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09:00 – 11.30

Kort repetisjon

Hjemmearbeid 

Sentrale begreper: Glede, Tillit og Ansvar

11.30

Lunsj

12.15 - 15.00 

Med Glede, Tillit og Ansvar



Fra forrige gang

• Ledere fordeler i grupper på 6-8 etter hvem som naturlig jobber 
mye sammen

• Øvelse 4 – min selvinnsikt



Speed-date hjemmeleksa….

• Hvordan stemmer resultatet med din erfaring?

• Hvilken rolle er det vanskeligst for deg å ta?



Organisasjonstrekanten

	



Falender C.



Felles 
fagutvikling

innovasjon

administrasjon
Daglige arbeid 
med beboere

Glosvik et al. 2016



Under utvikling



Under utvikling





Refleksjon

Hva kan disse verdiene bety for beboerne på 
din bolig i hverdagen?



Under utvikling



Ulike perspektiv på jobben

15

Jobben som et 
nødvendig onde

Maksimal velvære 
med minimal innsats



16

Jobben som 

et gode i seg 

selv

Anstrengelsen som 

en kilde til velvære



X og Y

Douglas McGregor



Engasjement
– selve grunnlaget for arbeidsglede

18

12%

50%

38%

TeamWorks referansedatabase

Vil du bryte ned et menneske kan du bare gjøre arbeidet meningsløst. 
Dostojevski



Umich.edu, (2012)



Umich.edu, (2012)
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Et smils betydning



Smil til verden



Speilnevroner

Hvordan kan man bruke positive følelser i møte med beboere?

Gode eksempler?



Oss kolleger imellom

Et eksempel på en gang jeg ”smittet” positivt?

Et eksempel på en gang jeg ”smittet” negativt?

Hvilken betydning kan denne kunnskap om speilnevroner ha for 
møtekulturen vår?





Glede, fun facts

• Kur mot forkjølelse…..

• Sykehusklovner…..

• Å holde hodet kaldt…..

• Latter som forebyggende medisin…..

• Latter som smertedemper…..

• Latter som støtdemper og smøremiddel…..

• Humor og sosial kompetanse…..

• Kan handle om lek……



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

• Vissheten om å gjøre en forskjell. Selvrespekt. Mening 

• Bli oppslukt av oppgavene. 

• Feedback fra arbeidsoppgavene. Resultatmåling som gir mening

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

• Positiv fellesskap som gir mening  og enerigi



Tillit kan jeg stole på . . .

• Å stole på gaven som enda ikke er gitt, og uten å forvente noe til gjengjeld 
(Tian Sørhaug)

• Det forutsetter seg selv….

• 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 1999)

• Å handle med få forholdsregler. 

(Jon Elster 2007)



Tegn på tillit i hverdagslivet i min bolig

OPPGAVE:

Gi eksempler på tillitshandlinger i ditt arbeidsfellesskap
• Hva er gevinsten?

• Hva er risikoen?



Hva vil det si å ta ansvar



Tre forskjellige begreper om Ansvar

Wajda Ifraeya

Plikt
 Basert på eksterne kriterier

 Kan bli gjenstand for granskning

 Nært knyttet til ære og respekt

Handlekraft
 Se hva som bør gjøres – og  gjøre det

 Ambisjoner på virksomhetens vegne

 Forutsetter at det blir verdsatt

Ansvarlighet
 Hva er faglig eller moralsk riktig?

 Et samvittighetsspørsmål

 Forutsetter et visst handlingsrom



Ansvar, snakk om det

• Hverdagens plikter
• Hvem legger merke til at du gjør din plikt?

• Plikter eller dokumentasjonskrav som tynger/gleder

• Faglige eller moralske dilemmaer
• Hva slags faglige og moralske dilemmaer opplever du?

• Hva gjør disse dilemmaene med deg?

• Hva slags økt handlingsrom kunne gitt bedre resultat?

• Ambisjoner og initiativ
• Hva ønsker du å få til her i virksomheten 

• Hvor/hvordan kan du bidra ut over ditt arbeidsområde?



Å være vanskelig…
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•Hva er bra med de……



• Hvordan opplever den enkelte sin dominerende farge?



• Øvelse 5

• Hvilke farger har vi i vår bolig?

• Oppgaveforslag: Hvis mange av en farge: - Hvordan dette 
brukes som en ressurs? Hva må vi være oppmerksomme på? 
Hvordan kan de ulike fargene bruke seg selv i 
arbeidshverdagen?



Det handler om å synge i kor

Det handler om polyfoni

Det handler om hvordan min stemme samstemmer med de andres. 

Hvert kor har sin unike klang, og hver skole har sin unike kultur

• Som korist bør man ikke skryte av å komme først i mål….

• Man bør ikke skryte av  å synge sterkest når de andre sang svakt, hvis 
man ikke er bedt om å synge solo.

• Man bør ikke stå på at jeg synger min sang uansett hva dirigenten har 
bestemt.

• Et kor trenger både sopraner, alter tenorer, barytoner og basser. Det 
trenger sterke og svakere stemmer. 

• Det er hvordan man samlet sett kommer ut som er interessant



Be the change you want to see!
(Mahatma Gandhi)


