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Hva skal vi innom på trinn 2? 

Hvordan lærer voksne noe nytt ? 

Hvordan få læring til å endre praksis? 

Hvordan blir gode fagfolk bedre ?  



“In theory there is no difference 
between theory and practice;  

in practice, there is.” 



   OUTCOMES 
(% of Participants who Demonstrate Knowledge, 
Demonstrate new Skills in a Training Setting,  

and Use new Skills at work) 

TRAINING 
COMPONENTS Knowledge Skill 

Demonstration Use at work 

Theory and 
Discussion 

  

10% 
  

5% 0% 
..
+Demonstratio
n in Training 

30% 20% 0% 
…+ Practice & 
Feedback in 
Training 

60% 60% 5% 

…+ Coaching 
in Classroom 95% 95% 95% 

  
  

Joyce and Showers, 2002 

Integrated & Compensatory 



Det betyr at voksne lærer best når 

Når anvendes mange sjangrer 

Når det nye læres sammen med kolleger  

Når det læres over tid 

Når kolleger (får lov til å) veilede hverandre 

Når narrativer deles  

Når vi «underviser» hverandre 



Men da må vi tåle 

Å gi – og ikke minst å ta imot – kollegaveiledning 

Å «belære» hverandre  

Å spille de «andre» gode  

Å verdsette forskjellighet  



     

Å få det til handler om mer enn å tilføre kunnskap 



Hva er kompetanse 

Kunnskap 	


Verdier 	

Personlige	


ferdigheter	


kompetanse	




Hvordan tingene henger sammen 

tiltak	


metode	


Teori / forståelse	


Verdier og kultur	




Kompleksitet  



  ferdigheter :   
       selvinnsikt (map of self) 
       innlevelse (map of others) 
       emosjonell balanse  
       overvinnelse av frykt  
       body regulation  
       konstruktiv kommunikasjon 
       kognitiv flexibilitet 
        

John Norcross	




Verdsetting av forskjellighet 

Øvelse med Diversity Icebreaker 



Personlig ansvar 

For egne følelser og reaksjoner  



Affektbevissthet 
Gjenkjenne følelser (oppmerksomhet) 

Akseptere følelser (toleranse) 
Uttrykke følelser (emosjonelt og begrepsmessig 

uttrykk)  



Mine (grunn-) 
følelser 

Når kjenner jeg 
denne følelsen 

Hvordan 
kjennes 
følelsen 

Liker jeg at 
andre kan se 
jeg har denne 
følelsen 

Er jeg bekvem 
med selv å 
fortelle at jeg 
har følelsen 

Glede 

Engstelse/redsel 

Tristhet 

Sinne 

Avsky 

Skam 

Stolthet 

Misunnelse/
sjalusi 

Forakt 

Iver / begeistring 

Øm / hengiven 

Skyld 



”Vi ville nu her ikke oplyse, hvor meningsløst det er med den 
formeentlige Selvfølge, ved hvilken det følger af sig selv, at jeg 
forandrer mig, fordi en Anden forandrer sig”  

Søren Kierkegaard 



Personlig ansvar 

For egen kommunikasjon  



Diskuter utsagnet: 
Ord har bare den makt som 
mottakeren tillater 

Destruktive metaforer:  
 dårlig kjemi  
 sårende ord  
 du overkjører meg  
 jeg føler at….  
 vi blir ikke hørt….  
 du tråkker på følelsene mine  
 det er vel lov å bry seg 





språk og ansvar  
Legg merke til forskjellen mellom å si: 
”Du provoserte meg” og ”Jeg ble sint”  

”du manipulerte meg”    ->  
”du såret meg”      ->   
”du skuffer meg”      ->   
”det du sa ødela nattesøvnen min” -> 
”jeg glemte det”     -> 
”jeg har ikke tid”    -> 
”jeg rakk ikke å bli ferdig”  -> 



defleksjoner og inkongruens  

defleksjon: avbøyning, språk for å oppnå ikke-kontakt  
lissom…, på en måte…., for å si det sånn…, hadde jeg nær sagt…, holdt jeg på å si…, ja, men….., 
jeg føler at…., ikke for å såre deg, men…. jeg er enig, men…. det kommer an på… 

inkongruens: manglende samsvar mellom opplevelse og uttrykk 



Regler for konstruktiv kommunikasjon 
”vennlighet som strategi” 

1.  Jeg snakker for meg selv  
2.  Jeg er ”her og nå”, ikke ”der og da” 
3.  Jeg sjekker ut tolkninger og tror på svaret 
4.  Jeg snakker med – ikke om 
5.  Jeg ansvarer for meg selv og egen læring  
6.  Jeg unngår formuleringen: ”Jeg føler at....” 
7.  Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter 
8.  Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere 
9.  Jeg har rett til å feile og å bytte mening 
10. Jeg har rett til å vise følelser 
11. Jeg har lov å spørre, men har ikke krav på svar 



Sammen er vi gode  
Øvelse:	


	
 	
 ”det jeg liker best ved deg er ……….”	



