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Mål for dagen

• Vi er en tjeneste som verdsetter forskjellighet
• Jeg er mer bevisst mine personlige preferanser
• Jeg har hatt gode refleksjoner rundt min 

menneskemøtekompetanse



God start på dagen

• https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs


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!



Stikkord 
• Tillit, trygghet, tro på seg selv og samarbeid.

• Jevnlige evalueringsmøter.

• Barnet i fokus.

• Involvere barnet.

• Tenke mye høyt (saksbehandler og veileder) for å 
drive hverandre videre og gi hverandre 
anerkjennelse.

• Tydelighet i forventninger, roller og ansvarsfordeling 
til hjelpetiltaket.

• Anerkjennende kommunikasjon; løftende, fremme 
det som fungerer, fokus på familiens styrker, vi 
fremstår rolig.

• Gi familien tid.

• Saksbehandlere som tør å være seg selv.

• Gi familien opplevelse av selvkontroll.

• Være (forholdsvis) ærlig; vi tar ansvar for prosessen 
vår og oppdraget / mandatet vårt.

• Være imøtekommende, møte med åpen undring og 
ydmykhet.

• Vi som kollegaer rommer hverandre.
• Være der familien / klienten er.
• Ta familiens redsel på alvor. 
• Vi er forberedt til møtene.

• Vi tar et skritt tilbake og puster med magen.
• Vi moraliserer ikke, men finner utgangspunkt til 

endring. 
• Tid
• Tålmodighet
• Ærlighet
• Åpenhet
• Samarbeid
• Trygghet
• Tillit
• Respekt
• Kreativitet

• Sensitivitet
• Ydmykhet
• Sårbarhet
• Kroppsspråk
• Språk,
• Bekreftelse
• Lytte
• Nysgjerrig
• Likeverd
• Menneskeverd.
• Lederskap
• Tilgjengelighet
• Humor
• Kompetanse
• Selvrefleksjon
• Tro
• Lekenhet



Tilbakemelding fra hjemmeoppgave

• Bruk 15 minutter på å planlegge tilbakemeldingen

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





Det krever kun et enkelt blikk å å sette folk i bås...

• https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg


Bjørn Z Ekelund
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Vi innehar alle en blå, rød og en grønn preferanse. Vi kan alle ta frem 
den preferansen som situasjonen krever. Det som er vår opprinnelige 
preferanse går av seg selv – de andre egenskapene må vi ha litt mer fokus 
på for å få til. 
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Personer med Blå preferanse

• Konkrete og praktiske

• Ting skal være nyttig og tjene en hensikt

• Kommunikasjonens formål er å sørge for at oppgaver blir løst 
på en presis måte

• I beslutningsprosesser er de tilhengere av at fakta legges frem, 
og at argumenter veies ut fra nytteverdi og måloppnåelse. De er 
opptatt av at resultatet skal være presist og riktig på detaljnivå
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Fortsettelse Blå
• Tendens til å tenke seg om og vurdere konsekvenser før de sier noe eller gjør noe konkret

• Fokuserer målrettet i den hensikt å fullføre en jobb

• Lite dominante sosialt, ikke de som prater om følelser eller lar seg rive med i fantasiens 
verden

• De oppsøker ikke spenningen for spenningens skyld

• Det er ikke impulsiviteten som styrer hverdagen og spontane innspill blir mest sett på som 
forstyrrelser

• Hva som er gjort tidligere blir vektlagt med tanke på hva som er å foretrekke fremover
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Blå bør være oppmerksomme på:

• Ikke strekk dere for langt i forhold til gruppen og ledelsen, på 
bekostning av dere selv

• Kjenn etter hva som er din egen grense og gi utrykk for dette 
tidlig

• Vær klar over at andre i større grad vektlegger relasjoner og 
være bevisst egen motstand mot forandring
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Personer med rød preferanse

• Liker å være sammen med andre mennesker

• Personlig og entusiastisk budskap er viktig for å vinne frem

• Oppnår lett trygg og åpen dialog med andre

• Åpne om egne følelser

• Viser respekt og tålmodighet over for andre

• Harmonien i den sosial sammenhengen er viktigst, noe som gjør at konkret arbeid kan bli 
nedprioritert 

• Kommunikasjonens formål er å sørge for inkludering og samhold
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Fortsettelse av Rød

• Spontane og impulsive i møte med andre

• Den følelsesmessige biten er mer viktig enn handling og konkrete 
ideer

• Er bevisst på at de selv kanskje tar for stor plass

• Sørger for inkludering og respekt på tross av forskjellighet

• Mindre ambisiøse i å nå målsettinger og kan være vanskelig å få 
samlet til fokusert innsats over lengre tid
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Fortsettelse Rød

• Historiske fakta og klare analyser blir mindre viktig i forhold til å 
skape en løsning gjennom samtale her og nå

• Oppofrende i den hensikt å kunne sørge for tilfredshet og 
harmoni
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Rød bør være oppmerksomme på

• Sørg for struktur og kontinuitet i arbeidsoppgavene

• Vær obs på at ikke alle andre har like lett for å ta ordet og si ting

• Respekter andres behov for ro og konsentrasjon

18



Personer med grønn preferanse

• Trigges lett av nye ideer og muligheten til å gjøre ting 
annerledes

• Uvanlige og utradisjonelle ideer og løsninger vekker deres 
entusiasme

• Liker å dukke ned i problemstillinger samtidig som de leter etter 
helhetsforståelse og nye vinklinger på oppgaven

• Ambisiøse med høye mål og morgendagens muligheter
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Fortsettelse grønn

• Tendens til å markere seg, gjerne rask med tanker og ideer som kan legge føringer for videre fokus

• Lar seg lett rive med i luftige og spennende diskusjoner

• Impulsivitet og kreativitet er hverdagsformen

• Kan bruke følelser og opplevelse av skjønnhet som inspirasjon og begrunnelse for hva de synes er 
viktig

• Tenker seg ikke lenge om og vurderer ikke konsekvenser før de sier noe eller gjør noe konkret

• Gode i idedugnader, men ikke nødvendigvis de som har mest tålmodighet til å fullføre jobben
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Fortsettelse grønn

• Selvdisiplin, tålmodighet, orden og detaljer og det å være 
pliktoppfyllende er ikke karaktertrekk som dominerer deres hverdag

• Kan være dominante sosialt, og ikke så føyelige når det gjelder å 
kunne tilpasse seg gruppens rådende ideer

• Opptatt av verdier – og uavhengighet er en viktig verdi

• Beskjedenhet er ikke en dyd, og oppofrelse til  organisasjon og 
fellesskap usannsynlig med mindre det er knyttet til sterke 
verdibaserte aktiviteter
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Grønn bør være oppmerksomme på

• Slippe andre til og vise hensyn og respekt overfor andres måter 
å tenke og angripe problemstillinger på

• Stagge egen utålmodighet og arbeide for forankring av egne 
ideer hos andre
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Arbeidsoppgave 1

1. Beskriv på et flip-over ark hva som er det gode med din 
farge?

2. På to nye flip over (en for hver farge) - skriv ned hva dere vil 
karakterisere ved de andres farge?



Arbeidsoppgave 2

• Se i heftet du har fått utdelt
• Svar på spørsmål til Øvelse 2: Fakta om meg s. 10
• Gå i teamet deres. Ta en runde hvor dere deler litt av svarene 

med hverandre. Sørg for alle får delt



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)



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



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 



Vi påvirkes av hverandres følelser
Barnet/ungdommen Ansatte Organisasjon

Føler seg utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Deprimert

Føler seg utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Demoralisert

Er utrygg
Straffende
Fastlåst
Uten misjon
Krisedrevet
Fragmentert
Overveldet
Verdiløs
Uten retning

Sandra Bloom, The Sanctuary model





Tillit kan jeg stole på . . .

• Viljen til å være sårbar overfor en annens  handlinger, 
basert på en forventning om at den andre vil ivareta mine 
interesser, uavhengig av mine kontrollmuligheter.  

Fritt etter Roger Mayer 1995 

• Å handle med få forholdsregler. 
Jon Elster 2007



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



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

• Vi er en tjeneste som verdsetter forskjellighet
• Jeg er mer bevisst mine personlige preferanser
• Jeg har hatt gode refleksjoner rundt min 

menneskemøtekompetanse



Hjemmearbeid 

• Bruk heftet til neste gang.
• Hvordan kan dere bruke forskjelligheten som en styrke på deres 

team?
• Se filmen «Toxic stress derails healthy development»
• https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw
• Luft tanker dere får når dere har sett denne.

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


Avslutning




