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Bevar roen – både når det er koldt og når det er varmt



Fem essentielle færdigheder til samarbejde på tværs
- De kan alle læres, trænes og beherskes

2 Sandfærdighed/åbenhed

Ansvarlighed

4Bevidsthed 5

& Forhandling

Samarbejdshensigt

1

Problemløsning

3



Det er vigtig at kunne bemærke forskellen i nuet
- Bagefter er det let … ”min hjerne var et andet sted”

Grøn Zone Rød Zone



Karakteristika, der hjælper til at bemærke forskellen

• Konkurrerende/Fjendtlig

• Kortsigtet

• Forsvarende 

• Søger at vinde – Selv

• Følelsen af kamp

• Bebrejdende

• Reaktiv - Rigid

Rød ZoneRød ZoneRød ZoneRød Zone

• Samarbejdende

• Langsigtet

• Søger gensidig succes

• Ser andre som partnere

• Søger løsninger

• Bebrejder ikke

• Åben, nysgerrig og fleksibel

• Søger at forstå

Grøn ZoneGrøn ZoneGrøn ZoneGrøn Zone

- arbejdspladser og mennesker er sjældent kun enten det ene eller det andet sted



Kompetent lytning er en Super Power!

-1: Jeg bemærker ikke, at du vil tale med mig

0: Jeg lader som om at jeg ikke hører hvad du siger. Jeg undgår dig

1: Jeg hører ikke hvad du siger, men lader som om jeg lytter

2: Du tager fejl. Du skal ikke føle eller tænke sådan som du gør …

3: Nej, nu skal du høre … (kidnappe samtalen)

4: Sig noget mere – jeg vil gerne forstå …

5: Forstår jeg dig rigtigt at …?

Lytte-niveauer

√



6 typiske forsvarsattituder
Hvor god er du til at mærke dig selv indefra? Hvor god er du til at se dig selv udefra?

KRITIKER – du tager fejl (tumpe) jeg ved bedre …

OFFER – jeg kan ikke gøre for det  - stakkels mig …

HJÆLPER – bare rolig … jeg fikser det …

MASOCHIST – min fejl, jeg burde have …

KRÆVER – gi’ mig mere og mere (opmærksomhed, feedback etc.)

BENÆGTER – der er da ikke noget problem …?!

Alle kan falde i – det blokerer ofte for en god problemløsende samtale



• Neocortex (kognitiv og rationel)

• Planlægning, analyse af 
sammenhænge, matematiske
processer, statistik, abstraktion, empati

• Krybdyr hjernen (Angst og Frygt)
• Angrib; Flygt; Spil død

• Limbiske System (Følelser)
• Amygdala; mønstre; automatiske 

frygtreaktioner

• Håndterer følelsesmæssig 
kompleksitet– tiltrækning; sympati
og kærlighed

Hjernen er en kompleks kommandocentral!



Enhver ønsker at føle sig: Betydningsfuld Kompetent Afholdt

Både frygt og følelser påvirker
vores adfærd vedrørende:

Inklusion Kontrol Åbenhed

Til en vis grad frygter
alle at blive:

Ignoreret Ydmyget Afvist

Det er vigtigt at du tænker over andres følelser
Udlev dit lederskab så andre undgår at føle sig ignoreret, ydmyget eller afvist

(FIRO modellen af Will Schutz)



Kunsten er at skabe et 
trygt rum, hvor alle kan 

være psykologisk fleksible 
og besøge hinandens 

perspektiver


