
Sammen og hver
for sig
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Lille tankeeksperiment
– Karakterbogen

5



Den heliotropiske
effekt

Heliotropisk er sammensat af det 
græske helios (sol) og trope (vending).

Traditionelt bruges udtrykket i 
forbindelse med planter der drejer sig 
efter solen, som vi kender det fra for 
eksempel solsikken. 

Med andre ord fører positive 
forestillingsbilleder af fremtiden til 
positive handlinger i nutiden
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Kom i gang
”Spørgsmål”

Vores spørgsmål
bestemmer vores tanker
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Roller - din, min 
og vores
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Opgave: Rolle gennemgang
Sammen og hver for sig tager vi ansvar
1. ”Hunt the good stuff” – Find i fællesskab 

tre I gør godt og faktisk lykkes med
2. Hvad ser I som en til to største udfordring 

ved nuværende rollefordeling?
3. Hvem ser I der overordnet har og tager 

ansvaret ved besøg af eksterne?

4. Hvordan skaber vi bedst, håndterbare, 
ubureaukratiske regler og rammer?

Ø Grupper af 3 personer

Ø Drøft sammen 

Ø Præsenter jeres indsigt 
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Vær succesfuld med 
forandringer

Sammen må vi skabe 
et miljø, hvor vi 
virkelig glædes ved 
vores arbejde og 
vokser i udførelsen af 
den
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Udvalgte organisationer
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Kom i gang
”Sheriffen”
• 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!”.

18

1
2

3

Vores udfordringer 

Hvorfor hele tiden 
ændre noget? 

Hvordan vi bliver 
påvirket af 
forandringer og hvad 
gør de ved os?

Agenda
Forstærket 
sammenhørighed 

At samarbejde, for at 
få det bedste resultat 
ud af det for alle

At håndter sig selv

At kunne tage 
kontrollen til os selv 
og få bedre resultater
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Forandring ligger i 
det menneskelige gen

Tager man 1000 aber og sætter 
dem i land på en øde ø for så at 
vende tilbage 1000 år senere, vil 
man erfare, at der ikke er sket det 
store. Aberne på øen foretager sig 
stadigt stort set det samme, som 
deres forfædre gjorde, da man 
rejste væk. Sådan er det ikke med 
os mennesker. Vi finder på nyt, og 
vi samler viden sammen. Vi er altid 
på vej fremad. 1000 mennesker og 
deres efterkommere vil på 1000 år 
sætte en ø på den anden ende
(Madsen, Peter Lund 2012).

Knærkegaard, 2015
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Forandring på et brændende ønske, 
ikke en brændende platform

Ubegrænsede virksomheder,
er, når arbejdet for en 
meningsfuld sag bliver en magnet 
for talentfulde mennesker, der 
leder efter et førsteklasses sted 
at arbejde.

Formålet er en evig ledestjerne i 
horisonten; ikke at forveksle med 
specifikke mål eller 
forretningsstrategier.

Fokuserer på at gøre en forskel i 
samfundet

Driver du forretningen alene for 
at tjene penge, risikerer du at 
ende i en nedadgående spiral, 
som i sidste ende kan ende 
forretningen. Profit er et middel 
til et mål, ikke et mål i sig selv.
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Snak med mindst 2 nye personer

Hvordan har du 
tidligere håndteret 
dine udfordringer og 
forandringer?

Gennem tidligere erfaringer, giver
vi os selv en overbevisende tro på 
at vi også klarer denne.
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Fakta om fællesskab

• Vidste du, at i et stærk team bliver fælleskabet 
stærkere end den enkelte.

• Vidste du, at en stærk organisation har tre 
gange flere positive energispredere end 
gennemsnittet.

• Vidste du, at et stærkt team, angiver at de har 
mulighed for at bruge deres styrker 75% af 
tiden.
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Fire strategier for positivt 
fællesskab

Klima Fremme medfølelse, tilgivelse og taknemmelighed.

Relationer Opbygge stærke netværk, bygge videre på styrker

Kommunikation Anerkendelse, opmærksomhed på det, der går bedst

Mening Fremme trivsel, relatere til personlige værdier, fokus på den 
større betydning af arbejdet, opbygge fælleskab

Vi er selv en direkte refleksion af den gruppe vi indgår i!
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Hvordan forstærker vi vores 
samhørighed?
Formål gør en til frygtindgydende 
konkurrent
Ubegrænsede virksomheder, er når 
man arbejder for en meningsfuld sag, 
bliver en magnet for dygtige folk, der 
leder efter et førsteklasses sted at 
arbejde.

Værdier, der gør en forskel
Bringer menneskers egenskaber, 
energi og talenter frem i lyset. Klare 
værdier hjælper med at reducere 
behovet for ledelse.

Visioner er opstemmende og 
giver GNIST
”Send en mand til månen og få ham 
sikkert hjem igen, inden udgangen af 
dette årti”. 
En klar vision skaber ofte kolossal 
teamånd.

Bevar kernen og stimuler 
fremskridt
Vi skal udfordre status-quo, før 
omverdenen laver en efterspørgsel. Vi 
løber ind i problemer, hvis vi fortsætter 
med at gøre tingene på en bestemt 
måde, der burde være ændret.
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Snak med mindst 2 nye personer

Hvordan praktiserer 
vi fællesskabet endnu 
bedre – sammen?
Med et klart fælles mål, tilpassede 
personlige mål, høj færdigheds-
integration, åben kommunikation, 
gensidigt engagement, vil vi 
sammen opnå bedre resultater
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To verdener
at mestre

At håndtere sig selv i den 
ydre verden, må du først 
lære at håndter den indre.
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Vores tilstand
Er vi i den rette tilstand ved vi at det 
medfører en betydelig stigning af tillid 
og vi kan derved levere en bedre 
service.

… en positiv tilstand skaber 
modstandsdygtighed overfor 
modgang …

Vores historier
Ord og metaforer, i en positiv vending, 
vil hjælpe os i bedre humør. Vores 
historier er blot vanemæssige 
tankemønstre, som du tidligere har 
tillært. 

... læg mærke til dine tanker, så du kan 
begynde at fjerne dem, der ikke 
skaber dit noget godt og tilføj dem 
som gør …

Udfordrende realistisk fremtid
Vi som mennesker er født med en 
egenskab til lære og udvikle os. Vi  
skal have en grund til at bruge vores 
evner på en meningsgivende måde.

… konstant udvikling, igennem 
passende udfordringer, gør at 
mennesker oplever energi, 
opblomstring og optimaloplevelser ... 

Skab betydelig stigning i at lykkes bedre 
i en verden under konstant forandring 
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Positive følgevirkninger

University of North Carolina at Chapel Hill, Professor Barbara Fredrickson

ü Opnår bedre resultater
ü Reducerer stress relaterede hormoner
ü Ser muligheder og laver bedre win-win

situationer
ü Håndtere modgang bedre
ü Lever formodentligt 10 år længere
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Sandheden om din tilstand

• Vidste du, at din tilstand afgør hvordan du 
reagerer i en konkret situation.

• Vidste du, at 60-80% af din kommunikation, f.eks. i 
salg og forhandling, er kropssprog

Vidste du, at højt præsterende organisationer har 
tre gange flere positive energispredere end 
gennemsnittet.
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Tilstands 
betydning

Din energi og humør påvirker dit 
kropssprog. Men dit kropssprog 
påvirker din energi og humør. 

Din energi kan ændres på et kort tid, 
helt ned til få sekunder. Andre 
mennesker, bevægelse, tanker, adfærd 
har stor indflydelse på din energi. 
Træning skaber energi, rydder dit 
hovedet og genopbygger dig fra stress.
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Powerfuld kropsstilling 
Påvirker omgående vores tanker, følelser og adfærd

Harvard University, Professor Amy Cuddy

Testosteron øges 20%

Stress hormonet, kortisol, 
niveau falder 25%

Risiko tolerancen øges med 
33%
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Sandheden om dine tanker

• Vidste du, at vi har 60.000 tanker om dagen og de 
er stort set de samme du havde i går og i forgårs. 
Vores hjerne spiller den samme plade igen og 
igen.

• Vidste du, det skræmmende regnestykke hertil, at  
ca. 80% af de vanebunde tanker negative.

• Vi kan tøjle vores tanker og skabe mere energi –
Vi kan ændre fokus til det bedre.
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Tro ikke på alt 
hvad du tænker

Tanker er bare pakker af energi, som 
er dannet af neurokemiske 
begivenheder i din hjerne. Dine tanker 
giver dig ikke altid et nøjagtigt billede 
af virkeligheden. 

Kaster du lys over dine tanker – og ser 
at du ikke behøver at tro på dem –
fjerner du deres magt.

Vores nervebaner er indrettet til at 
have negative tanker fra vores 
primitive overlevelsesmekanisme.
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VOGT DINE TANKER, for de bliver til ord.

VOGT DINE ORD, for de bliver til handling.

VOGT DINE HANDLINER, for de bliver til 
vaner.

VOGT DINE VANER, for de bliver din 
karakter.

VOGT DIN KARAKTER, for den bliver din 
skæbne.

Vi er, hvad vi tænker.
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Hvad er dine
svækkende historier?

Hvad er dine
forstærkende historier?

Snak med mindst 2 nye personer
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En overbevisende fremtids fordele

• Vidste du, at passende udfordringer gør at man 
søger efter nye veje, muligheder, ressourcer og 
udfoldelsesformer for at lykkes

• Vidste du, at frisættelse af iboende ressourcer eller 
uudnyttede kompetencer får en til at yde sit bedste

• Vidste du, at vi har alle brug for masser af 
langsigtede mål for at hjælpe os forbi de 
kortsigtede forhindringer
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Dine udfordringer gør dig fokuseret
Hvor vi præsterer allerbedst

• Gode muligheder for selv at tage initiativ og for at styre sig 
selv - under ansvar for omgivelserne

• Konkrete, energigivende mål

• Håndterbare, ubureaukratiske regler

• Fleksible muligheder for at afstemme udfordringer og 
kompetencer

• Umiddelbare, tydelige og ikke-ydmygende, information om, 
hvor godt man klare sig

• At distraherende faktor kan fjernes, så det er muligt at 
koncentrere sig

Oplevelser, hvor tid og sted forsvinder, er højeste indre 
motivation man kan opnå.

Magnus Carlsen
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Tænk tilbage på en 
oplevelse, hvor tid og 
sted forsvandt. Hvad
skete der og hvad bragte 
dig i denne tilstand? 
Skaber vi et rum, med fordybelse og 
koncentration, løser vi opgaven 
hurtigere og langt bedre! Snak med mindst 2 nye personer
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På hvilke områder vil du blive 
bedre? 

Sæt 2 konkrete mål relateret til de 
næste 6-12 måneder

(1 personlig, 1 professionel)

To mål vil du gerne gøre bedre og opnå
Bevidst træning ændrer vores adfærd

Snak med mindst 2 nye personer
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Hvis vi ikke gør noget aktivt for at skabe 
udvikling, får vi – med sikkerhed - afvikling!
Ændre din tilstand – Bevæg din krop, få sund 
kost, juster din kropsholdning og smil
Ændre din historie – Vi gør ikke, hvad vi kan,
vi gør, hvad vi tror, vi kan.
Skab en overbevisende og udfordrende fremtid. 
En grund til at du skal bruge dine færdigheder.
Vores standard er en direkte refleksion af vores 
peer-gruppe. Løft standarten – sammen og hver 
for sig. 
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