
Dialog 
Knæk kurven fra konflikt til
løsning.
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Start med slutningen! 

1. What´s your old story? 
2. What´s your new story?
3. What´s 2021 vision
4. What are 2 goals you want to 

achieve in the nest 6-12 months
(1 personal, 1 proffessional)

1. Hvad er vores formål med i dag?
2. Hvad er det bedste som kunne

ske
3. Hvorfor er dette vigtigt?

4. Hvilken fornemmelse vil dette
give dig?

Go live and share your new story & 2021 vision!3



Måden vi ser andre 
på (relation) er vores 
egen opfattelse og 
overbevisning. 

Tilskrives, Alexander Hamilton, år 1755-1804. - Den første og mest indflydelsesrige af USA's finansministre.
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Skab momentum med 
negativ energi
Negative følelser og energi er et 
action signal
#1 Identificer følelserne 
#2 Gør klart hvad man vil
#3 Tag action i den retning I ønsker
#4 Sikre sig at I kan håndtere den 
ønskede retning.
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Konflikt /problem
– Fortidens udfordring

• Hvad er problemet? 
• Hvordan oplever du det?
• Hvad frustrerer dig? 
• Hvordan tror du at andre oplever det?
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Drøm / ønske
– Fremtiden ønske situation 

• Hvad er dit håb? 
• Hvordan kunne du ønske, at jeres 

samarbejde fungerer?  
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Løsning /mål
– Skridt, som bringer os til den ønskede fremtid

• Hvilke aftaler kan vi lave? 
• Hvad ville være en god løsning?
• Hvilke skridt kan I tage? 

Aftaleskema: udfordring, referat, handling, tid, ansvar, underskrift (leder & medarbejder repræsentant .) 
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Spørgsmål, der kan gøre en forskel
– Hjælperens (lederens) måske vigtigste redskab 

Lineære antagelser

Cirkulære antagelser
Komplekse antagelser
mange virkeligheder

Simple antagelser
én virkeligheder Kaptajnen ”Dommer”

Fremtidsforskeren ”Arkitekt”Antropologen ”Forsker”

Detektiven

Fortid Fremtid
Påvirkende hensigtOrienterende hensigt

Lineæ re spørgsmål stilles til indsamling 
af oplysninger for at indkredse 
problemsituationen. De grundlæggede 
spørgsmål er: 
Hvem gjorde hvad, hvor, hvornår, 
hvordan?
Denne type spørgsmål har til formål at 
placere  og tidsfæste situationer og 
sammenhænge.

• Situationsdefinerende spørgsmål
• Situationsbestemmende spørgsmål 

Strategiske spørgsmål stilles for at 
påvirke den vejledte på en specifik måde. 
Vejlederen prøver indirekte gennem 
spørgsmål at fortælle, hvordan den 
vejledte burde handle. 

• Ledende spørgsmål
• Konfronterende spørgsmål

Cirkulæ re spørgsmål er udforskende og 
stilles for at nuancere og perspektivere 
sagen. Spørgsmålene kan inddeles i to 
hovedgrupper, forskelsspørgsmål og 
kontekstspørgsmål. 
Forskelsspørgsmål: Forskelligheder 
mellem personer, relationer m.v.
Kontekstspørgsmål: Her er det kobling 
mellem indhold og adfærd , der er vigtig. 
Eks.: Når vedkommende/du gør sådan, 
hvad tænker I/du så? Hvad gør du, når 
du står overfor dette? 

• Spørgsmål om adfærd & handlinger
• Spørgsmål om forskelle

Refleksive spørgsmål stilles for at 
fremme ændring ved at mobilisere en en 
hjælpesøgende egen 
problemhåndterende ressourcer. 
Personen påvirkes til at se fremad, at 
sætte sig i andres sted og gøre sig tanker 
om muligheder.

• Fremtidsrettede spørgsmål
• Observerende spørgsmål

Lineære
Spørgsmål

Strategiske
spørgsmål

Refleksive
spørgsmål

Cirkulære
spørgsmål

Ø Afklare
Ø Definerende
Ø Undersøgende

Ø Ledende spørgsmål 
Ø Konfronterende
Ø Inspirerende 

Ø Hypotese spørgsmål
Ø Scenarier spørgsmål
Ø Mirakel spørgsmål

Ø Relationer 
Ø Mønstre 
Ø Forskellige positioner 

og perspektiver

Afklarende hensigt Korrigerende hensigt

Undersøgende hensigt Faciliterende hensigt
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Vi kan undgå af blive i et uhensigtsmæssig mønstre, hvis vi virkelig gerne vil ændre vores nuværende ståsted. På kort sigt kræver der selvfølgelig en opgørelse med nuværende 
ståsted og vil kræve en indsats. Alle ændringer, skaber ikke kun ændring på et område, men flere. Så vores nuværende handlingsmåder skal ændres til det bedre. Pointen er at 
vi må aflægge vores adfærd på kort sigt, for at vinde på lang sigt.

De syv trin til at skabe ægte forandringer 
1. Bliv forstyrret ved at være ærlig. Er vores Er du der hvor du gerne vil. Har du den tid med dine børn som du ønsker? Ser din krop ud som du gerne vil? Skab den energi der 

skal til for at tage action. 
2. Drive, en ægte beslutning Vi kom ind til i pkt. 1 hvad vi ikke ønsker. Men nu skal vi komme ind på hvad vi ønsker. Hvad vil vi have? Brug vores smerte til at finde vores 

nydelse. Hvad er vores skal! Hvilken resultat vil vi have? Hvorfor er det vigtigt?  
3. En rigtig handlingsplan. Skal være simpel og specifik. Skriv alt det ned som I  kan gøre for imødekomme det som I gerne vil. Minimum 10-15 ting. Der sorteres i det 

bagefter. Vælg 1-3 ting vi kan gøre og hvornår vi vil gøre det. Start gerne i de små ting. Hav en deadline. Fx hver torsdag vil vi, hver uge vil vi, 30 min. om dagen gør vi. Hver 
morgen/formiddag skaber vi momentum og fælleskab, uden at tænke. Fremme alle elementer der skaber større chancer for at få succes.

4. Ændre vores begrænsende overbevisning. Hvilke overbevisninger, historier, har vi haft eller har nu, som holder os tilbage? 
5. Set dig selv op til at vinde! Gør processen nydelsesfuld. Hav det sjovt undervejs. Skab energi igennem andre kilder, som f.eks. musik, motion, gå-ture, refleksion, snak med 

en kollega, tage en anden vej end den traditionelle. Skab variation. Brug allerede de iboende egenskaber  (karakter styrker) vi hver især har som et unik menneske vi er. 
Som vi kan sætte i spil og skabe mere nydelsesfulde øjeblikke i forfølgelsen af vores fælles gøremål og mål. Energien vi  har i processes hjælper os med at skabe mere 
succes. Evnen til at kunne gøre det igen, igen og igen er disciplinen vi skal besidde for at skabe de resultater vi gerne vil have. Vores motivation er begrænset og vil aldrig 
altid være tilstede. Derfor skal vi besidde andet end blot motivation, nemlig disciplin og vedholdenhed.

6. Tag massiv action. Hvornår? NU, er et rigtig godt tidspunkt, at starte. Hvorfor vente? Det gigantiske power der i NU! I dette øjeblik, er mere powerfuld end den struktureret 
og drænene detaljerende strategi, der gør at vi aldrig kommer i gang. Efterlad aldrig et mål, uden at sætte en tidsplan og tage action MED DET SAMME. Hyr en en der kan 
hjælpe - køb en bog - Ring til en kommende kunde - Kontakt en forretningspartner - Når du skaber momentum bliver vi ved. Når vi får tager action. Så gør vi endnu mere. 
Hvilket styrker vores selvværd og selvtillid gennem mestring og at vi lykkes.

7. Vores samarbejde og samhørighed. Vores standart er afhængig af hinanden. Vores standart er afhængig af vores forventninger til til hinanden. I en gruppe af personer som 
har samme interesse. Vi skal være den kollegaer du selv ønsker at  have, så vi hver anstrenger os lidt for at være en del af. De mennesker der udfordrer os uden at 
efterlade os. Dem der løfter os til et nyt niveau ved at udfordre os og opmuntre os med troen på vores evner. Dem vi bruger vores tid med, sætter vores standart. Vores 
fælleskab løfter os positivt. Vælger vi general en lavere strandart for at føle os bedre tilpas, vil vi ikke løfte dig. 

2022 © Siigurd
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Kommunikation 
ændre adfærd –
adfærd ændre 
kommunikation 

We must become
what we wish to teach
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Hvis vi ikke gør
noget aktivt for at
skabe udvikling …

… får vi
– med sikkerhed

afvikling!
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