EASI
- kommunikasjon
- motivasjon for læring

Kjernemodell
Personorientert

Styringsorientert

Deltakerorientert

Oppgaveorientert
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De fire grunntypene
Personorientert

Styringsorientert

Entusiast

Implementerer

Supporter

Oppgaveorientert

Deltagerorientert

Analytiker

master™ value people™

De fire grunntypene
Entusiast
• Begeistret
• Emosjonelle
• Utadvendte
• Innflytelsesrike
• Eksperimenterende
• Spontane

Supporter
• Følsomme
+ Känslig
• Empatiske
Empatisk
• + Imøtekommende
Välkomnande
• + Harmonisøkende
Harmonisökande
• + Tålmodige
• + Søker
fellesskapet
Tålmodig

+ Söker gemenskap

Implementerer
• Styrende
• Resultatorientert
• Effektive beslutningstagere
• Pragmatiske
• Direkte
• Utålmodige

Analytiker
• Veloverveide
• Systematiske
• Pliktoppfyllende
• Rasjonelle
• Kritiske
• Formelle

master™ value people™

Hvilke ord og uttrykk appellerer godt til
de ulike profilene?

E – Entusiast

A – Analytiker

S – Supporter

I - Implementerer

Kjennetegn

Kjennetegn

Kjennetegn

Kjennetegn

Innvirkning på beslutninger
Smitter med sin entusiasme
Energiske - livlige

Pliktoppfølgende
Overveide beslutninger
Flinke til å evaluere ideer

Vennlige og behagelige
Søker enighet og inngir tillit
Viser tro på andre

Raske beslutninger
Energisk, fri for «snikksnakk»
Målbevisst

Ord og uttrykk de liker å
høre / ofte bruker selv

Ord og uttrykk de liker å
høre / ofte bruker selv

Ord og uttrykk de liker å
høre / ofte bruker selv

Ord og uttrykk de liker å
høre / ofte bruker selv

«Spennende!»
«Fantastisk!»
«Det gjør vi!»
«Hei du!»
«Jeg tenker at…»
«Jeg har en ide..»
«Flott!» «Fint» «Bra!»
«Supert» «Glimrende!»
Innovasjon, Energi og
Konkurranse
Snakker ofte i jeg- form
Når noe er negativt er de ofte
sterke i uttrykksformen:
«Forferdelig!»

«Hva betyr det konkret?»
«Hva mener du med det?»
«Jeg må sjekke nærmere..»
«Kan du undersøke dette og
sende meg en oppfølgende
mail?»
«Hvilke andre løsninger
finnes?»
«Jeg vil gjerne drøfte dette
med deg!»
Kvalitet, fakta og
dokumentasjon
Rolig og veloverveid
Har ofte polisenummeret klart

«Jeg skjønner!»
«Hva synes du?»
«Enig!»
«Hvordan har du det?»
«Hva kan jeg hjelpe deg
med?»
«Jeg skal sjekke ut med de
andre..»
«Det må jeg tenker på, men
god ide!»
Imøtekommende
Rolig og nærværende
Tålmodige
Samspill – vi - deltagelse

«Just do it!»
«Jeg har det litt travelt, hva er
poenget?»
«Det gjør vi!»
«Få det til å skje!»
«Hva skal vi med dette?»
«Hva er planen fremover –
konkret?»
«Målet med denne samtalen
er …?!»
‘»Jeg drar på ferie i morgen,
så da er alt klart til da?»
Avgjørelse – effekt - resultat
Direkte og overbevisende
What’s in it for me?

Hva du sier
Sender du på riktige frekvens ?
Entusiast
•
•
•
•
•
•

Muligheter
Begeistring
Nyhetsverdi
Spenning
Prestisje
Overblikk

Implementerer
•
•
•
•
•

Resultater
Uavhengighet
Fremgang
Effektivitet
Kontant

Supporter
•
•
•
•
•
•

Følelser
Verdier
Personlige opplevelser
Samhørighet
Gjenkjennelse
Empati

Analytiker
•
•
•
•
•
•

Kvalitet
Sikkerhet
Plan
Struktur
Logikk
Fakta
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Fire prefererte lærestiler
Person
Anvendelse:
Utvide horisontenEndring

Mening

1

Hva om?

Hvorfor?

4
2
Hvordan?

Ferdigheter:
Øve - Gjennomføre

Hva?

3
Fakta - Konsept

Oppgave
Implementerer

Supporter
Delta

Styre

Entusiast

Analytiker

