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WAGGGS’  Ledelsestilgange
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Hvad er WAGGGS – pigespejdernes verdensorganisation? 

Med 10 mio. medlemmer fordelt på over 150 lande er WAGGGS den største frivillige 
organisation for piger og unge kvinder i verden. WAGGGS’ mission er at gøre 
piger og unge kvinder i stand til at udnytte deres fulde potentiale som ansvarlige 
samfundsborgere. Gennem deres medlemsorganisationer arbejder WAGGGS med 
at give unge mennesker en uformel uddannelse af høj kvalitet og med internationale 
perspektiver, som åbner pigernes mulighed for at udvikle livsfærdigheder, lederevner og 
samfundsengagement. 
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Lederskab og WAGGGS

World	Association	of	Girl	Guides	and	Girl	Scouts	(WAGGGS)	definerer	lederskab	
som en rejse. En rejse, du deler sammen med andre, hvori vi bliver styrket til 
at samarbejde og skabe positive forandringer i vores liv, i andres liv og i vores 
samfund. 
 
En god leder er aldrig færdig med at lære og søger altid en dybere forståelse af 
forskellige sammenhænge, trækker på erfaringer og bruger den erfaring til at 
samarbejde med andre i håbet om at gøre en forskel.  

Pigespejderbevægelsen har i mere end 100 år givet piger og kvinder mod og 
klædt dem på til at være ledere. Fra det øjeblik et barn lover ”at gøre deres 
bedste”, træder de ind i et værdibaseret fællesskab og påbegynder deres 
ledelsesrejse, som giver dem mod og rum til at udvikle, hvem de er og hvad de 
kan byde ind med i verdenen omkring dem.  

Ved at gøre piger og kvinder i stand til at lede fra en tidlig alder og ved at udvikle 
sig som rollemodeller for kommende generationer, giver vi dem værktøjerne til 
at blive modige og selvstændige kvinder i alle aspekter af deres liv. 

I en global undersøgelse foretaget af WAGGGS og Exeter Universitet* fandt 
man ud af, at 46% af piger og kvinder mener, at deres køn kan være en 
ulempe, når de søger ledermuligheder, og kun 37% mener, at samfundet 
støtter	kvindelige	ledere.	88%	mener	dog,	at	de	aktivt	praktiserer	lederskab	i	
pigespejderfællesskabet,	og	80%	mener,	at	det	har	givet	dem	modet	og	lysten	til	
at stræbe efter at gøre en forskel i samfundet.  

Men i den verden piger vokser op i i dag er det sværere at nå deres fulde 
potentiale, end det burde være. WAGGGS og pigespejderbevægelsen stræber 
altid efter at gøre mere for at forberede piger og kvinder til at være ledere i deres 
eget liv og til at skabe forandringer i deres samfund.  

*Leadership	and	Opportunity	for	Young	Women,	University	of	Exeter	/	WAGGGS	study	initial	findings,	2018
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Derfor har WAGGGS udviklet dette nye ledelsesmateriale, som har til formål at: 
• inspirere piger med de værdier, holdninger, adfærd, færdigheder og viden, 

de skal bruge for at være ledere, forandringsagenter, iværksættere og 
fortalere. 

• styrke frivillige ledere til at være rollemodeller, der inspirerer, bemyndiger 
og skaber sikre rum for piger til at være sig selv, være ledere i deres eget liv 
og udvikle robusthed og selvtillid. 

• holde medlemsorganisationernes ledere forenet, blomstrende og 
pigefokuseret, så de kan tilbyde de mest relevante, spændende og 
tilgængelige lederskabs udviklingsmuligheder til deres medlemmer. 

• støtte lederne i vores pigespejderbevægelse til at være fortalere for piger 
og unge kvinder globalt og til at kæmpe for en mangfoldig og bæredygtig 
pigespejderbevægelse. 

WAGGGS’ Ledelsestilgange 

WAGGGS har arbejdet med Exeter Universitet for at designe en ny 
ledelsesmodel, der bygger på over 100 års erfaring om pigers og kvinders 
lederskabsrejse.  

Ledelsesmodellen er baseret på modellen “Five Minds of a Manager”, som er 
udviklet af Henry Mintzberg og Jonathan Gosling. WAGGGS’ Ledelsestilgange 
er en tilpasning af denne veldokumenterede og internationalt anerkendte 
ledelsesmodel, der passer til WAGGGS’ mission: ”at gøre piger og kvinder i stand 
til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale som ansvarlige verdensborgere”. 

WAGGGS’ Ledelsestilgange gør op med, at kun kompetencer er vigtige for at 
være en god leder. Tilgangene fokuserer mere på, hvad der ligger bag, hvorfor 
og hvordan man øver sig og ikke konkret, hvordan du planlægger og udfører 
et modul, men hvordan du som leder agerer, din adfærd og hvordan du tilgår 
forskellige opgaver. Et godt eksempel på dette er, at man ikke er født til at være 
omsorgsfuld og til at kunne samarbejde, det er noget man lærer og øver sig på i 
samarbejdet med andre.  
Så i bund og grund handler det om at være og blive bevidst om, hvordan man 
leder, og hvem man er som leder, og hvor man kan blive bedre.  
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WAGGGS’ Ledelsestilgange skal ses som et supplement til 
kompetenceopbyggende aktiviteter, det skal ses som en guide til, hvordan du 
kan kigge indad og øve dig på at være en god leder indenfor seks forskellige 
ledelsestilgange. 

Hver tilgang er som et vindue, vi kan kigge igennem for at se forskellige perspek-
tiver	til	bevidst	at	påvirke	vores	reaktioner,	refleksioner,	valg	og	adfærd.	Ved	at	
bruge	de	seks	ledelsestilgange	som	værktøjer	til	at	finde	mening	i	vores	oplevel-
ser, bliver vi mere bevidste om vores måde at være leder på, og vi kan tilegne og 
udvikle os en ny lederskabsadfærd. 
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Ved at vi bevidst praktiserer og øver os i WAGGGS’ ledelsestilgange, får vi for 
vane at tage forskellige aspekter i betragtning i enhver situation. Som resultat 
justerer vi vores valg og handlinger på baggrund af den erfaring og indsigt, vi har 
tilegnet os. 

WAGGGS’	Ledelsestilgange	fungerer	som	et	fleksibelt	system,	som	ledere	kan	
bruge til at blive mere bevidst og intentionelle i deres ledelsesmetoder og opfør-
sel.	Det	er	et	værktøj,	man	som	leder	kan	bruge	til	at	identificere	sine	styrkeom-
råder og de områder, hvor man skal øve sig noget mere. 

“WAGGGS’ nye ledelsesmodel har fået mig til at se på ledelse med nye briller. 
De enkelte ledelsestilgange inkluderer det hele menneske og sætter ikke 
kun	fokus	på	specifikke	kompetencer.	I	denne	sammenhæng	handler	det	
lige så meget om alle de erfaringer og værdier, som vores spejderrygsæk er 
fyldt med.”
                   Dansk deltager på Juliette Low Seminar 2019
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Den refleksive tilgang 
At lede sig selv 

Hvad gør du: 
Du tænker over, hvorfor du gør, som du gør. Du evaluerer på dine måder at hånd-
tere situationer på. Lytter til dig selv og til dine behov, og accepterer dem. Du er 
bevidst om, hvilke forhold du har brug for for at trives og er i stand til at skabe 
dem for dig selv. Du er bevidst om dine værdier, og hvordan du kan være tro mod 
disse, når du praktiserer ledelse.  

Hvorfor mestre denne tilgang: 
Når du kender dig selv og dine behov, bliver du klogere på, hvordan du reagerer 
i forskellige situationer. Hvad dine begrænsninger og grænser er, og hvad dine 
styrker	er.	Ved	at	reflektere	over	dine	måder	at	agere	på,	gør	du	dig	erfaringer	
om, hvordan du bedre kan agere i de givne situationer en anden gang.
Du bliver bevidst om, hvor dine grænser går, og dine begrænsninger og styrker 
findes.	Ved	at	reflektere	over	dine	handlinger,	opnår	du	øget	bevidsthed	om	
alternative handlemuligheder i kommende situationer. 
Du bliver i stand til at analysere dine fejltagelser og anerkende dine succeser. 

Hvordan kan du øve dig:
• Spørg dig selv; Husker du en lignende situation? Hvad lærte du af at gennem-

leve	denne	situation?	Hvad	var	dine	argumenter	for	at	handle	som	du	gjorde	
den gang? Hvordan adskiller denne situation sig fra det, du tidligere har 
oplevet? Hvad gør denne situation ved dig? Hvad har du mulighed for at lære 
af denne situation?  

• Før	en	læringsdagbog;	hvori	du	hver	aften	reflekterer	over,	hvordan	dagen	er	
gået	og	hvordan	du	praktiserede	den	refleksive	tankegang.	Vær	hver	aften	
bevidst om, hvordan du agerede i løbet af dagen. Hvad lærte du? 

• Track dine følelser. Før dit generelle humør til referat hver dag. Du kan tilføje 
notater for at komme endnu mere i kontakt med dine følelser, tanker, behov 
og ønsker. 

• Udforsk forskellige måder at grounde dig selv på (slappe af, komme til for-
nuft). Vælg en der virker. Træn i 5 min hver dag, indtil du mestrer metoden 
og lynhurtigt kan fokusere egen adfærd og handlinger i en hvilken som helst 
situation.  



9

Den globale tilgang 
At lede i kontekst

Hvad gør du: 
Med de globale briller på sætter du dig ind i, hvordan din og andres baggrund på-
virker dine og andres handlinger og oplevelser, og du forstår, hvorfor der ikke kan 
være en entydig universal tilgang til lederskab. Du observerer og stiller spørg-
smål for at blive klogere på andre mennesker og deres levevilkår. 

Hvorfor mestre denne tilgang: 
Du skal blive dygtige til den globale tilgang for bedre at kunne sætte dig ind i 
andres verden og forstå deres behov og bekymringer. På denne måde lærer du 
at genkende ubevidste fordomme og at forstå, hvordan værdier og opførsel kan 
være et resultat af forskellige miljøer. Du bliver bedre til at “gå i andres sko” og 
kan derved tilpasse dit lederskab til forskellige omstændigheder og konsekvent 
forsvare diversitet og inklusion. Du lærer at forstå, at andres tilgange ikke nød-
vendigvis er forkerte, men blot anderledes. 

Hvordan kan du øve dig:
• Spørg dig selv: Hvad er konteksten/kulturen i en given situation? Kan der 

være nogen, som er indirekte involveret i situationen? Er der dele af min kul-
tur, som de andre ikke deler? Hvordan imødekommer jeg de involverede?  

• Prøv	at	finde	noget,	du	har	til	fælles	med	alle	du	møder.
• Øv dig på at være en aktiv lytter: Fokusér på, hvad personen siger i stedet for 

på, hvad du skal sige næste gang.
• Øv dig på at være åben og være opmærksom på, hvornår du laver formod-

ninger og antagelser, selv hvis du har observeret bestemte sammenhænge: 
ingen kan tage fuld højde for andres livserfaringer og oplevelser. 

• Hvis du skal besøge et nyt sted, så lær noget om det på forhånd og udforsk 
det med åbent sind.
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Den samarbejdende tilgang 
At lede relationer

Hvad gør du: 
Du er i stand til at betragte alle i teamet/gruppen som et aktiv, en ressource – 
også dig selv. 
Du	har	forståelse	for,	at	samarbejde	kræver	fleksibilitet,	at	mennesker	og	ideer	
arbejder sammen på uforudsigelige måder. Du forstår, at samarbejde også 
handler om aktivt at prøve at arbejde sammen med nogen, som har andre fær-
digheder og perspektiver. 

Hvorfor mestre denne tilgang: 
Du bliver i stand til at bringe forskellige kontekster og perspektiver sammen. 
Endvidere bliver du i stand til at etablere de strukturer, rammer og fremtoning, 
der skal til for at folk trives og skaber et trygt og positivt miljø, hvor folk føler sig 
frie til at tage initiativ. 

Hvordan kan du øve dig:
• Spørg dig selv; Har alle deltaget? På hvilken måde? Hvad kan du gøre for, at 

alle har lyst til at deltage? Er der nogen, der har brug for hjælp? Hvad skal der 
til for at alle samarbejder? 

• Spørg dig selv; Giver det mening, at du samarbejder med nogen pigespejdere 
eller nogen uden for organisationen for at forbedre en opgave, situationen 
eller endda løse en udfordring? 

• Kortlæg	dit	netværk	og	identificer	individer	og	grupper,	du	kan	arbejde	mere	
eller anderledes sammen med. 

• Læg mærke til alle i en gruppe og sikr dig, at ikke kun én styrer diskussionen. 
Væn dig til at spørge alle om deres mening og hjælp de stille eller generte til 
også at få udtrykt noget. 
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Den kreative og kritiske tilgang 
At lede innovation

Hvad gør du: 
Du undersøger, hvordan ting kan komme til at virke endnu bedre og skaber et 
miljø, hvor det at undres er værdsat. Du opmuntrer dig selv og andre til at være 
innovative ved at søge nye ideer, spotte antagelser og “plejer” og udfordrer dem 
til at være åbne for at prøve nyt og anderledes. 

Hvorfor mestre denne tilgang: 
Du bliver i stand til at udforske komplekse situationer og træffe beslutninger ved 
at tænke situationen igennem og prioritere, hvad der er vigtigt og hvad der kan 
vente til senere. Du får mod på at opmuntre dig selv til at være innovativ og løbe 
informerede og kalkulerede risici. 

Hvordan kan du øve dig:
• Spørg dig selv; Hvad ved vi? Hvilke spørgsmål vil hjælpe dig til at forstå situ-

ationen? Hvad er årsagen til situationen? Hvad er mulighederne? Hvad skal 
der til for at gøre situationen bare lidt bedre? Hvad kunne få dig til at ændre 
mening?  

• Systematisk udfordre det, du tror, du ved. Hvor ved du det fra? Ville nogen 
andre i en anden situation, tid eller et andet land have anderledes informa-
tioner om det samme? 

• Udforsk hvilke rammer/hvilket miljø, der fordrer, at du kan tænke frit, krea-
tivt og ud af boksen: Hvornår og hvordan får du de ideer, der overrasker dig 
selv mest? Test fx at gå en tur uden lyd i ørene, sæt dig et sted og sid der i 30 
min - var der bedst tankestrøm, da du sad stille eller var i bevægelse? Måske 
har du brug for at tømme dit hoved for at nå ned til de frie og kreative tanker. 
Eksperimentér	med	at	tømme	dit	hoved	på	skrift	eller	ved	at	optage	en	lydfil	
- hvad virker bedst for dig? Vær opmærksom på, om der er nogle særlige 
omgivelser, der giver anledning til de særlige ideer? Er der nogen bestemte 
mennesker, du tænker anderledes/ud af boksen sammen med? 

• Visualiser	idéer	og	processer:	tegn	skitser,	tabeller,	flowcharts	osv.	Tegn	
kort til at analysere netværk og beslutningsprocesser. 
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Den kønsbevidste tilgang 
At lede styrkelse af piger

Hvad gør du: 
Du tilegner dig viden og forståelse for ligeværdighed mellem kønnene i forskel-
lige kontekster, udfordrer kønsstereotyper og skaber muligheder for piger, hvor 
de trives og kan udvikle deres fulde potentiale. 

Hvorfor mestre denne tilgang: 
Du får blik for bevidst at tage køn i betragtning i hverdagen. Det sker i kraft af, at 
du	bliver	i	stand	til	at	genkende	de	mekanismer,	der	bidrager	til	kønsspecifikke	
barrierer, og får mod på aktivt at søge at nedbryde disse. Hermed bliver du også 
i stand til at styrke andre piger og kvinder i at blive bevidst om - og overkomme 
kønsspecifikke	barrierer.		

Hvordan kan du øve dig:
• Spørg dig selv: Hvordan er køn relevant i denne situation? Hvilke (indre) be-

grænsninger kan dine piger opleve som et resultat af kønsbarrierer? Hvordan 
kan jeg opmuntre piger til at betragte dem selv som ledere? Hvordan giver 
jeg piger styrke til at erkende kønsrelaterede begrænsninger og sætte deres 
opfattelse og handlinger udover disse ”begrænsninger”? 

• Udforsk ligestilling med de drenge og mænd, du har i din omgangskreds: 
snak om ting, du som kvinde har oplevet (chikane, vold, begrænsninger på 
fritidsaktiviteter, kønnet marketing mv.), og se, om det også er emner, der 
fylder noget hos drenge og mænd. 

• Udfordre kønsstereotyper ved enhver lejlighed. Men husk også, at ulighed 
mellem kønnene kan være et tungt emne, så pas på dig selv. 

• Organiser udfordringer til dig selv og dine veninder: i en måned kan I fx 
udelukkende læse bøger af kvindelige forfattere, lytte til musik produceret 
eller	sunget	af	kvinder	eller	kun	se	film	skrevet	af	kvinder.	Reflektér	over	
udfordringerne: Var det svært? Frustrerende? Hvad, tror du, det betyder for 
kvinders position i de områder, du har udforsket? 
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Den ansvarligt handlende tilgang 
At lede gennemslagskraft

Hvad gør du: 
Når du udøver denne tilgang, forsøger du, uanset hvad du laver at skabe kon-
struktiv forandring: for dig selv, for dem omkring dig og for samfundet generelt. 
Den lærer dig at forstå det store billede, hvordan dine mål passer ind i det store 
billede og hvilke handlinger du skal udføre for at nå derhen.  

Hvorfor mestre denne tilgang: 
Med denne tilgang bliver du dygtig til at tale for det, der betyder mest for dig, 
samt inspirere andre til at gøre det samme. Du udvikler modet til at skabe foran-
dringer, man ikke har tænkt på at forandre før, og får indsigt i præcis, hvad det 
er,	der	skaber	forandring,	og	hvordan	du	kan	influere	og	skabe	miljø,	der	er	åbne	
for forandring.  

Hvordan kan du øve dig:
• Spørg dig selv: Hvilke handlinger og perspektiver kræver forandring? Hvilke 

nye tiltag er der brug for? Hvordan kan du påvirke andre til at skabe positiv 
forandring?  

• Udfordr	dine	egne	vaner:	Bare	fordi	du	altid	har	gjort	det	sådan,	betyder	det	
ikke, at det er den bedste måde 

• Udvikl din viden og forståelse af samfundsrelevante problemer. Du kan for 
eksempel bruge FN’s Verdensmål til at udforske de vigtigste problemer i 
verden	og	reflektere	over,	hvordan	dine	handlinger	påvirker	dem,	og	hvordan	
du kan være med til at skabe forandring 

• Undersøg hvilke handlinger, der kan være uhensigtsmæssige for samfundet 
eller miljøet og udfordr dig selv til at opgive noget, du er vant til, men som 
ikke er uundværligt for dig og som er dårligt for miljøet 
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