skabe tillid til 
sine medarbejdere 
•    bedre selvkontrol og stressreduktion 
•    øget empati og større respekt for mangfoldigheden - EI-ledere kan bedre udnytte 
medarbejdernes forskellige kompetencer, viden og personligheder 
•    bedre innovation og øget kreativitet i opgaveløsningen - EI-ledere skaber et 
arbejdsmiljø baseret på mangfoldighed, hvor alle perspektiver er i spil, så der kan 
træffes optimale beslutninger for organisationen 
•    bedre håndtering af forandringsprocesser - EI-ledere er emotionelt robuste og kan 
håndtere, når bølgerne går højt i en forandringsproces. 
 
Varighed: 2 dage. 
 
 
  


