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Værdiafklaring
En guide til forståelse af
hvad der er vigtigt for dig
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Er du afklaret om
dine værdier?

- Eller kunne du tænke dig at få indsigt i, om du er lykkelig? Hvad der kan pisse dig
af og hvorfor? Og hvad der skal til for, at netop du trives?
Vi mennesker er fantastiske! Det er vi, fordi vi alle er unikke og helt vores egne. Du
er dig, jeg er mig. Vores forskelligheder kommer bl.a. til udtryk i vores værdier. Værdier opfattes og udtrykkes nemlig individuelt og personligt.
Vores værdier og overbevisninger er vores kerne, som er koblet på vores identitet
og den grundlæggende opfattelse af, hvem vi er. Det er også vores værdier, der
ligger til grund for, hvordan vi generelt oplever verden omkring os, og hvordan vi
påvirkes af den.
Og hvorfor – tænker du måske – er det vigtigt at kende sine værdier? Det er det,
fordi vi herved bliver opmærksomme på os selv og andre. Vi får en vågenhed og en
bevidsthed.

MEN… Alt for mange kender ikke deres værdier – de har simpelthen ikke styr på
dem. Kan du mon remse dine værdier op? Eller farer du også rundt i blinde og kan
først rigtig mærke dine værdier, når de kommer i klemme? Fx hvis du bliver følelsesmæssigt påvirket af en anden persons handlinger, føler du bliver trådt på, eller
du bliver stødt over et andet menneskes adfærd? Du reagerer, hvis du rent faktisk
har værdi på den. Og reagerer du ikke, jamen så er det fordi, du omvendt ikke har
værdi på den.
Så vi skal altså, i guiden her, ned i værdierne. Det er en proces, der skaber refleksion
og bevidsthed. Når du kender dine værdier, bliver du nemlig klogere på dig selv. At
finde og opdage dine kerneværdier er en øjenåbner – en af de helt store aha-oplevelser! Herfra begynder du nemlig at kunne sætte ord på, hvorfor du bliver glad,
vred eller ulykkelig i forskellige situationer. Du opnår uundværlig indsigt i dig selv,
og du finder ud af, hvad der giver dig plusser på livskontoen, og hvad der ikke gør.
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Værdiafklaring er altså en vigtig del
af at lære os selv at kende som mennesker. Dine kerneværdier fortæller
noget om din trivsel, og hvad der skal
til for, at du trives – eller mistrives. Hvis
der er noget i dit liv, der ikke stemmer
overens med dine kerneværdier, er
det vigtigt, at du er bevidst om det.
Nogle gange skal der kun små forandringer til, før dine kerneværdier bliver mødt.
Vores værdier har rod i vores opvækst og de omgivelser, vi er en del
af. Værdier kan dog godt ændre sig,
fx når man bliver forælder. Her får du
nemlig en ny rolle under din identitet. Dine værdier kan også ændre sig,

Sig pænt goddag
til dig selv
hvis du fx bliver introduceret til en ny
rollemodel, der inspirerer dig til et nyt
værdisæt. Man kan også være født
ind i fx kristne værdier og i kraft af dét
værdisæt have nogle klare overbevisninger. Pointen er, at værdier kan
ændre sig. Derfor er det vigtigt, at du
er skarp på dem – at du kender til det
værdisæt, du navigerer efter.
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Lad os komme med et
eksempel:
Du har været på den samme arbejdsplads i 10 år. I samme periode har du så også fundet en super sød kæreste, som har vist dig livet i samhørighed. Herigennem
har du opdaget, at sammen når man længere. I samme
periode er du også blevet forælder, og du har fundet
ud af, at du vægter ærlighed højt og faktisk ønsker at
opdrage dit dejlige, nye barn i henhold til netop dét
værdisæt…
Men din arbejdsplads er en print/kopi-virksomhed,
som sælger leasede kopimaskiner til overpris, fordi
kunderne ikke læser det med småt. Kommer dine ”nye”
værdier nu i klemme? Lederen ville til enhver tid kunne
sige: ”Men vi har jo altid gjort det sådan, så hvorfor tager
du nu det så alvorligt og synes, at det er forkert?”
I mange virksomheder er det i dag blevet et ledelsesprincip, at man ønsker at lave værdibaseret ledelse.
Men, hvis man som leder ikke kender sine egne værdier, ej heller sine medarbejderes, hvordan skulle man
så kunne det?
Når vi som mennesker kender vores værdier, så ved vi
også, hvad vi skal forvente af verdenen omkring os; Af
arbejdspladsen, arbejdsgiveren og kollegaerne. Dét er
værdifuld indsigt, som gør os nysgerrige på vores omgivelser, mere rummelige og forstående over for andre
mennesker.

DIN VÆRDIAFKLARING
Dine værdier har altså betydning for de evner og færdigheder, du har, og de er afgørende for din adfærd og
dine handle- og tankemønstre. Når du er bevidst om
dine værdier, har du et pejlemærke at navigere efter
– både når du står over for et valg i dit liv generelt og i
din karriere. Du bliver klogere på, hvad der egentlig er
vigtigt for dig – hvad der helt fundamentalt skal være til
stede i din tilværelse for, at du trives, oplever arbejdsglæde og livskvalitet.
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Giv dig selv den
vildeste gave
En værdiafklaring starter altid med dig selv. Derefter kan man lave en værdiafklaring i kontekst af dit arbejde – altså, hvilke af mine personlige værdier er vigtigt
bliver mødt på mit arbejde og af de mennesker, der her er omkring mig?
Du kan også arbejde med din værdiafklaring i konteksten af parforholdet. Her laver
du først selv en personlig værdiafklaring – hvor du følger punkterne i indeværende
guide – og herefter gør din kæreste det samme. Og så kan I jo lukke en flaske vin
op, tænde et par stearinlys og sammen sætte parforholdets fællesværdier.

Den øvelse har forfatteren her fx gjort. Hjemme hos mig har vi hver især lavet vores egne værdier, dernæst parforholdets. Vi har også lavet familiens værdier, som
danner baggrund for vores fælles leveregler – altså, hvordan vi vil leve vores individuelle liv og vores familieliv i harmoni med os selv, vores personlige værdier og de
fælles værdier. Det er ganske magisk at se familien blomstre i tråd med, at man selv
bliver skarp på egne værdier.
Men det hele starter med en selv… Så lad os komme i gang med at fokusere på dig
– på dine værdier. Og sæt god tid af til det, tak – det tager ikke kun fis og en begmand. Du skal nemlig svare på en række spørgsmål, hvor det ikke er givet, at alle
svar instinktivt toner frem på din indre nethinde. Har du brug for hjælp undervejs,
kan du sagtens lade en coach eller sparringspartner tage del i dit værdiarbejde –
dét vil kun skabe rum for endnu dybere refleksion.
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Få adgang til
hele guiden

BESTIL NU
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