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Kort om Ingelin

• Utdannelse:  Lektor med master i 
utdanningsledelse og tilleggsutdanning i 
ledelsespsykologi.  Sertifisert i SPGR, 
Learning Walks, Visible Learning Plus og 
Samspillsmetoden Dialog.

• Jobberfaring: 18 års erfaring fra 
kommunal sektor (lærer, avdelingsleder 
og rektor). Drevet enkeltmannsforetak 
(foredragsholder om jobb- og 
læringsmotivasjon). 

• I KS-Konsulent: Organisasjonsutvikling, 
lederutvikling, teamutvikling, 
lederveiledning, endringsledelse, 10-
FAKTOR, læringsledelse og Learning 
Walks i skole og barnehage.





What scares you?





DU

Den proksimale utviklingssonen

Her lærer du uten 

hjelp
Her lærer du med 

hjelp



Vår utrolige hjerne

Hjernen er som en muskel. Den blir bedre og 

sterkere, jo mer den blir brukt.

https://youtu.be/ELpfYCZa87g

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_h4mI8vDPAhUnLZoKHc2UDLQQjRwIBw&url=http://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholding/husholdningsartikler/husholdning/kjokkenredskaper/hyssing-331046/&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNFYWg6nFnpqks5ACnIoZhSsV5iCzA&ust=1477310887104008
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgIqj8vDPAhVySZoKHeofCucQjRwIBw&url=http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Koydet/Koydet/Sisalkoysi-2000034511/&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNEvw0p_xRc6CBc9XqX7MaGj5C-lhg&ust=1477310942709217
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj01be28vDPAhUBJJoKHaFuCCYQjRwIBw&url=https://www.sloyd-detaljer.no/kategorier/tekstil-laersloyd/skinn-laer/sytilbehor/sytrad-ekstra-sterk-pid3157&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNFWPAbKWBCM-3_t_c5GOVCyCN_VwA&ust=1477310985242256
https://youtu.be/ELpfYCZa87g


Gjør nevronene klare for 

å bygge synapser

Hva fremmer læring i organisasjonen?

.
Del med sideperson 



Felles refleksjon
-felles mentale modeller-

Dette fremmer læring i organisasjonen
-ta utgangspunkt i dialogen og del på menti-

https://www.mentimeter.com/s/5e7ade420c2a13536e15efe4739015f5/23c903d70b55

https://www.mentimeter.com/s/5e7ade420c2a13536e15efe4739015f5/23c903d70b55




Felles refleksjon
-felles mentale modeller-

Dette fremmer læring i organisasjonen
-ta utgangspunkt i dialogen og del på menti-

https://www.mentimeter.com/s/b6233348d3b962c4009cbf1f3784b18d/7c9a47e91a59

https://www.mentimeter.com/s/b6233348d3b962c4009cbf1f3784b18d/7c9a47e91a59




Hvordan bruke mentimeter?
-aktiv i egen læring-

• Lag en konto: www.mentimeter.com

• Lag en presentasjon

• Be publikum bruke telefon, nettbrett eller pc

• Du er i gang

http://www.mentimeter.com/


Hvor skal vi?
-læringsmål-

• (Økt) Forståelse for hva 10-FAKTOR er og hvordan 10-

FAKTOR kan brukes

• Kompetanse i verktøy og metodikk som kan brukes ved 

involvering av ansatte, analyse og oppfølging av 

resultatene

• Forståelse for hva som er min rolle i det videre arbeidet



Hvordan vet vi om målet er nådd?

-mestringskriterier-

• Jeg kan forklare hva 10-FAKTOR er og hvordan 10-

FAKTOR kan brukes.

• Jeg kjenner til og kan bruke verktøy og metodikk som 

kan være nyttig ved involvering, analyse og oppfølging 

av resultatene

• Jeg vet hva som er min rolle i det videre arbeidet



Hvor er vi?
-utgangspunktet-

nei jalitt

Jeg kan forklare hvordan 10-FAKTOR bidrar til et godt 

medarbeiderskap, den gode organisasjonen 

og godt lederskap



Hva er 10-FAKTOR?

Fagansvarlig: Linda Lai

Illustrasjon: Pia Olsen



De 10 faktorene

7. Relevant kompetanseutvikling

5. Mestringsorientert ledelse

10. Prososial motivasjon

Slik forstår jeg de 10-FAKTORENE. 

Del med sideperson 



Hva slags 

kultur vil vi 

ha?

Prestasjonsorientert?

Mestringsorientert?

Hvilken kultur fremmer du?



3. Autonomi

Opplevde muligheter til gjøre selvstendige vurderinger 
og valg under ansvar og innen gitte rammer 

Gjenspeiler opplevd tillit til medarbeiderens kompetanse. 

• Avgjørende for: 

Oppgavemotivasjon (indre motivasjon), bruk av kompetanse, 
innsats og ytelse. 

• Lav opplevd autonomi skyldes ofte: 

Lav rolleklarhet og svak mestringsorientert ledelse 

Linda Lai, 2015



5. Mestringsorientert ledelse

Lederatferd med vekt på læring, utvikling og 
motivasjon ut fra medarbeiderens individuelle 
forutsetninger. 

Mestringsledelse er en forutsetning for et godt mestringsklima, og 
er et integrert atferdsmønster – ikke bare en opplisting av 
handlinger

• Mestringsorienterte ledere gir: 

1.Retning – hvor skal vi (mål og rolleavklaring) 

2.Mening – hvorfor skal vi dit (motivasjon) 

3.Individuell oppmerksomhet 

Linda Lai, 2015



9. Mestringsklima

Mestringsklima Prestasjonsklima

• Bli best mulig ut fra egne 

forutsetninger

• Fokus på læring og 

utvikling

• Dele kompetanse

• Gjøre hverandre gode

• Bli best i konkurranse med 

andre

• Rivalisere og konkurrere

• Øker skjuling av kompetanse

• Svekker individuell og samlet 

ytelse

90% 10%Optimal balanse?

Linda Lai, 2015



Pause

10 minutter

13.25-13.35



Analyse av resultatene



Den helhetlige prosessen for å realisere potensialet 

med 10-FAKTOR som utviklingsverktøy

Forberedelser

Gjennomføring

Analyse 

Oppfølging 

Evaluering



Oppfølging – tre trinn

Trinn 3: Tiltak

Trinn 2: Målsetting for 
utviklingsarbeidet

Trinn 1: Analyse av resultatene – bearbeidelse og 
forankring

DialogDialog

Etter modell fra «Medarbeiderundersøkelsen gjennomført –

hva nå?» 

Molstad og Sæter 2014

Oppfølging



Trinn 1 - analyse av resultatene, 

bearbeidelse og forankring

Hva handler det om?

• At leder og medarbeidere sammen fordøyer det som er 

kommet frem….

• Å forstå og fortolke gruppens samlede vurdering av hva 

som er «gode» og «dårlige» svar

– Kjenner gruppen seg igjen?

– Gir rapporten og resultatene et riktig bilde av 

situasjonen hos denne gruppen her og nå?



Gjennomgående arbeidsmetode – IGP(I)

• I = individuell refleksjon, i forkant av et møte, eller i 
møtet 

• G = gruppe. Grupper på 4-7 er bra. Rekkeframlegg; 
en og en legger fram ett og ett innspill, går runder til 
alle innspill er tatt med. Deretter åpne for en 
diskusjon; hva er viktigst, hva skal prioriteres, hva skal 
vi dele med plenum.

• P = plenum. Ett og ett innspill fra gruppene.

• (I = individuell refleksjon, i etterkant av plenum kan 
bidra til å øke egen læring)

Roller:

• Ordstyrer og tidtaker: den som har varmest hender 

• Viddevakt: den som har kaldest hender

• Sekretær: den som er yngst av de som er igjen



2 

faktorer

Eks. 

mestringsklima

Analysekrysset – 10-FAKTOR
Disse faktorene er vi fornøyde med: Hva er det som gjør at vi skårer bra på disse 

faktorene?

Disse faktorene ønsker vi å bli bedre på: Hvorfor er det viktig at vi forbedrer oss på disse 

faktorene?

Trinn 1 - Analysekrysset

Bruk IGP



Vestre Toten vs landssnittet

2

0

1

6



Hvorfor kan det være lurt 

å se «bak» tallene?



Hva forteller denne 

svarfordelingen 

oss?Hva forteller denne 

svarfordelingen oss?



Hva forteller denne 

svarfordelingen oss?



Analysekrysset – 10-FAKTOR 

På hvilke to faktorer er vi fornøyde 

med skåren? 
Hva er det som gjør at vi skårer bra 

på disse faktorene? 

På hvilke to faktorer er det viktig at 

skåren blir bedre? (prioritert)  
Hvorfor er det viktig at vi forbedrer 

oss på disse faktorene? 

 

I: 3 minutter

G: 20 minutter

P: ca.10 minutter

I: ca.3 minutter



Trinn 1: resultat av analyseøvelsen

Analysekrysset 10-FAKTOR

Disse to faktorene er vi fornøyde med: Vi skårer bra på disse fordi: 

Disse to faktorene ønsker vi å bli 

bedre på: 

Vi ønsker å bli bedre på dem fordi:



Trinn 1: resultat av analyseøvelsen

Analysekrysset 10-FAKTOR

Disse to faktorene er vi

fornøyde med: 

1. Oppgave motivasjon 

2. Mestringstro 

3. Opplevd selvstendighet 

4. Bruk av kompetanse 

5. Mestringsorientert ledelse

6. Rolleklarhet xx

7. Relevant kompetanseutvikling 

8. Fleksibilitetsvilje xxxxx

9. Mestringsklima

10.Nytteorientert motivasjon xxx

Vi skårer bra på disse fordi: 

Yrket krever det

Verdisyn i kommunen bidrar til at dette 

blir vi fornøyd med

Yrker som er tydelige i samfunnet

Jobber med folk – vi må være fleksible 

hører med

Forventet at man har høy prososial 

motivasjon i jobben

Bra med rolleklarhet høy ift stadige 

endringer



Trinn 1: resultat av analyseøvelsen

Analysekrysset 10-FAKTOR

Disse to faktorene er vi fornøyde 

med: 

1. Oppgave motivasjon x

2. Mestringstro xxx

3. Opplevd selvstendighet 

4. Bruk av kompetanse 

5. Mestringsorientert ledelse

6. Rolleklarhet 

7. Relevant kompetanseutvikling 

8. Fleksibilitetsvilje xxx

9. Mestringsklima

10.Nytteorientert motivasjon xxxxxxx

Vi skårer bra på disse fordi: 
-ser det i sammenheng med rolleklarhet

-man ser nytten av det vi gjør i kommunen

-en jobb som er avhengig av fleksibilitet

-blir fleksible av å få være med i prosessen

-godt samarbeid

-glad i jobben

-får tilbakemeldinger

-verdifull jobb

-får til å være fleksibel

-kommunen gjort bra jobb ift. stillingsinstrukser

-gjensidig tillit – tar ansvar

-motivasjon for å hjelpe hverandre

-være med  bestemme

-mestringstro underbygger mye  av det andre

-meningsfull jobb

-rett person på rett plass

-gode tjenester



Trinn 1: resultat av analyseøvelsen

Analysekrysset 10-FAKTOR

Disse to faktorene er det viktig 

at vi blir bedre på:
1. Oppgave motivasjon 

2. Mestringstro 

3. Opplevd selvstendighet

4. Bruk av kompetanse x

5. Mestringsorientert ledelse xxx

6. Rolleklarhet 

7. Relevant kompetanseutvikling xxxx

8. Fleksibilitetsvilje 

9. Mestringsklima xxx

10.Nytteorientert motivasjon 

Det er viktig at vi forbedrer oss på

disse faktorene fordi: 

Finne ut av hva alle er gode på

Bruke hverandre på en god måte

Mestring i fokus

Avklare hva som er relevant 

kompetanseutvikling – og hva er 

opplevelsen av det – ulike typer 

kompetanse

Gode arbeidsmiljø – mestringskultur

Mestringsorientert ledelse henger 

sammen med relevant 

kompetanseutvikling



Trinn 1: resultat av analyseøvelsen
Analysekrysset 10-FAKTOR

Disse to faktorene er det viktig at 

vi blir bedre på:
1. Oppgave motivasjon 

2. Mestringstro 

3. Opplevd selvstendighet

4. Bruk av kompetanse x

5. Mestringsorientert ledelse xxxxxx

6. Rolleklarhet 

7. Relevant kompetanseutvikling xxxxx

8. Fleksibilitetsvilje 

9. Mestringsklima x

10.Nytteorientert motivasjon 

Det er viktig at vi forbedrer oss på

disse faktorene fordi: 

-bevisstgjort som leder

-legge til rette for ekstern og intern 

kompetanseutvikling, delingsarena

-mestrer via kompetanse

-retning og mening og tilbakemelding er 

viktig

-bruke kompetansen vi har

-fokus på å gjøre hverandre gode

-det som produseres er god kvalitet –

alle forstår mål og hensikt

-vi vil hverandre vel

-kompetansedeling – for å henge med

-bedre på trepartsamarbeid

-mobilisere kompetanse

-styrke hver enkelt

-mestringsorientert ledelse kan påvirke 

mesrtringsklima



Felles forståelse for mål for videre arbeid



Trinn 2: målsetting for utviklingsarbeidet  

Bruk IGP og Glansbildemetoden. Ta utgangspunkt 
i de valgte områdene/faktorene.

Hva skal til for at du kan svare helt enig neste gang?

Hvordan er det på arbeidsplassen når dere har det som best?

– Kjennetegnene skal være så konkrete at vi kan invitere kollegaer fra 
en annen arbeidsplass og la dem sitte med vår beskrivelse og 
observere oss. De vil kunne se om vi praktiserer det som er målbildet 
vårt eller ikke gjennom å se hva vi gjør.

– For å konkretisere kjennetegnene skrives de ned i presens (nåtid). 
Kjennetegnene kan handle om egenskaper ved organisasjonen vår, 
atferd vi viser som medarbeidere, eller atferd vi viser som ledere.  



Glansbildemetoden – målsetting for utviklingsarbeidet. Vi ser for oss 

hvordan det er når vi er der vi ønsker å være på dette området
Mål faktor 8 –

Fleksibilitetsvilje

Konkrete kjennetegn på at målet er nådd – hva er det vi ser / hva er 

det vi gjør – skriv i nåtid. 

Vi er fleksible på 

jobb
Medarbeiderne Leder Organisasjonen

hjelper hverandre legger til rette for at folk får 

gjøre det de er gode på

har tilrettelagt for 

hjemmekontor

sier ja til nye oppgaver lytter til forslag har verktøy for å møte 

endringer

trår til der det trengs gir oppmuntring og 

handlingsrom

har rom for å tilføre 

kompetanse når det skjer 

endringer

spør om de kan hjelpe til har oversikt

leter etter løsninger i stedet 

for å gi opp i krevende 

situasjoner

er tilgjengelig

er observante overfor 

hverandres behov for 

avlastning

viser forståelse for at 

uforutsette ting kan skje

har oversikt over hva som 

må gjøres 

har toleranse for at 

medarbeiderne prøver og 

feiler

har oppmerksomhet mot 

brukerne

kjenner styrker og 

svakheter hos den enkelte





Felles forståelse for tiltak og oppfølging av disse



Trinn 3: Tiltak

• Bruk IGP. Bruk de prioriterte målbeskrivelsene og 

kjennetegnene på god praksis for hhv medarbeiderne, 

leder og organisasjonen. Hva skal til for at vi skal komme 

dit? Og hvem skal ha ansvaret?

• Det utarbeides konkrete, gjennomførbare tiltak

– Hva kan den enkelte bidra med?

– Hva vil den enkelte forplikte seg til?



Handlingsplan – tiltak med utgangspunkt i målbeskrivelsene

Mål faktor 3 

-

Selvstendig

het

Konkrete kjennetegn på god praksis – hva er det vi 

ser / hva er det vi gjør– skriv i presens 

Tiltak Ansvar Frist

Vi opplever 

å ha tillit og 

mulighet til 

å jobbe 

selvstendig

Medarbeiderne Leder Organisasjonen

..er ikke redde 

for å gjøre feil

…vet hva den 

enkelte føler 

seg trygg på

..har delegerings-

systemer som gir 

tilstrekkelig 

handlingsrom

Vi går igjennom 

oppgavefordelingen

Leder 

sammen 

med den 

enkelte

August

Vi gjennomfører 

internopplæring på 

fellessystemer

Leder og 

fagansvarlig

for 

systemene

1. juni



Trinn 3: Vi prioriterer …

Hvilke av ideene til tiltak vil vi prioritere?

Suksess handler om å velge ut det viktigste og jobbe 

skikkelig med dette slik at vi får resultat. 

Det vi har oppmerksomhet på blir vi gode på!



Trinn 3: Prioritering av tiltak

Tiltaks-

matrisen

Gjennomførbarhet

Vanskelig Lett

Påvirkning

Stor Kanskje

Bør vurdere

Quick-wins: Ja

Bør gjøre

Liten Nei

Ikke gjøre

Kanskje

Kan vurdere



Den helhetlige prosessen for å realisere potensialet 

med 10-FAKTOR som utviklingsverktøy

Forberedelser

Gjennomføring

Analyse 

Oppfølging 

Evaluering



Handlingsplan – tiltak med utgangspunkt i målbeskrivelsene

Mål: faktor 8 –
Rolleklarhet

Konkrete kjennetegn på god praksis – hva er 

det vi ser / hva er det vi gjør– skriv i presens 

Tiltak Ansvar Frist

Vi opplever at 
det er tydelige 
mål for 
avdelingen og 
klare 
forventninger til 
medarbeiderne. 
Rammer er 
tydelige, og 
ansvar og 
myndighet er 
definert på en 
tilfredsstillende 
måte. 

Medarbeiderne Leder Organisasjonen

Hva har vi 

gjennomført 

av tiltak så 

langt? Har 

dette fungert?

Hva mer 

trenger vi evt

å gjøre?

I hvilken grad 

praktiserer vi disse 

kjennetegnene nå? 

Hvilke gode 

eksempler har vi?

Hvem fortjener 

skryt denne 

måneden?

Hvordan følge opp ?



www.10faktor.no

http://www.10faktor.no/


Hvor skal vi?
-læringsmål-

• (Økt) Forståelse for hva 10-FAKTOR er og hvordan 10-

FAKTOR kan brukes

• Kompetanse i verktøy og metodikk som kan brukes ved 

involvering av ansatte, analyse og oppfølging av 

resultatene

• Forståelse for hva som er min rolle i det videre arbeidet



Hvordan vet vi om målet er nådd?

-mestringskriterier-

• Jeg kan forklare hva 10-FAKTOR er og hvordan 10-

FAKTOR kan brukes.

• Jeg kjenner til og kan bruke verktøy og metodikk som 

kan være nyttig ved involvering, analyse og oppfølging 

av resultatene

• Jeg vet hva som er min rolle i det videre arbeidet



Hvor er vi?
-nå-

nei jalitt

Jeg kan forklare hvordan 10-FAKTOR bidrar til et godt 

medarbeiderskap, den gode organisasjonen 

og godt lederskap




