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Trenere og coacher…

… vil lære minst 10 øvelser som de kan bruke sammen med persolog® Personprofil.

… kan tilpasse øvelsene for ulike tema.

… vil lære øvelser som virker godt sammen med sine egne deltakere. 

… vil få stort utbytte fordi øvelsene enkelt kan reproduseres.

… lærer gjennom å prøve selv.

Mål med seminaret
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1.  Bli-kjent-øvelse: fire kategorier

Basert på en mal/ide fra Axel Rachow

Hvert hjørne i rommet blir tildelt ett av fire begreper som deltakerne selv velger å slutte seg til. 

Deltakerne står i midten av rommet. Treneren uttaler fire begrep relatert til et spesifikt emne. 
Når treneren setter navn på hvert begrep, indikerer han/hun samtidig tydelig hvilket av de fire hjørnene det 
tilhører. Deltakerne beveger seg til det hjørnet i rommet som de selv tenker passer dem best/er det mest 
tiltrekkende/ eller er mest interessant. 

Treneren gjør et poeng ut av deltakernes ulike posisjoner, og fortsetter deretter med å uttale fire nye begre-
per/termer. Deltakerne reposisjonerer seg selv i henhold til dette. 

Beskrivelse:

 

Variasjoner:

 1. I stedet for å uttale enkle begreper, formuler teorier om emnet. 

2. Intervju: Seminarlederen spør en person i hvert hjørne hvorfor de valgte det hjørnet.   

3.  Etter at alle har kommet på plass i hjørnene, diskuterer deltakerne i 1-2 minutter hvorfor de valgte akkurat 

dette spesielle hjørnet (i dette tilfellet bør seminarlederen redusere antallet tema totalt sett). 

Notis: 

Velegnet for større grupper eller grupper som ikke er vant til å gjøre øvelser.

Det går an å velge begreper som passer til det overordnede temaet for samlingen. 

Metafor: 

Undersøkelse– Oppdeling– Assessment Center 

Materiell  Varlighet  Gruppe/Tempo   Innhold 
* muligvis objekter for å  10 to 20 min.   alle i rommet    bii kjent med hverandre 

markere hjørnene i rommet  (lengre ved diskusjon)   10 til 150 deltakere   oppfatte 

      moderat    vurdere 

      tempo    dele 

          forestillinger
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1.  Bli-kjent-øvelse

Skottland Ibiza Mongolia Las Vegas

Hva var eller er din posisjon 
i søskenflokken?

Eldst Yngst I midten Enebarn 

Min erfaring med trening er 
mest relatert til…

Salg Ledelse  Team Noe helt annet

Forberedelse– 
Mine egne dokumenter

Mesteparten av forberedel-
sene mine er gjort i siste 
øyeblikk 

Jeg har ofte forberedt mer 
enn jeg trenger

Jeg har ekstremt velorgani-
serte handouts, etc  

Jeg trenger ikke ta meg av 
dokumentene selv

Aktivitet– Etter en dag med 
trening …

Er jeg ganske lei Hviler jeg i en halv time Drar jeg på joggetur eller 
deltar i en annen fysisk 
aktivitet

Starter jeg på neste skift

Angående bruk av lek/ 
kreative elementer i 
trening…

Har jeg liten eller ingen 
erfaring

Jeg bare irriterer deltakerne 
mine

Erfarer jeg positive endrin-
ger i gruppen

De gjør jobben min virkelig 
artig

Hva er det viktigste for deg 
i dette seminaret?

Få tak i nye ideer til jobben 
min

Lære sammen med 
kolleger

Få informasjon som jeg 
ellers ikke ville fått del i

“jeg kommer meg ut fra 
kontoret”

Eksempelspørsmål i fire kategorier for bli-kjent-øvelsen: Fire kategorier
 

1.  Ferie:

I den første kategorien gir det mening å la deltakerne få litt tid til å introdusere seg selv for gruppen.

Spørsmål: Hvorfor valgte du dette reisemålet?

2.  Familieposisjon:

Eldst: Hvilke ferdigheter har du tilegnet deg ved å være «den eldste» i flokken?

Enebarn: Har du savnet noe? Følte du deg annerledes eller spesiell?

Yngst: Hvilke fordeler har du hatt?

I mellom: Hva var fordelene med sammensetningen av søskenflokken?
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2.  Introduksjonsøvelse 

Innledende ideer for å håndtere klagende/uengasjerte deltakere:

 1.  Syte/sutreøvelse:

Hver deltaker får utlevert en «sutreklut» og anledning til å beklage seg i nøyaktig ett minutt; alt de sier i løpet 
av dette minuttet kan ikke gjentas resten av dagen.

2.  Kraft i stein:

Hver person får 10 steiner; disse stenene står for 100% oppmerksomhet. Hver person kan legge frem steiner 
i forhold til hvilken prosent de er oppmerksomme i øyeblikket. Eventuelt kan de forklare hvorfor de valgte ak-
kurat den prosenten oppmerksomt nærvær, og om det er av profesjonelle eller private årsaker.  
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3.  Gjøre ulikheter i atferd tydelig

Beskrivelse:

 Vi skal nå gjøre en øvelse for å demonstrere at vi alle viser ulike typer atferd og har ulike reaksjoner/prefe-
ranser for hvordan vi oppfører oss. Vær snill å gå til midten av rommet og still opp på en rekke med en arm-
lengdes avstand til personen foran deg.

[Om mulig, bør du gjøre denne øvelsen ute. Du trenger et rom som er minst 10 meter langt for en seminar-
gruppe på 15 deltakere. En tom parkeringsplass eller inngangspartiet på et hotell er ideelt. Gi deltakerne et 
par minutter til å komme på plass. Sjekk ut at alle deltakerne har forstått dine instruksjoner om hvordan de 
skal stå. Forsikre deg om at alle deltakerne står støtt i en avslappet posisjon. Du kan intensivere øvelsen ved 
å spørre deltakerne om å lukke øynene og senke hodet mot brystet. På denne måten sikrer du at hver del-
taker gjør sine egne beslutninger. Se til at alle deltakerne føler seg trygge og sikre, og at alle skadeforebyg-
gende tiltak blir fulgt (tenk HMS).]

[Gi deltakerne et minutt til å falle til ro.]

Så gir du dem de følgende instruksjonene:

Jeg vil nå si to og to ord ord, og fortelle deg om du skal flytte deg til høyre eller venstre. Du bestemmer selv 
hvilket ord som passer best for deg, og så flytter du deg ett skritt til høyre eller venstre basert på den retnin-
gen jeg sa.

For eksempel, sier jeg: “Ta ett skritt til høyre hvis ordet «energisk» passer på deg. Gå til venstre om karakteris-
tikken «avslappet» passer deg.” Bli stående hvor du er, og beveg deg igjen etter at jeg har sagt neste ordpar. 
Gjør dette for hvert ordpar jeg sier.

[Ord:]

 [pek til høyre]  [pek til venstre]

1.  energisk eller avslappet

2. konkurrerende eller  støttende

3. sosial eller vennlig

4.  analytisk eller intuitiv

5. rask eller reflektert

6.  underholdende eller empatisk

7. impulsiv eller rolig

8. overraskende eller forutsigbar

9. sindig eller tradisjonell

10. utfordrende eller tankefull
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3.  Gjøre ulikheter i atferd tydelig

[Etter at du har lest alle ordparene, be deltakerne om å åpne øynene og se hvor de står i rommet. Gjør deltakerne 
bevisst på hvor forskjellig de som gruppe oppfattet og responderte på begrepene. Gjør et poeng ut av at vi alle 
viser forskjellige typer atferd og at det er viktig å forstå både vår egen adferd og andres atferd for å vite hvordan vi 
skal respondere mest mulig effektivt på andre.]

Kan finnes i Trenerhåndbok Del 2 , Side 63
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4.  Personlighet i aksjon (variant II)

Atferdsforskjeller: Kortspillet “I aksjon” (20 min)

[Kortspillet «I aksjon» er en oppvarmingsøvelse som er tilgjengelig fra persolog. Spillet inneholder 52 kort knyttet til 
atderdsdimensjonene Dominerende, Interaktiv, Støttende og Kvalitetssøkende. Spillet er valgfritt. Det passer godt for 
grupper, team og ledere.]

Nå skal vi gjøre en øvelse som demonstrerer de ulike typene atferd.

[Fjern de fire kortene med atferdstendensene (dominerende, interaktiv, stabil, kvalitetssøkende) sånn at spilles kan 
spilles med 52 kort. Stokk kortene godt, og del ut seks kort til hver deltaker.]

Hver av dere har seks kort. Sorter kortene etter hvordan de best beskriver deg, hvordan du er og hvordan du ser på 
deg selv. Legg dem i rekkefølgen fra «beskriver meg best» til «beskriver meg dårligst». Velg ut det kortet som beskri-
ver deg best og legg det med «ansiktet ned» på bordet eller stolen. Nå sitter du igjen med fem kort på hånden som 
beskriver deg på ulike måter. Reis deg opp og vandre rundt i rommet. Introduser deg selv for de andre deltakerne og 
bytt kort med dem, sånn at du til slutt har fem kort på hånden som beskriver deg godt.

[Gi deltakerne noen minutter til å bytte kort.]

Har hver av dere nå fem kort som beskriver deg selv rimelig bra? Nå velger du ut de to kortene som beskriver deg 
selv dårligst, og legger dem med «ansiktet opp» på bordet. Dersom du nå ser et kort som noen andre legger fra seg 
som passer deg bedre enn et av dem du selv har på hånden, kan du legge fra deg et kort og velge et nytt. Til sist 
skal du ende opp med kun tre kort på hånden som du føler beskriver deg best.

[Gi deltakerne et minutt eller to til å bytte kort. Samle inn alle ubrukte kort.]

Kan finnes i trenerhåndbok del 2, side 63
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5.  Plakatøvelse 

Plakatøvelse 1: 

For virkelig å internalisere de fire atferdsdimensjonene, skal deltakerne komme opp med slagord, klistremerker, 
sanger, oppskrifter, t-skjorter, heiarop, etc for å beskrive hver atferdsdimensjon. 
Deltakerne kan også bidra med sine egne kreative ideer for å representere sin atferdsdimensjoner.

  En oppskrift for Dominans

  Et slagord for Kvalitetssøkende

  En skål for Interaktivitet

  En sang om Stabilitet

Plakatøvelse 2: 

Spør gruppen om ordtak som er typiske for hver atferdsdimensjon. 
For eksempel:

  Bedre å hoppe i det enn å krype i det. 

  To hoder (eller tre eller fire) er bedre enn ett.

  Du fanger flere fluer med honning enn med eddik. (Godt åte fanger fin fisk)

  Hvis det er meningsfullt å gjøre noe, er det mening i å gjøre det skikkelig.

Kan finnes i Trenerveiledningen del 2, side 101
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Introdusjon til konseptet med styrker (45 min)

6.  Sette på merkelapper 

Mål:

 Øvelsen vil hjelpe deltakerne å …
  Bruke spørsmål for å lære atferdsspråket
   Bli familiær med/bedre forstå konseptet atferdsstyrker og svakheter (Erich Fromm). 
  Bli kjent med overdrivelsene som er knyttet til styrkene.
  Kategorisere styrker og svakheter i henhold til atferdsdimensjonene D, I, S,og K

Beskrivelse:

 1.  Forberedelse:Dersom du har flere enn 10 deltakere: Del inn deltakerne i grupper på minimum 
5, men ikke flere enn 10 deltakere Skriv ned «styrkene» til de fire atferdsdimensjonen på like mange Post-it 
lapper som det er deltakere i gruppen. 
Alle Post-it lappene i hver gruppe skal ha samme farge (se Fig. 1).

Lag et flipoverark (se forslag) for hver gruppe. Fordel flipoverarkene utover rommet.

2.  Oppgave og gjennomføring:Øvelsen har to deler.

Del A: Fest en Post-it-lapp på pannen eller ryggen til hver deltaker uten å la dem se hva som er skrevet på den.

Hver deltaker har nå en Post-it-lapp med en atferdskarakteristikk enten på pannen eller på ryggen. Deltakerne 
forsøker å finne ut hvilket adjektiv som er skrevet på sin Post-it-lapp ved å spørre spørsmål som kun kan be-
svares med ja eller nei.

Deltakerne går rundt i rommet til de andre deltakerne og spør for eksempel: «Beskriver ordet en ekstrovert 
tendens?» eller »Hører denne karakterisitikken til i den interaktive dimensjonen?» etc. Hver gang et spørsmål 
blir besvart med «nei», må spørsmålsstilleren fortsette til en annen deltaker.

Når deltakerne finner ut hva deres karakteristikk er, går de til flipover-arket og fester Post-it-lappen på venstre 
side. Det avslutter del A av øvelsen for disse deltakerne.

Del B: Nå har alle flipover-arkene fått Post-it-lapper på venstre side. I gruppen, skal deltakerne komme til en 
felles avgjøresle om hvilken atferdsdimensjon hvert adjektiv tilhører. Så skal gruppen bestemme seg for en 
overdrivelse (svakhet) for hvert adjektiv og skrive dette opp på flipover-arket. I den følgende diskusjonsrunden 
snakker deltakerne om hva de har lært.

Dette fullfører øvelsen.

Bruksområder:

  I personlighetstrening, som en dybdeøvelse for oppdagelsestrinn 1 «Forstå atferdsdimensjonene» i persolog® 
Personprofilen; for å introdusere konseptet styrker/svakheter; for å starte en tilbakemeldingsøvelse.

Variasjoner:

  Den samme øvelsen kan gjøres med atferdsmessige svakheter. Dette kan bidra til å systematisere diskusjo-
ner, kan lede til samtale med tilbakemeldinger, og passer godt i konfliktseminarer.

 Etter at alle deltakerne har funnet ut hva sine atferdskarakteristika var, kan de deles inn i grupper i henhold til 
atferdsdimensjonene D,I,S,og K. Hver gruppe får oppgaven med å tegne et flagg for sin atferd.
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6.  Sette på merkelapper

Forslag til styrker og svkheter for 
merkelapp-øvelsen:

Atferdsstyrker Atferdssvakheter Atferdsstil 
  pågående   arrogant D 
  entusiastisk   teatralsk I
  oppdager feil   leter etter feil K
  kommunikativ   pratsom I
  tradisjonell   vanskelig S
  dominant   dominerende D
  inspirerende   manipulerende I
  pålitelig   forutsigbar S
  vennlig   underdanig S
  analytisk   anklagende K
  interessert   nysgjerrig I
  søker harmoni   avhengig av harmoni S 
  rolig   stille K
  selvsikker   selvpromoterende D 
  presis   pirkete K
  spesialisert   sta K
  formell   reservert K
  direkte   aggressiv D
  delegerende   kontrollerende D
  får ting gjort   selvoppofrende S
  tålmodig   utnyttbar S
  bryter regler   rebell I
  leken   kaotisk I
  målorientert   fastlåst D

Kommentar:

 Det må være tilstrekkelig plass i rommet slik at deltakerne fritt kan bevege seg rundt.
Som seminarleder, forsikre deg om at kun spørsmål som kan besvares med «ja» eller «nei» blir stilt. 
En viktig regel er at de som blir spurt må gi et svar. Ingen får lov til å villede intervjueren ved bevisst å gi et feil 
svar. Ingen får lov til å kommentere personen som har på seg Post-it-lappen. Øvelsen skal alltid ses på som et 
spill, og det skal ikke gis noe uformell feedback underveis.
Planlegg med rundt 40 minutter til øvelsen for 10 til 24 deltakere.

Vurdering:

 For fortsettelse i seminaret.

   Deltakere kan gi sin Post-it-lapp til noen de tenker har denne atferdssstyrken. 
(Vennligst ikke gjør dette med svakheter).

   Introduksjon til Erich Fromms konsept med styrker/svakheter: En svakhet er aldri mer eller mindre enn en 
overdreven styrke

  Introduksjon til intensjon/atferd/konsekvens-modellen 

Administrative tips:

    Denne øvelsen passer også for større grupper.
   Materiell: tilstrekkelig antall merkede Post-it-lapper; markørpenner og ett flipover-ark per gruppe.
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6.  Sette på merkelapper

2. Variasjon 2 – Atferdsmessige svakheter:

    Tegn en linje nedover midten av et fliopver-ark Skriv «Svakheter» over venstre kolonne og «Styrker» over 
høyre kolonne.

   Del opp deltakerne i henhold til atferdsdimensjonene D, I, S, og K.  

   Gruppe D arbeider for gruppe S, og skriver atferdsmessige svakheter på flipover-arket. Gruppe I arbeider for 
gruppe K. Gruppe S for gruppe D, og gruppe K for gruppe I. Hver gruppe skal finne minst seks atferdsmes-
sige svakheter for den andre gruppen.

  Gruppene presenterer resultatene.

   Etter presentasjonen bytter deltakerne flipover-ark. Nå skal hver gruppe arbeide med «sitt eget» flipover-ark. 
Under «Styrker», skal hver gruppe skrive ned intensjonene eller styrkene som ligger bak de atferdsmessige 
svakhetene.

  Gruppene presenterer resultatene på nytt. 

  Denne øvelsen kan også være svært nyttig for livspartnere eller forretningspartnere.

Mål:

 Øvelsen vil hjelpe deltakerne å …

   Utvikle forståelse for hverandre

   Lære at en part i en konflikt ikke nødvendigvis gjør ting for å irritere dem, det er et resultat av atderdsmes-
sige intensjoner

  Utvikle språklige ferdigheter

  Introduksjon til intensjon/atferd/konsekvens-modellen 
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7.  Jeg kommer straks

Beskrivelse:

 Når vi arbeider sammen, vil det alltid forekomme misforståelser. 
Denne øvelsen vil tydeliggjøre ulike tålegrenser i forhold til oppfattelse av tid.

Gi hver deltaker en enkelt Post-it-lapp.

Skriv den følgende setningen på tavlen/flipover: «Jeg kommer straks»

Spør deltakerne om å skrive ned på Post-it-lappen det antallet minutter som umiddelbart faller dem inn når 
de ser setningen. Fest alle Post-it-lappene på flipover/tavler.

Tidligere erfaringer: Lappene har vanligvis en tid mellom med en gang og 45 minutter.

Spør deltakerne med den laveste tiden hva det betyr for dem når en kollega tenker at «jeg kommer straks» 
betyr 45 minutter, for eksempel. Nevn de ulike tidene som har kommet opp og spør personene i gruppen 
hvordan de føler om dette, hva de føler om å arbeide sammen, og hvordan de vil reagere. 

Denne øvelsen ble utviklet av trener Horst Haas.
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8.  Øvelse for å arbeide sammen 

Mål:

 Deltakerne skal lære om de 20 forskjellige atferdstendensene og utvikle konkrete strategier for å arbeide 
sammen.

Introduksjon:

Hver persons atferd har ikke bare én atferdsdimensjon i seg. Vi er ikke kun dominerende eller stabile. Vi viser 
alle sammensatte typer atferd. Det er viktig å tenke på personens reaksjonsmønstre. Det er den eneste må-
ten vil vil kunne være i stand til å behandle den andre personen rettferdig. Det er også derfor vi i det følgende 
skal se nærmere på de sammensatte atferdene vi ser i gruppen. Vi skal se nærmere på bestemte preferan-
ser og lære om forskjeller og likhetstrekk i hvordan vi handler. Gå til side 12 i persolog® Personfakttorprofil 
Kortversjon (Atferdsprofilen).  Der finner du oversikten over de 20 atferdsmønstrene. Bruk mønstertallet fra 
graf III som du bestemte på side 7 og gå til den aktuelle siden. Ler informasjonen for ditt mønstertall. Tenk 
gjennom i hilken grad beskrivelsen passer på deg.

Beskrivelse:

 Gruppeøvelse 1.  Atferdstendenser  

Del deltakerne opp i grupper i henhold til atferdstendenser. Det kan være inntil 20 grupper.

Forberedelsesfase (20 minutter):

   hver atferdstendensgruppe arbeider seg gjennom følgende spørsmål på et flipoverark: 
1.   Hvordan vi liker å jobbe. 

2.  Hvordan vi foretrekker at andre mennesker tilnærmer seg oss når de avbryter/forstyrrer oss i arbeidet.

3.  Hva «presser oss opp etter veggen».

   Presentasjon av resultater (20 til 100 min): 
gruppene presenterer resultatet for alle de andre gruppene. Når det er mange ulike grupper (8 eller flere), 
fungerer det bra å henge opp alle flipover-arkene. De henges opp rundt i rommet, og deltakerne går fra ark 
til ark og leser resultatene. Spørsmål som kommer opp underveis skal stilles til de respektive gruppene.

Gruppeøvelse 2.  Strategier for effektivitet

For den andre fasen, del deltakerne opp i smågrupper. Når du setter sammen disse gruppene, forsikre deg 
om at deltakerne i gruppen har ulike mønster for hvordan de tilnærmer seg oppgaver.



© 2015. © 2017. persolog GmbH. Alle rettigheter forbeholdes.  16

8.  Øvelse for å arbeide sammen 

De følgende kombinasjonene er ideelle:

1 med 23 – 32 – 234

2 med 4 – 43 – 134

3 med 12 – 24 – 123

4 med 2 – 24 – 123

12 med 14 – 34 – 134

13 med 21 – 23 – 32 

14 med 12 – 21 – 23

21 med 13 – 14 – 34

23 med 14 – 34 – 41

24 med 3 – 13 – 234

31 med 21 – 123 – 124

32 med 1 – 12 – 13

34 med 12 – 21 – 32 

41 med 3 – 23 – 234

42 med 3 – 4 – 43

43 med 2 – 42 – 234

123 med 14 – 13 – 41

124 med 31 – 34 – 41

134 med 13 – 24 – 42

234 med 1 – 12 – 124

Grupper kan kombineres. 

Ide: 
Forbered en liste over deltakerenes navn og mønstertall på forhånd. Bruk denne listen til å dele deltakerne inn i små 
grupper.

Forberedelsesfase (20 minutter): Bygge et tårn

La gruppene arbeide med følgende oppgave:

Bygg et tårn kun ved hjelp av 3 stk A4 ark og 20 cm med tape. Tårnet må kunne stå på egenhånd. 
Gruppen som bygger det høyeste tårnet og hvor alle gruppemedlemmene var involvert vinner. 

Etter denne fasen skal smågruppene bli enige om spesifikke regler for samarbeid for å kunne støtte hverandre bedre 
i fremtiden. Disse reglene blir presentert i plenum.

   Gruppearbeid (25 minutter)

   Presentasjon av resultatene



© 2015. © 2017. persolog GmbH. Alle rettigheter forbeholdes.  17

9.  Konstellasjonsarbeid “Team”

Beskrivelse:

 Praktisere samarbeid (15 min)

Et tema som ofte kommer til overflaten i dagens arbeidsliv er: Å mestre eller håndtere kompleksitet. Mange 
bedrifter i dag står overfor akkurat denne utfordringen og svaret er: Team som arbeider sammen i ulike kon-
tekster og med ulike oppgaver. Hvert team har ulike mål og oppgaver å takle, basert på teamenes hensikt. 
Medarbeidere kan på samme tid være medlemmer i flere forskjellige team og arbeidsgrupper og komme 
med ulike bidrag. Typen team, for eksempel et prosjektteam eller klassisk team, er ikke viktig. Det som er viktig 
er hvordan medlemmene i teamet arbeider sammen. 

Familien kan brukes som en modell for et fungerende team. Bevisst og ubevisst demonstrerer familier ef-
fektvitiet når de arbeider med prosjekter (ferier, flytting, utdannelse) hvor familiemedlemmer tar ulike roller så 
som leder, medarbeider, kritisk tenker, tekninker, informasjonsgiver eller administrator. 

For store, hierarkisk strukturerte bedrifter er det en stor utfordring å sette samen team. Det behøves bevisste 
planleggingsfaser som støtter teammedlemmene slik at de kan møte forventningene.

Arbeidsteam må:

1. Skaffe seg nye ferdigheter

2. Takle nye tekniske oppgaver

3. Bestemme og respondere på medarbeidernes interne behov

4. Forbedre støttesystemene

5. Ta hånd om administrative oppgaver

6. Raffinere arbeidsprosesser

7.  Bruke detaljert informasjon om kontrakter, konkurrenter og eksterne omstendigheter

8. Arbeide med kommunikasjon

For å være i stand til å arbeide på egenhånd, må teamene også være på linje med strategien i bedriften. 
Mål må utvikles og formuleres ut fra strategien. I en teambyggingsprosess må følgende defineres:

  Hensikt

  Mål

  Relasjoner

  Roller og oppgaver

  Arbeidsflyt
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9.  Konstellasjonsarbeid “Team”

Klargjøring av disse delene av prosessen hjelper team å planlegge hvordan de vil nå spesifikke mål, prioritere, 
organisere seg, koordinere arbeidsflyten og tenke gjennom og korrigere ting. 

Hvert teammedlem løser problemer, planlegger, tildeler oppgaver, og tar seg av HR-saker som fravær, og er involvert 

i utvelgelsen av passende teammedlemmer. 

For å forsikre at alt løper jevnt, får hvert teammedlem trening for å lære administrative, mellommenneskelige og 
tekniske ferdigheter som er nødvendige for samarbeid i team. 

Teammedlemmer kan bruke Oppdagelsestrinn 7 for å jobbe med en «sånn-er-det»-analyse i prosessen med relasjo-
ner i teamet; det er også mulig å bygge broer til underprosessene «Tildele roller og oppgaver» og til å se nærmere 
på arbeidsflyten i teamet.

Konseptet i oppdagelsestrinn 7 bruker transparens (gjennomsiktighet) som basis for vellykket teamsamarbeid. 

Nøkkelatferden er uthevet. Ulike typer atferd trengs for ulike typer teamoppgaver .

Individuelt arbeid: Personliggjøre «bygge arbeidsteam» tabellen (3 min)

Marker inngangstallet ditt (mønster) fra graf III i persolog® Personfaktorprofilen (side 9). Marker karakteristikkene 
du føler passer til deg og les informasjoneni tabellen for din atferdstendens.  

Gruppearbeid: Diskusjon (20 min)

Forbered tabellen på side 41 som et moderasjonsark. Deltakerne plasserer ut drops/knapper/etc på arket i henhold 
til sitt eget mønstertall fra graf III.  Begynn diskusjonen ved å spørre en av gruppemedlemmene om å snakke om 
seg selv og teamet. Diskuter med teamet hvem som fortsatt har utviklingspotensial og hvem som er i stand til å 
overta de nye karakteristikkene. Se på dette som en dynamisk prosess. 

Diskuter tema som gjensidig aksept og felles forståelse. Hold diskusjonen åpen sånn at alle teammedlemmer får 
muligheten til å snakke. 

Oppmuntre dem bevisst til å tenke på de andre gruppemedlemmene.

Diskuter også om teamet, slik det nå er satt sammen er i stand til å nå teamets mål og løse oppgavene. Se nær-
mere på hovedatferdene som finnes i teamet. 
Er noen av teammedlemmene isolert? Er det noen hovedatferdstyper som mangler i teamet som er nødvendige for 
å nå målene? Hvordan samhandler teamet?

Eksempler på nøkkelspørsmål:

  Hva er fordelingen av atferdstendenser i gruppen? 

  Er det en eller flere tendenser som dominerer? 

  Er det atferdsstiler som ikke er tilstede? 

  Hvilken/hvilke atferdstendenser har gruppen fortsatt behov for, for å arbeide med oppgavene sine? 

  Hvem burde inkluderes i teamet for å dekke dette området? 

  Har vi vurdert alle de kritiske suksessfaktorene?
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10. Hvordan planlegger jeg et innsalg (en customer pitch)? 

Mål:

    Å intensivere bruken av persolog® Personfaktormodellen når vi snakker med kunder en-til-en

   Å avdekke og betjene kundens behov

  Å reflektere over hvordan vi snakker med kunder og hvordan vi kan bli mer fleksible

Beskrivelse:

 Seminarlederen fester overskriftene (D-kunder, I-kunder, S-kunder, og K-kunder) på en tavle eller plasserer-
dem på arbeidsbord eller på gulvet innenfor en sirkel med stoler.

Kortene med de ulike fasene i salgssamtalen blir delt ut til deltakerne. Seminarlederen spør deltakerne om 
å tenke gjennom den naturlige sekvensen i en innsalgssamtale. Dette vil automatisk gi deg den andre kolon-
nen i tabellen (se figuren).

Nå skal vi planlegge de individuelle fasene i henhold til kundetype. Kortene blir kategorisert, og det oppmun-
tres til livlig diskusjon, for eksempel om de følgende spørsmålene: 

   Hva gjør du intuitivt som er nøyaktig det samme som blir foreslått her? 

  Hvilken tilnærming er ny for deg? 

   Har du kunder som du burde nærme deg på andre måter enn det du gjør nå? 

  Hvordan hjelper forståelsen av ulike kundetyper deg når du samtaler med kunder?

  Er det noe som mangler her (på bordet/tavlen)?

Variasjoner:

 Avhengig av tilgjengelig tid kan du også be deltakerne om å lage beskrivelsene på kortene selv. 
Manglende innhold viser ofte hvilke kundeytyper det er behov for å optimalisere flyten i samtalene med. 

Bruksområder:

 For mange emner finnes det allerede en oversiktstabell med innhold relatert til personlighetstrekkene D, I, S, 
og K (se ABC-boka). Denne øvelsen lar deltakerne utarbeide ett emne selv, uten at det på forhånd har blitt 
presentert for dem.

Sorteringsøvelse av Elisabeth Steffens, Sparkasse Hannover
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10. Hvordan planlegger jeg et innsalg (en customer pitch)? 
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I sjekklisten under, marker de fire begrepene du føler beskriver deg best.

Gå til fire andre deltakere og be om deres mening. Spør dem hvilke av de følgende karakteristikkene de ser i deg. 
Skriv navnet på personen på linjen for «Navn» og under skriver du inn de fire karakteristikkene som han/hun nevnte. 

❏  utadvendt ❏  bestemt ❏  selvsikker

❏  diplomatisk ❏  pratsom ❏  forståelsesfull

❏  beundringsverdig ❏  kritisk ❏  generøs

❏  glad ❏  omtenksom ❏  bekymringsløs

❏  modig ❏  humoristisk ❏  høflig

❏  myk ❏  forsiktig ❏  reservert

❏  traust ❏  balansert ❏  presis

❏  beskjeden ❏  sta ❏  eventyrlysten

11. Hvordan ser jeg meg selv/hvordan ser andre meg

3.  Navn:1.  Navn:

4.  Navn:2.  Navn:

Trenermanual Del 2, Side 129

Beskrivelse:
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12. Kort tilbakemeldingsøvelse

Variasjoner:

 Grupper på omkring 12 deltakere

Del ut Post-it-lapper til hver deltaker. Hver deltaker trenger en lapp per gruppemedlem. Deltakerne skal nå 
skrive en positiv tilbakemelding på hver Post-it for hver av de andre deltakerne. 

Alle deltakerne beholder Post-it- lappene de har skrevet.

Etter at hver deltaker har skrevet en Post-it-lapp for hver av de andre deltakerne, begynner tilbakemeldingen. 
For å starte, går deltakerne til hverandre og gir en kort tilbakemelding knyttet til en situasjon under dagens tre-
ning. Enten fester de lappen på den andre personen, eller de leverer den fra seg i hånden.

Dette fortsetter til hver deltaker har fått tilbakemelding fra hver av de andre deltakerne. 

For større grupper, del opp deltakerne i mindre grupper - men ideelt i de samme gruppene som har jobbet 
sammen den dagen.

Denne typen feedback på slutten av dagen løfter stemningen, og deltakerne går fra seminaret med en positiv 
opplevelse.
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m
est

over gjennom
snittet

under gjennom
snittet

m
inst 

1. liker å hjelpe mennesker som har behov

2. liker å være i senter for oppmerksomheten

3. viser respekt for regler og autoriteter

4. er veldig krevende mot seg selv

5. liker varierte oppgaver og aktiviteter

6. jobber kontinuerlig med oppgavene sine

7. har høy selvtillit

8. uttrykker seg selv godt og klart

9. liker å være sammen med andre mennesker

10. er sensitiv for personlig kritikk

11. er vanligvis veldig punktlig

12. fullfører oppgaven raskt

13. har velfungerende personlige relasjoner

14. ønsker å oppnå det eksepsjonelle

15. tilnærmer seg nye oppgaver forsiktig

16. har evnen til å redusere mellommenneskelige spenninger

17. er utmerkede kritiske tenkere

18. er fintfølende overfor andre menneskers behov

19. innrømmer ikke lett feil

20. mangler mot og selvtillit

13. Kunnskapstest

Beskrivelse:

 
Vurdere atferdsstiler
Ranger hver uttalelse i henhold til hvilket atferdstrekk (D, I, S eller K) som viser det mest (første kolonne), over gjen-
nomsnittet (andre kolonne), under gjennomsnittet (tredje kolonne), og minst (fjerde kolonne). Skriv inn bokstavene i 
de korrekte kolonnene ved siden av hver uttalelse.

Totalt

For hvert riktig svar, 
får du 1 poeng.
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Hva har jeg lært fra persolog® Personfaktorprofilen?

Hvordan vil jeg bruke det jeg har lært?

Hvordan vil jeg begynne?

Hvem kan hjelpe meg?

Ta aksjon – gå til handling!
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Hvilket spesifikt mål kan jeg sette for meg selv for å forbedre min egen effektivitet og ytelse gjennom personlig 
endring?

Hvilket mål kan jeg sette for meg selv for å øke effektiviteten og produktiviteten i organisasjonen min?

Hva er den første tingen jeg vil gjøre etter dette seminaret for å ta i bruk det jeg har lært og oppnå målene mine?

Når vil jeg sjekke fremgangen min?  
(Ikke glem å markere denne datoen i kalenderen eller planleggeren din.)

Ta aksjon – gå til handling!
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