
Online Faciliteret
Lederudvikling



…hvad tænker DU kan være
udfordrende ved online 

læring/træning?



Hvorfor



3 dage med 
overnatning

Modul A Modul B Modul C

3 dage med 
overnatning

3 dage med 
overnatning
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Deltagerfordeling på 3 virtual ROAD II 
hold med 18 deltagere på hvert



Millennial
Født efter 1980

Gen X
Født 1965-80 

Baby Boomer
Født 1946-64

92%

85%

67%

Own a smart phone

85%
75%

57%

Use social media

De kender ikke til en
tid uden Internettet

40% besøger
Facebook mere end 
10 gange om dagen

80% bruger to eller
flere devices samtidigt

– mens de ser TV

De er altid “på”, og
checker i gennemsnit

deres mobil 150 
gange om dagen

A professor in Ohio takes attendance 
on Twitter, posts homework on 
Slack, and holds online office hours 
at 10 p.m. — ‘because that is when 
they have questions’.  Sources: Pew Research Center, Ashridge-Hult

Artikel i New York Times



1. Ledere er travle mennesker – finder det svært at sætte 9 
dage af til læring

2. Fokus på reduktion af omkostninger og begrænsning af 
rejseaktivitet

3. For at se om det kunne lade sig gøre…



Hvordan



Vi leverer træningen der 
hvor lederne er

Udviklingen bliver tæt
knyttet til lederens
daglige arbejde og
ledelsesmæssige
udfordringer

I et netværk af 
ligesindede kollegaer fra
hele verden

PS Leadership ROAD II



Date 11

70 20 10



Date 12

70 20 10

Selvstudie når du 
er motiveret for 
det

Social læring i et 
virtuelt netværk

Selvdefinerede
opgaver
skræddersyet til dit
udviklingsbehov



Skab tillid & 
Åbenhed

Oplevelse
+

Følelse
= 

Læring

Co-Create 
Læring



Skab tillid & 
Åbenhed

Individuel introduktion før program start

Arbejde i små lærings team på 6 deltagere, som taler om dem
selv; deres mål, tvivl og ledelsesmæssige udfordringer

Læringsdialog før og efter programmet med nærmeste leder og HR 
Partner for at aligne udviklingsfokus og læringstransfer



Oplevelse
+

Følelse
= 

Læring

Deltagere skiftes til at varetage rollerne; Session Leder, Coach, 
Coachee, Feedbacker

Modtag feedback på din udførelse af rollen Session Leder

Modtag coaching på netop dine ledelsesudfordringer i en refleksiv
team proces

Læringstransfer til daglig kontekst ved at pushe udfordringer til
deltagere mellem sessioner



Co-create 
Læring

Arbejde sammen for at co-create ledelsesudvikling

Udfordre hinandens On-Job-Development opgaver

Der er en god chance for, at deltagere lærer mere af hinanden
end af selve programmet



Hvad



Pre-work

Læs artikler

Se videoer

Tag eLearning

Skriv essays

Diskuter online

Virtuel Session On Job 
Development

Selv-definerede
opgaver

Ledelses-
udfordringer på

SMS

1hr 2hr ~½hr

file://FSDKHQ001/COS419$/PSPeopleOrg/S4.02.04 Leadership Development/ROAD II Virtual/4. Various/Videoer ROAD II/ROAD II Experts.mp4


Our platforms for social learning & connectivity 



A

BC

Coaching

Meet the ExpertCase Challenge

120 min.

90 min.

Log on

Log on

Reflection & Intro

Reflection & Intro

60 min.

A B

Case Challenge Define personal 
OJD task

Plenary 
Reflection

Feedback & 
OJD

30 min.

Plenary 
Reflection

Feedback

120 min.



Proces Designer & 
Guide

Motivator

Udfordrer Problemløser



Deltager, nærmeste leder og HR Partner

Pre-læring
dialog

Post-læring
dialogue

Observation & 
Feedback

Før programstart I løbet af programmet Efter programmet

Inkluder…

Feedback 
fra peers

360° Udviklingsplan Feedback fra
HRP & Leder

= Opdater
IDP

Deltager, nærmeste leder og HRP 
aligner det personlige RoadMap –

hvilken udvikling skal der 
fokuseres på?

Nærmeste leder og HRP 
observerer og giver feedback til

deltageren ift. udviklingsområder i
RoadMap  



…spørgsmål om online 
faciliteret træning?



Date 24

70 20 10

Får lederne
gennemført pre-
work aktiviteter?:

Skab social 
forpligtelse overfor
Learning Team

Tekniske
udfordringer med 
webcam og lyd:

Tilslut med LAN-
kabel

Får lederne lavet deres
on-job-development 
aktiviteter?:

Skab social 
forpligtelse overfor
Learning Team

Udfordringer



Date 25

Deltagelse i online faciliteret
lederudvikling kræver læringsagilitet

Nysgerrighed hvor nysgerrig er du for at lære mere?

Feedback søger du aktivt feedback for bedre at 
forstå din indflydelse på mennesker og
forretning?

Fokus udfører du rent faktisk aktiviteterne
og bringer dig selv i nye situationer
udenfor din komfort-zone?



?
Online Faciliteret

Lederudvikling


