
Fagutvikling som verdi- og kulturarbeid  

Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser 
opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i enhetens praktiske hverdag. For 
å nå et slikt mål må ve 

Hvorfor gjør vi det vi gjør på jobb?  

Hva vi velger å gjøre på jobb kan deles inn i begrunnelser på ulike nivåer som kan illustreres i 
trekanten nedenfor.  

 

Når vi er på toppen av trekanten (tiltak) vil vi kunne begrunne det vi velger å gjøre med at 
det er noe vi tror har god effekt, gjerne i hovedsak basert på tidligere erfaringer, eller 
interne formelle eller uformelle regler. Et utviklings-og traumebevisst eksempel kan være at 
vi velger å si til en ungdom som er sint: «Nå ser jeg at du er sint, det må du ha en god grunn 
til. Det vil jeg gjerne høre om, så jeg kan forstå det.» Begrunnelsen for det vi sier kan være at 
det pleier å fungere, eller at det pleier vi å si i sånne situasjoner.  

Beveger vi oss et trinn lenger ned i trekanten (metode) vil de valgene vi tar på jobb ha sin 
begrunnelse i at de er forenlige med en bestemt metode vi har lært (eller flere), som vi har 
tro på at er riktig og god. En utviklings-og traumebevisst begrunnelse for eksemplet over, vil 
her være basert på f.eks. samregulering eller toleransevinduet. Vi har lært at når følelsene er 
sterke bør vi hjelpe ungdommen med å håndtere dem først, før vi begynner å appellere til 
fornuften.  

Neste trinn på stigen er teori og kunnskapsgrunnlag. Her er begrunnelsene bredere og mer 
basert på kunnskap og teori om hvordan mennesker fungerer og hvordan mennesker 
utvikler seg. Utviklings- og traumebevisste eksempler kan være nevrobiologiske 
forklaringsmodeller på hvordan mennesker påvirkes av traumer og hvilke implikasjoner 
dette får for hvordan vi forstår og møter traumatisert mennesker. I eksemplet ovenfor vil 
begrunnelsen for å si dette være relatert til forståelsen av hvordan fornuftsdelen av hjernen 
i situasjonen er lite tilgjengelig, slik at det som fungerer er å forholde seg til sanse- og 
følehjernen, og derigjennom hjelpe ungdommen å håndtere følelsene slik at tenkehjernen 
blir tilgjengelig.  



Nederste trinn i trekanten er kultur. Med kultur mener vi her alt det vi har med oss av for- 
forståelse som preger våre tanker og vår væremåte. Vi har alle et syn på hva menneske er og 
hvordan mennesker bør behandles (menneskesyn). Vi har en forståelse av hva vi tror er sant 
av kunnskap (vitenskapssyn). Vi har med noen verdier som vi synes mennesker bør leve 
etter, og vi har en tydelig gradering av verdier. Hvilke kulturfaktorer vi har med oss er det 
som i hovedsak bestemmer våre store valg i livet slik som karriere, partner, bosted, 
relasjoner og familie. Men det bestemmer også hvilke teorier og metoder og tiltak som vi 
synes virker fornuftige og riktige. Noen ganger får vi informasjon om teorier og metoder som 
vi ikke synes virker meningsfulle i det hele tatt, kanskje uten at vi helt vet hvorfor eller kan 
begrunne det med dokumentasjon/argumenter. Da handler det sannsynligvis om at det 
kolliderer med vårt eget verdisyn.  

Det viktigste med denne beskrivelsen er at kulturen vi har med oss alltid vil ligge under, og 
påvirke alle våre valg, i de ovenfor liggende kategoriene. Det vil si at når noen vil få til 
endring, kan man i en periode få oss til å endre tiltak eller metode hvis vi blir kontrollert hele 
tiden. Vi kan til og med få ny teoretisk kunnskap som vi blir kontrollert på at vi kan gjengi. 
Men dersom vi ikke får til noen endring i kulturgrunnlaget vårt, altså vårt verdisyn, vårt 
menneskesyn og vårt kunnskapssyn, vil alle disse endringene bare være midlertidige dersom 
de kolliderer med den underliggende kulturen. Kulturgrunnlaget er det som forplikter oss på 
en måte å oppføre oss på og tenke på, og som driver oss fremover. Vi kan også si at det er 
her viljen vår kommer fra. Når vi kan handle i samsvar med vårt kulturgrunnlag blir vi ofte 
motivert og oppfatter jobben som meningsfull. Endringsprosesser må derfor først og fremst 
påvirke kulturgrunnlaget for å kunne ha effekt.  

Jevnlige refleksjoner, øvelser og diskusjoner hvor enhetens ansatte sammen beskriver den til 
enhver tid etablerte praksis i lyset av denne inndelingen, og sammen vurderer i hvilken grad 
denne tradisjonen «gir rom» for en utvikling- og traumebevisst forståelse, er et godt – og 
nødvendig – utgangspunkt for å drive vedlikeholdsarbeid og videre kompetanseutvikling. 
Supplerer man så med tilsvarende runder hvor den enkelte ansatte oppfordres til og 
utfordres på å formulere egne refleksjoner over egen praksis og eget verdigrunnlag (kultur), 
vil grunnlaget for videre kompetanseutvikling bli enda tydeligere.  
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