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PROGRAM

• På slap line

• Kend dig selv – personlighed og kommunikation

• Erfaringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune

• Analyser din kommunikationsstil

• Opsamling

Fokus Kommunikation



ØVELSE: PÅ 
SLAP LINE

• Improviser et lille oplæg på maks. 1 minut. Få din 

makker til at optage dig på din egen telefon

• Emne for dit oplæg: Fortæl, hvad du oplever, typisk går 

godt i din mundtlige kommunikation i hverdagen – og 

hvad du kunne ønske dig, gik lidt bedre

• I skal hverken se videoen eller give feedback endnu – det 

gemmer vi til lidt senere

• I har 7 minutter i alt!

Fokus Kommunikation



Ofman-inspireret tilgang 

Kernekvalitet: 
Det, der er  

iøjnefaldende 
godt

Faldgrube: Det, 
omverdenen 
oplever som 
problematisk

Allergi: Det, 
personen ikke 
kan holde ud

Kur: Det, 
personen kan 

efterstræbe for 
at undgå 

faldgruben

Fokus Kommunikation

BBeslutsom

Passivitet

Tromlende

Give plads til 
andre



•Den relationelle 
kommunikatør

•Den praktiske 
kommunikatør

•Den visionære 
kommunikatør

• Den rationelle 
kommunikatør

Akser i vores tænkning
ABSTRAKT

KONKRET

KONTROLLERE
KONKLUDERE

UNDERSØGE
UDFORSKE

Fakta og 
tal

Ideer og 
muligheder

Detaljer og 
processer

Mennesker 
og relationer



Den rationelle kommunikator 

Kernekvalitet:

Klar og logisk 
formidling

Sætter sagen i 
centrum, ikke sig 

selv

Faldgrube:

‘Hvad kommer 
det mig ved?’

‘Hvor er du selv 
henne?’

Allergi:

Når personen 
kommer i fokus, 

ikke sagen

Poppet  
formidling

Kur:

Øjenkontakt

Aktivt sprog

Eksempler 

Fokus Kommunikation



Den relationelle kommunikator 

Kernekvalitet:

Empatisk

Tør adressere 
negative følelser

Faldgrube:

‘Forstår han/hun 
tallene/strategie

n?’

‘Holder han/hun 
ikke snart kæft?’

Allergi:

Når folk er 
konfliktsky og 
overfladiske

Kur:

Nedskrevne 
planer

Tal og fakta

Fokus Kommunikation



ERFARINGER FRA 
RINGKØBING-
SKJERN KOMMUNE

• Det giver værdi at øve sig i måden, vi 
kommunikerer med hinanden på

• Kendskab til de forskellige personlighedstyper

• Vi har optaget mange videofilm af og med 
hinanden

• Feedback på filmene gav: 

– God læring om egen præsentation

– Skærpet opmærksomhed på egen 
ledelseskommunikation

• Fortællinger er effektiv formidling



ERFARINGER FRA 
RINGKØBING-
SKJERN KOMMUNE

• Vi øvede oplæg, hvor vi f.eks. skulle 

overbevise en medarbejdergruppe 

om noget konkret, vi skulle bruge 

efterfølgende

• Afprøvede forskellige metoder

- Taletrappen

- Den klassiske retoriske model

- Det retoriske isbjerg



ERFARINGER FRA 
RINGKØBING-
SKJERN KOMMUNE

Status

– Skru op for din gennemslagskraft

– Retorik for ledere

– Personlig profil

Næste skridt for vores Lederteam er 

en workshop med Erik Barfod om 

Toplederretorik hvor vi bl.a. arbejder 

med skriftlig formidling for topledere

Fortællinger er effektiv formidling

Vær dig selv



SE JERES 
FILM

• Se de film, I optog i begyndelsen. Se dem sammen 2 og 2. 

• Kan I spotte de kognitive præferencer hos jer selv og 

hinanden?



OPSAMLING



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

PAUSE: BESØG STANDENE 

14.15: MICHAEL ANDERSEN
”HVORDAN SKABER DU MENING MED 
LEDELSE?”


