Morgenmøde 8. oktober

Program
●Velkomst
v./ André Omø Agerholm
●Introduktion til SDI
v./ Christopher Beck og Tine Hessner
●Det motiverende værdisystem (MVS)
●ØVELSE
●Udlevering af rapport – personlig kortlægning
●Kort pause
●Værdier under pres i konflikter
●ØVELSE
●Afrunding v./André Omø Agerholm

Elias H. Porter, Ph.D.
§Anerkendt psykolog, kollega med Carl Rogers
§Forfatter til Introduction to Therapeutic Counseling
and Manpower Development
§Ophavsmand til Relationship Awareness Theory
§Inspireret af: Sigmund Freud, Erich Fromm
§Udviklede SDI
§BLÅ MVS (Uselvisk-Omsorgsfuld)

“Ikke et værktøj om dig, men til dig”

Elias H. Porter
1914 - 1987

Det overordnede mål
– hvorfor SDI?
Alle mennesker ønsker at føle sig værdsat
Selvværdet kan styrkes ved:
• at man anerkender sig selv,
• at man får anerkendelse fra andre
… for det man ønsker at blive værdsat for.

Relationship Awareness Teorien
Teorien beskriver en
persons motivation i
relation til andre under
to forudsætninger:
•
•

Når alt går godt
Når man møder
modstand eller
havner i en
konfliktsituationer

4 antagelser…
1. Adfærd styres af motivation
2. Motivation ændres ved
konflikt
3. Hvis vi overdriver vores
styrker, kan de bliver
oplevet som svagheder
4. Vores personlige filtre
påvirker vores opfattelse
af andre

Adfærd & Motivation
Adfærd:
…det, du gør
Motivation:
…hvorfor du gør det

Det Motiverende Værdi System
MVS er et rimelig konstant sæt af værdier, som
danner grundlaget for:
• Hvorfor vi handler som vi gør
• Hvorfor noget er vigtigt for os, og noget andet
er ligegyldigt
• Vores opfattelse og vurdering af os selv
RAT-teorien fokuserer på en persons mest sandsynlige motivation
for at vælge en bestemt adfærd fra et bestemt sæt af adfærdsstile.
Således er både tidligere adfærd + motivation + kontekst afgørende
for vores forventede adfærd

Det motiverende værdisystem
- En tur rundt I trianglen

Uselvisk - Omsorgsfuld- BLÅ
Værdsat relationsstil
Ø At være åben og modtagelig for
andres behov
Ø At søge løsninger for at hjælpe
andre
Ø At forsøge at gøre livet lettere for
andre
Ø At undgå, at være en byrde for
andre
Ø At sikre, at andre når deres
udviklingsmuligheder
Ø At sikre, at andre bliver værdsat
Ø At forsvare andres rettigheder

Finder det vigtigt med andres udvikling. Fokus på,
beskyttelse og omsorg.

Selvsikker-Dirigerende - RØD
Værdsat relationsstil
Ø At konkurrere om mandat, ansvar
og lederposition
Ø At være overtalende
Ø At være opmærksom på muligheder
Ø At kræve ret til fortjent belønning
Ø At stræbe efter øjeblikkelig handling
Ø At acceptere udfordringer
Ø Risikovillighed
Ø Konkurrenceorientering

Fokus på opgaver. Prioriterer organisering af
mennesker, tid, penge og andre ressourcer højt

Analytisk-Selvstændig - GRØN
Værdsat relationsstil
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

At være objektiv
At have ret
At være principfast
At have kontrol over sine følelser
At være praktisk
At være forsigtig og omhyggelig
At være fair
At være beslutsom
At være alvorlig
At være sin egen dommer
At være sig selv
At tænke før man handler

Finder det vigtigt at forsikre sig om, at tingene er gennemtænkte,
at der skabes og opretholdes meningsfuld orden

Fleksible–Sammenholdende - Centrum
Værdsat relationsstil
Ø At være interesseret i, hvad andre
tænker og føler
Ø At have et åbent sind
Ø At eksperimentere med forskellige
adfærdsstile
Ø At have mange relationer
Ø At blive betragtet som fleksibel
Ø At ”høre til”

Viser interesse for gruppens medlemmer, og for
deres tilhørsforhold til gruppen.

Omsorgsfuld – Dirigerende BLÅ- RØD
Værdsat relationsstil
Ø Aktivt at søge muligheder for at
hjælpe andre
Ø At overtale andre, for at sikre
udvikling af deres potentiale
Ø At være åben for forslag om at
skabe gode betingelser for andre
Ø At skabe begejstring, og få støtte til
at tackle forhindringer
Ø At medvirke til at skabe resulater

Er interesseret i andres udvikling og udviser ansvar for
andre via sin opgaveløsning og lederskab

Retskaffen–Konkurrerende - RØD-GRØN
Værdsat relationsstil
Ø At sørge for rationelt
lederskab
Ø Være i stand til at vurdere
risici og muligheder
Ø At være beslutsom og
udfarende
Ø At udfordre modstand
gennem en hensynsfuld
fremgangsmåde og strategi

Lægger vægt på intelligent resultatorientering,
retfærdighed, ledelse, orden og fair play i konkurrence.

Forsigtig–Støttende - BLÅ-GRØN
Værdsat relationsstil
Ø Sikre andres velbefindende
gennem effektive processer
Ø Tilbyde hjælp til at gøre
andre mere selvhjulpne og
uafhængige
Ø Støtte aktiviteter, der fører til
vækst
Ø At kæmpe for fair principper

Fokus på, at både man selv og andre bliver
selvhjulpne. Vigtigt at være støttende og retfærdig.

ØVELSE: Adfærd, der matcher MVS
Gå til det MVS du umiddelbart genkender…
1. Hvilke kriterier/præferencer ligger til grund for
valg af bil / TV?
2. Hvordan påvirker MVS en læges adfærd på
stuegang?
3. Hvordan påvirkes en forhandlers adfærd ved
en lønforhandling af hans MVS?
4. Hvilken virksomhedskultur værdsættes af de
forskellige MVS?
5. Tiltrækker din virksomhed/afdeling personer
med en bestemt MVS?

Hvad menes med konflikt?
Konflikt er en reaktion på at ens selvværd er truet.

Mennesker er parate til
at forsvare det, som er
vigtige for dem.
(Konflikt udløsere)

Når vi oplever personer
i en konflikt, bliver vi
opmærksom på, hvad
der er vigtigt for dem.

Indre oplevelse i konflikt
KONFLIKT
STADIER

FOKUS
PÅ

1

Mig selv
Problem
Andre

Simpelthen at
Simpelthen at tage Simpelthen at være
tilpasse sig andres
udfordringen op
klogt forsigtig
behov

2

Mig selv
Problem
Andre

At give op og lade
modstandere få
deres vilje

At måtte bekæmpe
modstandere

At prøve at slippe
væk fra
modstandere

3

Mig selv
Problem
Andre

At opleve et
fuldstændigt
nederlag

At måtte kæmpe
for livet

At måtte trække sig
helt tilbage

BLÅ

RØD

GRØN

Synlig adfærd i konflikt
KONFLIKT
STADIER

FOKUS
PÅ

BLÅ

RØD

GRØN

1

Respondere

Mig selv
Problem
Andre

Tilpasse sig til
andre

Tage udfordringen
op

Være forsigtig
og reflekterende

2
Indsnævre

Mig selv
Problem
Andre

Overgive sig på
visse betingelser

Kæmpe for at vinde

Trække sig tilbage
og analysere

3
Forsvare

Mig selv
Problem
Andre

Overgive sig
betingelsesløst

Kæmpe for at
overleve

Trække sig tilbage

Klog på konfliktforståelse
Hvad kan udløse en konflikt for jeres MVS?
• I stadie 1: Hvordan reagerer vi? Hvad føler vi?
Hvad er det vi ønsker? Hvad er OK hhv. ikke-OK
behandling af os?
• I stadie 2: Vi gør…Vi føler… Kom os i møde ved…
• I stadie 3: Vi gør…Vi føler…

Oversigt over personlige styrker
Personlige styrker er den
adfærd…
Ø
Ø

Vi vil anerkendes for
Vi bliver bekræftet i, og
faktisk anerkendes for,
af andre.

§En personlig styrke er en adfærd,
som forstærker selvværdet hos en
selv og andre.
▼ Oversigten viser, at vi
benytter os af styrker, der
kobler til flere farver end
vores MVS, hvis vi føler at
de understøtter vores eget
og/eller andres selvværd.
▼ Oversigten fremhæver de
bidrag vi yder, og hvordan vi
prioriterer dem.

Overdrevne styrker
En overdreven styrke er den adfærd, som
vi har til hensigt at bruge som en styrke
MEN
som i situationen ikke bliver værdsat af andre

”At håndtere sine
styrker”
Udfyld sidste
side i rapporten –
og fortæl om det
til andre…

Tak for i dag!
Tine Hessner er
certificeret SDIkonsulent med
mangeårig erfaring
med udvikling af
offentlige
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teams,
projektledere og
ledere. Tine er en
dygtig og
inspirerende
formidler –
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tilknyttet DTU som
+45 41 19
ekstern lektor.

www.potential.dk

Christopher Beck, Partner at Potential.
Expert in Assessment Tools since 1997.
Representing Belbin Associates and
Personal Strengths in Denmark and
SalesKey Solutions in Europe.

