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Spiral Dynamics Level One Certificeringskursus   

Titel: "Nytænkning af individ og organisation i tider med stor turbulens og usikkerhed" 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tidspunkt: 30-31. oktober & 1. november, 2019; 

 
Sted: Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry;  
 

Facilitatorer: Teddy Hebo Larsen & Ole Vilstrup; 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda, onsdag den 30. oktober, 2019 
 

10:00 Velkommen og åbning af kursus inkl. kursusregler & deltagernes 
 forventninger samt gennemgang af agendaen for de 3 dage.  

 
10:30 Hvad er Spiral Dynamics og hvor stammer det fra? 

• Hvorfor? En billedserie til refleksion; 

• Clare Graves & Don Beck - grundlæggerne af Spiral Dynamics; 
• Praktisk anvendelse af SD i Sydafrika og Mellemøsten; 

• Praktisk anvendelse af SD i organisationer; 
• Vores hjerne - kognition og perception; 

 

11:00 Grundprincipperne bag Spiral Dynamics 
• Life Conditions & Adaptive Intelligences;  

• Memetik - hvad er et mem og et vmem? 
• vMemkomponenter;  
• Kulturelle koder & definition af kultur (civilisation); 

• Begreberne angst & frygt; 
• "Mind the Gap" - en tiltagende polariseret verden; 

 
12:30 Frokost 

 
13:30 De individuelle vmemer tilhørende første niveau 

• Beige, Lilla, Rød, Blå, Orange & Grøn   

 
14:30 Kaffepause 

 
15:00 De individuelle vmemer tilhørende første niveau (fortsat) 

• Beige, Lilla, Rød, Blå, Orange & Grøn  

 
16:00 Gruppeøvelse vedr. første niveaus vmemer 

 
17:00 Slut på første dag
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Agenda, torsdag den 31. oktober, 2019 
 

09:00 Hvad lærte vi på første dag? 
 
09:30 De individuelle vmemer tilhørende andet niveau  

• Gul & Turkis (med fokus på Gul) 
 

10:30 Kaffepause 
 
11:00 De individuelle vmemer tilhørende andet niveau (fortsat) 

• Gul & Turkis 
 

11:30 De enkelte vmemers manifestationer 
 ”Sunde” & ”usunde” udtryksformer; 

 
12:00 Frokost  
 

13:00 Gruppearbejde 
• Praktisk anvendelse af SD-principperne; 

 
14:00 Opsamling i plenum + diskussion 
 

14:30 Kaffepause 
 

15:00 De forskellige faser i et vmem-skifte  
• Alfa, Beta, Gamma, Delta og Ny Alfa fase; 
• Implikationer for individ, organisation og/eller samfund; 

 
16:00 Hvordan vurderes paratheden til et vmem-skifte/forandring? 

• Kan man facilitere/fremme et vmem-skifte? 
• De seks betingelser for et vmem-skifte inkl. Å-S-L status; 
• De 7 D’er (analysemodel); 

• Et praktisk eksempel på anvendelse af SD; 
 

17:00 Slut på anden dag 
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Agenda, fredag den 1. november, 2019 
 

09:00 Opsamling på dag 2 + spørgsmål 
 
09:30 ValueMatch - et analyseværktøj baseret på Spiral Dynamics  

 - person- og forandringsprofiler 
 

10:00 Værdianalyse som grundlag for organisations-transformation; 
• Praktiske eksempler 

 

11:00 Sammenfatning af Spiral Dynamics Level One certificeringskurset 
 

12:00 Slut på kurset og god weekend 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kommentarer. 
 

Alle tider er cirkatider bortset fra start- og sluttidspunkter for alle 3 dage.  
 
Kurset vil gennemført på dansk, selvom vi også vil anvende billeder med engelsk 

tekst. 
 

På dette kursus vil der blive gjort brug af almindeligt præsentationsmateriale samt 
videoer og eksempler fra musikkens verden for at illustrere vigtige pointer omkring 
Spiral Dynamics.  

 
Vi tilstræber en åben og interaktiv kursusform, som forhåbentlig giver mulighed for 

optimal læring, og vil derfor invitere alle til aktivt at deltage i sessionerne. Imidlertid 
vil Spiral Dynamics Level One kurser have en lille overvægt af klasseundervisning, da 
et optimalt udbytte af kurset kræver, at man får et dybt kendskab til de helt 

grundlæggende principper bag Spiral Dynamics. Der vil dog være diverse "break-out" 
sessioner for at optimere indlæring.  

 
Som forberedelse til kurset kan følgende materiale anbefales: 
 

1) Spiral Dynamics - Mastering Values, Leadership & Change af Don Beck & Chris 
Cowan; (På dansk: “At mestre forandring” – ID Academy’s forlag) 

2) En kort introduktion til teorien om Spiral Dynamics af Teddy Hebo Larsen; 
3) Human Nature Prepares for a Momentous Leap af Clare Graves; 
4) The Never-Ending Upward Quest af Jessica Roemischer;  

 
Emnerne 2,3 & 4 tilsendes kursusdeltagerne inden kursets start.  

 
Vi håber, at vi må få nogle gensidigt inspirerende og lærerige dage med en masse 
gode diskussioner, nye tanker og ny inspiration.   

 
 

Teddy Hebo Larsen & Ole Vilstrup 


