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Hvordan ser vi verden

https://www.youtube.com/watch?v=• BPNTC7uZYrI

https://www.youtube.com/watch?v=BPNTC7uZYrI


FORVENTNINGER TIL SAMLINGEN

På denne lederreisen ønsker jeg å oppnå at:

Jeg ønsker å unngå at:



Mål for dagene

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

• Bli bevisst sårbarhet som menneske og leder
• Bli bedre kjent med teamet og hvordan vi kan fungere best 

mulig



Lek på ramme alvor



Triggerjakt

Tegn en seigmann
Skriv inn trigger utenfor figuren1.
Hvor i kroppen kjente du dette?2.
Beskriv følelsen3.
Hvor har denne triggeren sitt opphav?4.



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Hvilke:
Verdier / 

holdninger

Hva slags:
Kunnskap

Hva har 
du av:

Erfaring / 
ferdigheter

Falender C.

Kompetanse



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Jeg er metoden

10

Leder Kollega/medarbeider



4 temperamenter
Utviklet av Johan Velten, Sissel Gran, Roar Glefjell, 

Sveinung Berild, Nanna Frogg, Per Barda, Torill Araldsen



Målet med 4T

Anerkjenne 
hverandre og heie 
på forskjellighetene



Et samtaleverktøy 

• Et begrepsapparat som gjør det lettere å samtale

• Senke terskelen for hva det føles greit å snakke om

• Systematisering av det du vet om deg selv

• Du er eksperten på hva det vil si å være deg

• Bruken forutsetter sosial interesse og ydmykhet



Begrepsapparat

H - handlingsorientert, krevende, utålmodig atferd
Lav skår: lite selvhevdende, ikke-konfronterende, avventende

P - personorientert, sosial, utadvendt atferd
Lav skår: reservert, har lite sosialt behov, klarer seg godt alene

T - trygghetsskapende, imøtekommende, lojal atferd
Lav skår: forandringsglad, rastløs, legger lett fortiden bak seg

N - normorientert, kritisk, analytisk atferd
Lav skår: romslig, spontan, fler muligheter enn begrensninger



4T – Personlig profil







Oppgave

Les gjennom profilen din og kjenn etter:1.
Stemmer det du leser med eget selvbilde?•
Dersom noe er ukjent eller fremmed, reflekter rundt hvorfor•
Planlegg en kort presentasjon av deg selv med utgangspunkt i profilen •
din

Svar på spørsmål på side 32.
Disse skal ikke deles i plenum•
Tenk gjennom hva av dette er det viktig at dine kollegaer vet om deg•
Planlegg en kort presentasjon av det du har lyst til å dele•



Hvordan var det å jobbe med sin egen profil i 
gruppa?

Det er godt å være sårbare sammen, vi som 
alltid må være så sterke overfor andre. 

Ansatt på Incestsenter



Oppgaver til i morgen

1. Gjør ferdig oppgavene på side 3
2. Hvilken sang er du?
• Finn musikkvideo på youtube
• Send link til Ruben (ruben@rvtssor.no)
• Planlegg en kort presentasjon av hvorfor denne 

sangen/videoen passer godt til deg



God Morgen

Hvilken sang er du?•



Oppgave

Les gjennom profilen din og kjenn etter:1.
Stemmer det du leser med eget selvbilde?•
Dersom noe er ukjent eller fremmed, reflekter rundt hvorfor•
Planlegg en kort presentasjon av deg selv med utgangspunkt i profilen •
din

Svar på spørsmål på side 32.
Disse skal ikke deles i plenum•
Tenk gjennom hva av dette er det viktig at dine kollegaer vet om deg•
Planlegg en kort presentasjon av det du har lyst til å dele•



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



The Power of vulnerability (Brenè Brown)

• 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

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 



Følelser smitter
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





Egenskapene i teamprofilen



Felles refleksjon i rommet

Se på verdiene på deres teamprofil
Kjenn etter – stemmer dette?
Hva betyr teamscoren for dere?
Hva må dere være obs på?
Hvilke åpenbare styrker ser dere?









Hjemmeoppgave



Sensitivitetstyper

1. Separasjonssensitiv
2. Prestasjonssensitiv
3. Trygghetssensitiv



Sondre Justad. Riv i hjertet

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

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


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

1. Skriv et refleksjonsnotat fra den første samlingen. Hva vil du 
ta med deg videre? Hva vil du fokusere mer på i lederrollen 
fremover?

2. Gå gjennom egen profil og teamprofil en gang til. Hva er 
deres styrker nå dere skal utvikle praksisen hos dere? Hva
må dere være oppmerksomme på? Ser du noen opplagte 
farer knyttet til deler av deres virksomhet?



Mål for dagen

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

• Få større innsikt og forståelse for hvordan eget verdi- og 
normsett påvirker min lederatferd

• Økt forståelse for hvordan praksisendring skjer – Hvilke 
betingelser som bidrar til praksisendring

• Bli bevisst sårbarhet som menneske og leder



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U&t=98s

https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U&t=98s



