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How to go on
Opsamling, udbytte, anbefalet litteratur
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péêçÖ

•

Kurser i assertion og gennemslagskraft er det, der sælger
bedst for tiden

•

Assertion er en positiv og overbevisende adfærd og holdning,
der hviler på respekt for egne
og andres rettigheder

•

Den assertive person udtrykker
sine ønsker, synspunkter og
følelser på en direkte og ærlig
måde, der passer til situationen

•

Derved bliver vedkommende
forstået og respekteret, som en
person, man ved, hvor man har

^ëëÉêíáçå
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•

Grundantagelsen bag assertionstræning er, at ethvert menneske har nogle grundlæggende rettigheder

•

Tre reaktionsmåder:

^ëëÉêíáçåëíÉçêá

dÉååÉãëä~Öëâê~Ñí

•

Underdanig. Vi kan respektere andres rettigheder uden
at fastholde vores egne

•

Aggressiv. Vi kan fastholde
vores grundlæggende rettigheder uden at respektere andres

•

Assertiv. Vi kan fastholde
vores egne rettigheder og
samtidig respektere andres

•

Gennemslagskraft og assertion
nævnes ofte i flæng, men er ikke det samme

•

Med assertion bliver man mere
synlig og tydelig og opnår dermed gennemslagskraft i sin
kommunikation og personlige
fremtræden

•

Man kan godt have gennemslagskraft uden at være assertiv – f.eks. hvis man presser
noget igennem på en aggressiv
måde

•

Gennemslagskraft er ofte forbundet med udtryk som pondus, styrke, vægt mv.
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cÉÉÇÄ~Åâ

^åÉêâÉåÇÉäëÉ

•

Feedback er en tilbagemelding til om, hvordan en person virker på omgivelserne

•

Formålet er, at hjælpe personen
med at se effekten af sin adfærd – eventuelt med henblik
på at korrigere den

•

Feedback bør være beskrivende, konkret, tage mest hensyn
til modtagerens behov, gives,
når modtageren ønsker den,
rettes mod adfærd, som kan
ændres, gives hurtigt efter
handlingen mv.

•

Feedback kan såre og skabe
splid. Nogle er derfor bange for
at give, og andre er bange for at
modtage feedback

•

Anerkendelse handler om, at
modparten føler sig set, hørt og
forstået

•

Der er en væsentlig forskel på
ros og anerkendelse. Ros er en
værdiladet vurdering – i modsætning til anerkendelse

•

Det er ikke specielt anerkendende ikke at ville lytte til andres
frustrationer over problemer

•

Anerkendende udforskning (AI)
er et eksempel på en teori og
metode, som fokuserer på et
værdsættende, konstruktivt,
fremadrettet måde at tale om
tingene
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hêçé

•

Ifølge Mehrabians regel formidles 7% af et budskab om (følelser og holdninger) via ord, 38%
via intonation og 55% via
kropssprog

•

Der bør være overensstemmelse mellem ord og nonverbal
kommunikation

•

Kropssprog er signaler, en person udsender med sin krop, og
som af iagttagere opfattes som
informationsbærende – herunder ansigtsudtryk, håndbevægelser, blikkontakt, kropsholdning, afstandstærskler, berøring, lugt, emblemer, kropsudsmykning og påklædning

kçåîÉêÄ~ä=âçããìåáâ~íáçå

5

hêçéëëéêçÖ

•

Kropssprog er underlagt sociale normer om, hvem der må
se på hvem i hvilke situationer,
hvor længe, og mod hvilke
kropsdele blikket må rettes

•

Nogle kropslige udtryk er tilsyneladende universelle som
øjenbrynsløft. Andre udtryk er
kulturspecifikke som ringtegnet

•

Kropssprog kan være flertydigt
og nemt misfortolkes

•

Korrekt tolkning af kropssproget er kun muligt, når den ses i
forhold til personens samlede
adfærd, sprogligt, socialt og
kulturelt

oÉä~íáçåÉê
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•

Personlig udvikling foregår
ofte i relationer

•

Vi kan ikke forandre andre - kun
os selv

•

Vores arbejde har en stor betydning for vores forståelse af
os selv

•

Vi definerer os i forhold til de
personer, vi arbejder med

•

Hvad er jeg for én? Hvem hører
jeg sammen med? Det erfarer vi
i relationer og i kontekster

•

Når kontekster og relationer
ændres, bliver vores selvforståelse pludselig udfordret

•

To ud af tre ledere svarer, at
kompetenceudvikling og evnen
til at samarbejde er de to vigtigste parametre i fremtiden

•

For at fungere optimalt skal
grupper have fælles mål og ansvar

•

Den øverste ledelse er som
regel overoptimistiske mht., at
folk begynder at samarbejde af
sig selv efter organisationsændringer

•

Ofte er der ikke sat tid og ressourcer af til relationsopbygning
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•

Den væsentligste forskel på
teambuilding og traditionelle
kurser er vægtningen af de pædagogiske elementer

•

Teambuilding kan betragtes
som et pædagogisk redskab
med oplevelsesbaseret læring
og diskussioner

•

Fokus er i mindre grad på formidling og i højere grad på at
opbygge og udvikle samarbejde, kommunikation, strategiforståelse etc.

•

Effekten af teambuilding har en
imponerende tendens til at vare
ved og faktisk vokse over tid!

qÉ~ãÄìáäÇáåÖ
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•

Vi har tårnhøje ambitioner

•

Vi vil det hele på den halve tid:
gøre karriere, skabe perfekte
rammer om børnene, holde fast
på venskaber, have et velfungerende sexliv, have kontrol
over kroppen, være fit, være i
kontakt med vores følelser osv.

•

Derfor læser mange den ene
bog efter den anden og går på
det ene kursus efter det andet

•

Lykkes det ikke at leve op til
vores egne, ofte urealistiske,
forventninger, får mange dårlig
samvittighed
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•

Potentiale kan forstås som et
kim, der kan vokse og realisere
sin form eller som muligheder
for udvikling

•

Der findes et merpotentiale i
virksomheder og organisationer på ca. 30 %

•

To ud af tre ledere evner ikke at
få potentialet frem

•

Personlig udvikling er et væsentligt element når det organisatoriske merpotentiale skal
frigøres

•

præstation = Potentiale - barriere

•

Vi bruger en tredjedel af vores
vågne voksenliv på arbejde

•

Mange ansatte ønsker og forventer at kunne realisere sig
gennem deres arbejde

•

Andre oplever det som pres,
fordi det nærmest er et krav, at
man skal realisere sig selv gennem arbejdet

•

Selvrealisering er et gradsspørgsmål, snarere end et alt
eller ingenting

•

Selvaktualisering er enestående
fra menneske til menneske

mçíÉåíá~äÉê
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•

Fysiske behov: mad, drikke,
søvn, luft, ly og sex

•

Sikkerhed: ordnet, stabil og forudsigelig verden

•

Tilhørsforhold og kærlighed:
kærlige og intime forhold, føle
sig som en del af en gruppe

•

Selvværd: selvrespekt: 1) kompetence, selvtillid, mestring,
præstation, uafhængighed, frihed; 2) respekt fra andre: anerkendelse, accept, status og
værdsættelse

•

Selvaktualisering: ønsket om at
realisere sine potentialer, talenter og formåen

•

Mange forsøger at opnå deres
mål gennem kortvarige indsatser – ikke permanente ændringer i ”arbejdslivsstil”

•

Det svarer til at gå på kur eller
at tage en kold tyrker

•

En del kurser og selvhjælpsbøger er som psykogaffa, der
påstår at kunne fixe alt på ingen
tid

•

Fokuser mere på at skabe en
arbejdslivsstil, end på at ændre
en

^Äê~Ü~ã=j~ëäçï
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•

For den, der ikke ved, hvilken
havn han styrer imod, er ingen
vind gunstig. Lucius Annaeus
Seneca

•

”Hvis du ikke ved, hvor du skal
hen, er det lige meget, hvilken
vej du tager” Alice i Eventyrland

•

Mange medarbejdere har ikke
nedskrevet deres egne fremtidsdrømme, karrieremål og strategier til at nå målene

•

Mange holder deres årlige, private målsætnings workshop nytårsaften

j™äë‹íåáåÖ
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•

Individuel øvelse

•

Skriv dine faglige og private mål ned

•

Det, du skriver, er kun til personlig brug

•

Målsætning er et middel til
målopnåelse

•

Målene kan være at udvikle
handleevner til at håndtere situationer på resultat skabende
måder

•

Psykologiske teknikker – herunder målsætning – har dokumenteret effekt i forhold til at
fremme præstationer

•

Mange stræber efter fysiske
mål - ikke følelsesmæssige mål

•

Der er dokumentation for, at
mennesker, som har materialistiske mål, er mindre lykkelige
end de, der har immaterielle
mål

j™äë‹íåáåÖ
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•

Målene er, hvad du ønsker at
opnå

•

Midlerne er, hvordan du vil opnå det

•

Formålene er, hvorfor du vil
opnå det

•

Formålene handler om din motivation. Det kan reduceres til
følelserne, du ønsker at opnå

•

Mange mennesker får skyklapper på i rotteræset og taber formålene af syne

•

Formålene er et udtryk for dine
værdier

aÉåI=ÇÉê=âÉåÇÉê=ëáí=ÜîçêÑçêI=
â~å=í™äÉ=å‹ëíÉå=Éí=ÜîáäâÉí=ëçã=
ÜÉäëí=ÜîçêÇ~å

cêáÉÇêáÅÜ=káÉíòëÅÜÉ
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•

Værdier handler om det, vi
værdsætter

•

En værdi er en stabil overbevisning om, at noget er at foretrække frem for noget andet

•

Der er ingen facitlister for, hvilke værdier vi kan have

•

Værdier kan anvendes som vurderingskriterier i forbindelse
med prioritering

•

At gøre de rigtige ting – frem
for at gøre tingene rigtig

•

Hvis din arbejdsplads har klart
definerede værdier, og du ikke
har, hvad så?

cçêã™ä

•

Individuel øvelse

•

Hvad er dine formål med dine mål?

•

Det, du skriver, er kun til personlig brug
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•

Human resource management
er det alt dominerende paradigme

•

HR er baseret på en økonomisk
tankegang om udnyttelse af
ressourcer krydret med lidt humanistisk tankegods

•

HR-retorikken forsøger at udviske interessemodsætningerne ved at tale om win-win

•

Når medarbejdere og ledere pr.
definition arbejder mod de samme mål, er det svært for medarbejderne at forhandle arbejdsbetingelserne
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•

Tiltag til personlig udvikling er
ofte præget af dogmerne i HR

•

Med tiden internaliserer nogle
ansatte dogmerne som en integreret del af deres opfattelse

•

På den måde kan udviklingsaktiviteterne siges at være med
til at disciplinere de ansatte

•

Aktiviteterne kan derfor bruges
som styringsredskaber, hvilket
de i en vis udstrækning også
bliver, når ledere vælger, hvilke
egenskaber de ansatte skal
udvikle, og hvilke metoder der
skal anvendes

•

Ledelsesteorier henter inspiration fra eliteidrættens tale om
toppræstationer

•

Når metaforer overtages, følger
antagelser ofte med

•

Mange arbejdsgivere stiller krav
om præstationsforbedringer

•

Kollegaer kan også være med
til at sætte en urealistisk høj
præstationsnorm

•

Vi lever vores liv i et højt gear,
men ingen kan være på toppen
hele tiden

•

For at lade op, har de fleste
brug for at koble af

aáëÅáéäáåÉêáåÖ
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•

Tidligere kunne de fleste
hænge deres arbejdstøj efter
arbejdstid

•

I dag er mange nærmest købt
med hud og hår

•

Der er ofte en forventning fra
arbejdsgiveres side om, at de
ansatte er committede og villige
til at udvikle sig personligt for
at tilpasse sig arbejdspladsen

•

Commitment handler om identifikation, motivation og loyalitet over for en organisation, leder, kollegaer, kunder, opgaver

•

Er arbejdsgivere ved at tilegne
sig medarbejdernes ”sjæl”?

•

Det er ofte ikke helt frivilligt at
deltage i udviklingsaktiviteter

•

En del medarbejdere oplever et
pres for at lave sig selv om, så
de passer til arbejdspladsen

•

Mange arbejdsgivere og ledere
forventer, at de ansatte er villige til at udvikle sig personligt

•

Ofte er medarbejdere usikre på,
hvad konsekvenserne er, hvis
de nægter at deltage

•

Der er ikke tale om informeret
samtykke

cêáîáääáÖÜÉÇ
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•

Utallige autodidakte lommepsykologer tilbyder de nyeste
koncepter fra Amerika

•

Lommepsykologer får alt for
ofte lov til at rode med det dyrebareste organisationerne har –
nemlig de menneskelige ressourcer

•

Kombinationen af et skævt
magtforhold og de ansattes ofte
manglende valgfrihed, kan
nemt føre til et krænkende overgreb

•

Er man dårligt uddannet, og
mangler man erfaring, er det
virkelig vigtigt, at man gør sig
etiske overvejelser

•

Robbins sælger en drøm om
total kontrol

•

Han påstår, at folk umiddelbart
kan kontrollere deres mentale,
følelsesmæssige, fysiske og
finansielle skæbne

•

Det er ikke dokumenteret –
tværtimod!

•

Desuden er adfærd er ikke
uendelig plastisk

•

Hele ideen om, at man kan kontrollere sig selv til at blive lykkelig, er modsætningsfyldt

^åíÜçåó=oçÄÄáåë

20

•

Personlig udvikling er tit forbundet med, at nogen går tæt
på de ansattes grænser

•

Jægersoldater og teambuildingfirmaer taler ofte om comfort
zone, stretch/learning/risk zone
og twilight/anxiety/panic zone

•

Psykologer taler næsten aldrig
om at overskride ansattes
grænser som vejen til personlig
udvikling

•

Når du kan overskride den og
den grænse, hvilke andre, langt
mindre truende forhindringer
kan du så ikke overskride?

dê‹åëÉê

dê‹åëÉê

•

Det er frivilligt at deltage i øvelsen!

•

Rejs dig op

•

Hils på tre personer ved at give dem hånden …
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•

Medarbejdere fra PMI ”udviklede” nogle af TeleDanmark
Forlags ansatte med gestaltterapeutiske metoder

•

Én blev indlagt med en psykose, og en anden forsøgte selvmord

•

I alt fik tre ansatte mén, og PMI
måtte efterfølgende betale erstatning

•

Skal man købe personlig udvikling til sig selv og andre, bør
man være ekstra varsom med
valget af udbyder

•

Ikke alle har den rette etik eller
uddannelse

pâê‹âÉâëÉãéÉä

bíáâ

22

•

Etik kommer af det græske ord
ēthikós, som betyder sædelig.
Det er afledt af ordet ēthos, som
betyder sædvane eller sæder.
Etik er læren om det ene menneskes rette optræden over for det
andet

•

Moral kommer af det latinske ord
mōrālis, som også angår sæderne

•

Der er ikke nogen etisk facitliste
- kun etiske retningslinjer

•

Gør etiske overvejelser til en naturlig del af arbejdet

bíáâ=çÖ=ãçê~ä

o~Ñ~ÉäI=pâçäÉå=á=^íÜÉå
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•

Hvad er god stil i forbindelse
med personlig udvikling?

•

Hvad bør hensigterne være?

•

Hvilke konsekvenser bør der
skabes for andre?

•

Hvordan bør der drages omsorg
for de involverede personer?

•

Hvilke særlige hensyn skal
tages?

bíáëâÉ=çîÉêîÉàÉäëÉê

bíáëâÉ=çîÉêîÉàÉäëÉê

•

Gå sammen tre og tre

•

Diskuter spørgsmålene på den foregående slide

•

Bagefter samler vi op i plenum
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•

”Psykologer arbejder med
udgangspunkt i faglig viden, der
er baseret på forskning og underbygget erfaring”

•

”Psykologen arbejder i overensstemmelse med videnskabelige
principper […]. Psykologen tilegner sig viden om den videnskabelige og professionelle udvikling inden for sit arbejdsområde”

•

”Psykologen tager ansvar for
den videnskabelige og professionelle virksomhed, herunder
den etiske standard […]”

•

”Psykologen tilstræber at fremme sin personlige faglige integritet inden for forskning […]”

•

”De kognitive principper bygger
på videnskabelige undersøgelser og begrebet evidens inden
for psykoterapiforskning. Via
det videnskabelige fundament
har brugeren af metoderne garanti for, at der er tale om efterprøvede og fagligt validerede
metoder”

•

”Den kognitive terapi […] er
den behandlingsform, der har
opnået det hidtil bedste resultat
i forhold til personlig udvikling”

•

Der er ikke megen litteratur, der
støtter brugen af kognitive metoder i forhold til præstationsforbedringer

bíáëâÉ=éêáåÅáééÉê=Ñçê=
åçêÇáëâÉ=éëóâçäçÖÉê

c~äëâ=î~êÉÄÉíÉÖåÉäëÉ\

Irene Henriette Oestrich
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•

Diskuter følgende spørgsmål med din sidemand

•

Hvad taler for og imod, at personlig udvikling bør foregå på et
forskningsbaseret grundlag?

•

Bagefter diskuterer vi i plenum

eçï=íç=Öç=çå
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léëìããÉêáåÖ
•

Individuel øvelse

•

Opsummer dine mål, formål, udviklingspunkter, midler og
antagelser

•

Det, du skriver, er kun til personlig brug

•

Bagefter diskuterer vi i plenum, hvordan du kommer videre
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eî~Ç=í~ÖÉê=Çì
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•

Hvad har du hæftet dig ved,
som du kan tage med hjem?

•

Hvad kan du bruge det til?

•

Hvad skal der helt konkret til,
for at du kan bruge det, du har
lært?

•

Hvem kan hjælpe dig, og hvad
kan du helt specifikt bede dem
om hjælp til?

•

Hvad er det første skridt, du
kan tage for at komme i den
ønskede retning?

•

Hvilke spørgsmål har du nu?
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•

Ønsker du at arbejde med din egen personlige udvikling, kan du
overveje at starte i coachingforløb

•

Kontakt Ebbe Lavendt på 4044 4366 eller el@reframe.dk for at
høre mere.

•

Se eventuelt: www.reframe.dk/coaching.html
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