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Fifty People, One Question: New Orleans



Hva ønsker du skal skje 
i løpet av dagen?



Agenda

• Rollen som leder og praksisutvikler
• Kjennetegn på ønsket utvikling
• Hva gjør du når de ansatte ikke følger opp ønsket utvikling
• Evaluering av programmet
• Annet?





Hjemmearbeid

1. Hvilke synlige tegn i journal, dokumenter, arbeidsinstrukser 
mm. ser du på at dere har vært igjennom et 
kompetanseprogram med RVTS Sør?

2. Hvilke endringer merker dere i kommunikasjonen og språket 
på jobben?

3. Hva opptar deg i din lederjobb i dag. Ta med et symbol 
(gjenstand, bilde, dikt sang osv) som beskriver dette. 
Forbered en 3-4 min presentasjon av tema. Hold dette 
hemmelig for de andre!



Seconds ...
- one day consists of  86,400 seconds. This is one of  them.



Vilje og intensjon Vane og oppmerksomhet



Tre definerende hendelser

• Noter ned tre definerende hendelser som har ført til at du har 
blitt leder



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.

Hva velger dere å gjøre sammen med de 
ansatte for å komme dit dere vil?



Education of  
attention

«inhabitants of our 
habits...»

Tim Ingold

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



Makro- og mikroregulering...



• Levende ritualer  -
argumenter utstrakt i tid

• Hvilke ritualer har dere i 
dag?

• Hva ønsker dere å 
(argumentere for) 
forsterke / lage ritualer 
for i deres tjeneste?

Habits ... micro- og makroregulering



Ledelse gjennom arbeid med kultur...

• Hva slags kultur ønsker dere ha?

• Hva må dere som ledere gjøre for å få dette til?



RVTS Sør´s ritualer

• Morgenkaffe....
• «Alle» er klemmere
• Personalmøter – ...glødebarometer
• Fagutviklingsdager
• Bursdagsansvarlig
• Julebord – sommerfest
• Årlig personalseminar/fagutviklingssamling
• Nytt 2020 : «inneuke»
• ..................



”Hjelperens blikk fokuserer innenfor gitte rammer, 
det er disse rammene som bestemmer hva som 
avdekkes og hva som forblir skjult”.

Wifstad



Kulissenes regi: henspiller på det i situasjonen vi 
ikke har oppmerksomheten rettet mot, men som 
allikevel gjør situasjonen gjenkjennelig og 
identifiserbar. I det moderne samfunn er det i 
tiltakende grad kulissene som har regien.

Wifstad



Produksjons domene

Handling
Sannhet, lover og regler

Spørsmål etterforskende/linear
Ser etter svar som bekrefter
Enighet – ønsket/foretrukket
Gyldighet gis
Univers

Refleksjons domene

Mening
Ikke en sannhet - Samskapt
virkelighet/regler
Spørsmål utforskende
Ser etter forklaringer, flere mulige
Enighet – avgjørende
Gyldighet – skapes, deles
Multivers

Maturana

Estetikkens domene

Personlig kunnskap, normer, regler, 
holdninger, bakgrunn, her bestemmes hva 
som er rett/galt, godt/vakkert og motsatt



Ledelse...

• Hva er du mest opptatt av i møter med dine ansatte?

Innhold Prosess



Ledelse



Min utviklingsplan



De seks tenkehattene

En metaforisk metode for å utforske ulike perspektiver i 
veiledning

De Bono, 2008



Formål

• Bidra til økt forståelse for ulike perspektiver (view points) 
• Forståelse av mitt foretrukne perspektivvalg
• Stimulere til Parallell tenkning, bevissthet om hvilket perspektiv en velger
• Samarbeidende, ikke konkurrerende tenkning



Den hvite hatten

Ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, ikke personlige 
meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare



Den røde hatten

Følelser og intuisjon. Utforsker følelser



Den svarte hatten

Risikoanalyse. Identifiserer farer og problemer. Utforsker 
potensielt negative effekter, eller svakheter ved en ide



Den gule hatten

Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive reformuleringer, 
opptatt av humøret i gruppen



Den grønne hatten

Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke utenfor boksen. Hva har vi 
ikke tenkt på? Brainstorming og fri assosiasjon



Den blå hatten

Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer frem til, hva har vi 
oppnådd, har vi snudd alle steiner?



De seks tenkehattene
1) Den hvite hatten: ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, 

ikke personlige meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare
2) Den røde hatten: Følelser og intuisjon. Utforsker følelser
3) Den svarte hatten: Risikoanalyse. Identifiserer farer og 

problemer. Utforsker potensielt negative effekter, eller 
svakheter ved en ide

4) Den gule hatten: Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive 
reformuleringer, opptatt av humøret i gruppen

5) Den grønne hatten: Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke 
utenfor boksen. Hva har vi ikke tenkt på? Brainstorming og fri 
assosiasjon

6) Den blå hatten: Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer 
frem til, hva har vi oppnådd, har vi snudd alle steiner?



Refleksjonsoppgave

1. Gå sammen to og to
2. Fortell om en utfordrende situasjon som leder på jobb
3. Gi råd/veiledning i denne situasjonen og forsøk å bruke 

perspektivet som kommer opp på skjermen



Refleksjonsoppgave

• Hvilket perspektiv var enklest for deg å ta?
• Strevde du med noen av perspektivene?
• Reflekter sammen om hvordan dere kan bruke dette i 

lederjobben.



Vendereisen



Evaluering...

• Hva har dere lyst til å gi tilbakemelding på?
• Hva kunne vi og dere gjort annerledes?

Skal vi gjennomføre questback med alle ansatte på vendereisen?



Avslutning


