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Oplæg til refleksion: Hvor er din placering i Blake & Moutons ledergitter?
Spørgsmål

Hvor er din placering i Blake & Moutons ledergitter?
Først bedes du give et bud på følgende spørgsmål:
• Hvor i Blake & Moutons ledergitter vil du mene at du er placeret?
Udarbejd nu din egen profil i forhold til Blake & Moutons ledergitter vha. af
Trojka Ekstra App’en:
• Trojka Ekstra App er en app til mobile devices
• Du finder Adizes lederrolle test på Trojka Ekstra App - vælg Ledelse i praksis
• Trojka Ekstra kan downloades til både Android (Google Play) og Apple (App
Store)

Baggrund for opgaven

Overvejelser følgende efter at du har udarbejdet din egen profil i forhold til Blake
& Moutons ledergitter:
• Kan du kende dig selv?
• Hvilke uddannelses- og træningsaktiviteter kan udvikle dig i retning mod at
blive en Holdleder (punkt 9,9)?
•
Blake og Mouton er et ledertræningsværktøj, så formålet er, at du kan få øje på
elementer i din ledelse, som du kan videreudvikle.

Hvordan kommer jeg i
gang?

Tænk på din egen færden som leder i hverdagen. Se fx på en uges aktiviteter og
gennemgå dem for dig selv en efter en. Skriv korte noter om dit eget
handlemønster. Udfør derefter testen og se de resultater, der viser sig.

Hvilke typer svar
forventes?

Dine svar bør basere sig på et grundigt analysearbejde (som beskrevet ovenfor) fx
af en uges adfærd som leder. I modsat fald bliver dine svar blot tilfældige skud fra
hoften og testens resultater bliver derefter.

Hvordan kan jeg
fastholde mine
overvejelser?
Det videre arbejde
med opgaven

Resultaterne kan printes eller du kan tage en skærmkopi.

Som nævnt ovenfor er det vigtigt INDEN testen at foretage egne refleksioner over
sin adfærd som leder og foretage noter, som så efterfølgende kan sammenlignes
med testens resultater. På denne måde kan du få et godt afsæt for at arbejde
videre med din lederudvikling.
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