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FORANDRINGER MED
ARBEJDSGLÆDE & GODE RESULTATER

Medvind på vejen fra fortiden via nutiden ind i  fremtiden

Hvem er jeg? 

Cand. psych. 
Foredragsholder 
Strategisk rådgiver

Specialer indenfor: 

positiv psykologi, POS & POB 
kommunikation, teamsamarbejde 
og ledelse

★ Henrik Leslye, henrikleslye.dk

Hjernens tre lag
Neocortex
Rationalitet og analyse

Det limbiske system
Følelser, fornemmelser og vanetænkning

Krybdyrhjernen
Instinkt og sansninger
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Hjernens 2 systemer
System 2
Rationalitet og analyse

System 1
Følelser, fornemmelser og vanetænkning

Hvor mange dyr af hver slags

havde Moses med på Arken?
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Et rundboldbat og en bold koster 110 kroner.

Battet koster 100 kroner mere end bolden.

Hvad koster bolden?

& de 7 Egobehov
FORANDRINGER

De syv g r u n d b e h o v

1.Behovet for domæne

2.Behovet for relationer og tilknytning

3.Behovet for indflydelse og magt

4.Behovet for struktur og orden

5.Behovet for kompetence og status

6.Behovet for rimelighed og retfærdighed

7.Behovet for tryghed
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Almindelige reaktioner ved forandringer

FornægtelseDet berører ikke mig. 
Sidste gang blev det ikke 
til noget

Vrede

Uro/frygt

Apati

Sorg

Accept

Forhandling

Omstilling

Engagement

I tager fejl! 
Det er et forkert tidspunkt /
en forkert måde

Hvordan ser fremtiden ud? 
Beholder jeg mit job?

Jeg orker ikke at engagere mig. 
Jeg kan alligevel ikke påvirke noget

Det er frygteligt, at vi ikke fik lov at forsætte som før. 
Har vi virkelige været så unyttige?

OK, nu er det sådan. 
Vi må få det bedste ud af situationen

Hvad får jeg ud af 
det? Hvad får vi ud 
af det?

Sætter nye mål

Let’s go!

Forandringer, der kræver meget af de involverede, har tendens til at følge 
en bestemt udviklingsmodel:

Kilde: Jette Skeem, John Fisher og David Savage (Elisabeth Kübler Ross)

Almindelige reaktioner ved forandringer 
Forandringer, der kræver meget af de involverede har tendens til at følge 

en bestemt udviklingsmodel

Growth & Fixed Mindset

Growth & Fixed Mindset

1. Behovet for domæne

2. Behovet for relationer og tilknytning

3. Behovet for indflydelse og magt

4. Behovet for struktur og orden

5. Behovet for kompetence og status

6. Behovet for rimelighed og retfærdighed

7. Behovet for tryghed
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Hjernen & RAS
• Avanceret problemløsning
• Samarbejde og hensyn
• Langsigtet perspektiv
• Kreativ tænkning


