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Oppstart

• https://youtu.be/W6BXEZYGpQA

https://youtu.be/W6BXEZYGpQA


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

and Use new Skills in the Classroom)

TRAINING
COMPONENTS

Knowledge
Skill

Demonstration
Use in the Classroom

Theory and Discussion 10% 5% 0%

..+DemonstraKon in 
Training

30% 20% 0%

…+ Practice & Feedback in 
Training

60% 60% 5%

…+ Coaching in Classroom
95% 95% 95%

Joyce and Showers, 2002

Integrated & Compensatory

3



Mål for dagen

1. Bli bedre kjent med god praksis i deres tjeneste
2. Se styrken i egen sårbarhet
3. Identifisere egen arbeidsglede



Lek på ramme alvor



Barnesyn

https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY&t=1s


Min hjelperfortelling



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 4.
Del historiene ...
Hva har dere lært?
Hva ønsker dere skal prege arbeidet videre?

Bli enige om en eller to historier som dere vil jobbe videre med!



Forskningsintervju

• https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk

https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk


Forskningsintervju

Gå sammen i grupper på 8-10.
Med bakgrunn i disse 8 forskningsintervjuene skal dere forberede 
en kort presentasjon (max 4 min) av hva dere har funnet til å 
være viktige faktorer for å lykkes i fortsettelsen ...

Presentasjon(ene) kan være i form av en dans, sang, dikt, 
avisside, performansen – som på en god og inspirerende måte 
viser hva dere har funnet og hva deres kolleger kan ta med seg 
videre.



Problemløsning i offentlig sektor

• https://www.youtube.com/watch?v=GUXw_Q--WEQ

https://www.youtube.com/watch?v=GUXw_Q--WEQ


Brené Brown – Kraften i sårbarhet

• https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability

https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability


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

Skam. Redsel for å bli gjort til latter, eller gjort liten. Opplevelse 1)
av verdi knyttet til prestasjon eller lydighet
Sammenlikning 2)
Frakopling (Disengagement), «bedøver» (3) numb) følelsen(e)



Affekter er biologi

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

(Ledoux, Panksepp, Damasio)



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





Ulike perspektiv på jobben
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Jobben som et 
nødvendig onde

Maksimal velvære 
med minimal innsats
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Jobben som 
et gode i seg 

selv

Anstrengelsen som 
en kilde til velvære



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



Hjemmeoppgave

• Med utgangspunkt i forskningsresultatene, hvilke faktorer blir 
dere opptatt av innenfor Falenders kompetansemodell. Drøft 
casene i teamene.

• Hvilken kunnskap/teorier støttet dere dere til?
• Hvilke verdier/holdninger var i spill?
• Hvilke erfaringer og ferdigheter var i spill?

• Ta med dette til neste samling!



Veien videre
Ledersamlinger:
Samling 1/2 4. og 5. april (kristiansand)
Samling 3 20. juni (Tønsberg)
Samling 4 29. januar 2019 (Kristiansand)

Fagdager:
Samling 1 10. april
Samling 2 8. mai
Samling 3 /4 4 og 5.  september
Vivat 13. og 14. november
Workshop 12. og 13. mars 2019



Websiden: traumebevisst.no



Mål for dagen

1. Bli bedre kjent med god praksis i deres tjeneste
2. Se styrken i egen sårbarhet
3. Identifisere egen arbeidsglede



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=xRANgi3vPFk


