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Analytisk og social tænkning 
2 områder med særlig fokus på vores tilgang til arbejdet. 

Analytisk tænkning 

Social tænkning 
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Motorvejen 
Vores tilgang til arbejdet. 
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Biologien i stress  
Centrale områder der danner bro mellem psykologi og biologi. 

Kontrol oplevelse (Inoue) 

- Positivt. Hvis oplevelsen af kontrol er 
tilstede stimuleres produktion af 
serotonin (motorolien) 

- Negativt. Hvis oplevelsen af kontrol 
tabes, reduceres serotonin (motor 
brænder sammen, ved samme 
stresspåvirkning) 

Forventning (Dayan, Dolan og Schultz 2016) 

- Positivt. Stemmer forventning om 
belønning sammen med virkeligheden, 
stimuleres dopamin, som øger lysten 
til at arbejde, lære, og giver generel 
tilfredshed. (Brain prize 2017) 

- Negativt. Hvis belønning ikke stemmer 
overens, reduceres dopamin (de 
kognitive funktioner bliver hæmmet) 
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Funktionel hjernetræning 
Sammen 2 og 2 
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Prioriteringer i arbejdslivet 
Hvordan vores beslutningsprocesser afspejler samfundet 
 

• Fællesskabet betydning 
• Historisk hensigt er at sikre individets 

rettigheder ikke bliver overset/overhørt. 
• Antitese til toppens styring af masserne 

• Konsekvens 
• Individet har første prioritet 
• Fællesskabet defineres, baseret på 

dens evne til at tilgodese individets 
behov 

• Kerneopgaven skal løses uden individet 
lider overlast (ofte selv beskrevet) 

• Arbejdsfællesskabets betydning 
• Antitese til individets magt over 

fællesskabet. 
• Skal beskytte fællesskabets rettigheder 

• Konsekvens 
• Kerneopgaven har første prioritet. 
• Fællesskabets defineres på dets evne 

til at tilgodese individet uden det sker 
på bekostning af fællesskabet. 

• Individets subjektive værdier 
accepteres, men danner en vejledning 
til fællesskabets objektive sandheder. 

Her er kulturens fortælling at 
stress opstår grundet; 

Overbelastning, topstyring, 
manglende indflydelse, 

uretfærdighed i ressource 
fordeling 

Her er kulturens fortælling at 
stress opstår grundet; tab af 

kontrol og/eller forventninger 
som ikke bliver mødt. 



OLFA 

Organisation 

- Hvad er målet med 
opgaven? 

Leder 

- Hvilken retnings skal 
vi tage? 

Fællesskab 

- Hvilken handlinger 
kan vi udføre? 

Ansat 

- Hvilke synspunkter, 
værdier og holdninger 

bringer jeg i spil? 

1.) Organisation 
- Husk ressourcer 

2.) Leder 
- Husk faglighed og lov 

3.)Fællesskab 
- Anvend erfaring 

4.) Ansat 
- Husk prioritering 



Hvad er 
opgaven? 

Hvad bruger 
vi tiden på? 

Hvad kan 
relateres 
direkte til 
opgaven? 

Hvad udføre 
vi baseret på 

vaner? 

Hvad udføre 
vi baseret på 

egne 
værdier? 
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Funktionel hjernetræning 
alene 
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Tak for jeres deltagelse 


