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Tre værktøjer

• Ofmans model om kernekvaliteter

• Whole Brain-modellens fire tankepræferencer

• Den kognitive coachings/terapis værktøjskasse



ESSENSOfman-inspireret tilgang 

Kernekvalitet: 
Det, der er  

iøjnefaldende 
godt

Faldgrube: Det, 
omverdenen 
oplever som 
problematisk

Allergi: Det, 
personen ikke 
kan holde ud

Kur: Det, 
personen kan 

efterstræbe for 
at undgå 

faldgruben

BBeslutsom

Passivitet

Tromlende

Give plads til 
andre



ESSENSWhole Brain-modellen

• Den relationelle 
kommunikatør

• Den praktiske 
kommunikatør

• Den visionære 
kommunikatør

• Den rationelle 
kommunikatør

Fakta og 
analyse

Strategi og 
muligheder

Mennesker 
og netværk

Organisering 
og detaljer



ESSENSHvem minder de fire typer dig hver især om? En direktør? Borgmesteren? En 
centerchef? Én, du selv har svært – eller meget let - ved at kommunikere med? 



ESSENSDen praktiske kommunikator

Kernekvalitet:

Styr på alle detaljer

Stærk på proces

Faldgrube:

‘Kom nu til sagen!’

‘Hvor vil du hen 
med det?’

Allergi:

Mangelfuld viden 
om detaljerne

Kur:

Konklusionen først

Ud med de mange 
mellemregninger



ESSENSDen rationelle kommunikator 

Kernekvalitet:

Klar og logisk 
formidling

Sætter sagen i 
centrum, ikke sig 

selv

Faldgrube:

‘Hvad kommer det 
mig ved?’

‘Hvor er du selv 
henne?’

Allergi:

Når personen 
kommer i fokus, 

ikke sagen

Poppet  formidling

Kur:

Øjenkontakt

Aktivt sprog

Eksempler 



ESSENSDen relationelle kommunikator 

Kernekvalitet:

Empatisk

Tør adressere 
negative følelser

Faldgrube:

‘Forstår han/hun 
tallene/strategien?’

‘Kan han/hun 
eksekvere?’

Allergi:

Når folk forholder 
sig for 

overfladisk/ikke 
tager hensyn

Kur:

Nedskrevne planer

Tal og fakta



ESSENS
Den visionære kommunikator 

Kernekvalitet:

Ser muligheder

Ser det store billede

Faldgrube:

‘Er det nu virkelig 
muligt?’

‘Slap lige lidt af’

Allergi:

Fortidsfokus

Stilstand

Kur:

Arbejd med 
dispositionen

Erkend også 
problemerne
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Det kognitive udgangspunkt

• Den måde, vi tænker om en bestemt hændelse, bestemmer, hvad vi 
føler. Hvis vi forandrer vores tanker, vil vi også kunne forandre vores 
følelser.

• Og den måde, vi tænker om en bestemt hændelse, bestemmer også 
vores handlinger. Hvis vi forandrer vores tanker, vil vi også kunne 
ændre vores handlinger.
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Den kognitive diamant

a. 
situation

b. tanke

c. 
fysiologi

c. 
adfærd

c. 
følelse
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ABC- modellen

A: Situation B: Tanker
C: Krop, 

følelse, adfærd
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A. Skal holde oplæg 
og vil gøre det kort 

denne gang
B?

C. Fylder en masse 
ord på, så det bliver 

for langt
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Karakteristika ved negative automatiske tanker

• Dysfunktionelle – forvrænger virkeligheden

• Følelsesmæssigt udmattende

• ”Almindelige” – man er vant til dem

• Accepteres af én selv som sande

• Personen lægger oftere mærke til følelsen end tanken

• Verbale og/eller visuelle (både ord og billeder)



ESSENS

Skal holde oplæg og 
vil gøre det kort 

denne gang
Det vil aldrig gå godt!

Bliver urolig. Hjertet 
slår hurtigt. Fylder en 
masse ord på, så det 

bliver for langt



ESSENS

Skal holde oplæg og 
vil gøre det kort 

denne gang
Det vil aldrig gå godt!

Bliver urolig. Hjertet 
slår hurtigt. Fylder en 
masse ord på, så det 

bliver for langt

Hvis jeg ikke viser dem alt, 
hvad jeg ved, vil de tænke, 
jeg er inkompetent! 



ESSENSHvor sikker er du på, at de vil tænke, du er inkompetent, hvis du ikke 
siger alt, hvad du ved/alle mellemregningerne?



ESSENS
Hvad kunne de også tænke om én, der udelader  
en del af mellemregningerne og giver en kortere 
præsentation?

Modificeret tanke
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Spørgsmål? Kom og besøg os på stand 11

• Få lavet en mini Whole Brain-profil af 
dig selv

• Spar med os om en besværlig 
rådgivningssituation – du kan få gratis 
og forhåbentlig gode råd fra både 
retorikeren og psykologen.

• Vind en workshop. Du skal bare 
udfylde en kupon med dit bud på en 
rådgivningsudfordring, som du synes, 
at der er brug for retoriske og/eller 
psykologiske redskaber for at løse.
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Du er meget velkommen til at kontakte mig

Pernille Steensbech Lemée

Fokus Kommunikation

Jægersborg Allé 93

2820 Gentofte

pl@fokuskommunikation.dk

Tlf. 21630703

Underviser og rådgiver en lang række kommuner i:

• Skriftlig formidling (breve til borgerne, sagsfremstillinger 
til byråd og ledere mm.)

• Mundtlig formidling (retoriske teknikker, 
tankepræferencer, at overvinde nervøsitet)

• Kognitiv coaching – af personer, der vil udfolde hele 
deres potentiale

• Den vanskelige samtale – gode råd til medarbejdere om 
at møde borgerne, når der er stærke følelser på spil.

Fokus Kommunikation

mailto:pl@fokuskommunikation.dk
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Bare ring eller skriv, hvis du vil sparre med os

Pernille Steensbech Lemée

fokuskommunikation.dk

pl@fokuskommunikation.dk

Tlf. 21 63 07 03

Pia Palm

essensconsulting.dk

Piapalm@essensconsulting.dk

Tlf. 40 52 52 63

http://www.fokuskommunikation.dk/
mailto:pl@fokuskommunikation.dk
mailto:Piapalm@essensconsulting.dk

