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Presentasjon



Hva gjør RVTS Sør?



Ravi – så kom du...



Mål for dagene

• Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne 
følelser, tanker og handlinger

• Bli bevisst egne og andres styrker
• Bli bevisst sårbarhet som menneske og leder



«MenneskeMøteAkademiet - Skien»

1. samling: Forankring for forandring

2. samling: Traumebevisst forståelse og praksis

3. samling: Vivat

4. samling: Egenomsorg og kollegastøtte

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger



Presentasjon deltakere



Presentasjon i gruppa



Refleksjoner



FORVENTNINGER TIL PROGRAMMET

På denne lederreisen ønsker jeg å oppnå at:

Jeg ønsker å unngå at:



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



Martin Seligman

Authentic Happiness (2002)

Flourish (2011)

• Posi%ve følelser
• Engasjement  (Flow)
• Posi%ve Relasjoner
• Mening (i betydningen å være en del av 

noe som er større enn deg selv)
• Oppnå/prestere 



Styrkekort, et dialogverktøy

Kortene er et konkret hjelpemiddel for å finne frem til, og sette ord på, egne 
og andres gode egenskaper. 



Kjernekvadranten (Ofmer)



Refleksjoner



Hjemmeoppgave

• Hva er et viktig tema for deg som leder?

• Ta med et symbol (gjenstand, bilde, dikt/sang, el.) Symbolet skal 
beskrive et ledelsetema som du er opptatt av nå for tiden? 

• Forbered en 3-4 min presentasjon av symbolet og tanker knyttet til dette.
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Molly Sandèn «Sand»



Speed - date



Hjemmeoppgave

• Hva er et viktig tema for deg som leder?

• Ta med et symbol (gjenstand, bilde, dikt/sang, el.) Symbolet skal 
beskrive et ledelsetema som du er opptatt av nå for tiden? 

• Forbered en 3-4 min presentasjon av symbolet og tanker knyttet til dette.



Hvem er vi på vårt beste?



«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



”Livet er ikke psykologi, 
men dialogisk musikk som   
må deles ...”

Colwyn Trevarthen



“... authentic human life is the open- ended dialogue. Life by its very

nature is dialogic. To live means to participate in dialogue: to ask 

questions, to heed, to respond, to agree, and so forth. In this dialogue

a person participates wholly and throughout his whole life: with his 

eyes, lips, hands, soul, spirit, with his whole body and deeds. He 

invests his entire self in discourse, and this discourse enters into the

dialogic fabric of human life, into the world symposium.”

Bakthin



http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring
/metoder-og-verktoy/appreciative-inquiry-ai



Vilje og intensjon Vane og oppmerksomhet



Education of  
attention

«inhabitants of our 
habits...»

Tim Ingold

• Når forstyrres du i 
hverdagen, hva skjer, 
hva gjør du?



Refleksjoner



h<p://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring
/metoder-og-verktoy/apprecia=ve-inquiry-ai



Anerkjennende forskning 
på egen arbeidshverdag







Intervju

Gå sammen to og to

Intervju hverandre 20 minutter hver vei.

Intervjuer og informant, hold fokus på den andre 
(Lytte og spørre, opptatt av den andres «nyhet»)



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 4
Del kort historiene ... (1 min på hver)
Hva har dere lært?
Hva ønsker dere skal prege arbeidet videre?



Videre 
utforsking



Gåseegget og prototyping

• Design (kjernen i det vi ønsker å få til)
• Sosiale relasjoner
• Strukturer



Hjemmeoppgave

Veikart/kjøreplan...
Hvem gjør hva, når?

• Forbered en kort (4 min) presentasjon av arbeidet deres 
til neste ledersamling.



Refleksjoner



Lek



Triggerjakt

Tegn en seigmann
1. Skriv inn trigger utenfor figuren
2. Hvor i kroppen kjente du dette?
3. Beskriv følelsen
4. Hvor har denne triggeren sitt opphav?



Heine Steinkopf, RVTS Sør

T-F-S Analyse



TFS-Analyse
Tanke

Følelse

Kropp 
(sanser/
motorikk)

Utløser Mestring/reaksjon



Tanke – Følelse - Sanse
Tanke Hvilke tanker går gjennom hodet?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/
prosedyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner 
foten å riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, 
legger jeg armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, 
begynner jeg å massere skulderen min, drar jeg meg i håret 
osv



Mennesker som lever ”helhjertede liv”:

• Vilje og evne til å ”tåle sin sårbarhet” (Embrace vulnerability)

• En tro på egen verdi (worthy of love and belonging)

• Forståelse av betydningen av tilhørighet (connectedness)

(Brenè Brown, 2012)



Tre hindre

1) Skam. Redsel for å bli gjort til latter, eller gjort liten. Opplevelse 
av verdi knyttet til prestasjon eller lydighet

2) Sammenlikning 
3) Frakopling (Disengagement), «bedøver» (numb) følelsen(e)



Hva er skam?

Skam er den intenst smertelige følelsen eller 
opplevelsen av å tro at vi er mangelfulle og derfor 

uverdige til kjærlighet og tilhørighet.



Håndtering av skam

• Gjenkjenne følelsen og forstå hva som trigget den

• Øve på kritisk evaluering av skammen

• Snakke med andre, dele opplevelsen

Brenè Brown, 2010



Affekter er biologi

Skam. Et motivasjonssystem som skal bidra til å holde 
individer i takt med flokken, sikre overlevelse.

(Ledoux, Panksepp, Damasio)



Den sunne skammen

• Den sunne skammen gjør at en har respekt for andre og seg selv

• At en er fintfølende, viser takt og tone

• At en ikke krenker andre verbalt eller fysisk

• Skammen skal ivareta grenser 





Refleksjoner



Arbeidsgledefaktorene

Gleden ved å være til nytte
Vissheten om å gjøre en forskjell. Selvrespekt. Mening 

Gleden ved oppgavene i seg selv
Bli oppslukt av oppgavene. 

Gleden ved å se resultater
Feedback fra arbeidsoppgavene. Resultatmåling som gir mening

Autonomi
Følelsen av å være et fritt menneske – ikke en brikke i andres vilje

Hvilke øyeblikk har du i dagens løp
hvor du har slike opplevelser?

Samspill
Positiv fellesskap som gir mening  og energi



Evaluering

• Tre spørsmål



She used to be mine.




