
Individuelt er vi 
gode, men sammen 
er vi bedst!
- De heliotropiske principper

2

Tilmed dig til Siigurds nyhedsbrev eller følg på SoMe
– Så ved du det først!

Facebook.com/Siigurd
Instagram.com/siigurd.dk

Linkedin.com/company/siigurd
Opnå et forstærket lederskab og et højere medarbejderengagement 

Vil du vide det først

Tilmed dig <l nyhedsbrevet 
på Siigurd.dk
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Hvilke opgaver giver dig energi i 
din hverdag?

Og hvilke opgaver dræner dig? 
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Kom i gang - Sheriffen 
– Energiøvelse 

• Find en makker.
• Stil jer over for hinanden to og to med hænderne bag på ryggen. 
• På et aftalt signal (fx 1-2-3-nu) skyder I hænderne frem og viser med fingrene på begge hænder et 

vilkårligt tal. 
• Summen af fingre på den enes hænder adderes nu med summen af fingre på den andens hænder. 
• Den, der først når frem til resultatet, siger det højt. 
• Ved rigtigt svar rækkes armen i vejret med et ”yes!”. 
• Ved et forkert svar vendes håndfladen nedad med et ”ommer!”.
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Hvordan ved vi, at vi har 
lykkes med dagen i dag? 

Post-IT

Hvad er sket? - Hvilken følelse har du? – Hvad ser du? - Hvad hører du? 
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Inden vi går helt i gang.

Vil jeg gerne lære jer at 
kende.
ü Navn og hvor lang tid har du 

været ansat? 

ü Hvad laver du?

ü Hvilken historie, kort fortalt, kan 
du fortælle, som vi ikke vidste 
om dig?
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Trivsel og opblomstring

12

►Mental sundhed; lever længere, mindre syge og hurtigere rask
►Optimal funktionsevne
► Positive følelser
► Præsterer ofte bedre og gør det muligt for andre at øge deres 
præsentationer.
► Der er meget mere at vinde på at drage nytte af styrker og 
positivitet end på at prøve at overvinde svagheder.
► Resilience/ Modstandsdygtighed; evnen til at vokse og trives i 
lyset af udfordringer og komme tilbage fra modgang.
► Har fire gange større chance for succes end gennemsnittet.

Hvad giver PERMA
– Overordnede hovedpunkter
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• Dansk 10• Engelsk 10 • Matematik 4• Historie 10

Lille tankeeksperiment
– Karakterbogen

15

At være positiv kan trænes
– Overlevelse by Rhonada Cornum

17



3:1

► Har fire gange større chance for succes end gennemsnittet.
► Hjælper andre til at til blive mere positive. 
► Kommer sig hurtigere efter sygdom.
► Lever længere. formodentligt 10 år længere 
► Positiv effekt på mennesket trivsel og som konsekvens heraf på deres 
præsentationer. 
► Forårsager en betydelig stigning i tillid mellem mennesker.
► Højt præsterende organisationer har tre gange flere positive 
energispredere end gennemsnittet.
► Effekten af positive relationer i organisationer er velunderbygget.
► Blandt positive energispredere, vil du føle dig opløftet, motiveret og have 
et højere energiniveau.
► Er ofte optimistiske, pålidelige og uselviske mennesker.
► Præsterer ofte bedre og gør det muligt for andre at øge deres 
præsentationer.

High performance
6:1

Positivitet
– Skaber dig en masse godt

Losada, Marciel
Fredrickson, B. (2010). Posi9vitet. København: Dansk Psykologisk Forlag. S. 97
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Aktiv lytning
– Lytte positioner

Kommunika9on & Samarbejde, Hermansen, Mads 

Empati: Nærvær – lever sig ind i den anden

1. Man ignorerer den anden eller høre ikke efter

2. Man lader, som om man hører (siger måske bekræftelsesord eller adfærd)

3. Man laver selv selektiv lytning (lytter til udvalgte dele af det, den anden siger)

4. Man lytter opmærksomt – aktiv lytning bl.a. ved at gentage ord og udsagn, for at 

tjekke om man har forstået det rigtigt

5. Man lytter empatisk* for at prøve at forstå den anden
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1. person fortæller i 3 min. om 
sit område & dens styrker og 
relevans (mindst 3 gode og 1 
mindre god), og hvordan han 
kan bidrager til team-
samarbejdet.

Forstår du hvad jeg siger!
– Øvelse i at lytte og genfortælle

2. Person lytter i 3 min. og 
derefter tak. Genfortæller 
herefter i 1 min. fælles 
plenum. Hvad 1. person har 
sagt. Kun genfortælle og ikke 
konkludere. 

3. Der byttes makker (alle kommer igennem også den uden makker)
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Samtalestruktur
–Tilgang til en god dialog

Teori U, OOo Scharmer
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Engagement

23

FLOW´s oprindelse har været kendt længe
– et fænomen der skabte nysgerrighed 

Csikszentmihalyi, 2015: God forretning s. 59

Af Leonardo da VinciAf Magnus Carlsen Bjergbestiger
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Skab optimal udvikling med FLOW
– Igennem passende udfordringer & kompetence

Inspireret af Csikszentmihalyi, 1991 og Seligman, 2002
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Fremmere og hindringere
– Flowzonen er noget eksklusivt – som ikke er nemt at komme <l

Csikszentmihalyi, M. 

 

Hvordan skabes flow? Hvad forhindrer flow? 

Mulighed for at tage selvstændige initiativer og for 
at styre sig selv – under ansvar for omgivelserne. 

En lav selvfølelse (man har svært ved at vælge 
selv). 

Konkrete energigivende mål og regler, der giver 
mening og er lette at forstå.  

Et lavt selvværd (man føler ikke ens valg er noget 
værd, fordi man ikke opfatter sig selv som værende 
meget ”værd”). 

Mulighed for at tilpasse udfordringerne til fær-
dighederne  

Koncentrationsproblemer. Man zapper videre til 
næste aktivitet, før man har givet sig selv tid til at 
blive tilstrækkeligt engageret til at opleve flow 
følelsen  

Tydelig ikke-ydmygende feedback om, hvor godt 
man klarer sig  

Oplevet overbelastning  

At distraherende faktorer fjernes, så det er muligt 
at koncentrere sig ). 

Oplevet ensformighed  
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De ti flowfremmere
– adfærd, der bidrager til flow i arbejdsprocesser

Insp. Knærkegaard et al., 2009, s. 98 – ”Posi9v psykologi i organisa9oner” – opr. Skjoldborg 2008/2012, s. 165
* som er formuleret direkte og åbenlyst så det ikke kan misforstås

1. Gør det tydeligt, hvad formålet med alle arbejdsopgaver er. Hver især skal alle vide, hvad 
vedkommende bidrager med.

2. Beskriv opgaven tydeligt som muligt.
3. Lyt til andre synspunkter 
4. At de nødvendige ressourcer for at udføre opgaven er til stede. 
5. Vær eksplicit* om, hvad der forventes, og hvordan der føles op. 
6. Fejre umagen og tilbud fx andre spændende opgaver, fællesture, oplevelser etc. 
7. Giv hurtigt feedback på præsentationer, både gode og knap så gode
8. Vær tydelig om hvornår du er i din personlige og professionelle rolle, fx kantinen er 

personlig og til teammøder den professionelle. Undgå så vidt muligt at blande det sammen.
9. Indrøm dine egne fejl og vær ærlig. 
10.Træf de rigtige beslutninger, der skal træffes.
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Personlige styrker
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„Vi skal benytte vores styrker på 

en måde, der gør vores 

svagheder ubetydelige.”

29

Kim Larsen havde fat i noget
– Måske uden at vide det

30



Linder & Ledertoug, 2014. s. 69
viacharacter.org Grafik: Jensen, Christian

Sæt dine iboende egenskaber fri 
– Sæt dig selv op til at vinde og skab den succes du ønkser

31

Øvelse: Karakter Styrker
– Styrkefortælling. Først selv og derefter dine kollegaer

Præsenter dig selv kortfattet med 2 af dine topstyrker og fortæl, 
hvordan du selv i dagligdagen sætter disse styrker i spil. Byt og 
lyt til din makker. Eksempler:

Min topstyrke vedholdenhed sætter jeg dagligt (ofte) i spil ved at 
cykle til og fra arbejde i alt…..km

Min topstyrke er venlighed sætter jeg i spil ved at være hjælpsom 
overfor mine kollegaer

Styrkespot nu dine kollegaer. Eksempler:

For mig så har du topstyrken videbegær. Jeg bemærker det ofte hos dig i 
hverdagen, ved …. For når vi skal vi de noget nyt, så dykker du ned i 
problemerne for at forstå dem bedre i fælles interesse. Det sætter jeg stor 
pris på.

Topstyrken mod er lige dig. Jeg ser det ved … Trods frygt og modstand, så 
du siger din mening. Du skubber på på en god måde for at skabe en 
løsning, når alt for os i teamet går i hårdknude. Det er en styrke hos dig jeg 
værdsætter jeg meget. 

Tænk tilbage på den tid, du har været her 
i organisationen, og prøv at finde frem til 
et tidspunkt, hvor du oplevede, at du var i 
flow. Tænk på den episode: Hvad skete 

der? Hvad var det, der bragte dig i flow?
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Hvordan kan vi integrere styrker i vores 
organisa3on og skabe flow?

Kort egen refleksion

1. Hvad er dine bedste ideer til, hvordan vi kan fremme flow og vores styrker 
her i organisationen? 

2. Hvad tror du, effekten vil være, når vi gør det? 

Plenum

33

Find ud af det og se om en af dine 
kolleger får energi af den opgave, som 
dræner dig. 

Tænk på jeres styrker og sæt dem i spil. 

På den måde, får I samtidig skabt bedre relationer og 
forståelse med hinanden. 
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Pessimistisk, negativitet & passivitet
– Kampen for at leve
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Strategien, 
opskriften, på at 

gøre de rigtige ting 
på det rigtige 

tidspunkt

Historierne 
vi fortæller 

os selv

Den rette 
tilstand

#1

#2

#3
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Lykkemæssig 
tørkeperiode

Øvelse:
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Metanoia
Din bevidsthedsændring
Bring dine egenskaber, energi 
og talenter frem i lyset
Vi skal lære os selv en ny måde, hvorpå vi 
opfatter os selv og vores verden. Kernen 
er at vi lærer at afkode os selv og vores 
egen handlinger. Dette mentalitetsskift, 
som at se os selv som adskilt fra verden 
til at være forbundet med verden, fra at 
se problemerne som noget der er skabt 
af andre eller noget derude. Til at se, 
hvorledes vores egen handlinger skaber 
eller medskaber de problemer, vi 
oplever. Vi kan skabe vores egen 
virkelighed og vi skal lære hvordan vi 
ændre den. 

Øvelse: Skriv ned i 2 min. de 5 typiske ting ned
• Hvad er den mest udbredte årsager, til at du 

ikke gør ting?
• Hvad er det for nogle historier fortæller du 

dig selv?
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Tre måder at regulere følelser
– Tanker, adfærd og fysiologiske tilstande

Beck, A.T. (2008). ”Den kogni9ve model” – frit e;er
Mygind, Marlene & Ørsted Andersen, Frans m.f. (2017) Robusthed i prak9sk 

Adfærd
Det, vi gør

Konstruktiv/ 
destruktiv

Følelser
Det, vi føler
Vejledende/ 
vildledende

Tanker
Det, vi 
tænker

Støttende/
ikke støttende

Fysiologi
Det, der sker 

i kroppen
Behagelig/ 
ubehagelig

Kognitive strategier: 
ü Omstrukturere uhensigtsmæssige tanker
ü Tænke optimistisk
ü Sige pyt
ü Fokusere på succeser/mestringsoplevelser
ü Flytte fokus/tænke på noget andet
ü Overgivelse til det, der er/sker
ü Lede efter den skjulte gave

Adfærdsstrategier:
ü Trække pausekortet/ikke handle i affekt
ü Gøre glædesskabende ting
ü Hente social støtte/dyrke positive relationer
ü Kommunikere positivt og assertivt (også til 

sig selv).
ü Fordybe sig og engagere sig i flowskabende

aktiviteter.
ü Sætte sine styrker i spil.
ü Lade sine ressourcer bestemme 

aktivitetsniveauet. (bevidstheden i balance)

Fysiologiske strategier:
ü Motionere/gå en tur
ü Sove/holde pauser/power nap
ü Synge/danse
ü Tale og bevæge sig langsomt 
ü Spise/drikke
ü Meditere/kontrollere vejrtrækning 
ü Tage et varmt bad/wellness/sauna 

Følelser
Det, vi føler
Vejledende/ 
vildledende
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Grib dagen 
uanset hvad 
- engagerer dig 
helhjertet i verden
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Skab ægte læring
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Hvad ønsker du at der 
skal ske? 

Drive er en ægte beslutning  
Hvis du ved hvad du ikke ønsker. 
Så ved du også hvad du ønsker!

Hvad ønsker du at der skal ske? 
2 min. skriver du ned det som du 
gerne vil have der skal ske. 

Hvad lærte du? 

EN rigtig handlingsplan
Simpel og specifikt. I 2 min skriver 
du ned, alt du kan gøre for at 
imødekomme det som du gerne 
vil. Minimum 10-15 ting. 

Vælg tre ting du kan gøre og 
hvornår du vil gøre det. 
Momentum er vigtigt, så gør det 
NU på mandag. Hvis du er færdig i 
denne uge.
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Hvis vi ikke gør
noget aktivt for at
skabe udvikling …

… får vi
– med sikkerhed

afvikling!
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Hvad var mest 
interessant?

Hvad tager du med 
dig i dag?

Kort egen refleksion. 
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Fra i dag, er du, altid
velkommen til at kontakte
mig for spørgsmål, 
sparring og input
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