
TRAIN THE COMPETENT
TRENERHÅNDBOK

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne planen 
gjenspeiler forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig  
for bruk som kan gjøres av informasjonen i den.

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT



This project has been funded with support from the European Commission. 
This plan reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Denne håndboken er tilgjengelig for alle å bruke på ulike stadier av utviklingen din, enten du er  
i begynnelsen av reisen til å bli trener eller erfaren med å levere trening. Denne håndboken vil hjelpe 
deg på reisen med ulike verktøy og ressurser.

Denne boken følger målene for «Train The Competent Erasmus+»-prosjektet for å forbedre 
sysselsettingssjansene for funksjonshemmede ved å gi dem et modulært opplæringsprogram. 
Med denne nylig oppnådde kunnskapen kan funksjonshemmede delta aktivt i profesjonell 
funksjonshemmingsbevissthet, likestillingstrening og bevissthetsprogrammer designet 
for arbeidsgivere, og har vist seg å være et stort skritt mot vellykket ansettelsesevne for 
funksjonshemmede. Vårt mål i Train The Competent-gruppen var å utfordre misoppfatninger om 
funksjonshemming, å endre holdning til funksjonshemmede, å utvide deres muligheter for et aktivt  
og oppfylt liv, og å hjelpe funksjonshemmede til å bli sine egne talsmenn og å bli sine egne 
jevnaldrende støttespillere på denne reisen.

Contact:    Eszter Déri   /   derieszter@gmail.com  /   project leader    /   Salva Vita Foundation 
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Introduksjon
Funksjonshemmede sliter mer enn andre med å gå inn i og opprettholde arbeid eller en frivillig stilling.  
Funksjonshemmede trenger skreddersydd yrkesstøtte fra spesialutdannede arbeidsspesialister. 
Yrkesstøtten må være uføretrygdet og ta sikte på å bygge bro mellom arbeidsplassens krav og 
kompetansen som tilbys av den funksjonshemmede. Arbeidsspesialisten vurderer arbeidsgiverens  
og den ansattes behov,  og synger betingelsene for å få dem begge til å trives.  

Train the Trainer er en metode for informasjonsformidling (Anderson & Taira, 2018). Metoden er 
mye brukt innenfor flere ulike områder for effektivt å spre kunnskap og kompetanse for å nå en stor 
mengde mottakere over en kort periode. For eksamenple, et selskap kan ansette en ekspert trener 
som trener et sett med lokale trenere i kompetanse nødvendig, som igjen vil trene lokale arbeidsgivere 
og medarbeidere til å vedta disse kompetansene (Frank, Becker Haimes, & Kendall, 2020).

Denne opplæringshåndboken, sammen med arbeidsboken for trenere og medtrenere, vil gi deg en dyp, 
grunnleggende kunnskap for å utvikle ferdighetene dine som trener. Etter at opplæringen er fullført, 
basert på dette innholdet, vil vår kunnskap tillate deg å utvikle  ferdighetene og kompetansen til  
funksjonshemmede. Som et resultat kan funksjonshemmede utvide sine sysselsettingssjanser  
og støtte sine jevnaldrende til arbeidsmarkedet.

Dette mårlige målet er å forberede deg på trening av medtrenere og peer-supportere, også. Det er 
flere kompetanser som er de samme for både trener, medtrener og peer-supporter. Gjennom denne 
håndboken gir disse modulene deg muligheter til å bli kjent med materialene og øvelsene ved først å 
bruke dem på deg selv. 

Than utvikling av toget den kompetente Program

Train the Competent programmet er utviklet gjennom etn internasjonalt prosjekt. De deltakende-
organisasjonene  kom fra Nord-, Sør-, Øst- og Vest-Europa. Dette er land med ulik sosial profil og  
kulturell bakgrunn. De to bøkene, denne håndboken og aktivitetsarbeidsboken, ble skrevet i samarbeid 
av ni organisasjoner. Gruppen av mennesker besto av trenere, lærere, psykologer, kommunikasjons-
spesialister og eksperter som jobbet innenfunksjonshemming. Mens vi delte våre erfaringer, beste 
praksis og nye metoder, formet vi hverandres synspunkter hele tiden. Vi fant ny felles grunn, og effektiv 
og innovativ tilnærmingtil skreddersydd ferdighetsutvikling. Dette kan implementeres over hele Europa 
medi ulike kulturelle sammenhenger.

For å bevise atdette kunne gjøres, kjørte vi tester og evalueringer. Først testet vi modulene i 
projektgruppen. Vi fikk læring og kunnskap om hvordan man trener fremtidige trenere og medtrenere.  
We var i stand til å sette sammen et treningsprogram  fra de kollektivt forseggjorte materialene med et 
profesjonelt trenerverktøysett. Vi oppdaget hvor important det var å tilpasse  innholdet og øvelsene for å 
møte tilgangsbehovene til målgruppene. Til slutt testet vi oss selv som trenere med et eksternt samfunn 
i alle deltakerlandene: Frankrike, Hellas, Ungarn, Norge, Polen, Portugal, Romania, Storbritannia. 
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Feedback vi mottok fra deltakerne – jevnaldrende støttespillere, medtrenere – var gode med en 95 % 
smaksindikator. Dette er bevis på at materialene fungerer effektivt i ulike kulturelle sammenhenger.  
Vi håper dette blir opplevelsen for deg og dine treningsdeltakere også.

Hvordan kan du bruke håndboken og aktivitetsarbeidsboken? 

Hvis du ser på innholdsfortegnelsen i trenerhåndboken, vil du se logikken og detaljene i hvordan de 
seks modulene bygger på hverandre. Hanforteller om områder der det er verdt  å holde seg oppdatert. 
Dette vil gjøre det mulig for deg å hjelpe treningsdeltakerne dine med å finne det rette området for best 
mulig utnyttelse av ferdighetene sine og finne den best mulige måten å utvikle dem på.

Than manual begynner med Spesifikk kunnskap om funksjonshemming, da fokuset er på den 
positive holdningen til funksjonshemming. Denne modulen gir relevant oppdatert informasjon om de 
sosiale, personlige og politiske aspektene ved funksjonshemming for å hjelpe deg med å reflektere 
over dine egne holdninger og skape et inkluderende læringsmiljø. Selvkunnskap og selvrefleksjon 
hjelper deg med å gjøre endringer og fokusere på dine styrker, reflektere over hvem du er, hvordan du 
ser deg selv og andres betydning for å bygge din identitet. Jo mer du kjenner deg selv, jo bedre vil du 
kunne håndtere følelsene dine. Emosjonell ledelse er en avgjørende evne. Dette hjelper deg å komme 
nærmere andre, og for å komme gjennom sosiale livsutfordringer, lar deg kontrollere din oppførsel, 
tanker, følelser og handlinger. 

All denne kunnskapen gjenspeiles i hvordan du oppfyller sosiale forventninger gjennom 
kommunikasjon. Denne modulen øker bevisstheten om hvordan folk kommuniserer og gir 
opplæringsforslag som fremmer effektive kommunikasjonsferdigheter. Du vil lære å justere 
kommunikasjonsteknikker for å levere effektiv opplæring som oppfyller kommunikasjonsbehovene 
til traineene dine. Selvledelse og uavhengighet gir deg kunnskap om  hvordan du kan styrke 
funksjonshemmedes  autonomi og uavhengighet. Det gir praktisk trening på sosiale, personlige og 
arbeidsrelaterte ferdigheter og atferd. Som trener vil du være ansvarlig for hele treningen. Den sjette 
modulen Hvordan bli trener gir deg et klart bilde om ferdighetene, kunnskapen, forberedelsene du 
trenger for å effektivt utvikle treningsinnholdet ditt i henhold til deltakernes behov. Det gir også –  
som de andre modulene –  en liste over koblede aktiviteter som hjelper deg med  å mestre og øve  
på innholdet, samt hvordan du setter sammen en treningsøkt.

Aktivitetsarbeidsboken for trenere og medtrenere inneholder teoretisk og praktisk kunnskap på 
en lettfattelig måte. Den sjette modulen Hvordan bli en peer supporter / medtrener hjelper dine 
treningsdeltakere til å bli oppmerksomme på sin kunnskap og hvilke ferdigheter de trenger å 
utvikle for å gjøre det. Dette gjøres ved å gjøre øvelser med beskrivelser, som vil hjelpe deg og dine 
treningsdeltakere mest effektivt mestre og øve på innholdet. 
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Hva er detaljene i det skreddersydde opplæringsprogrammet?

Det fokuserer på evnen og ikke på funksjonshemmingen. Du som trener kan velge hvilke moduler, eller 
deler av modulene, du vil jobbe med, avhengig av målene, behovene og forkunnskapene til  traineene 
dine. Du kan velge hvilken aktivitet som passer best  til behovene til treningsdeltakerne dine, noe som 
hjelper dem med å lære, øve og mestre ansettelsesrelaterte ferdigheter.  

Du kan velge de aktivitetene som passer best til beredskapen, ferdighetene, funksjonshemmingen til 
treningsdeltakerne dine. Du finner versjoner av øvelser og topp tips for å tilpasse aktiviteter for traineer 
som lever med ulike funksjonshemninger along med flere regneark og støtteark. 

Hva sikrer at du kan holde deg oppdatert som trener?

Under reisen din om å bli trener i Train the Competent-programmet, vil du bli kjent med historie-
fortellingstilnærmingen for å forbedre læringen. Enten du forteller dine egne historier, eller får inspi-
rasjon fra litteratur, film eller teaterstykke, vil historier kaste lys over kontekst og hjelpe deg og dine 
traineer til å forstå ting  lettere. Samtidig hjelper de deg og dine traineer med å forestille seg deg selv 
i andres sko, og å forstå hvordan en historie kan forvandles når de ses fra et annet og nytt perspektiv. 
Gjennom dette kurset vil du få muligheten til å se TED-samtaler videoer. Disse vil hjelpe deg å få 
dypere kunnskap i nye sammenhenger om hvert emne på en underholdende måte. You vil også finne 
ytterligere profesjonell litteratur for hver modul, som hjelper deg i fremtiden med å finne nyere profe-
sjonell litteratur og materialer. Videre vil du utvikle ferdigheter i hvordan du finner den mest verdifulle 
informasjonen og holder deg oppdatert som trener. 

Kos deg med treningsreisen din! 
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Modul 1
Spesifikk kunnskap om funksjonshemming

Rammeverk
Folks holdninger til funksjonshemming påvirker hvordan de behandler og ser på funksjonshemmede. 
Det er derfor viktig å gi trenere et grunnlag slik at de kan forstå hvordan de kan tenke på 
funksjonshemming på en måte som fremmer likestilling og inkludering. Å tilegne seg disse 
ferdighetene er avgjørende for å skape et miljø der funksjonshemmede kan trives og hvor gjensidig 
forståelse mellom funksjonshemmede og ikke-diskutablede mennesker er normen.

Generelle mål
Denne modulen tar sikte på å sikre at trenere har relevant uførekunnskap som vil hjelpe dem når 
de trener funksjonshemmede. Målet er å utvide sine perspektiver på funksjonshemming og gi dem 
oppdatert informasjon om de sosiale, personlige og politiske aspektene ved funksjonshemming 
for å hjelpe dem selv å reflektere over sine egne holdninger. Dette vil bli forsterket ved å diskutere 
de juridiske aspektene ved uførerettigheter og ansvar som er fastsatt i FNs konvensjon om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil også dekke noe praktisk informasjon om 
funksjonshemming for å øke forståelsen av barrierene funksjonshemmede står overfor, samt hvordan 
man kan overvinne disse og skape et inkluderende læringsmiljø.

Struktur
Modulen har tre seksjoner.

 1.  Betydningene og modellene for funksjonshemming
 2.  Kjenne til rettigheter og plikter
 3.  Praktisk informasjon om ulike funksjonshemninger
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2,5 timer

•  Å forstå at det er forskjellige måter å se funksjonshemming på.
•   Å øke bevisstheten om hvordan vi ser på funksjonshemming påvirker  

funksjonshemmedes plass i samfunnet.
•  Å utvikle kunnskap om funksjonshinderkultur.

1.  Betydningene og modellene for funksjonshemming

Mål

1.1  Betydningene og modellene for funksjonshemming
1.2  Funksjonshemming kultur
1.3  Påvirkninger på funksjonshemmingsidentitet

•  Hva er funksjonshemming?
•  Hvorfor er måten vi ser på funksjonshemming viktig?
•  Hva er funksjonshinderkultur?
•  Hva påvirker noens identitet?

•  Aktivitet 1.1.1a  Hva vet du om funksjonshemming?
•  Aktivitet 1.1.2  Stella Youngs TEDx-tale: “Jeg er ikke din inspirasjon, tusen takk”
•  Aktivitet 1.1.3  Den medisinske modellen kontra den sosiale modellen
•  Aktivitet 1.1.4a  Anvende den medisinske modellen og den sosiale modellen i praksis
•  Aktivitet 1.1.5  Reflekterer over modellenes begrensninger
•  Aktivitet 1.1.6  Reflekterer over funksjonshinderkultur

•   Stella Young TEDx Talk: Jeg er ikke din inspirasjon, tusen takk
•   Linton, Simi (1998). Påstand om funksjonshemming: Kunnskap og identitet. NYU-pressen.
•   Oliver, Mike (2004). Den sosiale modellen i aksjon: hvis jeg hadde en hammer.  

I implementering av den sosiale modellen for funksjonshemming: teori og forskning
•   Brun, S. E. (2003). Filmstjerner og sanselige arr: Essays på reisen fra uføretrygd til 

uføretrygd. New York, NY: Presse for funksjonshemmede

Innhold

Koblede aktiviteter

Ressurser

Varighet

Veiledende spørsmål

1 time

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
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1.1 Betydningene og modellene for funksjonshemming

Funksjonshemming kan være et tema folk føler seg ukomfortable med å snakke om. Hvis du sier ordet 
Handikapet eller ordet “funksjonshemming” til en gruppe mennesker, vil hver person ha et annet bilde 
som dannes i hodet. Noen mennesker vil bare tenke på en person som bruker rullestol. Andre mennesker 
vil se for seg noen de kjenner: det kan være en bekjent, en venn, et familiemedlem, en kollega eller noen 
de ser ut og om i samfunnet sitt. Det er også viktig å huske at funksjonshemmede selv vil ha et bilde som 
dannes i hodet som relaterer seg til sitt eget liv. 

Uansett hva folk tenker på når temaet funksjonshemming kommer opp, vil de bli informert av sine 
egne erfaringer og oppfatninger. I tillegg til bilder som dannes i hodet, vil folk ha spesifikke følelser  
om funksjonshemming. Disse kan være positive eller negative.

Hva er funksjonshemming?

Aktivitet 1.1.1a Hva vet du om funksjonshemming?

Før denne veiledningen begynner å fortelle deg om noen av måtene funksjonshemming er definert på, 
vil det være nyttig for deg å reflektere over hva du vet om funksjonshemming og diskutere det med 
gruppen din. 

Når du har brukt litt tid på å tenke på dine egne oppfatninger og diskutere andres oppfatninger,  
kan det være lurt å høre en funksjonshemmet aktivist snakke om dette emnet.

Aktivitet 1.1.2 Stella Youngs TEDx-tale: “Jeg er ikke din inspirasjon, tusen takk”

Å lytte til Stella Young kan hjelpe deg å bedre forstå hva resten av denne delen vil dekke og vil tilby et 
perspektiv som kommer direkte fra en funksjonshemmet person.

Hvordan kan vi definere funksjonshemming?

Det finnes ulike måter å se og konseptualisere funksjonshemming på. Når folk prøver å forklare 
funksjonshemming, kan de tenke annerledes på det fordi de har forskjellige mål i tankene.  

For eksempel:
      •   Noen mennesker er interessert i å finne den nøyaktige sannheten om hva  

funksjonshemming er og betyr (som er et metafysisk og filosofisk spørsmål)
      •   Andre ønsker å definere funksjonshemming og bruke ulike modeller på praktiske  

måter å tenke på hvordan vi kan skape et mer likestilt samfunn
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I denne guiden er vår tilnærming å tenke på hvordan vi kan bruke forskjellige modeller for 
funksjonshemming praktisk talt. Hver modell kan ha sine fordeler og ulemper, og de kan brukes 
forskjellig til forskjellige formål og sammenhenger. Vi skal fokusere på noen av hovedmodellene, 
men det er utviklet andre modeller. Det er viktig å tenke på modellene for funksjonshemming 
som verktøy. Årsaken til at det er nyttig å ha modeller for funksjonshemming er slik at visse 
aspekter av funksjonshemming kan forstås bedre og synliggjøres. Det er ikke en eneste modell for 
funksjonshemming som fullt ut kan beskrive funksjonshemming og hvordan det er å bli deaktivert –  
det ville være umulig!

Aktivitet 1.1.3 Den medisinske modellen kontra den sosiale modellen

I stedet for bare å forklare disse to modellene for deg, oppfordrer vi deg til å gjøre denne aktiviteten 
for å prøve å finne ut av det selv og begynne å få en forståelse av hva hver modell fokuserer på. Det 
er også en kort video som bidrar til å illustrere hvordan samfunnet ser ut, og hvordan det kan se ut. 
Se det som en gruppe og bruk ledeteksten til å tenke på hvordan dette knytter seg til den medisinske 
modellen for funksjonshemming og den sosiale modellen for funksjonshemming!

Etter denne aktiviteten bør du begynne å ha litt av en ide om hver modell, men vi skal nå forklare dem 
mer detaljert.

Den medisinske modellen for funksjonshemming

Den medisinske modellen for funksjonshemming kalles også noen ganger funksjonell begrensningsmodell. 
Den fokuserer på funksjonshemming som noe som bare handler om et individ. Vektleggingen er på 
personens “underskudd”, og begrensningene personen har anses å skyldes disse “underskuddene”.  
For eksempel, hvis noen ikke kan gå og vi bare fokuserer på det medisinske aspektet, kan vi tro at hvis 
de ikke kan gå til et arrangement i en bygning uten heis, er det fordi de ikke kan gå.

Den sosiale modellen for funksjonshemming

På den annen side er ideen med den sosiale modellen å argumentere for at funksjonshemmede er 
ekskludert fra samfunnet, ikke på grunn av deres svekkelser, men på grunn av måten samfunnet 
reagerer på disse svekkelsene. Hvis vi fortsetter å tenke på det forrige eksemplet, er grunnen til at 
personen ikke kan gå til et arrangement i en bygning uten heis, ikke fordi de ikke kan gå. Det er fordi 
bygningen er utilstrekkelig. Hvis det var en heis, ville det ikke lenger være et problem!
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Aktivitet 1.1.4a Anvende den medisinske modellen og den sosiale modellen i praksis

I denne aktiviteten vil du tenke på forskjellige situasjoner som funksjonshemmede kan støte på, 
spesielt situasjoner som kan være barrierer. Vi vil oppfordre deg til å vurdere ulike løsninger, og for 
å illustrere hvordan det å ta i bruk den sosiale modellen for funksjonshemming kan bidra til å fjerne 
barrierer. 

Gå dypere inn i den sosiale modellen for funksjonshemming

Etter å ha tenkt på disse to modellene, kan du tro at de ikke forklarer alt, og du vil ha rett! Som  
vi forklarte tidligere, er modeller bare verktøy for å bidra til å fokusere på et bestemt problem.  
Da disiplinen funksjonshemmingsstudier utviklet seg, ble det sagt at “Funksjonshemmingsstudier 
utfordrer ideen om at den sosiale og økonomiske statusen til tildelte roller til personer med 
funksjonshemninger er uunngåelige utfall av deres tilstand” (Linton, 1998, s.4). Denne viktige 
ideen kommer direkte fra funksjonshemmingsrettighetsaktivister som kjempet for å få det sosiale 
aspektet av funksjonshemming anerkjent slik at samfunnet ville gjøre endringer for å inkludere 
funksjonshemmede i stedet for å vurdere at det å bli deaktivert automatisk betydde å være begrenset  
i dine livsvalg.

Mike Oliver var en britisk akademiker som skrev mye om den sosiale modellen for funksjonshemming, 
og han fremhevet at det er tre viktige punkter å vurdere om det (Oliver, 2004):

 1.   Den sosiale modellen for funksjonshemming fokuserer på de økonomiske, miljømessige 
og kulturelle barrierene som funksjonshemmede møter, i stedet for deres individuelle 
funksjonelle begrensninger.

 2.   Den ser spesifikke problemer som en del av hele det invalidiserende miljøet folk må leve i. 
For eksempel, hvis funksjonshemmede ikke har lik tilgang til utdanning og sliter med  
å finne offentlig transport, vil dette påvirke deres evne til å finne arbeid.

 3.   Den sosiale modellen for funksjonshemming anser ikke at individuelle intervensjoner  
er kontraproduktive.

Det siste punktet er veldig viktig fordi det har vært kritikk av denne modellen. Et hovedtema har vært 
å si at det ignorerer bekymringer om funksjonsnedsettelser og viktigheten av medisinsk behandling. 
Dette er ikke tilfelle: den sosiale modellen er et verktøy. Målet er å tilby et annet perspektiv, en måte 
å se funksjonshemming på som ikke anser at en person har skylden hvis de blir ekskludert fra 
samfunnet. Den tar ikke sikte på å beskrive personlige erfaringer med funksjonshemming. Mike Oliver 
forklarer at «Vi må komme oss videre og bruke [den sosiale modellen for funksjonshemming». Vi må 
ikke kaste bort gaven som ble skjenket av de funksjonshemmingsaktivistene som kjempet mot de 
undertrykkende strukturene som holdt funksjonshemmede ute av samfunnet på 1970-tallet.
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Å bruke den sosiale modellen for funksjonshemming bør hjelpe oss med å bevege oss bort fra:

 •   Den humanitære tilnærmingen: Med tanke på at det å gi funksjonshemmede tjenester er en 
del av å “hjelpe de mindre heldige” og at funksjonshemmede skal være takknemlige for alt de 
får, selv om det ikke passer dem.

 •   Samsvarsmetoden: å gjøre det minste for å følge loven. Det vi i stedet bør sikte mot, er en 
tilnærming til statsborgerskap, der funksjonshemmede anses som likeverdige borgere med 
fulle rettigheter og ansvar.

Som vi forklarte, er det andre modeller, og vi vil nå diskutere noen av dem slik at du kan forstå andre 
synspunkter.

Den biopsykosososiale modellen for funksjonshemming

Denne modellen ble opprinnelig utviklet av George Engel, med fokus på mental nød. Denne modellen 
er grunnlaget for Verdens helseorganisasjons internasjonale funksjonsklassifisering.

Den sier at det er biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for funksjonshemming. Tanken er å se 
på hele konteksten rundt en person.

Den sosiokulturelle modellen

Den sosiokulturelle modellen kan også kalles minoritetsgruppemodellen. Det legger til et element av 
identitetspolitikk. Den anser funksjonshemmede som en minoritetsgruppe som til felles har erfaring 
med å bli ufør. Denne modellen er nyttig når vi tenker på funksjonshemmingskultur, som vi vil diskutere 
senere. Denne modellen er også spesielt viktig for noen grupper: for eksempel innen døv historie har 
døve brukt minoritetsmodellen for å prøve å sikre språklige rettigheter.

Begrensninger ved å tenke på modeller

En enkelt modell kan ikke forklare en menneskelig opplevelse så komplisert som funksjonshemming. 
Derfor må vi nærme oss det fra forskjellige perspektiver og vurdere modeller som verktøy. 

Aktivitet 1.1.5 Reflekterer over modellenes begrensninger

I denne aktiviteten vil du bli oppfordret til å tenke på ulike modeller og argumentene de gjør for å 
forklare funksjonshemming. Du vil få sjansen til å tenke på hva som er nyttig med en bestemt modell, 
men også å vurdere hvorfor vi trenger et bredere perspektiv. Dette er viktig slik at du kan utvikle et 
nyansert synspunkt.
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1.2 Funksjonshemming kultur

Det kan være overraskende å tenke på eksistensen av en “funksjonshemmingskultur” fordi 
funksjonshemming ofte blir sett på som noe negativt. Brown (2003) forklarte at «Personer med 
funksjonsnedsettelser har forfalsket en gruppeidentitet. Vi delte en felles historie om undertrykkelse 
og et felles bånd av motstandskraft. Vi genererer kunst, musikk, litteratur og andre uttrykk for våre liv, 
vår kultur, tilført vår erfaring med funksjonshemming. Det viktigste er at vi er stolte av oss selv som 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi hevder våre funksjonshemminger med stolthet som en del 
av vår identitet. Vi er den vi er: vi er mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 
Aktivitet 1.1.6 Reflekterer over funksjonshinderkultur

Denne aktiviteten vil hjelpe deg å forstå bedre hva som menes med “funksjonshinderkultur” og å tenke 
på forskjellene mellom funksjonshinderkultur og andre kulturer.

Begrepet funksjonshemmingskultur knytter seg til et velkjent motto blant funksjonshemmede: 
“Ingenting om oss uten oss”. Dette er ideen om at alt om funksjonshemmede bør gjøres i samarbeid 
med funksjonshemmede, i stedet for pålagt dem. Målet med funksjonshemmingskulturen er å hjelpe 
samfunnet med å gjenvinne makten og utvikle en positiv identitet.

1.3 Påvirkninger på funksjonshemmingsidentitet

Funksjonshemmedes identitet påvirkes av mange ting. For det første kan det påvirkes av deres 
bakgrunn:

 •   Familiebakgrunn: er de den eneste funksjonshemmede personen i familien? Er det andre 
funksjonshemmede i familien? Hva syntes familien deres om deres funksjonshemming?

 •   Gruppe tilhørighet: sosialiserer de med andre funksjonshemmede? Gikk de på en vanlig 
skole eller en spesiell skole?

 •   Kulturell/nasjonal kontekst: Historien om uføretrygd er forskjellig i hvert land og vil også 
påvirke hvordan funksjonshemmede tenker på seg selv

For det andre vil deres identitet bli påvirket av deres egen erfaring med funksjonshemming:

 •   Medfødt eller ervervet?  Ble de født ufør eller ble de ufør? Hva var deres erfaring med  
å vokse opp?

 •   Når fikk de diagnosen?  Noen mennesker er født funksjonshemmede, men de blir ikke 
diagnostisert før mye senere!

 •  Type funksjonshemming: hva er deres funksjonshemming?
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•   Å få en forståelse av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne.

•  For å forstå hvordan dette underbygger rettigheter og plikter.
•  Å gi en oversikt over noen viktige aspekter ved funksjonshemmingshistorien.

2.1  FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
2.2  Rettigheter og plikter

2.  Kjenne til rettigheter og plikter

•  Activity 1.2.1a  Your responsibilities

•  Hva er FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne?
•  Hvordan kan noen finne ut om rettighetene sine som funksjonshemmet?
•  Hvordan kan noen forstå sine forpliktelser overfor funksjonshemmede, spesielt innen arbeid?

•  The UNCRPD
•   Slee, R., &Cook, S. (1999). Kulturpolitikken for funksjonshemming, utdanning  

og jus. Diskurs: Studier i utdanningspolitikken, 20, 267-277.
•   Liasidou,A (2016): Deaktivering av diskurser og menneskerettighetsrett: en casestudie  

basert på gjennomføringen av FNs konvensjon om menneskers rettigheter,  
diskurs: Studier i utdanningspolitikken, 37(1), 149-162

Veiledende spørsmål

Koblede aktiviteter

Ressurser

Innhold

Mål

1 time

Varighet

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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2.1  FNs konvensjon om rettighetene til personer  
med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD) trådte i kraft  
i 2008, etter å ha blitt vedtatt i 2006. Alle landene som deltar i dette prosjektet har signert det 
(Frankrike, Hellas, Ungarn, Norge, Polen, Portugal, Romania og United Kingdom) og det er totalt  
164 underskrivere.

Lovgivning alene er ikke nok til å omforme diskriminering av funksjonshemminger, og det har blitt 
antydet at «i seg selv er ikke loven i stand til å eliminere diskriminering av funksjonshemminger. 
Paradoksalt nok kan loven verves som en taktikk for deaktivering eller aktivering. (s. 67)” 
(Slee og Cook 1999). Dette betyr at loven kan gi samfunnet mulighet til å gjøre det mulig for 
funksjonshemmede å oppfylle sitt potensial, men det kan også anvendes på måter som ikke  
fremmer uførerettigheter, avhengig av hvordan det tolkes.

Likevel er UNCRPD en svært viktig tekst fordi den anser problemene som funksjonshemmede opplever 
som et menneskerettighetproblem. De eksisterende menneskerettighetskonvensjonene hadde 
potensial til å beskytte funksjonshemmede, men de ble ikke utnyttet på denne måten. UNCRPD skaper 
ikke nye rettigheter, men målet er å fremme rettighetene til funksjonshemmede. Liasidou (2016) 
bemerker at den presenterer funksjonshemming som noe som kommer av samspillet mellom noens 
svekkelse med de samfunnsmessige barrierene som betyr at de ikke fullt ut kan delta, og det utfordrer 
ideen om at funksjonshemmede bare har individuelle underskudd. Ulike land anvender konvensjonen 
på ulike måter, men det er et svært viktig utgangspunkt å ha denne typen lovgivning.

2.2 Rettigheter og plikter

Hvert land vil ha forskjellige nasjonale lover om funksjonshemming, men hvis de har signert UNCRPD 
betyr det at de må fremme lik tilgang for funksjonshemmede. 

Noen viktige aspekter som UNCRPD fremhever er behovet for:
 •  Ikke-diskriminering
 •  Medregning
 •  Likestilling
 •  Tilgjengelighet

Når det gjelder tilgjengelighet, er noen eksempler:
 •  Kommunikasjon
 •  Rimelig innkvartering
 •  Universell utforming
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Hvis vi tar dette prosjektet som et eksempel, mener UNCRPD at funksjonshemmede har rett til  
å arbeide, og bør ikke diskrimineres. Det nevner også rimelige overnattingssteder. 

Som trener bør du:
 •  Gi folk rimelige overnattingssteder slik at de fullt ut kan delta
 •  Prøv å forstå deres kommunikasjonsbehov og respektere dem
 •  Bruk universell utforming når det er mulig
 •   Informer deg selv om rettighetene til funksjonshemmede i din egen kontekst, slik at du  

kan sikre at deltakerne har den nødvendige kunnskapen til å stå opp for sine rettigheter

Vi vil diskutere noen praktiske tips i den siste delen av denne håndboken.

Aktivitet 1.2.1a Ditt ansvar

Med denne aktiviteten vil du ha en sjanse til å reflektere over hvordan du kan støtte prinsippene  
i UNCRPD som trener.
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•  Gi praktisk informasjon om ulike funksjonshemninger.
•  Å oppmuntre trenere til å tenke på sin egen kunnskap.

3.  Praktisk informasjon om ulike funksjonshemninger

Mål

3.1  Eksempler på behov og funksjonshemninger
3.2  Skape et inkluderende læringsmiljø

1 time

•  Hva er noen viktige ting å vite om funksjonshemming?
•  Hvorfor er det ikke nok å vite om noens spesifikke funksjonshemming?
•  Hva står barrierene overfor av funksjonshemmede?
•  Hvordan skaper du et inkluderende læringsmiljø?

•  Aktivitet 1.3.1  Hvordan ser funksjonshemmede ut?
•  Aktivitet 1.3.2a  Behov og funksjonshemninger
•  Aktivitet 1.3.3  Hvordan spørre folk om deres behov
•  Aktivitet 1.3.4  Forutse mulige behov
•  Aktivitet 1.3.5  Slik sjekker du inn på personer
•  Aktivitet 1.3.6  Endring av materialer

•  N/A

Innhold

Koblede aktiviteter

Ressurser

Varighet

Veiledende spørsmål
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3.1 Eksempler på behov og funksjonshemninger

Aktivitet 1.3.1 Hvordan ser funksjonshemmede ut?

Denne aktiviteten vil hjelpe deg med å utfordre hvor din kunnskap fra funksjonshemming kommer fra, 
og vil hjelpe deg med å vurdere at funksjonshemmede er rundt oss.

Når du leverer opplæring, anbefaler vi at du diskuterer folks behov direkte med deltakerne dine. Det er 
viktig å vurdere at folk vil ha et annet nivå av komfort når de snakker om disse tingene. Forsikre deg 
om at folk ikke blir stilt spørsmål som er for personlige, og moderer diskusjonen for å sikre at ingen er 
ubehagelige.

Faktum er at å vite navnet på noens funksjonshemming ikke automatisk forteller deg hvilke behov 
de har. Personer med samme funksjonshemming kan ha forskjellige behov. I stedet for å bruke folks 
funksjonshemming som utgangspunkt og lure på hva som kan hjelpe dem, kan det være mer nyttig å 
tenke på spesifikke behov og hvem de kan hjelpe. Dette vil hjelpe deg med å tenke på hvordan du kan 
skape et miljø så inkluderende som mulig fra begynnelsen, i stedet for å vente til noen uttrykker et behov.

Aktivitet 1.3.2a Behov og funksjonshemninger

Denne aktiviteten vil hjelpe deg med å tenke på noen vanlige behov funksjonshemmede kan ha, og 
reflektere over opplevelsen din som trener og justeringene du måtte gjøre under økter.

3.2 Skape et inkluderende læringsmiljø

Det er ting du kan gjøre på flere tidspunkter for å gjøre læringsmiljøet ditt mer inkluderende. Det ville 
være umulig å gi deg en liste over ting å gjøre, da du må svare elevene dine.

Før treningen

•  Hvordan vil du be folk om deres behov? Vil du kunne snakke med dem på forhånd?
           –   Det er fordeler og ulemper med å spørre folk om deres behov.
           –    Fordeler: Du viser at du har tenkt på tilgang og inkludering, og du kan lære veldig viktige ting 

om mennesker.
           –    Men vær forsiktig... Det må gjøres med en struktur. Hvis du spør noen hva de trenger, men de 

ikke vet noe om hvordan du trener eller innholdet i treningen, vil det være vanskelig for dem å 
gi deg et svar.

      •  De beste tipsene:   
 –    Tenk på innholdet i opplæringen slik at du kan stille mer spesifikke spørsmål: Må folk lese 

dokumenter? Må folk skrive ned ting? Er det mange bilder? Er det videoer?



Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne planen 
gjenspeiler forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig  
for bruk som kan gjøres av informasjonen i den

18

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Aktivitet 1.3.3 Hvordan spørre folk om deres behov

Denne aktiviteten vil gi deg en sjanse til å øve deg på å ha en samtale med noen for å be om deres 
læringsbehov.

•   Hvordan kan du reflektere over treningen din for å se bestemte aktiviteter eller innhold som kan være 
vanskelig for noen funksjonshemmede?

•   Er det noe du trenger å tilpasse i materialene dine? Hvordan kan du forutse mulige behov?
 –   Du kan endre materialene dine for å prøve å gjøre dem så inkluderende som mulig fra starten av
 –   Hvordan vil du endre disse materialene for å gjøre dem mer tilgjengelige?

Aktivitet 1.3.4 Forutse mulige behov

Med denne aktiviteten vil du kunne tenke på noen behov som kan oppstå fra visse typer aktiviteter.

Under treningen

•  Det kan være nyttig å sjekke inn på personer under treningen for å sikre at de ikke har problemer.

Aktivitet 1.3.5 Slik sjekker du inn på personer

Denne aktiviteten vil gi deg en sjanse til å øve deg på å ha en samtale med noen for å sjekke inn med 
dem under en treningsøkt.

•   Noen ganger kan det hende du må endre materiale mens du er på farten fordi du innser at det er et 
tilgjengelighetsproblem.

Aktivitet 1.3.6 Endring av materialer

Med denne aktiviteten vil du kunne øve på noen scenarier som kan oppstå under en treningsøkt, og 
tenke på hvordan du vil reagere og gjøre endringer i materialene dine.

Etter treningen

Det er veldig viktig å ha et system på plass slik at du bruker tid etter hver treningsøkt på å reflektere 
over hva som gikk bra, hva du kan forbedre og alt du har lært. Dette vil hjelpe deg med å utvikle nye 
strategier og vil øke ferdighetene dine som trener.
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Modul 2
Selvrefleksjon

Ramme
Selvkunnskap kan sees på som en studie av seg selv, det vil si en nøye analyse av ‘hvem du er’, ditt 
potensial og svakheter,  dine forventninger og mål, din oppførsel, kvaliteten på forholdene dine og 
forventningene du har til miljøet ditt.

Se på deg selv. Hva er din selvanalyse?

Når det gjelder målsetninger
Denne delen vil tillate deg å forstå betydningen av livskvalitet, betydningen av forskjelligeerfaringer for 
utviklingen av «selvet», de forskjellige aspektene ved trivsel og studiet av dine styrker og svakheter.

På slutten av denne delen vil du vite bedre ‘hvem du er’, betydningen av relasjoner og verdier og  
formålet med livet ditt.

Struktur
 1.  Trivsel
 2.  Selvrefleksjon
 3.  Autognostisering
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«Trivsel kan forstås som hvordan folk føler og fungerer, på et personlig og sosialt nivå,  
og hvordan de evaluerer livet som helhet.» 1 

•  Forståelse av trivselsbegrepet 
•  Forventning om livskvalitetsmodellen
•  Forståelse av blomstringsmodellen

1.    Velvære

Mål

1.1  Alle  5 store typer velvære live
1.2  Dimensjonene til livskvalitet
1.3  Menneskelig utvikling og økologiske systemer
1.4  Blomstrende modell – Integrert tilnærming til trivsel

Ingen

•  Hva er trivsel?
•  Hvordan posisjonerer du deg i forhold til livskvaliteten din?
•  Konvergerer dine livsmål med ditt velvære?
•  Hvilke mål bør du sette for å fremme livskvalitet?

•   https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-
can-we-support-people-improve-it#_ftnref1 

•  https://www.who.int/tools/whoqol 

Innhold

Koblede aktiviteter

Veiledende spørsmål 

Kilder

1 time

Varighet

1
  
New Economics Foundation (2012) Measuring Wellbeing: A guide for practitioners, London: New Economics Foundation. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills

https://www.who.int/tools/whoqol
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills
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1.1 Alle  5 store typer velvære live
Trivsel er en subjektiv opplevelse som varierer over tid og fra person til person. Likevel har det å 
oppleve trivsel en felles betydning, relatert til indikatorer på livskvaliteten, for eksempel fysisk og 
mental velvære, sosial deltakelse og personligeinteraksjoner. 

Du kan identifisere fem hovedtyperav velvære:
1.  Emosjonelt velvære – effektiv styring av følelser og en følelse av stabilitet og selvtillit
2.   Fysisk velvære – opprettelsen av sunne fysiske tilstander, enten gjennom kosthold eller 

gjennom fysisk aktivitet
3.  Sosialt velvære – utvikling av meningsfulle relasjoner og tilhørighetsfølelse
4.   Faglig velvære – opprettelsen av et sosialt miljø som belønner i forhold til verdier  

og formålet i livet
5.  Trivsel i lokalsamfunnet – aktiveller deltakelse i samfunnet, kulturen og miljøet.

Det er viktig å forstå at trivsel følger tanker, handlinger og erfaringer og at det genererer en følelse av 
styrke og kontroll. Det gjør det også mulig å skape mål og handlingsplaner for å oppnå velstand.
Hvordan vet du at din definisjon av velvære er sunn og at din følelse av hensikt med livet er organisert 
på en bærekraftig måte? La oss bli kjent med  modellen for livskvalitet og bloom-modellen:

1.2  Dimensjonene til livskvalitet
Verdens helseorganisasjon (WHO) ) definerer livskvalitet som «Oppfatningen av at individet har sin plass 
i livet, innenfor rammen av systemet med verdier og kulturelle egenskaper i samfunnet han bor i, så vel 
som i forhold til hans personlige mål, forventninger, standarder og bekymringer». 

Mennesket er ikke begrenset til en enkelt dimensjon av eksistens. Begrepet livskvalitet kan ikke reduseres 
til bare en «individuell og enhetlig epistemologi». 

Derfor kan åtte viktige elementer i Livskvalitet gjenkjennes (Schalock, 1996): følelsesmessig velvære, 
mellommenneskelige forhold, materiell velvære, personlig utvikling, fysisk velvære, selvbestemmelse, 
sosial inkludering og rettigheter.

Strukturen til den foreslåtte teoretiske modellen gjenspeiler følgende hypoteser: 
•   De todimensjonale elementene er gjensidig  korrelert med omstendighetene som er tilstede  

i livets kontekst.
•   De todimensjonale elementene som bidrar til  livskvaliteten, avhenger av de mange aspektene 

ved individet og på de forskjellige dimensjonene i miljøet. 
•  Det fysiske og sosiale miljøeter i en gjensidig avhengig – multivitenskapelig kontekst. 
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Analysen i figur 1 fremhever de differensierte oppfatningene av viktigheten man legger til de ulike 
dimensjonene av livskvaliteten.

Spørsmålene om personlig utvikling, selvbestemmelse og personlige forhold er det som gjør at vi 
kan forstå oppfatningen av personlig evne, enten det er innen mellommenneskelige forhold eller i  
utøvelsen av selvbestemmelse.

Når det gjelder emosjonelle, fysiske og materielle trivselsfolk tenker på seg selv, inkludert spesifikke 
reaksjoner påaksept, f.eks. funksjonshemming (vanskelige situasjoner osv.), tilfredsstillelseav 
interaksjonene i samfunnet.

Temaene sosial inkludering og rettigheter er knyttet til mulighetene for å nå individuelle mål og  
måtene de forfølges på.

Så hvorfor er det viktig for deg? For på denne måten kan du forstå hvordan du kan forbedre livskvaliteten din.

Figur 1

Følelsesmessig 
velvære

Personlig utvikling

Selvbestemmelse

Mellommenneskelige relasjoner

Sosial inkludering

Rettigheter

Økonomisk sikkerhet

Fysisk velvære



Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne planen 
gjenspeiler forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig  
for bruk som kan gjøres av informasjonen i den

23

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

1.3 Menneskelig utvikling og økologiske systemer
Bronfenbrenners  teori om økologiske systemer  (1979/1996) fremhever kompleksiteten i menneskets 
natur fra utviklingsperspektivet, og forsvarer modellene som beregner individets   bio-psykososiale 
karakter. den ene organiserer seg og gir mening tilstrukturen i hans vesen.

Denne teorien er viktig fordi den lar deg forstå at begrepet livskvalitet fremstår som en forutsetning for 
trivsel,  inkludering,  objektive og subjektive opplevelser og sosialehendelser på et gitt tidspunkt. 

1.4  Blomstrende modell – Integrert tilnærming til trivsel
Du kan forstå livet og trivselen du får fra det gjennom Mental Flowering Model, der Keyes (2010) 
foreslår synet på mental helse som en komplett tilstand som består av 2 dimensjoner: (1) spekteret  
av psykisk sykdom og (2) spekteret av mental helse.

TIDSSYSTEM 
Endring over tid

MAKROSYSTEM
Sosiale og kulturelle verdier

ØKOSYSTEM
Indirekte miljø

MESOSYSTEM
Tilkoblinger

MIKROSYSTEM
Direkte

Miljø
Hjemme-, skole- eller dagprogram, 
fagfellegruppe og samfunnsmiljø.

Det er et system av småsystemer for 
å koble til hjemmet til skole, gruppen 
ave med familien og familien med  
samfunnet.

Personer og steder somkanskje ikke 
samhandler direkte, for eksempel 
foreldres arbeidsplasser, fjerne 
familiemedlemmer og nabolaget.

Kulturellemotiver og verdier, 
hovedsakelig  naturtronde og ideer  
og politiske og økonomiske systemer.

Det legger til den nyttige dimensjonen 
av tid, for eksempel en endring i 
familiestruktur, ledelse, foreldres  
arbeid og store sosiale endringer.
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Mental Bloom inkluderer enn kombinasjon av høye nivåer av velvære:

•  Emosjonell
•  Psykologisk
•  Sosial

Ifølge Keyes eksisterer mental helse  i et kontinuum og spenner fra  blomstrende (positiv mental helse) til 
svakhet (negativ mental helse, uten nødvendigvis å ha psykisk sykdom). Av følelsesmessig, psykologisk 
og sosialt velvære for å bygge et blomstrende liv. Det er en omfattende modell av 3 perspektiver: 
Emosjonell velvære, Psykologisk velvære, Sosial velvære.

1.  Hyppig opplevelse av positive følelser
2.  Sjeldnere opplevelse av negative følelser
3.  Høy nivå av livstilfredshet

Integrert tilnærming til trivsel – Mental Bloom Model

Emosjonell velvære (Diener, 1984)

1.   Autonomi (uavhengighet og selvbestemte mønstre, individets evne til å stole på seg  
selv og hans styrker)

2.   Kontroll over miljøet (evne til å finne og bruke miljømuligheter, en følelse av dominans  
og effektiv styring av hverdagslige vanskeligheter og utfordringer)

3.   Personlig utvikling (kontinuerlig søken etter vekstmuligheter og en følelse av konstant 
forbedring når det gjelder kunnskap og effektivitet)

4.   Positive relasjonermed andre (forpliktelse tilgjensidig gjengjeldelse av menneskelige 
relasjoner, varme tillitsforhold)

5.   Livsmål (evne til å gjenkjenne og oppnå meningsfulle livsmål)
6.  Selvaksept (positiv holdning til seg selv)

1.   Sosial aksept (trivsel blant andre mennesker og en positiv holdning til dem)
2.   Sosial oppgradering (tro på at andre mennesker og sosiale institusjoner hjelper folk med  

å nå sitt fulle potensiale )
3.   Følelse av sosial samhørighet (oppfatning av at sosiale relasjoner er  ryddige og rimelige) 
4.   Bidrag til sosialt liv (syn på selvet som verdifullt og verdsatt  av andre medlemmer  

av samfunnet)
5.   Sosial inkludering (følelse av enhet med og støtte fra samfunnet)

Psykologisk velvære (Ryff, 1989)

Sosial velferd (Keyes, 2006)
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Tilfredshet med livet fremmer en tilstand av balanse, selvaksept, autonomi, positive relasjoner, 
optimisme og evnen til å sette mål. en person kan diagnostiseres med psykisk sykdom og utvikle seg 
likevel, og noen andre kan ikke ha blitt diagnostisert med sykdom, men lider.

For å analysere hvordan folk lever sine liv, er det nødvendig å tildele tid til  refleksjon over  livet ditt   
og å fokusere på å forstå  dine følelser og følelser.

Hvis du kan bruketid på deg selv, vil du bli hjulpet til å skape gode tider med andre, å dele dine ideer,  
å lytte nøye til andre, å forstå andre i stedet for å dømme dem, så du vil være til stede hvert øyeblikk.
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•  Forstå betydningen av selvrefleksjon og dens effekt på individets liv
•  Utdypende livserfaringer
•  Forstå viktigheten av personlig identitet
•  Anerkjennelse av andres effekter på selvbildet.

2.  Refleksjon (Salvrefleksjon) og selvkunnskap

Mål

2.1  Refleksjon
2.2  Selvkunnskap

•  Hva vet du om deg selv?
•  Hva visste du om deg selv?
•  Hvilken effekt har andre på deg?
•  Hva er forskjellen mellom hvordan man oppfatter seg selv og måten andre oppfatter det på?
•  Beriker utsiktene til selvoppdagelse din livsplan?

•  Aktivitet 2. 2.1  Livslinjen
•  Aktivitet 2. 2.2  Livets hjul
•  Aktivitet 2. 2.3  “Min fotografering” og “Mitt portrett” 
•  Aktivitet 2.2.4  Speil
•  Aktivitet 2. 2.5  Johari-vinduet
•  Aktivitet 2. 2.6  Gå til linjen hvis...
•  Aktivitet 2. 2.7  Mine beste egenskaper / Hvordan jeg ser på meg selv som en ansatt ...

•  Mulder, P. (2018). Gibbs reflekterende syklus av Graham Gibbs.
•  https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/ 
•   https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios- 

psicossociais-do-desenvolvimento/

Innhold

Veiledende spørsmål 

Tilkoblede aktiviteter

Kilder

Varigheten avhenger av de tilkoblede aktivitetene du velger å utføre.

Varighet

https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
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2.1 Refleksjon
Selvrefleksjon er prosessen du ser på deg selv – en prosess også kjent som introspeksjon – og forstår 
dine emosjonelle prosesser. Det er evnen til å se i speilet og se hvem du er, hvordan du tenker og føler, 
hva dine emosjonelle prosesser og indre reserver er. Det refererer til din evne til å se inni deg selv og 
se perspektivet ditt ved å bruke det som trengs for å oppnå målet ditt, for å utnytte verdiene dine og 
overvinne hindringer. 

I 1988 publiserte den amerikanske sosiologen og psykologen Graham Gibbs Reflective Cycle-modellen 2 
i sin bok ‘Learning by Doing’. Gibbs’ Reflective Cycle oppfordrer enkeltpersoner til å tenke systematisk 
om opplevelsene de opplever i en bestemt tilstand, hendelse eller aktivitet.

Når du tenker på opplevelsene dine, trenger du å prestere bedre eller gjøre ting annerledes ifremtiden. 
Som diagrammet ovenfor viser, trenger ikke disse opplevelsene å være positive, så vel som negative 
opplevelser  kan være nyttige. ønsket og uønsket  oppførsel og finne måter å reagere annerledes på  
en situasjon.

1
Refleksjon

GIBBS 
REFLEKT ERENDE 

SYKLUS
(1988)

Anvende

5

Kritisk vurdere

4

Spørsmåls- 
formulering

2

Litteratursøk
3

Evaluere
6

2 Mulder, P. (2018). Gibbs Reflekssyklus av Graham Gibbs.
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2.2 Selvkunnskap
Selvkunnskap fremmer kunnskap om deg selv og din identitet. «Identitet» på latin er ordet «identitas» 
som inkluderer en gruppe egenskaper og egenskaper knyttet til individet og / eller samfunnet.

Dette er en dynamisk og intrikat prosess. Faktisk er selvkunnskap som «en slags puslespill», fordi det 
er vanskelig å kjenne dine indre motivasjoner. Til tross for denne vanskeligheten er det filosofer og 
psykologer som har meditert på selvkunnskap.

Ifølge Erikson er identitet en individuell skapelse, utviklet gjennom konfronterende tendenser   
gjennom  livet. Det understreker ikke bare individuelle egenskaper, men også samfunnets betydning i 
utviklingen av personligheten.

Sokrates bodde i Athen    på400-tallet f.Kr. og konsoliderte den sentrale ideen om selvkunnskap: «Kjenn 
deg selv»;  til ære for Apollon, solens Gud, skjønnheten og harmonien. Ifølge Platon var Sokrates til stede 
ved Apollo-tempelet i Delphi, hvor orakelet uttalte at han var den klokeste mannen det var.  

Selvkunnskap oppstår som en utfordring realisert gjennom analyse, aksept og dybde. Det første 
skrittet mot sann kunnskap er kunnskapen om selvet. Hvis du vil kjenne verden rundt deg, må du først 
finne ut hvem du er. Kunnskap og forståelse av selvet er en prosess, et søk uten begynnelse og slutt, 
og hver dag lærer du mer.

Prosessen med selvkunnskap endrer måten en 
person samhandler med verden og med andre, og 
åpner opp muligheten for å lære nye ting.Freud, en 
østerriksk psykiater, Yhyhanalyst og Neureologist 
(6. mai 1856 – 23. september 1939) hevderat 
prosessen med selvkunnskap hjelper personen 
til å takle seg selv og sine følelser. Freud viet seg 
dypt til studiet av ‘sinnet’ og tiln – Ved siden av 
det vi bevisst vet om oss selv, introduserte Freud 
begrepet «bevisstløs», og avslørte at sinnet er som 
et isfjell som vi bare kjenner toppen fra.

Etter mange år kom Erik Erikson, far til psykososial utviklingsteori, for å forsvare innflytelsen som 
kontekstuelle og sosiale faktorer har på byggingen av identitet, med tanke på at den utvikler seg  
i løpet av livet og ikke bare fra barndomshendelser. Hvert trinn refererer til interne konflikter forårsaket 
av interne og eksterne stimuli, og analysen fremmer identitet til et nytt utviklingsnivå. Identitet 
oppfattes som en individuell konstruksjon, som utvikles av konfronterende tendenser i løpet av livet. 
Pådenne måten legges det ikke bare vekt på individuelle egenskaper, men også på betydningen av 
konteksten og samfunnet  for utviklingen av personligheten.

3   You can watch a video called “How to know yourself”: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk

https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk
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Byggingen av en identitet innebærer ifølge Erikson å  definere: hvem individet er, hva er hans verdier  
og hva er målene i livet hans.

Å kunne se ispeilet, vite hvem du  er og vite at miljøet også påvirker hvem du er, lar deg settemål  
i henhold til identiteten din.

«Av all mulig kunnskap er den klokeste og mest nyttige å kjenne deg selv»
William Shakespeare
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Nå som du forstår viktigheten av ‘selvkunnskap’ og ‘refleksjon’, hvordan fortsetter du? 
hvordan kan du nærme deglivserfaringer, forstå hvem du er og hva du skal gjøre med 
denmindfulnessog kunnskap?

Aktivitetene  er nærmere beskrevet i avsnitt 2 i Den andreaktivitetsboken.

Viktige hendelser i livet ditt, og måten du gir verdi og mening på, kan føre til bygging av din 
identitet, tro og verdier.

Og hva er disse fakta?    Fullfør aktiviteten «Lifeline», der du vil identifisere hva som er de 
viktigste hendelsene i livet ditt. Det er positive hendelser som har hjulpet deg med å vokse 
og negativer som har lært deg å være sterkere, mer motstandsdyktig elleri stand til å 
håndtere endring.

I denne aktiviteten inviteres deltakerne til å utforske sin livshistorie og sine viktige 
erfaringer til dags dato.

Til slutt, gjennom identifisering av viktige hendelser, vil deltakerne kunne gjenkjenne 
effekten av disse hendelsene og bestemme «hvem de er» (identitet).

Aktivitet 2.2.1 ‘Livslinjen’

•  Nyttig tips:  
Det er folk som motstår anerkjennelsen av negative fakta eller føler seg trist i minnet. 
I dette tilfellet er strategien som skal vedtas å fokusere ikke på selve hendelsen, men 
på resultatet og hvordan det ble overvunnet. Selv om det ikke er bevis for betydelige 
positive hendelser etter  opplevelsen, i det nåværende øyeblikket og det faktum at 
personen har nådd dette punktet, bør verdsettes.

•  Nyttig tips:  
Det er folk som ikke har et minne om en hendelse. I dette tilfellet kan du gi eksempler  
på referansepunkter, for eksempel fødsel, ekteskap, oppnå en akademisk grad, få  
en jobb.

Så langt du har kommet, hva har du lært om deg selv?Refleksjon: 
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Aktivitet 2.2.2 «Livets hjul»

«Hvordan ser du deg selv, hvilke egenskaper har du, hva synes andre om deg?»  Uansett hva de 
forteller deg, har vi alle en individuell representasjon av oss selv,  og det  faller ikke alltid sammen  
med andres!

I disse aktivitetene vil hver person bli bedt om å representere seg symbolsk og spesielt hvordan han 
så seg selv i fortiden, hvordan han ser ham nå og hvordan han forestiller seg det i fremtiden.

Hvemdu er, erfaringene du har og målene dine avhengerav forskjellige aspekter av livet ditt, for 
eksempel: Personlig utvikling, Familie, Helse, Forhold, Underholdning, Yrkesopplæring, Arbeid,  
Penger, Fritid.

For å finne uthvor deg selv er i hver av de ovennevnte og hvaer gradenav tilfredshet med hver enkelt, 
må du gjøre en kvantitativ vurdering og identifisere områdene du ønsker eller trengerå investere i for  
å forbedre livskvaliteten og personlig nytelse.

Målet med denne øvelsen er å støtte deltakerne i å vurdere de viktige områdene i livet og identifisere 
desom passerderes individuelle behov og forventninger, og de som  trenger investeringer, som 
fungerer som en utløser for endring.

Aktivitet 2.2.3 «Mitt fotografi» og «Mitt portrett»

•  Nyttig tips:  
Det kan være personer med områder av livetder de ikke har investert nok, men dette betyr ikke  
at de skal tvinges til å forbedre dem.

•  Nyttig tips:   
Plassering i hvert  område av livet kan gjøres  med en prosentandel av %, med et tall eller med  
en periode / punkt.

Så langt du har kommet, hva har du lært om deg selv?Refleksjon: 

Så langt du har kommet, hva har du lært om deg selv?Refleksjon: 
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Dynamikken i speilet har blitt vellykket brukt somen metode for å vurdere atferd, i tillegg tillater det 
praksis med selvkunnskap og utvider betydningen av hver person i gruppen. Bruken foreslås når vi 
ønsker å utvikle viktige konsepter.

På slutten av denne aktiviteten forventes det at  hver deltaker vil kunne uttrykke positive inntrykk om 
seg selv og at han vil vite mer om sine verdier og selvbilde.

Aktivitet 2.2.4 ‘Speil’

•  Nyttig tips:   
Hvis deltakeren har problemer med å gjenkjenne personlige egenskaper, kan treneren foreslå at 
han starter med noen fysiske egenskaper og deretter prøver å utforske oppførselen til deltakeren 
og måten han oppfatter seg selv på.

‘P Johari (Johari)’ er en modell for selvoppfatning, 
personlig utvikling, gruppeutvikling og forståelse av 
relasjoner. 

Denne aktiviteten ble opprettet av Joseph Luft og Harry 
Ingham og gjør det mulig å forstå og utdanne:

 •  Selvoppfatning
 •  personlig utvikling
 •  forbedre kommunikasjonen
 •  Mellommenneskelige relasjoner
 •  dynamikken i gruppen
 •  gruppeutvikling
 •  relasjoner mellom grupper

Aktivitet 2.2.5 ‘Johari-vinduet’

Så langt du har kommet, hva har du lært om deg selv?Refleksjon: 
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Ferdigstillelsen av P. Johari kan være en utfordring, og det samme er målet med selvkunnskap.  
Oppfordre folk i gruppen til å delta. 

Godta utfordringen og lag ditt eget Johari-vindu.

•  Nyttig tips:   
I denne aktiviteten har treneren en viktig rolle for å støtte vanskelighetene som kan oppstå på 
hvert trinn i aktiviteten.

•  Nyttig tips:   
Treneren kan starte med et eksempel for hele teamet for å hjelpe deltakerne, men det er viktig å 
støtte hver deltaker individuelt også.

VÆRE ÅPEN
Kjent for oss selv  
og kjent for andre.

Kjent for seg selv Ukjent for seg selv

Kjent for 
Annen

Ukjent i 
Annen

JOHARIS VINDU

Beskrivelser som personen velger  
for seg selv og er ukjent for andre.  
Se for deg dette som et personlig 
Space som du skjuler for andre,  

eller velg å ikke vise det.

SKJULTE SELV

Dette er aspektene av oss selv  
som andre ser, og det gjør vi ikke.  

Vi har alle aspekter som vi ikke  
er klar over

LUKKE SEG

Begge sider er ikke klar  
over disse aspektene.  

UKJENT SELV

ROTA

E
S

L

Så langt du har kommet, hva har du lært om deg selv?Refleksjon: 
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Aktivitet 2.2.6 ‘Nærmer deg linjen hvis ... ‘

Aktivitet 2.2.7 ‘Mine beste egenskaper’ og ‘Hvordan jeg ser på meg selv som en ansatt ...’

Denne aktiviteten tar sikte på å fremme selvbevissthet og samhørighet blant deltakerne, og dermed 
legge til rette for anerkjennelse av likheter og forskjeller.

I aktiviteten kan du lære at ved å vite hva som gjørdeg unik og forstå hva som forener oss,  uavhengig  
av virkeligheten i alles liv, har du verdi og du kan dele et felles formål, for eksempel å finne en jobb.

Etter mer introspektive og reflekterende aktiviteter på ‘Hvem du er’, har aktiviteten som følger som mål 
å være mer objektiveller, med tanke på den profesjonelle profilen til hver deltaker.

Iaktiviteten ‘Mine beste egenskaper’, blir deltakeren bedt om å gjenkjenne sine egenskaper, skille 
dem fra en rekke egenskaper. I aktiviteten ‘Hvordan ser du deg selv som en ansatt ...’ deltakeren 
anerkjenner sine styrker som profesjonell, så vel som de som trenger forbedring. 

•  Nyttig tips:  
I tilfelle en deltaker ikke har et tilstrekkelig utviklet ordforråd og ikke kjenner et bestemt ord,  
kan instruktøren foreslå å bruke en ordbok (online eller i en bok) eller forklare betydningen  
av et bestemt ord.

Og nå som du har kommet så langt, GRATULERER,  
for nå bør du vite bedre HVEM DU ER!!!

Så langt du har kommet, hva har du lært om deg selv?Refleksjon: 
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Modul 3
Følelseshåndtering

Ramme

Mål

Emosjonell ledelse er en viktig ferdighet for ethvert menneske og er relatert til den emosjonelle 
intelligensen som forstås som evnen til å gjenkjenne og uttrykke seg, samt evnen til å gjenkjenne, 
forstå og påvirke andre menneskers følelser. kommunisere effektivt og ha en individuell og sosial 
bevissthet. Emosjonell intelligens har innvirkning på hvortilfredsstillende ytelsen din i det personlige  
og arbeidsmiljøet er. Jo bedre du forstår hvordan og hvorfor du føler noe, jo bedre vil du kunne håndtere 
ulike situasjoner. Et av de mest praktiske eksemplene på følelsesstyring er selvsikkeroppførsel,  
og som du vil se idenne delen, det er ikke vanskelig å lære å bruke det i hverdagslige situasjoner.

Denne delen tar sikte på å kort forklare hva følelser, humør og følelser er og hvordan de er 
differensiert. Gjennom øvelsene vil du ha muligheten til å bli kjent med å lese, navngi og uttrykke en 
hel rekkefølelser. Temaer knyttet tilemosjonell intelligens og selvsikkerhet vil bli dekket der det vil være 
mulighet for trening i selvsikker atferd, forsvare rettigheter og håndterepositive og negative følelser. 
Etter ferdigstillelse av modulen vil traineer enkelt kunne videreformidle både teoretisk kunnskap og 
praktiske ferdigheter til medtrenere og støttespillere av jevnaldrende på en klar og attraktiv måte.

Struktur

 1.  Følelse
 2.  Emosjonell intelligens
 3.  Følelsesstyring – Selvsikkerhet
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•  Forventning om følelser, følelse og humør
•  Differensiering av begreper: følelser / følelse / humør

1.  Følelser

Mål

1.1  Begrepet følelser, følelse og humør
1.2  ntroduksjon til emosjonell spenning og kompleksitet

•  Hva er følelser, følelse og humør?
•  Hva er intensiteten av følelser?
•  Hva er det grunnleggende og hva er de komplekse følelsene?

• Aktivitet 3.1.1  Følelser Spillet
• Aktivitet 3.1.2  Følelser i livet mitt
• Aktivitet 3.1.3  Syklusen av følelser

• www.psychologytoday.com
•  Plutchik, R. (2001). Følelsenes natur: Menneskelige følelser har dype evolusjonære røtter, et 

faktum som kan forklare deres kompleksitet og gi verktøy for klinisk praksis. Amerikansk 
forsker, 89(4), 344-350. Desember 13, 2020, fra http://www.jstor.org/stable/27857503

• https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
• https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions

Innhold

Tilkoblede aktiviteter

Kilder

Veiledende spørsmål

Minst 1 time. Varigheten avhenger av de tilkoblede aktivitetene du velger å utføre

Varighet

www.psychologytoday.com
http://www.jstor.org/stable/27857503
https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions
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1.1 Konseptet med følelser, følelse og humør

Det er veldig viktig å forstå hva følelser, humør er. Hvordan vet vi at vi er glade eller sinte? Hvorfor 
opplever vi visse følelser?

Aktivitet 3.1.1

Følelser Spill – Uttrykksikon

Gjenkjenne og lære å bruke passende symboler og forkortelser som representerer følelser.

Følelsene kan forstås som en vurdering av betydningen av forholdet mellom individet og miljøet 
for individets velvære. Møtet omfatter kognitiv funksjon, fysiologiske reaksjoner, mønstre og 
mobiliseringshandlinger. i et gitt miljø. Derfor er en følelse en kognitiv tolkning av hendelsen (tenkning, 
en annen menneskelig reaksjon, etc. ).

Du lurer sikkert på hvor følelsene kommer fra. Det er energi somreiser til hjernen, som tolker den i 
henhold til tidligere erfaring. De kommer fra vår tro og verdier, og fra måten vi oppfatter den nåværende 
opplevelsen av våre liv nårdet gjelder disse verdiene og troen. de er utviklet for å møtede grunnleggende 
menneskelige behovene angående vårt fysiske og mentale velvære. Lurer du på hva de grunnleggende 
behovene er? Deer sitert her:

 •  Overlevelse: mat, sikkerhet, ly
 •  Forbindelse: kompletterer med kjærlighet, deling, samarbeid og en følelse av tilhørighet
 •  Betydning i livet: oppfylt av prestasjon, anerkjennelse og respekt
 •  Kontroll og dominans av livet: oppfylt ved å ha valg og ta valg
 •  Moro: oppfylt med latter og lek

Vi opplever alle positivt og negativteller humør. Vi kan ha et forhøyet eller fallen humør. Hva er 
egentlig stemningen vi snakker om, hører og der vi befinner oss hver dag? En stor del av de moderne 
refleksjonene om dette konseptet er fokusert på forsøk på å definere det. Forskere lurer på om det 
bare er et emosjonelt aspekt eller et eget emosjonelt fenomen.

Vi er sikre på at stemninger og følelser henger sammen. Når du er i dårlig humør, har du en tendens 
til å ha negative følelser somtristhet, sinne, frykt. Nårdu er i godt humør har du en tendens til å ha 
positive følelser, for eksempel å være glad eller optimistisk om noe. Så følelsenes natur bør informere 
oss om stemningens natur.
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På samme måte er humørets evne til å produsere positive eller negative følelser et resultat av 
underliggende mekanismer som produserer følelser. For eksempel, hvis du er i godt humør, fungerer 
fysiologi og bakgrunnstenkning på måter som gjør at du tolker nye situasjoner positivt. Det er 
hovedsakelig positive vurderinger av ting, da vil disse prosessene representert av hjernen få deg  
til å reagere på nye situasjoner med positive følelser.

Til slutt er følelser både følelsesmessige opplevelser og fysiske opplevelser, som sult, smerte, sinne 
eller glede.

Hva skiller følelsen, stemningen ogfølelsen? 

Følelser og følelser, selv om de er forskjellige fra hverandre, har mye til felles. 

Forestill deg teateret. Skuespillerne går ut på scenen, spiller scenene og forsvinner. Dette er følelser 
og følelser- veldig uttrykksfulle elementer. På den annen side, i teateret, spiller scenografi en stor rolle. 
Innstillingen er stemningen. Stemningen står i kontrast til følelsene, stabile. Den forsvinner ikke. Vi er 
alltid i et visst humør. Vi kan være i dårlig humør på mandag, og da blir det mye lettere for oss å bli sinte 
eller opprørt over en hendelse. De såkalte negative følelsene vil påvirke oss mest. Vi kan også ha det 
gøy og godt humør dagen etter. 

Tross alt, har du noen gang lurt på hvor mange følelser vi kan føle? Kan vi kalle alt? The Wheel of 
Emotions of Plutchik kan være nyttig i dette tilfellet.
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Fig.1. The Wheel of Emotions (Plutchik, 2001)
Kilder: www.psychologytoday.com

www.psychologytoday.com
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Aktivitet 3.1.2
Følelser i livet mitt. Bevissthet om hvordan og når du følerfølelser
På bildene kan du se eksempler på de syv universelle ansiktsuttrykkene som viser forskjellige følelser.

Kilder: https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/

https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/
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Aktivitet 3.1.3
Syklus av følelser. Lær å lese følelser og uttrykke motsatte følelser.
Du kan bruke denne videoen fra internett:
Hemmelighetene til å dekoding ansiktsuttrykk

1.2  Introduksjon til emosjonell spenning  
og kompleksitet

Figur 1 viser hjulet av følelser og dets to dimensjoner (2D) med tre konsentriske sirkler.

  –  Intensitet
  –  Kompleksitet

Du kan tegnepå en pil for å visualisereintensiteten av følelser, for eksempel kan det sies at aksept er 
mykere enn tillit og tillit er mildere enn beundring.

https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y&t=308s
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Nedenfor finner du et eksempel som kan være nyttig for deg i å prøve å forstå hva spenning betyr  
i praksis:

Folk i gruppen aksepterer (lavintensitetsfølelse) kolleger som er i gruppen, men som ikke kjenner  
dem godt nok til å fortelle hemmelighetene sine. 

Men de samme menneskene har noen venner som de stoler på (moderat intensitetsfølelse) og vet  
at disse vennene vil holde sine hemmeligheter.

Disse menneskene har sannsynligvis noen venner de beundrer (høyintensitetsfølelse). Når de 
beundrer noen, vil de holde seg nærmere den personen enn til andre.

Det andre aspektet er kompleksiteten som betyr at visse følelser er komplekse og består av to 
eller flere følelser. på hjulet finner du følelsene nevnt ovenfor: aksept, tillit, beundring ved siden av 
følelsene av fred, glede, ekstase. blant dem Plutchik, initiativtakeren til monten. Elou, han plasserte 
den komplekse følelsen av kjærlighet.

Nå kan vi forstå at man kan føle kjærlighet ikke bare som emosjonellstimulering, men også som en 
følelse av aksept og fred.

1. aksept 2. tillit 3. lading

tillitserer 
til å være 
med

ro
ekstase
glede glede

KJÆRLIGHET
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•  Forstå emosjonell intelligens
•  Forstå andres følelser gjennom praktiske retningslinjer

2.  Emosjonell intelligens

2.1  Introduksjon til emosjonell intelligens
2.2  Definisjon av emotional intelligence
2.3  Empati og empatisk lytting
2.4  Ikke-voldelig og voldelig kommunikasjon

•  Hvordanhåndterer du følelsene dine overfor deg selv og andre?
•  Hva betyr det atnoen er følelsesmessig intelligent?
•  Hva er empati?
•  Hva er elementene av empati?
•  Hvordanendrer du din emosjonelle holdning?
•  Hvorfor er det viktig å bruke ikke-voldelig eller positiv kommunikasjon?

•  Aktivitet 3.2.1  Meditasjon på emosjonell bevissthet
•  Aktivitet 3.2.2  Refleksjon
•  Aktivitet 3.2.3  Empati
•  Aktivitet 3.2.4  Empatisk lytting
•  Aktivitet 3.2.5  Positiv kommunikasjon

•   Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., &Sitarenios, G. (2001). Emosjonell intelligens som 
standard intelligens. Følelser, 1(3), 232–242. https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232

•   Emosjonell intelligens: Ny evne eller eklektiske egenskaper? John D. Mayer, Peter Salovey 
og David R. Caruso. Amerikansk psykolog, september 2008, Vol. 63, Nr. 6, 503 – 517. 

•  http://www.theeiinstitute.com 
•  Emosjonell intelligens https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
•  https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
•  Empati vs. medfølelse https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  www.nonviolentcommunication.com
•  www.positivepsychology.com

Veiledende spørsmål

Tilkoblede aktiviteter

Kilder

Innhold

Mål

Varighet

Minst 1 time. Varighetenavhenger av de valgte aktivitetene

https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232
http://www.theeiinstitute.com
https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
www.nonviolentcommunication.com
www.positivepsychology.com
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2.1 Introduksjon til emosjonell intelligens

Å forstå emosjonell intelligens er ikke så lett, men med noen få eksempler kan du få et bilde.

Emosjonell intelligens refererer til evnen til å gjenkjenne, tolke og behandle følelser i deg selv og 
andre. Mens genetikk, oppdragelse og miljø spiller en rolle, er det trinn du kan ta for å utvikle din 
følelsesmessige intelligens på lenge.

Det første trinnet er å bli kjent med deg selv. Personer med høy emosjonelleller intelligens har 
selvbevissthet. De setter pris på sine styrker og svakheter på en realistisk måte og vet hvordan  
de ser ut for andre. 

Det er også viktig å lære hva somer en sak for deg. Medbegrepet selvkunnskap er det knyttet til evnen 
til å vite hvordan du skal reagere på visse situasjoner. kom de i veien? Å gjenkjenne følelser og føle 
disse følelsene kan forandre din følelsesmessige tilstand.

Det neste trinnet er å kunne vise empati. Dette betyr å se ting fra den andres perspektiv slik at du kan 
forstå deres verdier og overbevisning. Dette er viktig formobilisering og involvering av andre. i stedet 
for bare å vente pådin turtil å snakke med deg, vær oppmerksom på kroppsspråk og andre ikke-verbale 
tegn, da dissekan si mer enn noen er villige til å uttrykke med ord.

Gjenkjenn følelsene dine. Hvis noen opprørte deg, kan du ta en pause for å tenke på hvorfor 
handlingene deres fikk deg til å føle deg slik i stedet for å reagere impulsivt. 

Til slutt, å lytte til instinktene dine, det vil si å lytte til kroppen din. Hvis du får sommerfugler i magen 
hver gang du snakker medlederen eller musklene dine strammes før du går på et forretningsmøte, 
hvilken melding sender de deg? Så absurd som det kan virke, kan følelser være en verdifull kilde til 
informasjon når du trenger å ta fornuftige beslutninger på jobben. La oss si at emosjonell intelligens 
ikke er undertrykkelseav følelser. Det handler om å lære måter å gjenkjenne, behandle og kanalisere 
følelser på en måte som gagner deg og teamet ditt.
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Aktivitet 3.2.1 
Meditasjon av emosjonell bevissthet. 

Aktivitet 3.2.2 
Refleksjon. Forståog bli kjent medfølelsene dine.

2.2 Definisjon av emosjonell intelligens

Her finner du den vitenskapelige definisjonen og de nødvendige forholdene foremosjonell intelligens.

Emosjonell intelligens er en gruppe evner som angår kognitiv analyse av emosjonell informasjon. 
Emosjonell intelligens inkluderer evnen til å delta i avansert behandling av informasjon om følelser  
av seg selv og andre og evnen til åbruke denneinformasjonensom en guide til tenkning og oppførsel., 
og disse ferdighetene tjener adaptive funksjoner som potensielt kommer seg selv og andre til gode.

Det emosjonell intelligens krever er: 

 •  Oppfatning av følelser, noe som betyr at noen: 
 –  gjenkjenner villedende eller disingenuous emosjonelle uttrykk
 –  skiller seg nøyaktig fra unøyaktige emosjonelle uttrykk 
 –  forstår hvordan følelser fremstår avhengig av kontekst og kultur
 –  uttrykker sine følelser nøyaktig når han ønsker det
 –  oppfatter det emosjonelle innholdet i miljøet, i billedkunsten og i musikk
 –  oppfatter andres følelser gjennom talesignaler, ansiktsuttrykk, språk og atferd
 –  oppfatter følelser i sine egne fysiske tilstander, i følelser og tanker

 •  Legge til rette for å tenke ved hjelp av følelser, noe som betyr at en:
 –   velgeproblemer basert på hvordan hans fortsatte emosjonelle tilstand kan lette  

 kognitiv funksjon
 –   bruker humørsvingninger for å skape forskjellige kognitive perspektiver
 –   prioriterer tanker, retter oppmerksomheten etter den nåværende følelsen
 –   skaper følelser som et middel til å forholde seg til en annen persons erfaringer
 –   skaper følelser som et hjelpemiddel til kritisk tenkning og hukommelse
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 •  Å forstå følelser tilsvarer det faktumat personen: 
 –   anerkjenner kulturelle forskjeller i vurdering av følelser
 –   forstår hvordan man kan føle seg i fremtiden eller under visse omstendigheter  

 (emosjonell prognose)
 –   gjenkjenner emosjonelle overganger (f.eks. fra sinne til tilfredshet)
 –   forstår komplekse og blandede følelser
 –   skille mellom stemninger og følelser
 –   vurderer situasjoner som sannsynligvis vil forårsake følelser
 –   bestemmer hva som kommer før det, betydningen og konsekvensene av følelser
 –   navngir følelsene og gjenkjenner forholdet mellom dem

 •  Å håndtere følelser innebærer at noen:
 –   effektivt håndterer andres følelser for å oppnå ønsket resultat
 –   styrer sine egne følelser for å oppnå ønsket resultat
 –   vurdere strategier for å opprettholde, redusere eller styrke en emosjonell respons
 –   overvåker emosjonelle reaksjoner for å bestemme deres logikk
 –   involvert i følelser hvis de er nyttige, eller uengasjerte hvis de ikke er
 –   være åpen for hyggelige og ubehagelige følelser etter behov, og være åpen  

 forinformasjonen som formidlesav

2.3 Empati og empatisk lytting

Det er vanskeligå finne en person som ikke har hørt om empati, men vet hva empati betyr?
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Aktivitet 3.2.3 

Empati. Introduksjon til begrepet empati.

Du vil lure på hvorfor det er så viktigeller empati og hvordan hjelper det i en persons personlige liv?  
Å se ting fra hverandres perspektiv vil mest sannsynlig ha ekteskapelige problemer. To personer vil 
jeg aldri tenke nøyaktig det samme, og de vil heller ikke ha de samme opplevelsene. Begge i et forhold 
bringer sine egne ideer, livserfaringer og vanskeligheter. Hvis de ikke bruker tid på å prøve å få kontakt 
med hverandres følelser og perspektiver, vil de føle at de ikke er elsket og ikke tatt vare på.

 >  Empati er en del av ikkevoldelig kommunikasjon 

Rosenberg mener de grunnleggende elementene i ikke-voldelig kommunikasjon inkluderer uttrykk 
med klarhet, medfølelse, ansvar, empati og med det fellesgodei tankene, som er akkurat det motsatte 
av voldelig kommunikasjon. Voldelig kommunikasjon innebærer å true, kritisere, dehumanisere, 
skylde på eller tvinge andre til å oppnå en situasjon. som vi vil ha det. Voldelig kommunikasjon 
skaper misforståelser og frustrasjon, smerte og uenigheter og forstyrrer kvaliteten på forbindelsen  
vi søker i forhold. Det kan også føre til sinne, skam, skyld, depresjon og i ekstreme tilfeller emosjonell 
eller fysisk vold.

Mange av oss harblitt lært å uttrykke våre følelser, basert på «det som har gjort oss» til en annen 
person. Dessverre blir vi ikke lært å passende våre følelser og behov for å søke det som ergunstig  
og rettferdig for alle involverte.

 >  Empati vs. medfølelse

Se et eksempel i videoen: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Empati er å:

–  du ser ting fra perspektivet til den andre
–  du unngår kritikk
–  du gjenkjenner følelsen av den andre
–  har du evnen til å beskrive følelsen du føler

Medfølelse er å:

–  du distanserer deg fra følelsen av den andre
–  du beholder ditt eget synspunkt
–  du dømmer andre
–    du synes det er vanskelig å definere dine  

egne følelser

 >  Sympatisk/medfølende oppførsel har 8 elementer av empatisk lytting

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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1.   Du beholder dine kommentarer og meninger om deg selv – Jeg samlerdeg for ikke å snakke  
mens den andre personen snakker.

2.  Du opprettholder god øyekontakt ogdu ser på mens du ser på den som snakker.
3.  Bruk pause derdet er nødvendig.
4.   Når den andre personen slutter å snakke, prøver du å omskrivenøkkelordene – dette gjenspeiler  

det du tror duharhørt for å sikre at det er en klar forståelse.
5.  Du fokuserer på den andre personen når de snakker.
6.   Du tar hensyn til synspunktet til den andre – det vil si at du lytter til å forstå fullt ut hva han sier  

i stedet for å forberede svaret ditt.
7.   Du kommuniserer ikke-verbalt med oppmuntrende kroppsspråk (f.eks. nikk), mens du også 

observerer den andres ikke-verbale kommunikasjon.
8.   Du prøver å gjenkjenne talerens følelser eller navngi dem (refleksjon av følelser), for eksempel  

kan du si «du høres sint ut» eller «Du ser ut til å være opprørt»)

positivePsychology.com

8 elementer av empatisk lytting

HOLD MENINGER 
FOR DEG SELV FOKUSER PÅ ANDRE ØYEKONTAKT SE ANDRES 

PERSPEKTIV

PAUSE IDENTIFISER 
FØLELSENE

OMFORMULER 
ORDENE

NON-VERBAL 
KOMMUNIKASJON
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Aktivitet 3.2.4
Empatisk lytting. Presentasjon av begrepet empati og empatisk lytting

2.4 Ikke-voldelig og voldelig kommunikasjon
Det er to måter å uttrykke deg på: å snakke som en sjakal og å snakke som en sjiraff.

Ifølge denne ideen klandrer sjakalen andre for det de gjorde, mens giraffen prøver å føle den samme 
følelsen som den andre personen.

(Rosenberg, 2010)

I ikkevoldelig kommunikasjon definerer Rosenberg n empati med følgende karikaturer: 

 –  ha en oppfatning/forståelse av hverandres følelser/behov
 –  være helt til stede, med hele ditt vesen
 –  for at den andre personen skal oppleve din dype forståelse .

Positive kommunikasjonsteknikker

Måten du uttrykker meldingen på påvirker om den vil bli tolket positivt eller negativt. Dette 
påvirkersvaret du vil motta. Selv når du formidler uønskede nyheter, kan virkningen reduseres ved  
hjelp av positivt språk.

Positiv kommunikasjon betyr ikke bare å si fine ting og unngå konflikter. Det betyr å beskrive hva du vil, 
i stedet for det du ikke vil ha. Dette skifter konteksten fra kritisk og klage til støttende og gjennomførbar 
og er knyttet til positive forsterkningsstrategier, da det er lettere å belønne noen for noe de gjorde enn 
for noe de ikke gjorde. Å være positiv reduserer forsvar og frustrasjon og fremmermotivasjon. Med en 
positiv kontekst blir «Slutt å komme på jobb sent» «Kom på jobb til (time).»

SJAKALISTIKA tungen som gjør vondt

klandre bebreidelse
fordømme etterspørsel

bemerke forbinde
empathize jeg ber om det

hjertets språkKAMELEARDALISTIKA
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Å navngi følelsene dine, beskrivedin eller din reaksjon på et problem du står overfor, kan hjelpe deg 
med å få oppmerksomheten til den andre og vise deg empati. Så hvisdu føler deg «rasende og livredd», 
kan du si «skuffet og bekymret».

Bruken av «I-meldinger» er en metode utviklet av psykolog Thomas Gordon. En I-melding er en uttalelse 
om følelser, tro, verdier, etc. av personen som snakker; euttrykkes som en setning som begynner med 
ordet «jeg» (eller er i første person), i motsetning til en «du-melding» som ofte begynner med ordet «du» 
(eller er i den andre personen), og du snakker medpersonen du snakker med.

I-meldinger er ment å være mektigeuten å skylde på lytteren for å ville forsvare seg. Taleren bør ogsåta 
ansvar for sine følelser i stedet for å antyde at de blir provosert av en annen person.

Noen eksempler:

3-delt „I-message”-modell

1. Å, jeg er sint... (angi sentimentet)
2. når... (si hva som forårsaket følelsen, det vil si det objektive faktum)
3. Jeg vil... (si hva du vil skal skje i stedet).

Den grunnleggende modellen for ikke-voldelig kommunikasjon

Når jeg ser det .................................................
Jeg føler meg ................................................
fordi mitt behov for ................................................ 
Vil du være villig til å ................................................

NVC-modellen (Nonviolent Communication) laget av Marshall B Rosenberg er et annet  
eksempelpå bruk av positiv kommunikasjon.

You-meldinger I-meldinger

„Du måfortelle meg hvordan jeg binder båndene 
til posene på en bedre måte.”

„Jeg måtte knytte 8 bånd i posene du forberedte.”

„Du fullførte ikke delene i tide!”
„Jeg har forfalt for lengesiden jeg ikke har alle 
delene ennå”

„Du bor hos meg når du snakker om meg.”
„Jeg blir sint når du snakker om meg hvis jeg 
ikke er her.”

Aktivitet 3.2.5
Positiv kommunikasjon – Praksis i bruk av «I-melding» og NVC-modeller medsamme roller 
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• Innhenting av praksismed informasjon om selvsikker atferd 
• Praktisere atferd i virkelige situasjoner

Minst en og en halv time, avhengig av hvilke aktiviteter som er valgt.

3.  Følelsesstyring – hevngjerrighet

Mål

3.1  Definisjon av assertiveness
3.2    Selvsikkerhet i hverdagslige situasjoner – hvordan forsvare dine rettigheter og uttrykke 

dine følelser i samspill med ulike mennesker
3.3  Reframing

• Hva er selvsikker oppførsel?
• Hvordan forsvarer du dine rettigheter til samhandling med ulike mennesker?
• Hvordanuttrykker du positive følelser?
• Hvordan uttrykker du negative følelser?
• Hva er reframe, og hvordan bruker den det?

• Aktivitet 3.3.1  De tingene jeg fortsetter å gjøre galt – mellommenneskelig aktivitet
• Aktivitet 3.3.2  Selvsikkerhet i det virkelige liv – eksempler
• Aktivitet 3.3.3  Selvsikkerhet i det virkelige liv – Ben og Jim
• Aktivitet 3.3.4  Uttrykk for positive følelser
• Aktivitet 3.3.5  Uttrykk for negative følelser – stadier av uttrykk for sinne

• Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności [Assertivity training]. Wraszawa: PTS
•  Bargiel-Matusiewicz, K. Dziurla, R. (2014). Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej –  

Bieg po zdrowie [Anti-tobakk helsefremmende program – Kjører for helse]. Warszawa: GIS.
• https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/

Innhold

Tilkoblede aktiviteter

Kilder

Veiledende spørsmål

Varighet

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/
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3.1 Definisjonen av selvsikkerhet
Aktivitet 3.3.1 

De tingene jeg fortsetter å gjøre galt – mellommenneskelig aktivitet. Det tar sikte på en bedre 
forståelse av følelser og følelser.

Selvsikkerhetbetyr å kunne uttrykke medintimitet, ærlighet og besluttsomhet dine følelser, holdninger, 
meninger og ønsker til den andre personen på en måte som respekterer følelsene, holdningene og 
meningene, samt rettighetene til den andre personen. evnen til å uttrykke deg fullt ut med andre 
mennesker.

Når du diskuterer selvsikkerhet, må du starte med at hver person har rett til å gjøre forskjellige ting. 
Alle har rett til å være seg selv, det vil si at alle har rett til å være i miljøet som passer ham, å ta 
beslutninger om saker som er viktige for ham, å hasine egne tanker, følelser og meninger om ulike 
temaer.

Selvsikkerhet betyr å handle i henhold til deg selv, men også på en slik måte at du ikke skader noen andre.

 >   For å forstå enda bedre hva selvsikkerhet er, vil vi skille mellom å forstå, gjenkjenne  
og håndterefølelser. Spørsmålene som kan stilles er:

 –  Hva er en hendelse (synlig og merkbar)?
 –  Hva skjer etter at hendelsen skjer (internt)?

 >   Sammenligning av de tre stoppene i kommunikasjon

Kilde: https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt 

Aggressiv holdning Hypotetiskholdning Selvsikkereller holdning

Jeghar det bra, de andre har det 
ikke bra

De andre har det bra, jeg har 
det ikke bra

Jeg har det bra, og de andre  
har det også bra

Mine behov er de viktigste Andres behov er viktigere
Og mine egne behov og andres 
behov er viktige

Jeg respekterer meg selv bare Jeg respekterer bare andre
Jeg respekterer meg selv og 
andre

Jeg har ingen kontrollover 
følelsene mine

Jeg undertrykker følelsene 
mine

Jeg uttrykker åpent følelsene 
mine

Jeg har en følelse av 
overlegenhet over andre

Jeg har en følelse av 
underlegenhet overfor andre

Jeg satte meg selv på samme 
nivå som andre

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt
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Det viktigste å huske er at du kan føleforskjellige følelser. Og du harrett til å føle dine følelser, du føler 
dem, men andre mennesker vet det kanskje ikke . Derfor bør du informere dem om dinefølelser og 
uttrykke dem på en selvsikker måte.

Ved å utvikle en holdning til selvsikker oppførsel, finner du at du kan sette grenser (uttrykke deg for 
hva du vil og hva du ikke vil). det beste for andre.

Nedenfor er noen eksempler på selvsikker oppførsel:

 >   Forsvare dine rettigheter som en selvsikker fornektelse (du forsvarer dine rettigheteruten å 
skade andre) med ordet «NEI» og informasjon om hva vi skal gjøre: 

 –  Nei, jeg kan ikke gå på kino med deg i kveld.
 –  Nei, jeg vil ikke være påmøtet fordi jeg vil tilbringesøndag hjemme med familien min.

Det viktige er at selvsikker fornektelse ikke inneholder bitterhet (det vilt aggresjon) eller begrunnelse 
(det vilt underkastelse).

Aktivitet 3.3.2 
Selvsikkerhet i det virkelige liv – eksempler. Bedre forståelse av begrepet selvsikkerhet ihverdagen.

Aktivitet 3.3.3 
Selvsikkerhet i det virkelige liv – Ben og Jim. Introduksjon til selvsikkerhet i reelle situasjoner.

 >  Uttrykk for positive følelser

Følsomhet og demonstrasjon av følelser er grunnlaget for kommunikasjon og opprettelse av bånd 
med andre mennesker. Å snakke om dine følelser, positive og negative, er ikke så lett fordi vi ofte 
forbinder det med svakhet og er redd for å bli såret. Men du må huskeat bare å ta denne risikoen gjør 
at du fullt ut kan oppleveen rekke følelser.

Her er noen eksempler på å uttrykke positive følelser:
  >  Jeg likte det du gjorde
 >  Jeg stoler på deg
 >  Jeg respekterer din holdning i denne vanskelige situasjonen
 >  Jeg liker deg
 >  Jeg elsker deg
 >  Det du fortalte meg fikk meg til å føle meg veldig bra
 >  Jeg elsker å snakke med deg
 >  Jeg føler meg bra med ditt selskap

3.2  Hevngjerrighet i hverdagslige situasjoner –  
hvordan forsvare dine rettigheter og uttrykke dine 
følelser i samspill med forskjellige mennesker
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Aktivitet 3.3.4 
Uttrykk for positive følelser. Hvordan uttrykke positive følelser.

 >  Uttrykk for negative følelser 

Å oppleve negative følelser er mye vanskeligere og tungt enn å oppleve positive følelser. Å uttrykke 
dem (uten å skade noen samtidig).

Måter å uttrykke sinne på:

Stadier av selvsikker uttrykk for sinne: 

1. Levering av informasjon 
På dette stadiet informerer du personen om at noe av deres oppførsel får deg til å føle deg 
ukomfortabel. For eksempel: «Det er vanskelig når du røyker i nærheten av meg. Stopp det, vær så snill.»

2. Uttrykk for følelser
Hvis atferden etter første fase ikke endres, kan du informere personen om følelsene dinei dette tilfellet. 
Det er virkelig irriterende!» 

3. Påberope seg loven
Hvis du ikke får en endring, kan du appellere tilloven for åhjelpe deg med å lykkes med å endre atferd. 

4. Rettshåndhevelse
På dette stadiet må du handle i henhold til uttalelsen din itredje fase. For eksempel: «Du fortsetter å 
røyke. La ossmøte sikkerheten!»

Aktivitet 3.3.5 
Uttrykk for negative følelser – stadier av sinneuttrykk. Hvordan uttrykke negative følelser. Hvordan 
uttrykkesinne.

Aggressiv Underling Påståelig

Handlinger som tar sikte på 
å ødelegge problemet som 
forårsaker sinne 

Undertrykkelse av følelsen av 
sinne

Fokus på å endre en gitt 
virkelighetstilstand
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3.3 Avstå fra
Dette er en kommunikasjonsteknikk, som vil skape en ny betydning eller legge til en ny mening i en 
situasjon eller kontekst.

Betydningen du gir til situasjonene eller kontekstene i atferden din er direkte relatert til «filtrene» 
(rammene) du setter på plass, og som avhenger avtroen, verdiene, kulturen og bemerkelsesverdige 
hendelser i livet ditt. forskjellige tolkninger eller forskjellige konsekvenser for to personer som opplever 
det. Hver kontekst kan ha en mer positiv eller negativ tolkning av objektiv virkelighet avhengig av 
opplevelsen av hver enkelt.

Korzybski (Vitenskap og sanitet, 1933) vurderte at språket vårt oversetter «verdenskartet» konstruert 
av hver enkelt av oss, og at hvert begrep som brukes bringer på egen hånd betydningen at hver og en 
gir det, ladet medfølelser, forventninger og individualitet.

I forhold er måten vi kommuniserer på heller ikke bokstavelig. Hver melding som sendes bringer 
med seg et sett med individuelle elementer fra kartet over avsenderens liv og tolkes av mottakeren 
gjennomhans erfaringer og tro, det vil være kartet over mottakeren.

«Hvis tanken korrumperer fornuft, kan fornuften ødelegge tanken» 
George Orwell

Kommunikasjon, innad personlig og mellommenneskelig, er en refleksjon av konstruksjonen av vår 
indre virkelighet. 

John Grinder og Richard Bandler i «The Structure of Magic» (1975) identifiserer språkmotiver 
som kan «ødelegge» den ekte betydningen av tanke, for eksempel generaliseringer, utelatelser og 
forvrengninger. Gjennom opplysende spørsmål bevares betydningen av budskapet. Tillat deg selv  
å identifisere begrensninger og utvide alternativene dine.

Eksempler:

Språkmønstre Muligespørsmål
Ingen liker meg! Hvordan vet du det?
Jeg kan ikke skuffe moren min.   Hva skjer hvis du skuffer henne?
Jeg vil ikke jobbe fordi jeg er   Kjenner duen funksjonshemmet person
funksjonshemmet. som jobber?
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 >  Hva er formålet med omformingen?

Ennafragmentering er et verktøy for psykologi som brukes til å endre dine begrensende 
rammer for å støtte dine ønskede mål, tro og atferd.

Når dulever konteksten av opplevelsen din, endres ditt syn på ting, og dette påvirker måten 
du oppfatterdeg, tolker og reagerer på hendelser og omstendigheter. på en annen måte. Det 
bidrar også til å oppleve ting fra et annet perspektiv eller en referanseramme som kan være 
mer nyttig og gunstig.

 >  Det er to typer refoulement som vi vanligvis kan gjøremed:

For begge kan du tenke på ulike perspektiver/sammenhenger:

 >   Tidsrammer. Det gjelder utholdenheteni tiden. Hvis du eri en farlig situasjon 1 minutt,  
kan det virke mye for deg, men hvis du klemmer noen du bryr deg om 1 minutt, kan det 
være litt. Så, møtt med et bestemt problem, kan jeg spøke med at det „presserende 
behovet” for å løseproblemet. det er virkelig al-ing.

 >    Omdefinering av erfaring. Han har vært engasjert i atferd eller  
i sin samvittighetsfølelse. Vi kan se dem gjennom et nytt prisme, et annet synspunkt. 
Hvisdu tenker på at du ser situasjonen i en „film” og at du er skuespilleren til handlingen. 

 >   Metaforisk Enflanke. Metaforer bidrar til å opplevei en lignende situasjon, og gir 
indikasjoner på andre følelser, andre handlinger og andre formål.

 >   Rekonstruksjon av T-eticults. All oppførsel har en positiv intensjon, det vil si at de er ment  
å tilfredsstille et bestemt behov. Hvis handlingen ikke oppnår ønsket resultat,  
må du fokusere på intensjonen og endringen i handlingen.

 >   Etrammeverk av betydning. Dubor i det som er nødvendig, unngår analysen av detaljene 
i problemet og „unnskyldningene”. Han fokuserte på løsningen og resultatet han ønsket 
åoppnå.

 >  Enramme av læring. Lær av erfaring, selv om du ikke liker måten den utfolder seg på.

Omforme innhold Kontekstavhengig omformulering 

Hvis du reformulerer innholdet, endres 
betydningen av atferden

Kontekstualisering endrer tolkningen  
og/eller oppfatningen av atferd
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Modul 4
Kontakt

Ramme
Kommunikasjon er måten som samhandlermed menneskene rundt oss. Forstå din egen måte å 
kommunisere på, så vel som for andre mennesker er avgjørende for vellykkede interaksjoner i alle 
aspekter av livet: på familie-, personlig og profesjonelt nivå. Andres meldinger er nødvendige for å 
kommunisere enten i en en-til-en-situasjon, eller i en gruppe, eller for å trene en person, en gruppe  
eller å presenterefor et stort publikum.

Mål
Denne modulen tar sikte på å øke bevisstheten om hvordan folk kommuniserer og gi pedagogiske 
forslag som fremmer effektive kommunikasjonsferdigheter. Å lære om kommunikasjon og evnen 
til å praktisere kommunikasjon med ulike typer mennesker, i ulike situasjoner, vil bidra til å forbedre 
kommunikasjonsferdighetene. og i stand til å tilpasse kommunikasjonsteknikkerfor å gi effektiv 
opplæring og gjøre rimelige justeringer for å møte kommunikasjonsbehovene til traineene dine.

Struktur
Modulen har 6 ledd, som treneren kan bruke avhengig av traineenes kunnskapsnivå og ferdigheter.

 1.  Grunnleggende om kommunikasjon
 2.  Ikke-verbal kommunikasjon
 3.  Effektive lytteferdigheter
 4.  Effektive uttrykksfulle ferdigheter
 5.  Effektiv mellommenneskelig kommunikasjon
 6.  Effektiv kommunikasjon med bruk av teknologi
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•  Forståelse av kommunikasjonsformål 
•  Få kunnskap om kommunikasjonstyper og kommunikasjonskanaler
•  Forstå begrepet sender og mottaker
•  Hvisde ignorerer kommunikasjonsstilene 

1.  Grunnleggende om kommunikasjon

Mål

1.1   Kommunikasjonsformål
1.2  Typer og kommunikasjonskanaler
1.3  Konsept for sender-mottaker
1.4  Kommunikasjonsstil

•  Hva er definisjonen på kommunikasjon?
•   Hvorfor er det nyttig å bli kjentmed de forskjellige typer og kommunikasjonskanaler?
•  Hvilke faktorer påvirker senderen og mottakeren?
•  Hvorfor er det viktigå forstå din kommunikasjonsstil så vel som andre?

•  Activity 4.1.1  Konseptet med sender-mottaker
•  Activity 4.1.2  Spørreskjema om kommunikasjonsstiler

•   Kiernan, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Grunnlag for kommunikasjon og språk. 
Manchester Universitetspresse

•   MTD-opplæring (2010). Effektive kommunikasjonsferdigheter.  
MTD-opplæring og Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

Minst 1time

Innhold

Tilkoblede aktiviteter

Kilder

Varighet

Veiledende spørsmål
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1.1 Kommunikasjonsformål 
Kommunikasjon er det verbale og/eller ikke-verbale samspillet mellom to eller flere individer, for å 
utveksle informasjon, ideer, tanker og følelser. Det er en toveis dynamisk prosess med hovedmål å 
overføre informasjon ogmeldingen om denne informasjonen fra en person til en annen person eller 
gruppe mennesker.

Designav ideer: Han spurte gruppen ‘Hvorfor kommuniserer du? Hvorfor snakker du med noen? 
Hvorfor snakker noen til deg?” (ta opp se og omhan tegnet listen på en vegg)

Notater fra veilederen: mulige kommunikasjonsgrunner inkluderer: å informere, be, uttrykke behov/
følelser/ønsker, uttrykke ideer/tanker/meninger, skape bevissthet, dele kunnskap og erfaringer, 
overbevise, underholde, motivere å inspirere, å projisere et bilde, å byggerelasjoner.

Årsaken avhenger av innholdet i meldingen, konteksten og avhenger av personen og forholdet til den 
personen.

1.2 Typer og kommunikasjonskanaler
Nårdu kommuniserer, bruker du mangemåter eller metoder for å formidle en melding på.

Λomfattende kommunikasjon innebærer bruk av ord og tale for å overføre et ønsket budskap.

  Ifremoverkommunikasjon brukes uttrykksfulle uttrykk, det er den mest brukte typen 
kommunikasjon; det kan være direkte eller synkront (ansikt til ansikt, via telefon eller 
videosamtale) eller indirekte/ubevisst (talechat) meldinger).

 
  Ved sykommunikasjon brukes skrevne ord, det er vanligvis asynkront (e-post, tekster, brev, 

rapporter, SMS, innlegg på sosiale medieplattformer, dokumenter, håndbøker, plakater, brosjyrer, 
etc.), men kan også synkroniseres (f.eks. SMS, chatterom). 

Verbalkommunikasjon skjer gjennom kroppsspråk, bevegelser, ansiktsuttrykk og stemmetone samt 
tegnspråk og bilder/fotografier/symboler.

Ikke-verbal kommunikasjon kan skje uten verbal kommunikasjon, men verbal kommunikasjonkan ikke 
forekomme uten ikke-verbal kommunikasjon.
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Du kommuniserer mesteparten av dagen, hver dag i livet ditt, med forskjellige mennesker som bruker 
noen eller alle disse typene. den kan brukes til å oppnå et lignende resultat, foreksempel for å sende 
deg meldingen du godtar, du kan gjøre gesten OK med hånden, du kan si eller skrive “ok”, eller du kan 
smile og lage et bekreftende nikk med hodet ditt.

Kommunikasjonsteknologier er de ulike måtene en melding kan overføres på, målet med meldingen 
bestemmer hvilken kanal som vil være mest effektiv for den aktuelle mottakeren og den spesifikke 
konteksten. 

Diskusjon av hvordantypen og kommunikasjonskanalen som brukes kan påvirke personer med  
syns-, hørsels-eller språkforståelseshemminger.

Noen mennesker kan ha problemer med å bruke eller forstå en eller flere av disse typer kommunikasjon. 
Noen mennesker kan ikke bare bruke tegnspråk eller bruke noenbevegelser for å utfylle tale og forståelse. 
symboler og tegninger. Disse virkemidlene for alternativ eller inkrementell kommunikasjon kan være i 
kommunikasjonstavler eller innebygd i elektroniske kommunikasjonsenheter.

Sominstruktør er detditt ansvar å lære hvordan traineer kommuniserer og hva som er den beste 
kanalen eller kanalene å bruke. bevegelser eller en kombinasjonav disse), for å forstå hvordanen 
person bruker sitt ikke-verbale kommunikasjonssystem og for å tilpasse måten å kommunisere  
på for å møte individets behov.

Lav tone
– Upersonlig 
– Enveis 
– Rask

Høy tone
– Personlig
– Toveis 
– Treg

Skriftlig Muntlig

Raportter, 
Postere,  
Digitale 
punkter

Notater,  
Brev,  

Flyere

Telefon,  
Video 

samtaler, 
Konferanser

Ansikt til 
ansikt, Møter, 

Bevaringer

E-post,  
Talepost
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1.3 Konsept for sender-mottaker

Hver kommunikativ handling inkluderer en sender og en mottaker. Senderen har til hensikt å oppnå 
noe ved å kommunisere. Kommunikasjoner den bevisste oppførselen til en person som søker å 
Påvirke oppførselen til en annen person eller enkeltpersoner, og med forventning om at den andre 
personen vil motta og svare på denne meldingen. Kommunikasjon er en aktiv, toveis prosess mellom 
sender og mottaker. 

Aktivitet 4.1.1 
For å forstå rollenei “senderen” og “mottakeren”, gjør du aktiviteten “Begrepet sendermottaker” ved 
hjelp av en annen kommunikasjonskanal enn den du vanligvis bruker.

Kommunikasjonsprosessen refererer til gjensidig utveksling av informasjon (en melding) mellom 
to eller flere personer; den består av flere stadier, og for at kommunikasjonen skal lykkes, må begge 
parter kunne utveksle informasjon og forstå hverandre.

Det første trinnet er opprettelsen av informasjon, det andre trinnet er å plassere denne informasjonen 
på en kanal for overføring til den tiltenkte offentligheten.

Bildebeskrivelse: To personer i en kommunikativ utveksling. Senderen har en tanke, i dette 
tilfellet “pizza”; senderen overfører denne meldingen til sin kommunikasjonsmiddel (kanal). 
Last ned fra: https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/
communication/types-of-communication/

Medium

SENDER MOTTAKER

MELDING

TILBAKEMELDING 

https://www.thoughtco.com/message-communication-term-1691309
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/communication/types-of-communication/
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Oppdater eller skisser følgende diagram på en plakat som et referansepunkt i hele delen.

Kommunikasjonsprosessen er en dynamisk kontinuerligsamhandling, som vist isirkeldiagrammet,  
og avhenger av den spesifikke konteksten den forekommer i.

Senderen er kilden til kommunikasjonen eller meldingen.
Meldingen er informasjonen du vil formidle.
Koding innebærer å formidle meldingen (idé, tenkning, informere osv.) til et skjema som kan deles  
og forstås av den andre personen.
Kanalen er mediet som brukes til å overføre meldingen.
Dekoding innebærer å motta meldingen nøyaktig.
Mottakeren er personen som mottar meldingen ved å se, lese lytting osv.
Tilbakemelding fra mottakeren bidrar til å avgjøre hvor vellykketkommunikasjonen din har vært. 

Kommunikasjon anses som fullført etter at du har mottatt en tilbakemeldingsmelding.

Budskap

P R O S E S S E N H E N N E KO M M U N I K A S J O N

Tilbakemeldingsmelding Budskap

Tilbakemeldings- 
melding

Kontekst
Budskap

Mottaker Koding

Kanal

Sender

Dekoding

Budskap

Budskap
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Både “senderen” og “mottakeren” deler ansvaret for å gjøre kommunikasjonsprosessen til en 
fullstendig handling og oppnå formålet. Den som initierer n kommunikasjon bør være spesielt 
oppmerksom på arten av informasjonen og bruke de riktige kommunikasjonsferdighetene  
(ord, uttrykk og følelser) for å oppnå effektiv kommunikasjon. tilbakemeldingsmelding.

I korte utvekslinger stopper prosessen etter å ha mottatt tilbakemeldingsmeldingen. I samtaler er det 
en kontinuerlig prosess, og senderen og mottakeren alternative roller. På et hvilket som helst stadium 
av kommunikasjonsprosessen er det mulige deformasjonsfaktorer som kan skape hindringer og føre 
til forstyrrelse av kommunikasjon.

1.4 Kommunikasjonsstil
Kommunikasjonsstiler er basert på erfaringer som over tid har utviklet seg til et mønster av 
holdninger og handlinger. Det er en kontinuerlig syklus, dererfaringer påvirker tanker. tanker, over 
tid, blir holdningene m as. Disse holdningene blir blåkopien for nye opplevelser, som utvikler seg 
til atferdsmønstre. Bevissthet om din personlige stil er avgjørende for å begynne ågjøre negative 
holdninger og atferd til positive.

Kommunikasjonsstilen kan differensieres, og du kan velge å bruke på forskjellige måter, avhengig av 
hvem du kommuniserer, hvorfor du kommuniserer og hvor. 

Aktivitet 4.1.2 Stavelser i spørreskjemaetom kommunikasjonsstiler.
Målet med spørreskjemaet er å forstå i forskjellige stiler, å innse at stilen din oppfattes av andre 
og hvordan du kan kommuniseremer effektivt med en bestemt kommunikasjonsstil. Det tar 10 
minutter for spørreskjemaet. Ikke karakteriser deltakerne som en bestemt kommunikasjonsstil. 
Brukdiagrammet nedenfor for å forklare de to dimensjonene (selvsikkerhet og følelser) og hvordan 
disse kan endres i henhold til situasjonen. kommunikasjon påvirker hverandre.
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ANALYTISKE PÅDRIVERE

VENNLIGE UTTRYKKSFULLE

Mindre mottakelige 
Oppgaveorienterte 

Mer mottakelige  
Forholdsorientert

Mindre tydelige 
Tregere

Mer tydelige 
Raskere

Laste ned et bilde fra https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-
under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/

Diskusjon om verdien av spørreskjemaet og hvordan det kan brukes med traineer. Hvorfor er det viktig 
å kjenne din egen kommunikasjonsstil så vel som for andre mennesker?

•   Å vite hva som er viktig for hver kommunikasjonsstil, vil gjøre kommunikasjonen mer effektiv når du 
kommuniserer medden. 

•   Å vite hva som er vanskelig for hver kommunikasjonsstil, vilhjelpe deg med å finne en annen måte å 
uttrykke deg selveller å formidle et budskap på. 

•   Å identifisere egenskapene til verbal og ikke-verbal kommunikasjon av hver type bidrar til å forstå dem 
bedre og lar deg tilpasse deg denne kommunikasjonsstilen når du trener eller rekonstruerer.

•   Kommunikasjonsstiler kan også identifiseres i skriftlig kommunikasjon, og kunnskap om ens stil 
bidrartil å kommunisere på den mest effektive måten.

Kommunikasjonsstilene som identifiseres, vil bli brukt i aktiviteter i andre deler av denne delen.

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
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“The Still Face Experiment” viser hvor viktig ikke-verbal kommunikasjon er i menneskelig interaksjon 
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

•  Forstå viktighetenav kroppsspråk
•  Avklaringav betydningenav de fonetiske funksjonene

2.  Ikke-verbal kommunikasjon

Mål

2.1  Kroppsspråk
2.2  Fonetiske funksjoner

•   Hvorfor er det viktig å være klar over kroppsspråket ditt og brukenav stemmen din?
•   Hvordan hjelperdet deg å kommunisere bedre når du tar hensyn til kroppsspråk og bruk av 

hverandres stemme?

•  Aktivitet 4.2.1 Anerkjennelse og tolkning av kroppsspråk
•  Aktivitet 4.2.4 Vokalfunksjoner
•  Aktivitet 4.2.5 Rollespill: Tilbake til rygg og Ansikt til ansikt

•   Video “The Still Face Experiment” https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 
•   Ekman, P. (1972). Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions.  

In Cole, J. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 207-282). Lincoln, NB: University 
of Nebraska Press.

Innhold

Tilknyttede aktiviteter

Kilder

Veiledende spørsmål

Minst 45 minutter – avhenger av aktivitetene som velges

Kilder

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
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2.1 Kroppsspråk
Det gjelder ikke-verbal atferd som observeres visuelt. 

“Hva er de forskjellige typer kroppsspråk?”

 Trenerens notater Kroppsspråk inkluderer:

 •  bevegelser med hender og underarmer (små bevegelser, nervøse fingerbevegelser)
 •  ansiktsuttrykk (smil, rynkea)
 •  bevegelser av hodet (nikk, nikking)
 •  kroppsstilling og posisjon (når du sitter og står, talades)
 •  berøring (berøring)
 •  blikk- og øyekontakt (intenst utseende, unngå)
 •  nærhet/avstand (hvor nær hver/ stående, personlig plass)
 •  pustefrekvens, svelge, hoste (ufrivillig atferd)
 •  rødme (ufrivillig)

I senderens rolle kan du brukeikke-verbal italer for å legge til mer mening i en melding, for å understreke 
og fokusere på mottakerens oppmerksomhet på bestemte punkter i meldingen. Forskning viser at 
elevene lærer bedre av lærere som bruker bevegelser, og generelt er folk mer interessert når en taler 
bruker bevegelser.

I rollen som sender må du også være oppmerksom på de subtile tegnene på kroppsspråket til mottakeren 
som gir deg tilbakemelding på hvordan de reagerer på meldingen din. anslår om mottakeren forstår 
meldingen, om han/hun er enig/uenig, er interessert/lei, og så videre. Det er også viktig å huske på ditt 
eget kroppsspråk når de mottar noens melding.

Ifølge forskning er det noen grunnleggende følelser som uttrykkes det samme i alle kulturer og andre 
som er differensiert (Ekman, 1972). Kulturelle forskjeller skyldes kontekst, og Ekman skapte begrepet 
‘utseenderegler’; dette er regler som vi lærer under vår utvikling. Dettebetyr at et følelsesmessig uttrykk 
kan undertrykkes, svekkes, overdrives eller til og med dekkes helt. forskjellig i hver kultur, spesielt når 
de observeres av tredjeparter i sosiale situasjoner.

Aktivitet 4.2.1 Anerkjennelse og tolkning av kroppsspråk. 
Denne aktiviteten er nyttig for å øve gjennom forskjellige bevegelser og tolke betydningen av ens 
kroppsspråk.
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2.2 Vokalfunksjoner
De angår stemmens paralinguistiske egenskaper og måten taleren bruker sin stemme og ord på.

Vokalfunksjoner inkluderer:
 •  Tone
 •  intensitet
 •  vektlegging/vektlegging,
 •  talestil ,
 •  talehastighet,
 •  pause mellom ord og setninger
 •  nivået og typen følelser formidlet

Disse fonetiske egenskapene til muntlig kommunikasjon er av stor betydning i kommunikasjonen du 
gjør hver dag; de kan indikere en viss tilstand av følelser, en holdning eller et humør. vurdere hvordan 
du kan endre disse egenskapene for å trekke den andres oppmerksomhet mot viktig informasjon, 
motivere deg, overbevise eller påvirkeden andre.

Å være klar over andres vokalkarakteristikker kan gi et innblikk ihvordande føler seg, om de har forstått 
deg og hvor trygge de er. de som forblir usagt eller delvis sagt med visse deltakere, spesielt når de 
jobber med mennesker som ikke uttrykker seg veldig eller veldig bra.

Personer som bruker Voice Output Communication Aids (VOCA), velger ikke nødvendigvis tonen i 
stemmen eller måten enhetene deres snakkes på. Som sådan kan de ikke bruke fonetiske funksjoner for 
å støtte meldingen. Digitalisert tale høres ofte monotont ut. I tillegg kan man ha en stemmeforstyrrelse 
og kan kanskje ikke snakke høyt, noen kan stamme eller ha en stemme uten mye vekt.

Aktivitet 4.2.4 Fonetiske egenskaper. 
Fokuser på å endre tonen i stemme, intensitetog vekt for å se hvordanbetydningen endres og 
hvordanman bruker vokalegenskapene effektivt.

Det er viktig å være klar over din ikke-verbale kommunikasjon, da det kan skape et positivt (eller negativt) 
inntrykk, det har å gjøre med hvordanden andre personen oppfatter din ikke-verbale oppførsel, og dette 
er både subjektivt og spesifikt for hver coolura. andres egenskaper vil hjelpe deg å forstå mennesker og 
observere uoverensstemmelser mellom verbale og ikke-verbale meldinger; ord kan være riktige, men det 
ikke-verbale budskapet kan avbryte, motbevise eller forvirre meldingen fordi ansiktsuttrykk, tonefall eller 
holdning indikerer usikkerhet, tvil eller fiendtlighet.
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Ikke-verbal kommunikasjon kan fungere på følgende måter:
 1.  For eksempel et ansiktsuttrykk som indikerer at noe virkelig var ‘kjedelig’, eller hvis du sier 

‘ja’ eller ‘nei’ kanon og nikker med hodet ditt.
 2.  I tillegg understreker en ikke-verbal oppførsel kombinert med det verbale budskapet 

betydningen av hele meldingen. En instruktør som klapper en person på skulderen litt 
sammen med en verbal belønning, kan øke effekten av meldingen.

 3.  Erstatter ordet for ikke-verbal oppførsel. For eksempel kan en persons øyne bære et mye 
mer levende budskap enn ord, eller de kan ha omfavnet noen i stedet for å si takk.

 4. Fremheve eller understreke betydningen av et ord eller en del av meldingen.
 5.  Regulering av kommunikasjonsflyten gjennom ikke-verbal atferd som forteller den 

kommunikative partneren når han skal snakke, fortsette, skynde seg eller fullføre samtalen.
 6.  Motsigelse av et verbalt budskap med uforenlig ikke-verbal oppførsel. For eksempel, hvis en 

person sier at han er fornøyd med livet sitt, men med sammenkne tenner eller med tårer som 
fyller øynene, kolliderer åpenbart verbale og ikke-verbale meldinger.

Aktivitet 4.2.5 Rollespill: Tilbake til rygg og Ansikt til ansikt. 
Denne aktiviteten øker bevisstheten om betydningen som overføres gjennom vokalegenskapene og 
hjelper deltakerne til å gjenkjenne viktigheten av ansiktsuttrykk og kroppsspråk.
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Se kommunikasjonsprosessdiagrammet fra første ledd. Ledd 3 fokuserer på dekoding av meldingen, 
pån Mottaker og pån Enatrofotograf.

•  Begrensning av forskjellen mellom hørsel og hørsel
•  Differensieringav ulike typer hørsel
•  Utviklingav aktive lytteferdigheter 
•  Dempingav hindringer for effektiv lytting

3.  Effektive lytteferdigheter

Mål

3.1  Hørsel
3.2  Aktiv lytting (Ikke-L omfattende Somadia og Lomfattende Dequivalues)
3.3  Hindringer for effektiv lytting

•  Hvorforer det viktig å bruke aktive tegn på verbal og ikke-verbal lytting?
•  Hvordan påvirker disse flyten i en samtale?
•  Hva kan skje i enkonfiskering når en av samtalepartnerneikke lytter aktivt?

•  https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk for aktiv lyttevideo
•   Edwards, Renee (2011) ‘Lytting og meldingstolkning’, International Journal of Listening,  

25: 1, 47 — 65

•  Aktivitet 4.3.1 Feiringshistorie 
•  Aktivitet 4.3.9 Bare lytt!

Innhold

Kilder

Tilkoblede aktiviteter

Veiledende spørsmål

Minst 1 time – avhenger av aktivitetene

Varighet

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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3.1 Lytting
Aktivitet 4.3.1 Repetisjonshistorie.  
Start denne delen med en aktivitet som viser viktigheten av aktiv lytting og innsatsen som kreves  
for å bli frisk.

Lytting er ikke noe som bare skjer (som i hørselen). 

Spør teamet: Hva er noen eksempler fra hver?

Lytting er veldig viktig i mellommenneskelig kommunikasjon oger avgjørende for din evne til å være 
effektiveller kommunikativ. Lytting er ikke så lett som det høres ut; når du lytter godt, fokuserer du 
bevisst på hva den andre personen sier for å forstå hva han mener og det krever energi og krefter.

Det finnes ulike typer lytting som er definert av målet om samhandling.

 •  Informativ lytting (lytt for å vite)
 •  Kritisk hørsel (lytt for å evaluere og analysere)
 •  Lytte terapeutisk eller med empati (lytt for å forstå følelser)
 •  Omfattende lytting (lyttfor å forstå betydningen av budskapet)

Faktisk kan det væremer enn ett lyttemål til enhver tid – for eksempel kan du lytte for å lære mens  
du også prøver å ha empati; det er viktig å forstå hva slags lytting som kreves i en bestemt situasjon.  
Hvis du bruker mer tid på å lytte til andre, får du virkelig bedre resultater. 

Når du er i mottakerens posisjon, er det bedre å være oppmerksom på både de talte ordene og de 
medfølgende ikke-verbale elementene (stemme, bevegelser og kroppsspråk) som også harmye 
mening. mens hjernen kan bruke en større mengde ord per minutt under tanken.Vi behandler bilder 
raskere enn talte ord. Syn fanger bildene vi ser for alltid i langsiktig minne, så mens du snakker med 
noen, i tillegg til bare å lytte til ordene deres,behandler du i virkeligheten mye og visuelt.
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3.2 Aktiv lytting
I aktiv lytting er det en absolutt konsentrasjon i senderen og i det han sier i stedet for bare å «lytte» til 
sitt budskap passivt. Hva samtalepartneren har å si før du griper inn i det du vil dele. Aktivt.

Når en lytter bruker ikke-verbal og verbal tilbakemelding, personen som snakker:

 •  vet at mottakerener interessert i det han sier
 •  føles mer behagelig
 •  føler seg verdsatt
 •  kommuniserer lettere, åpent og ærlig.

Omfattendetegn på aktiv lytting utenfor L

Det er viktig at den «aktive lytteren» «ser» ut som han lytter. Aktiv lytting innebærer å lytte med hele 
kroppen og alle sansene, ikke bare med ørene. oppmerksomhet. Du kan for eksempel forsterke den 
som snakker positivt med ikke-verbal tilbakemelding, for eksempel nikking avdem eller smil. Husk at 
noen ikke-verbale tegn som smiling, nikking av hodet, øyekontakt eller stående holdning, kanskje ikke 
passer i alle situasjoner og i alle kulturer. 

Verbale ferdigheter foraktiv lytting

Aktiv lytting er ikke papegøye, enkel repetisjon av det som nettopp har blitt sagt, eller bruk av setninger 
som «Det jeg hørte deg si ...». Aktiv lytting lytter om innhold, frykt, mål. Det er mange teknikker som 
kan brukes og spenner fra enkle ferdigheter som positiv forsterkning til mer komplekse som recasting. 
Her er en liste over verbale ferdigheter for aktiv lytting som du kan utvikle:
 •   Positiv forsterkning ved å si «hmm hmm», «ja»
 •   Tilretteleggingskommentarer som bidrar til å lette flyten av samtale, for eksempel «Ta deg 

god tid», «Hvor vil du begynne?»
 •   Åpne spørsmål oppmuntrer til diskusjon og utvidelse av svar. De starter ofte med hvem, hva, 

hvorfor, når, hvor og hvordan.
 •   Utforskende spørsmål kan bli stilt for å få flere detaljer, for eksempel «Nevnte du hunden din, 

fortell meg mer om ham?»
 •   Avklaring med spørsmål for å sikre at du forstoriktig hva som ble sagt. Vent til taleren gåropp 

før du stiller spørsmål og forlatermed spørsmål som forstyrrer flyten av hans tenkning.
 •   Synopsis er valget av de viktigste punktene og deres omsending. Det visern else hva du har 

forstått; det er en nyttig teknikk med folk som snakker mye eller holder seg i unødvendig detalj. 
 •   Omformulering gir en speiling av innholdet du mottok med de samme ordene som senderen; 

det gjenspeiler oppmerksomhet, kommunikativ klarhet og aksept; det er en enkel teknikk med 
et veldig sterkt resultat. Du forteller meg at ....» «Hvis jeg forsto hva du sa...» «Vel, etter din 
mening...»

 •   Parafrasering er åuttale det som er sagt, med egne ord. Det viser en mer generell forståelse 
av hva som ble sagt, gjenta tankene uttrykt, ved hjelp av andre ord eller andresetninger. 
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 •   Refleksjon fokuserer på det emosjonelle innholdet i meldingen som kan fanges gjennom 
toneni stemme, ordvalg, etc. Parafraser og reflektere over det du har hørt, for eksempel «Det 
høres ut som du er frustrert over det.»

 •   Stillhet gir rom for tanke, refleksjon og refokusering. Stillhet gir tid til å behandle informasjon. 
«10-sekundersregelen» er en god praksis, og vi må huske på at venting virker lengre enn den 
faktisk er.

 •   Husk hva personen sa krever innsats, men det er betryggende for senderen og enkraftig måte 
å vise ditt engasjement i saken.

Visdeltakerne hvordan de kan holde seg aktive ved å stille mentale spørsmål. Lag endemonstrasjon 
ved å snakke meddeg selv.  
 1.  Hva er hovedpoenget for taleren?
 2.  Hvordan passer dette med det jeg vet av erfaring?
 3.  Hvordan kan denne informasjonen være til nytte for meg?

Aktivitet 4.3.9 
Bare lytt! det er en aktivitet som vil øke bevisstheten om å lytte med hele kroppen og med et åpent 
sinn for å fokusere og aktivt lytte til det som blir sagt. 

3.3 Barrierer for effektiv lytting
Å være klar over visse vaner som kan være hindringer for effektiv lytting bidrar til å unngå dem eller 
finne alternativer. 

 •  å avbryte, å snakkeover den andre eller å fullførehans forslag
 •  å bli distrahert (dette inkluderer å tenke på hva du skal si neste gang)
 •  å ha et lukket sinn, ikke å vise empati
 •  å ha fordommer, å være partisk eller kritisk

Dette er hindringer foreffektiv lytting og kan føre til:

 •  Misforståelser
 •  unøyaktige forutsetninger og konklusjoner
 •  avbrudd i kommunikasjonen
 •  dårlige mellommenneskelige forhold (både faglig og personlig)

Å se y-videoen https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk  
Gir et morsomt eksempel på bruk av visse aktive lytteferdigheter

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Se diagrammet over kommunikasjonsprosessen fra underdelen 1. Dennedelen eller underdelen 
fokuserer på kilden til meldingen, meldingen, kodingen av meldingen og bruken av den aktuelle kanalen.

•  Læredet effektive uttrykket
•  Jeg forsto kraften i kompliment og konstruktive tilbakemeldinger
•  Differensiering av formell og uformell kommunikasjon

4.  Effektive taleferdigheter

4.1  Uttrykk deg effektivt
4.2  Komplimenter og konstruktive tilbakemeldinger (gi og motta)
4.3  Formell og uformell kommunikasjon

•  Aktivitet 4.4.1  Instruks
•  Aktivitet 4.4.4a  Beskrivelse av et problem og bruk av åpne spørsmål 
•  Aktivitet 4.4.4b  Rollespill/observasjonskjema 
•  Aktivitet 4.4.5  Positiv kommunikasjon 
•  Aktivitet 4.4.8  Gi konstruktive tilbakemeldinger

•  Hvorfor er det viktig å snakke tydelig, kortfattet og spesifikt?
•  Hvordan kan bruken avkomplimenter hjelpe i vår samhandling med andre?
•  Hva er verdien av konstruktive tilbakemeldinger?
•  Hvilken effekt vil feil bruk av formelt eller uformelt språk på en arbeidsplass ha?

•  Effektiv konstruktiv tilbakemeldingsvideo https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

Veiledende spørsmål

Tilkoblede aktiviteter

Kilder

Innhold

Mål

Minimum 1 time

Varighet

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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4.1 Uttrykk deg effektivt
Aktivitet 4.4.1 Instruks 
Denne aktiviteten viser hvordan ulike oppfatter de samme instruksjonene forskjellig.

Tydelig kommunikasjoner ikke lett, og fordi hver mottakerkan tolke den samme informasjonen 
annerledes, er det svært viktig å haet klart mål, å stillespørsmål og bekrefte forståelse for å sikre at 
meldingen som formidles ikke blir forvrengt.

Sikkert har du opplevd å høre noen snakke om et emne som de er lidenskapelige eller kjenner det  
godt, men på et tidspunkt mister de dem. Vel nok, kanskje du ikke er smart nok.

Det motsatte av dette er når du snakker om noe eller forklarer noe, og på et tidspunkt innser du at 
mottakeren ikke forstår hva du sier. Dette kan være frustrerende og kan skape en ubehagelig situasjon. 
I gjennomsnitt sier en typisk taler 125 ord per minutt. Fra det han hører, kan han ha forståtti 400-500 
ord per minutt. Dette betyr at vi hører raskere enn personen snakker, slik at lytterne har nok tid til å 
behandle det de hører og noen ganger kan deres sinn reise. Du må huske på dette når du velger hvilken 
type kommunikasjon du vil bruke og den beste kanalen for den typen informasjon du vil formidle. Husk 
at folk bare kan høre og lagre en del av informasjonen de mottar på et gitt tidspunkt. .

Følgende strategier er nyttige for å lære deltakerne, men trenere bør også huske på dem.

FORBERED mentalt det du vil 
uttrykke. Angi prioriteter og 
ordne informasjonen (mest til 
minste viktighet)

Før du uttrykker deg selv, bruk P.A.G.E.-strategien  for å forberede

ANERKJENN hvilken type lytting 
mottakeren kan dedikere, avhengig av 
innhold, graden av kunnskap om emnet 
og oppmerksomhetsnivå og interesse

VELG språklig register og kommunikas-
jonsstil som passer best til mottakeren, 
innholdet, konteksten, tiden som er  
tilgjengelig og formålet med samhandlingen..

ENTUSIASME må kommuniseres. Tenk 
på måter å holde oppmerksomheten på 
og å øke entusiasmen om emnet. De vil 
sannsynligvis føle det slik også.

•  Hva er målet med denne kommunikasjonen? 
•  Hva er det viktigste budskapet jeg ønsker å komme over?

•  Er det riktig tidspunkt/sted å snakke om dette?
•   “ Hva vet mottakeren allerede om dette?”  

(spør dem)

•  “Hva er mottakerens kommunikasjonsstil?” 
•  Hva er mottakerens kommunikasjonsbehov?

•   Hva er noen eksempler som vil vise hvordan 
faget er relevant for deres liv?
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1. Clear – Fjern
Når du snakker med noen, vær tydelig på målet med meldingen. Hva er hensikten med å kommunisere 
med den personen? hvis du ikke er sikker, vil publikum heller ikke være sikre. at det er lett for din 
kommunikative partner å forstå betydningena. Bruk enkle, korte setninger med pauser i mellom.

2. Concise – Oppsummer
Hold deg til emnet ved å holde meldingen kort uten å miste stoffet. Mottakeren ønsker ikke å høre 
10 setninger nårinformasjonen bare kan overføres med 3. Konsistens sparer tid, unngå å gjenta det 
samme punktet mange ganger eller på forskjellige måter. Han unngikk også bruk av komplementære 
ord/setninger som «for eksempel», «du ser definitivt», «bokstavelig talt», «i utgangspunktet hva jeg 
sier» eller «hva jeg mener» og andre unødvendige setninger som ikke legger til mer informasjon.

3. Concrete – Spesifikk
 Kommunikasjonen skal være klar og ikke vageller, uklar og generelleller. Når en melding er spesifikk, 
så har publikum et klart bilde av hva du forteller dem. Støttedata og tall kan understrekebudskapet 
(men ikke for mye, da det kan distrahere oppmerksomheten fra essensen av meldingen). Eksempler 
knyttet til personlig erfaring og kunnskap bidrar til å forstå.

4. Correct – Riktig
Når kommunikasjonen er riktig, passer den til publikum og er feilfri. Feil informasjon hjelper ingen 
ogstyrker ikke troverdigheten; sørg for at tekstmeldingen ikke inneholder typografiske feil og atdataene 
er riktige; sørg for at nivået på språk og tekniske termer passer til kunnskapsnivået til publikum. 

Uttrykksfull kommunikasjon bør være:  
klar, konsis, spesifikk, korrekt, sammenhengende, 
inkluderende og respektfull. Disse gjelder både 
skriftlig og muntlig kommunikasjon.

De syv “S’ene” av 
uttrykksfull kom-
munikasjon 1. Fjern

De 7  
kommunikasjon- 

sstilene

2. Oppsummer7. Respektfullt

3. Spesifikk6. Inkluderende

4. Riktig5. Samarbeid
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5. Coherent – Samarbeid
Sammenhengende kommunikasjon har en logisk rekkefølge og gir mening. Forsikre deg om at alle 
punktene er relevante og koblet til hovedtemaet, med hver setning som strømmer fra den ene til den 
andre. Grupper informasjonen i mindreinndelinger. 

6. Complete – Inkluderende
I en fullstendig melding har publikum all informasjon som er nødvendig for å bli informert og, om 
nødvendig, iverksette tiltak. Tenk på spørsmål mottakeren kan stille seg selv når de mottar meldingen. 
relevant informasjon for mottakeren å iverksette tiltak, slik at han vet nøyaktig hva som forventes av 
dennen (f.eks. kontaktnavn, datoer, klokkeslett, steder osv.).

7. Courteous – Respektfullt 
Høflig kommunikasjon er vennlig, åpen og ærlig. Det er ingen skjulte fornærmelser eller passiv 
verbaloppførsel. Forsikre deg om at meldingen viser respekt for mottakerens følelser, er klar over hans 
behov ogrespekterer hans synspunkt. Hvis du trenger å si noe negativt, vær diskret.

Aktivitet 4.4.4 
I aktiviteten Problembeskrivelse & Bruk av åpne spørsmål øver deltakerne seg på å uttrykkeseg ved 
hjelp av de syv S-ene og bringe ferdigheter oppnådd i den aktive lyttedelen.
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4.2 Komplimenter og Estrukturell A-fôring (gi og ta)
Evnen til å giog motta positive eller negative tilbakemeldinger gir en klar forståelse av hva som ble 
gjort bra og hva som kunne endres eller forbedres.

 •   Positiv tilbakemelding (kompliment) forbedrer selvtillit og selvtillit. 
 •   Negativ tilbakemelding (kritisk) er kritisk, negativ evaluering og ofte kategorisk. Har en 

tendens til å skuffe noen for sine oppfattede feil i stedet for å hjelpe dem med å reparere.
 •   Konstruktiv tilbakemelding (den negative tilbakemeldingen gitt på en nyttig måte) hjelperi 

ønsket om å forbedre ferdigheter og tilpasse atferd.

Det er viktig for trenere å anerkjenne prestasjoner oginnsats.  

Folk har en tendens til å gi negative tilbakemeldinger lettere. Å gi negative eller korrigerende 
tilbakemeldinger kan få mottakeren til å føle seg sårbar fordi det er lett å oppfatte det som et  
personlig angrep på hans karakter, arbeidsmoral, intelligens eller kunnskap. konstruktiv tilbakemelding 
er en av de mest effektive måtene folkkan lære å forbedre seg på, da det har til hensikt å utvikle, heve, 
korrigere eller hjelpe en deltaker med å gjenkjenne sine svakheter i å utvikle sin rolle. gi konstruktive 
tilbakemeldinger. De må lære å evaluere innholdet i tilbakemeldinger og sette mål for forbedring  
eller endring.

Se en video for å gi effektive konstruktive tilbakemeldinger
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Konstruktiv tilbakemelding i 4 enkle trinn
 1.  Mikro-ja. Begynnmed å stille et spørsmål som er kort, men viktig, eller. Informerer hjernen 

om at tilbakemeldinger er i ferd med å komme; personen kan svare ja eller nei (autonomi!)
 2. Dataene. Uten uklare ord. Bare for åforlate data .
 3. Konsekvensuttalelsen. Psom du ble påvirket av sgridden dedebena.
 4. Det endte med et spørsmål. Jeg avsluttermed tilbakemeldingsmeldingen med et spørsmål.

Aktivitet 4.4.8 Tilbud om konstruktiveller tilbakemelding
Rollespillfelt for praksis i å gi konstruktive tilbakemeldinger. 

4.3 Formell og uformellkommunikasjon
For vellykket kommunikasjon brukes forskjellige nivåer av formalitet i verbaltuttrykk for å svare 
hensiktsmessig på forskjellige omstendigheter og forskjellige mennesker.

 Ennepicspråket: det brukes i sporadisk kommunikasjon mellom kjente mennesker.
  Offisielt språk: Det brukes til overføring av offisiell informasjon med andre. I et arbeidsmiljø 

indikerer offisiell kommunikasjon et nivå av respekt og høflighet.

I de fleste arbeidsmiljøer brukes en kombinasjon av formelt og uformelt språk i løpet av dagen, 
avhengig av stillingen til personen han kommuniserer med og forholdet til ham. arbeidsplassen kan 
forårsake problemer og angrep. Noen deltakere kan trenge hjelp til å skjelne når og med hvem de skal 
bruke de forskjellige nivåene.
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•  Bekjentskap med mellommenneskelig kommunikasjon
•  Identifisering av årsakene til avbrudd i kommunikasjonen
•   Utvikling av evnen til å endreet budskap i kommunikasjon med ulike typer mennesker  

og kommunikasjonsstiler

5.  Effektiv mellommenneskelig kommunikasjon

5.1  Mellommenneskelig kommunikasjon
5.2  Rette opp den mislykkede kommunikasjonen
5.3  Kommunisere med ulike typer personer

•  Aktivitet 4.5.2 Bryter i balansert serie
•  Aktivitet 4.5.5 Rollespill “Uenighet på arbeidsplassen” & Instruktør notater

•   Hvordan vil vanskelighetene med å starte, vedlikeholde eller avslutte en samtale  
påvirke en elevs integrering på en arbeidsplass?

•  Hvordan kanvi reparere en kommunikasjonsforstyrrelse ?
•   Hvordan endrer vi kommunikasjonen vår med personer som har ulike 

kommunikasjonsbehov?

•   Video – “Transaksjonell (Transaksjonell) Kommunikasjonsmodell 
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

•  Universell utforming for læring https://udlguidelines.cast.org/

Veiledende spørsmål

Tilknyttede aktiviteter

Kilder

Innhold

Mål

Minst 1 time

Varighet

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
https://udlguidelines.cast.org
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5.1 Mellommenneskelig kommunikasjon
Mellommenneskelig kommunikasjon er et toveis kommunikasjonsmiddel med aktiv forhandling av 
mening mellom individer. Det gjør det mulig for deltakerne å evaluere og svare på hverandres meldinger.

Nøkkelfunksjonen er at det innebærer en spontan utveksling av informasjon. Den ene deltakeren erklærer 
informasjon eller uttrykker følelser, og den andre deltakeren mottar meldingen og svarer deretter.

For at dette skal være effektivt, må deltakerne observere og overvåke hverandre for å se hvordanderes 
betydninger og intensjoner formidles og gjøre justeringer og avklaringer deretter.

I de ulike typer mellommenneskelig kommunikasjon varierer atferdsdynamikken også:
En-til-en-kommunikasjon
  Funksjoner: to personer som snakker og lytter til hverandre synkronisert og med mulighet for 

intervensjon, innvendinger og rettelser
  Eksempler: ansikt til ansikt chat, online videosamtale, telefonsamtale, brevsamtaler, e-post, 

skriftlige meldinger eller samtaler på sosiale medier

En-til-noen-få-kommunikasjon
 Funksjoner: det er strukturen i gruppen, og det krever konflikthåndtering
 Eksempler: gruppechatter, arbeidsmøter, enten ansikt til ansikt, på nettet eller skriftlig

En-til-mange-kommunikasjon
 Kjennetegn: i en retning ogutelukker direkte deltakelse
 Eksempler: nettskriving, offentlig tale

Somtrener må du kjenne styrkene og behovene til en deltaker i hver av de ovennevnte situasjonene før 
du utfører trening med andre.

Mange mennesker, spesielt de som er sjenerte eller ikke-selvsikker, har store problemer med å komme 
inn og delta i diskusjoner. De kan unngå visse situasjoner fordi de ikke vet hvordan de skal starte en 
samtale, hva de skal si hvis det er stillhet, eller de er redd for å være kjedelige. En trener bør huske på 
disse problemene og hjelpe deltakerne med å utvikle disse ferdighetene når det trengs. Å snakke med 
andre er en integrert del av folks personlige liv, men også viktig for suksess på jobben.

De grunnleggende samtaleferdighetene som må utvikles er:
 1.  Presentasjon av selvet
 2.  Starte en samtale
 3.  Bli med i en samtale som er startet av andre
 4.  Føre en samtale
 5.  Bryter for balansert område
 6.  Hold deg til emnet og endre tema
 7.  Avslutte en samtale
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I henhold til behovene til hver deltaker, støtt praksisen til disse ferdighetene ved hjelp av Aktivitet 4.5.1 
Kommuniseremed andre og diskutere (i aktivitetsboken)

I alle aktiviteter tenker du på hver av kommunikasjonsstilene og diskuterer hvordan man legger 
til rette for, tilpasser og settergrenser, etc. når du snakker med en person med hver av de 
forskjellige kommunikasjonsstilene. Hanansatte ikke par slik at det ville væremangfold i parets 
kommunikasjonsstiler.

Hvis det er minst tre personer i gruppen, gjør aktivitet 4.5.2 Balansertrekkefølge for å se 
hvordankommunikasjonsstilen til personene påvirker dynamikken i gruppen.

5.2 Korrigering av mislykket kommunikasjon
Under kommunikasjon, hvisinformasjonsflyten er forvrengt eller blokkert av en eller annen grunn eller 
deltakerne ikke kan forstås, mislykkes kommunikasjonen. Problemer kan oppstå på ett eller flere 
stadier av kommunikasjonsprosessen.

Se videoer fra TEDx “Transactional Communication Model”
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

Kommunikasjon mellom en sender og en mottaker kan forvrenges av ulike faktorer som kan føre til 
meldingen som senderen ønsker å kommunisere, og ikke være meldingen som forstås av mottakeren. 

Sender Beskjed Mottaker

•  Holdninger, kunnskap og tro
•  Sosialt system og kultur
•  Kommunikasjonsevner
•   Personlige følelser  

overfor mottakeren  
og/eller meldingen

•  Fysisk tilstand
•  Medisinske effekter
•  Velg miljø, klokkeslett
•  Tidsbegrensninger

•   feil type og/eller 
kommunikasjonskanal

•  feil språk
•  feilordvalg
•   overdreven bruk av teknisk 

terminologi
•  artikulasjon og språkferdigheter
•   innholdet og strukturen  

i meldingen
•   motstridende ikke-verbale 

elementer (f.eks. kroppsspråk, 
tonefall)

•   naturlig støy som miljøstøy, 
monoton støy

•  Rentenivå
•  Fortolkning
•   Personlige følelser overfor 

senderen og/eller meldingen
•  Fysisk tilstand
•  Kommunikasjonsevner
•  Mottakerens tidskrav
•  Holdninger, kunnskap og tro
•  Sosialt system og kultur
•  Medisinske effekter

Forvrengningsfaktorer 
for sender

Forvrengningsfaktorer  
for beskjeden

Forvrengningsfaktorer  
for mottakeren

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
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Det er ekstremt viktig å identifisere disse mulige deformasjonsfaktorene eller hindringene 
for kommunikasjon, noe som kan oppstå i enhver mellommenneskelig kommunikasjon. Den 
tidligereidentifiseringen av mulige deformasjonsfaktorer bidrar til å bedre planlegge å inneholde  
eller unngå dem for å kommunisere jevnt, effektivt og effektivt.

Strategier for å håndtereparamorfosefaktorer

 •  Tilbakemeldingsteknikker, for eksempel åpne spørsmål for å klargjøre betydningen
 •  Bruke flere kanaler til å bekrefte melding og mening
 •  Bruk repetisjon, parafrasering
 •  Samhandling ansikt til ansikt
 •  Enkelt språk
 •  Gi begrenset informasjon for å redusere forvirring

Endre meldingen

Som sender kan du ofte føle at meldingen din var nøyaktig, men på en eller annen måte reagerer/ 
reagerer mottakeren annerledes enn det du snakket om.

Endringer i meldingen som noen mottar , kan forekomme fordi meldingen er delvis tapt (slettet), nye 
elementer legges til i meldingen (tillegg), meldingen endres (endres), eller den spesifikke meldingen 
generaliseres (generalisering). En klassisk aktivitet, som viser endringen av meldingen, er “Ødelagt 
telefon”.

Som sender kan du endre meldingen i henhold til behovene til samtalepartneren(e) og målet med 
kommunikasjonen. ansiktsuttrykk (f.eks. sammenfiltrede blikk) og bevegelser (f.eks. nervøse 
bevegelser, håndtere noe) gir tilbakemelding til dommeren hvis du trenger å justere og endre 
meldingena. Å gi informasjon på en forståelig måte er en ferdighet som må utvikles og kan endre 
budskapet ditt ved hjelp av strategiene fra 7S for kommunikasjon.

Aktivitet 4.5.5
I dette rollespillet “Løse en uenighet pån arbeidsplassen” vil deltakerne bringe kunnskapen og 
ferdighetene som er oppnådd i denne modulen, mens de spiller roller med ulike kombinasjoner av 
kommunikasjonsstiler.
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5.3 Kommunikasjon med personer medulike behov
En person anses å ha kommunikasjonsstøttebehov eller kommunikasjonsvansker hvis han 
trengerstøtte ved å forstå, uttrykke eller samhandle med andre. Det krever proaktivitet å effektivt 
håndtere kommunikasjonsstøttebehov sammen med deltakerne dine og om nødvendig med noen som 
kjenner dem godt. 
 •   Hvordan kommuniserer denne personen og hva er den beste formen for det (skrevet, muntlig, 

med bevegelser eller kombinasjon)?
 •  Hva er den beste kommunikasjonskanalen (brosjyre, regneark, rollespill, chat eller e-post)?
 •   Har han en hjelpe- eller kommunikasjonsenhet, og hvordan kan han hjelpe i denne 

situasjonen? 

Hvis man finner det vanskelig å følgeog forstå det talte språket:
 •   Brukvisuelle hjelpemidler (f.eks. symboler, visuelle programmer eller menyer, sosiale 

historier).
 •  Brukkorte setninger og hverdagsord som er enkle å forstå.
 •  Reduser tempoet i talen og se etter forståelse.
 •   Lær det relevante ordforrådet og/eller symbolene før økten/leksjonen, spesielt på måter som 

fremmer sammenhengen med erfaring ogforkunnskaper.
 •  Legg til én idé om gangen før du går videre.
 •  Brukmange eksempler for å fremheve kritiske egenskaper.
 •  Begrepene fortid og fremtid, og evnen til å huske datoer, kan være vanskelig. 

Hvis en person finner det vanskelig å opprettholde sin oppmerksomhet:
 •  Snakk på et sted hvorhan føler seg komfortabel, for eksempel på et kjent og helst rolig sted.
 •  Reduser eventuelle visuelle eller hørbare distraksjoneri rommet.
 •  Bruk navnet hans i begynnelsen slik at han vet at han snakker med ham.
 •  Fremhev nøkkelordnår du stiller et spørsmål eller gir deg en instruksjon.
 •  Brukegrafiske symboler med alternative tekstbeskrivelser
 •  Brukslagord og formaninger for å rette oppmerksomheten mot kritiske funksjoner.
 •  “Dele” informasjonen inn i mindre elementer og grupper
 •  Opprettlister over oppgaver, lister, sakslister, klistrelapper, elektroniske påminnelser.
 •   Oppmuntret til bruk av mnemoniske strategier og enheter (f.eks. visuelle bilder, 

parafraseringsstrategier osv.)
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Hvis man finner det vanskelig å forståabstrakt språk og begreper:
 •   Bruket bestemt språk og ikke stol på ikke-verbal kommunikasjon (f.eks. øyekontakt, 

ansiktsuttrykk, bevegelser, kroppsspråk).
 •  Unngå bruk av metaforisk språk, humor, formspråk eller andre metaforer.
 •  Bruk korte spørsmål, som er på emne og spør bare de mest nødvendige.
 •  Brukstrukturerte spørsmål. Tilbyr alternativer eller alternativer.

Hvis noen synes det er vanskelig å forstå det skriftlige språket:
 •  Brukgrafiske symboler med alternative tekstbeskrivelser (f.eks. tekst for alle – lettlest)
 •   Brukopptak, videoer, tekst-til-tale, lydbøker

Hvis noen synes det er vanskelig å uttrykke seg muntlig, gi alternativer som:
 •  Han oppfordret til skriving, tegning, illustrasjoner, tegneserier osv.
 •  Opprette visuelle hjelpemidler, for eksempel nøkkelord, setningsstart eller hele setninger 
 •  Gjøre det enklere med alternativer fra grafikk, symboler eller bilder

Hvis noen har problemer med auditiv informasjon (også nyttig for de som trenger mer tid til å 
behandle informasjoneneller som har hukommelsesproblemer), er noen alternativer:
 •   Bruk samsvarende tekst i form av undertekster eller automatisert tale-til-tekst 

(talegjenkjenning) for talespråk
 •  Gi visuelle diagrammer, diagrammer, musikknotater eller lyd
 •  Gi skrevettekst for video- eller lydklipp
 •  Gi en tegnspråktolk 
 •   Bruk av analogt bilde som representerer aksent og prosody (f.eks. uttrykksikoner,  

symboler eller bilder)
 •   Gi visuelle eller taktile (f.eks. vibrasjoner) hjelpemidler somtilsvarer lydeffekter eller varsler 

(f.eks. klokker i aktiviteter med tidtakere)

Hvis noen har problemer med informasjonen som presenteres visuelt, er noen alternativer:
 •   Medfølgende ansiktsuttrykk, bevegelser og kroppsspråk med ord for å uttrykke reaksjoner og 

følelser i et muntlig budskap
 •  Gi beskrivelser (skriftlig eller muntlig) av alle bilder, grafikk, videoer eller tegneserier
 •   Bruke taktile treff (haptisk grafikk eller referanseobjekter) for grunnleggende visualiseringer 

som representerer begreper
 •  Tilby fysiske objekter og romlige modellerfor å formidle begrepet perspektiv eller interaksjon
 •  Levering av lydindikasjoner for grunnleggende begreper og overganger i visuell informasjon
 •  Ikke stol på kroppsspråk. 

Når du presenterer informasjon visuelt, på et papireller på en skjerm, bør du vurdere:
 •  Størrelsen på tekst, bilder, diagrammer, tabeller eller annet visuelt innhold
 •  Kontrasten mellom bakgrunn og tekst eller bilde
 •  Fargen på fargeinformasjonen som skal fremheves
 •  Oppsettet til de optiske eller andre elementene
 •  Typengr av ammatoser

Mange av disse ideene overlapper og noen ganger er kanskje ikke i det hele tatt egnet eller nyttig for 
noen mennesker.
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30 minutes

•  Bli oppmerksom på bruken av skriftlig kommunikasjon på nettet
•  Bli oppmerksom på bruken av telefonen til kommunikasjon
•  Bli oppmerksom på bruken av digital teknologi for kommunikasjon

6.  Effektiv kommunikasjon ved hjelp av teknologi

6.1  Elektronisk skriftlig kommunikasjon
6.2  Telefonkontakt
6.3  Videokommunikasjon på Internett

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of- 
communication-and-channels/

•  Hvordan har kommunikasjonen endret seg på grunn av teknologi?
•   Hva er noen fordeler og ulemper ved å bruke teknologi til kommunikasjon av personer med 

funksjonshemninger?

Veiledende spørsmål

Kilder

Innhold

Mål

Varighet
30 min

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
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6.1 Skriftlig kommunikasjon på nett
Noen online skriftlige kommunikasjonskanaler er e-post, SMS, sosiale medier, nettfora og 
presentasjoner under videokonferanser. Mye av vår daglige kommunikasjon gjøres digitalt over 
internett. I motsetning til muntlige samtaler er det vanligvis asynkront og, selv i tilfeller av SMS og 
online chatter (som kan være raske ogi sanntid), du har tid til å tenke før du svarer.

Hver arbeidsplass har sitt eget sett med online kommunikasjonsregler, og disse må være tydelige 
slik at deltakerne vet når de skal bruke offisielle kanaler (f.eks. e-post) og når de skal bruke uformelle 
kanaler (f.eks. SMS eller nettprat). “Netiquette” refererer til akseptabel oppførsel under elektronisk 
kommunikasjon. “Netiquette” er enda viktigere enn personlig etikette. , fordi internett, i motsetning 
til en rask personlig samtale, opprettholder en permanent oversikt over kommunikasjon. Som med 
mellommenneskelige samtaler, gjelder de samme reglene under skriftlige samtaler:

 •  hilsener i begynnelsen og for å avslutte samtalenen
 •  en gunstigog umiddelbar respons
 •  vedlikeholdav bestillingen
 •  passende tone og stemme eller skriving (formell eller uformell)
 •  respekt for andres personvern 
 •  respekt for andres tid

Sominstruktør kan det hende du må bestemme deg for om du vil bruke muntlig eller skriftlig 
kommunikasjon i noen tilfeller. Det vurderes generelt at følelser kan overføres mer effektivt oralt, mens 
hendelser formidles bedre gjennom skriftlige midler. Den skriftlige informasjonen må organiseres på 
en slik måte at leseren kan forstå den uavhengig. 

 •  felles offisiell informasjon
 •  nøyaktighet er nødvendig
 •  trenger permanent opptak av meldingen/informasjonen
 •  dataelementer er gitt (f.eks. datoer, klokkeslett, oppgaver)
 •  ikke behov for direkte samhandling eller tilbakemelding
 •  ideene i meldingen er komplekse (men leseren vil forstå uten ytterligere forklaring)
 •  noen synes det er vanskelig å huske verbale meldinger

Det er viktig å nøye velge ordene i den skriftlige kommunikasjonen. Siden det fonetiske aspektet 
mangler og de ikke-verbale aspektene er minimale, tolker leseren meldingen, og stoler utelukkende 
på de skrevne ordene han ser. 7S med effektiv verbal kommunikasjon kan også brukes til å skrive. 
Skriftlig kommunikasjon er en kobling mellom mennesker, så tenk på hvordan du vil gjøredet muntlig 
ved å avbilde mottakeren i tankene dine mens du skriver.
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Noen spesifikke faktorer som påvirker skriftlig kommunikasjon er:

 •   Skilletegn – følelser kan overføres i tekstmeldinger (f.eks. et utropstegn er som å heve tonen 
i stemmen, et ord understreket, fet eller stor forbokstav er som å understreke et ord når du 
snakker).

 •   Stavekontroll – dårlig stavemåte påvirker muligheten til å overføre en melding, siden leseren 
kan være mer oppmerksom på stavefeil enn til den generelle betydningen av meldingen. 

 •   Valgfrie enkle ord – hvis det er 2 matchende ord, velg den minste (“bil eller bil? Bil!)
 •   Valgfrie aktive verb – “Jeg foreslår...” i stedet for “Det virker for meg som om det kan ...”
 •   Borteer akronymene – Første gang du skriver et akronym, skriver du alltid hele uttrykket, 

etterfulgt av akronymet i parenteseller – for eksempel Verdens helseorganisasjon (WHO). 
Kontroller at mottakeren forstår vanlige forkortelsersom BTW, LOL, etc., etc., etc.

 •   Grammatikk og setningsstruktur – det må være riktig og tydelig, ellers kan leseren feiltolke 
meldingen. Det gjør det lettere å bruke korte og enkle setninger med en ide per setning.

 •   Oppsett – skrifttype, skriftstørrelse, linjeavstand og justering påvirker hvordan en side 
vises eller er gjennomsiktig, og hvor lett den er å lese. Bruk en skriftstørrelse på 12 – 14 
for e-postmeldinger og minst 24 for presentasjoner. undertekster og lister for å organisere 
informasjon i inndelinger.

Finn ut hvor godt deltakerne brukerskriftlig kommunikasjon ved å spørre om de bruker den, når, hvor 
og med hvem?

Idédugnad om hvordan medtrenere og jevnaldrende støttespillere kunne bruke skriftlig 
kommunikasjon.

Noen mulige programmer kan være
 •   e-post med instruksjoner om hvordan du gjør en oppgave
 •   e-post med trinnvise instruksjoner
 •   opprettelse avtimeplaner forukentlige og daglige programmer
 •   oppdatering av endringer i planlagte avtaler
 •   kommunikasjon på sosiale nettverk med kolleger

Det er viktig åhjelpe deltakerne med å skille mellom formell og uformell kommunikasjon på nettet. 
Selvfølgelig vil det være tider da en kollega kan sende en melding gjennom sosiale medier, for 
eksempel for å organisere en personalutgift eller informere om et arrangement. klistremerker, GIF-er 
eller videoer som ikke er relatert til oppgaven. Ved å holde arbeidsforhold iprofesjonelle relasjoner, er 
alles personvern beskyttet, og du unngår å sende noe upassende.
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6.2 Telefonkommunikasjon
Når det gjelder kommunikasjon ansikt til ansikt, gjelder det også alle regler for kommunikasjon 
via telefon. Oppmerksomhet må betales til ordene du velger ogmåten du bruker stemmen din 
(paralinguistiske phonicelementer). Du må huske at personen du snakker med ikke kan se deg, slik at 
du ikke kan stole på kroppsspråk. 

Praksis gir forbedring, så når du trener team, la tid til praksis med telefonen. Skape muligheter for 
rollespill i forskjellige sammenhenger og med forskjellig innhold (f.eks uformelle samtaler, formelle 
samtaler, transaksjoner med kunder). Aktivitetsbok.

6.3 Videokommunikasjon på nett
De siste årene har kommunikasjon med online videosamtaler blitt hyppigere. Under COVID-19-pandemien 
ble det i mange tilfeller hovedkanalen for kommunikasjon. Deltakerne må kanskje kommunisere via 
en online videosamtale med sine traineer hvis det er en nødsituasjon, eller for et møte som ikke kan 
gjøres personlig. Detmed ansikt til ansikt kommunikasjon og telefonsamtale, har deltakelse i online 
videosamtaler også regler og visse krav.

Deltakerne skal vite hvordan de skal delta på nettmøter, og trenere bør dekke funksjoner som:

 •  utseende og personlig hygiene
 •  organisering av rom, støy og distraksjoner
 •  fremstilling av de nødvendige materialene
 •  rettidig tilkobling
 •  bruk av virusfunksjoner som mikrofon, kamera, håndheving, chat og andre funksjoner
 •  samtaleferdigheter under møter

I trening organiserte han rollespill ved hjelp av online plattformer for å se hvordandeltakerne håndterer 
disse situasjonene. La tid til å øve på å bruke online videosamtaler ved å skape muligheter for rollespill 
med en-til-en-chatter, gruppemøter og formelle samtaler. Liste over praktiske sjekklister for online 
anropsferdigheter i aktivitetsboken.
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Modul 5
Selvledelse

Ramme
Å finne og opprettholde en jobb eller frivillig stilling innebærer å mestre visse selvledelsesevner knyttet 
til sosiale forventninger og arbeidslovgivning. For å støtte mennesker med funksjonsnedsettelser om 
dette emnet, er det viktig å tenke på forskjellen mellom autonomi og uavhengighet. Selvledelse handler 
ikke bare om de praktiske oppgavene, men også om de sosiale rollene man søker å spille. 

– Noen ganger maskerer fokuset på menneskers funksjonsnedsettelser det faktum at 
de også er svært devaluert av samfunnet og samfunnet deres. Devaluering har sosiale 
konsekvenser for folks situasjon, noe som kan ha større innvirkning og være mer invasiv 
enn de iboende manglene som opptar mye av vår oppmerksomhet.1

Mål

Målet med denne modulen er å hjelpe deg med å tenke på konkrete måter å styrke autonomien og 
uavhengigheten til personer med nedsatt funksjonsevne. For å gjøre dette må du forstå begrepet 
verdsettelse av sosiale roller og være klar over risikoen for devaluering. Dette vil hjelpe deg med å 
dekonstruere hvordan du nærmer deg temaet selvledelse av personer med funksjonshemninger, for å 
unngå å pålegge dine personlige synspunkter og oppfatninger på dem. På slutten av opplæringen vil 
du forstå hvordan du kan hjelpe personer med funksjonshemninger med å definere sine behov når det 
gjelder selvledelse og finne sin egen motivasjon for å nå sine mål.

1
  
John Armstrong (2006). Anvendelsen av sosial rolle valorisering i å støtte mennesker med en intellektuell funksjonshemming – En oversikt URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf 
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Struktur
1.  Uavhengighet kontra autonomi
 1.1  Forskjellene mellom uavhengighet og autonomi
 1.2  Trenerens ansvar

2.   Introduksjon til begrepet verdsettelse av sosiale roller (VRS) for å forstå inn og ut av sosiale 
interaksjoner (forventninger, muligheter og midler).

 2.1  Konseptet med å verdsette sosiale roller
 2.2  Risikoen for devaluering

3.  Ha en klar visjon om et “godt liv“.
 3.1  Behovet for å utvikle en visjon
 3.2  Det grunnleggende om motiverende intervju som motivasjonsverktøy

4.   Slik bruker du spørreskjemaet for autonomivurdering i modul 5  i aktivitetsheftet –  
Lær opp den kompetente – for å bygge treningen din med deltakerne

Train the Competent 
Workbook

Motivational 
interviewing as a tool

SRV as an analytic frame-
word to understand social 

6 Modules

Train the Competent 
Trainer Manual Global objectives: to promote 

employability of people with disability

Strenghten their autonomy 
and independence

Understands the ins and outs

Create vision and motivation

Develop their self management 
skills and abilities
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•  Forstå forskjellen mellom de to konseptene
•  Bli oppmerksom på egne fordommer og deltakernes

1.  Uavhengighet og autonomi

Mål

1.1  Forskjellene mellom uavhengighet og autonomi
1.2  Trenerens ansvar

•  Hva er hovedforskjellen mellom uavhengighet og autonomi?
•   Kan du leve et selvstendig liv hvis du har en funksjonshemming eller en langsiktig tilstand?
•   Kan du være uavhengig hvis du har en funksjonshemming eller et langsiktig helseproblem?

•  Aktivitet 5.1.1 Charlies valg

•   Video: “Ageism is all around us – listen to how it affects older people around the world” 
produsert av HelpAge-nettverket https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU 

•   Artikkel: Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Høsten 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

Innhold

Relaterte aktiviteter

Ressurser

Spørsmål om retningslinjer

Minimum 1 time

Varighet

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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1.1 Forskjellene mellom uavhengighet og autonomi
For å forstå begrepet selvledelse og identifisere hvordan du kan hjelpe mennesker med funksjonshemninger 
med å utvikle sine ferdigheter, må du først tenke på definisjonen av uavhengighet og autonomi.

For å gjøre dette, opprett små grupper på 3 eller 4 personer og spør dem:

 –   Hvordan vil du definere uavhengighet? Kan du leve et selvstendig liv hvis du har en 
funksjonshemming eller en langsiktig tilstand?

 –   Hvordan vil du definere autonomi? Kan du være helt uavhengig hvis du har en 
funksjonshemming eller en langsiktig tilstand?

 –   Hvis du identifiserer en forskjell, hva ville det være? 

For å veilede din tenkning, kan du også gi dem denne korte øvelsen, der de må knytte de riktige 
bekreftelsene: 2

Ifølge Collins Dictionary er definisjonen av uavhengighet som følger: 3

Uavhengighet

“En persons uavhengighet er det faktum at de ikke er avhengige av andre mennesker. Staten eller 
kvaliteten på å være uavhengig, det vil si i stand til å handle for seg selv eller av seg selv.“

2  Svar: 1D, 2B, 3A, 4C
3  Collins engelsk ordbok. Opphavsrett © HarperCollins Utgivere

1. “Du er skitten, jeg vasker deg.” a. Autonom og uavhengig

2. “Jeg er skitten, vær så snill å vaske meg” b. Autonom og ikke uavhengig

3. “Jeg er skitten, jeg tar en dusj.” c. Ikke-autonom og uavhengig

4. “Du er skitten, ta en dusj.” d. Ikke-autonom og ikke-uavhengig
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Etter hvert som du blir eldre, kan du miste uavhengigheten din og trenge andre til å gjøre ting for deg. 
Bruk to minutter på å se en video med tittelen “Ageism is all around us – listen to how it affects older 
people around the world“, laget av HelpAge-nettverket. 4

La oss fokusere på definisjonen av autonomi som foreslått av Stanford Encyclopedia of Philosophy.  
(Christman, 2020): 5

Autonomi

“Å være autonom er å styre seg selv, å bli ledet av hensyn, ønsker, forhold og 
egenskaper som ikke bare pålegges utenfra, men som er en del av det man på en eller 
annen måte kan betrakte som sitt autentiske selv.”

I denne forstand blir autonomi sett på som en verdi, et uttrykk for fri vilje, mens uavhengighet er en 
praktisk evne til å utøve autonomi. 

Joel Feinberg definerte en grense ved å skrive at å respektere en persons autonomi betyr: 
“å respektere ens frivillige og ikke tvungne valg som den eneste faktoren som gjør ens 
handlinger legitime, bortsett fra når andres interesser må beskyttes“ (Feinberg 1986). 6 

Aktivitet 5.1.1 
For å utvikle autonomi, gjør aktiviteten “Charlie’s Choice“.

1.2 Ansvar som trener
For å sikre at traineer vil kunne utøve sin autonomi, som trener, bør du alltid være oppmerksom på:

 –  Velg ordene dine nøye, da du kan oppfattes som et forbilde eller ha innflytelse på deltakerne
 –  Identifiser dine egne verdier og fordommer for å unngå å pålegge dem andre
 –   Respekter deltakernes beslutninger selv om de ikke maksimerer trivselen, så lenge de 

forstår inn og ut av beslutningene de har tatt (for eksempel å fortsette å røyke selv om de 
har lave inntekter og det påvirker helsen deres, eller ønsker å forlate jobben uten å ha en 
annen mulighet i sikte)

4   You can watch a video called “Ageism is all around us – hear how it affects older people around the world” made by the HelpAge network 
https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU

5   Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),  
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

6  Feinberg, Joel. 1986. The Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Self. Oxford: Oxford University Press

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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 –   Hjelp dem med å identifisere de positive og muligens negative effektene av deres beslutning 
ved å stille spørsmål ved dem. De kan skrive ned årsakene til beslutningen om å tenke på 
det senere. Dette vil hjelpe dem å lære av sine tidligere erfaringer for å ta bedre beslutninger 
i fremtiden.

 –  Lag positive setninger
 –  Gi dem plass og tid til å tenke og svare

Disse anbefalingene kommer i tillegg til det du allerede har lært i modul 4 Kommunikasjon der vi 
fokuserte på hvordan du samhandler med deltakerne. 
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•  Forstå inn og ut av sosiale interaksjoner (forventninger, muligheter og midler).
•   Bli oppmerksom på “rollene” vi alle spiller og deres mulige innvirkning på våre liv,  

og spesielt risikoen for å bli undervurdert.
•  Forstå hvordan dette konseptet kan brukes som en tilnærming for å forbedre ferdigheter.

2.   Introduksjon til begrepet verdsettelse av sosiale roller (VRS)

2.1  Konseptet med å verdsette sosiale roller
2.2  Risikoen for devaluering

Minimum 1 time

•  Vil du si at du står fritt til å leve livet ditt slik du vil?
•  Forstår du hvorfor folk noen ganger tar dårlige beslutninger for seg selv?
•  Er du involvert i livet til en sårbar eller marginalisert person?
•  Kjenner du begrepet sosial devalueringsdynamikk?

•   Video: Hvorfor lære sosial rolleforbedring (VRS)? (2min10) Av Imagine More,  
https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo

•   Thomas, S., og Wolfensberger, W. (1999). En oversikt over sosial rolle valorisering  
(sitert i University of Ottawa Press, 1999) https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1 

•   Osburn, J. (2006). En oversikt over teorien om verdsettelse av sosiale roller. SRV-kladden,  
1 (1), 4-13.

•   Anvendelsen av SVR til støtte for personer med utviklingshemming – En oversikt –  
John Armstrong https://socialrolevalorization.com 

•   Wolfensberger, Thomas, Caruso. Det kan forventes at noen av de universelle “gode tingene  
i livet” i implementeringen av VRS vil gjøre devaluerte mennesker mer tilgjengelige. (1996)

Spørsmål om retningslinjer

Ressurser

Innhold

Mål

Varighet

https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo
https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1
https://socialrolevalorization.com
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2.1 Konseptet med å verdsette sosiale roller
I en opplæring som kan brukes, lurer du kanskje på hvorfor du lærer å verdsette sosiale roller. 
Refleksjonsaktivitet Still deg selv to spørsmål: 

 1. Er du involvert i livet til en sårbar eller marginalisert person?

Dette kan skyldes funksjonshemming, langvarig sykdom, alderdom eller sosiale vanskeligheter som 
hjemløshet eller flyktning. Dette er visse egenskaper som fører til at de blir stereotype eller ekskludert, 
de kan også føre til at de har mye mer problemer med å få tilgang til god utdanning, helsetjenester, 
bolig eller sysselsetting. 

 2.  Er du klar over prosessen som fører til marginalisering? Hvordan fungerer samfunnet vårt 
og hvordan deltar enkeltpersoner i denne prosessen?

Det er dynamikk i sosial devaluering i våre samfunn som har stor innvirkning på individets livsløp og 
valgene han tar. 

Social Role Enhancement (RSV) er en erfaringsbasert teori som vil hjelpe deg å forstå hvorfor personer 
med funksjonshemninger blir devaluert. Du vil lære at den beste måten å endre devaluert status for en 
person med funksjonshemming er å hjelpe dem:
 •  Delta og bidra til fellesskapet gjennom verdsatte sosiale roller
 •  Vær oppmerksom på bildet av personen og hans følge
 •  Forbedre personens ferdigheter og kompetanse

Det er med andre ord mer sannsynlig at folk kjenner de “gode tingene i livet” hvis de okkuperer sosialt 
verdsatte roller, innenfor samfunnets ressurser og normer. Basert på denne definisjonen, for å forstå 
denne teorien og kunne bruke den med menneskene du skal trene, må du forstå to konsepter: sosiale 
roller og de “gode tingene i livet”.

Definisjonen av RSV-teori er som følger: “Anvendelsen av empirisk kunnskap for å forme 

en parts nåværende eller potensielle sosiale roller (dvs. en person, gruppe eller klasse) – 

hovedsakelig gjennom forbedring av ferdigheter og partiets bilde – slik at disse så langt 

som mulig er positivt verdsatt i øynene tilde som oppfatter dem”
(Wolfensberger &Thomas, 2005)
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Vi har alle våre egne fordommer og fordommer: de er settet av forutsetninger vi gjør basert på 
opprinnelse, kjønn, religion, seksuell orientering, utseende og andre egenskaper. Vi trekker alle 
konklusjoner fra dette uten engang å innse det. Dette gjør deg ikke til en dårlig person, men du må 
være villig til å gjenkjenne dem og jobbe med representasjonene dine for å kunne støtte andre uten å 
pålegge dine synspunkter eller begrensninger på dem. 

En sosial rolle er en kombinasjon av atferd, privilegier og ansvar som er sosialt definert. 

Dette er egenskapene eller forventningene til en person i en bestemt posisjon i et sosialt system. 
Den definerer hva en person “må“, “bør“ eller “ikke“ gjøre, men også hva han “kan“ og “har lov“ til å 
gjøre. Alle elementer i en rolle kan defineres som aspekter av forventningene til skatteinnkreverne og 
personen i rollen. Folk som bryter forventningene til en rolle, vil sannsynligvis ikke bli bekreftet i den 
rollen av andre.

Når en person oppfattes å leve opp til forventningene knyttet til en bestemt rolle, sier vi at de spiller 
eller oppfyller den rollen.

Roller konfronteres med sosial tapperhet og spenner fra høyt verdsatt til ekstremt devaluert.

Noen roller er smale og manifesterer seg bare på svært spesifikke tider og steder, mens andre er 
veldig brede og kan kontrollere – eller i det minste påvirke – mye av en persons liv.

Kjennetegn på rollene ...

 Kan definere en stor del av en person eller være et begrenset aspekt

 Kan være permanent eller midlertidig

 Ikke eksplisitt

De “gode tingene i livet” kan fremheves av det faktum at et svært stort antall mennesker i en sosial 
gruppe eller samfunn er enige eller konvergerer om hva de ønsker. Over hele verden og tidene er vi 
generelt enige om at de gode tingene i livet er:

Verdighet, respekt, aksept, tilhørighetsfølelse, utdanning, utvikling av ens evner, muligheten til å 
uttrykke seg i samfunnet og samfunnet, muligheter for deltakelse, en anstendig materiell levestandard, 
et sted å leve minst anstendig og muligheter for arbeid og selvforsyning.
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VRS er basert på forståelsen av at alle, når som helst i livet, blir tildelt en eller flere roller av andre 
medlemmer av det sosiale systemet de bor i. Disse rollene påvirker og betinger all atferd, handlinger 
og muligheter.

Således, gjennom hele livet, opptar vi flere store roller: barn, student, arbeidstaker, ektefelle, forelder, 
besteforeldre, medlem av en klubb, en forening, utøver et bestemt yrke, etc. som bestemmer oss på en 
viktig måte og at vi okkuperer over en relativt lang periode. 

Men også mindre og mer midlertidige roller: pasient på legekontor, turist, kjøper, tog eller flypassasjer 
der vi forventes å handle på en bestemt måte.

Refleksjonsaktivitet: Vurder følgende spørsmål:
 –  Hva er de sosiale rollene verdsatt i vårt samfunn? 
 –   Vil du gi mer eller mindre kreditt til en tatovert lege? Til en mannlig barnepike? Til en 20 år 

gammel manager? Til en funksjonshemmet lærer? Etc. Hvorfor? Kan du identifisere objektive 
årsaker og vanlige skjevheter?

Jo flere roller en person har, og jo mer verdsatt disse rollene er, jo mer sannsynlig er det at de kjenner 
de “gode tingene i livet”. 

Hjem og fellesskap

Rundt huset:
Leietaker, Eier, Vertinne, Kokk, Husholderske, Handyman, Gartner, 
Dekoratør, Samler, Amatør
I fellesskapet:
God nabo, Medlem av nabolaget vakthund, Vanlig kunde, Kjøper,  
Deltaker i samfunnsaktiviteter.

Familie og venner
Ektefelle, mann/kone, sønn/datter, bror/søster, barnebarn/barnebarn, 
tante/onkel, fetter, kjæreste, forlovede, kjære, sjelefrende, venn, fortrolig, 
kjæreste/kjæreste.

Arbeid – vanligvis 
referert til av 
stillingstittelen

Resepsjonist, Kasserer, Baker, Omsorgsperson, Kollega, 
Fagforeningsmedlem, Eier, Lærling, Praktikant, Trener,  
Veileder, Arbeidsgiver

Læring/utdanning
Student, Lærer, Instruktør, Trener, Mentor, Veileder, Guide, Entusiastisk, 
Uavhengig, Forsker

Sport /fitness
Idrettsutøver, Spiller, Konkurrent, Mester, Fotballspiller, Spiss,  
Golfspiller, Fan, Dommer

Kreativitet
Kunstner, Skuespiller, Korister, Musiker, Sanger, Komponist, Danser, 
Weaver, Quilter, Poet, Forfatter, Leser, Abonnent, Bokklubbmedlem
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VRS identifiserer 4 dimensjoner for enhver sosial rolle, som kan oppsummeres som følger:
 –   De “objektive” ferdighetene som en person har
 –   Bildet, oppfatningen eller representasjonen av en person av andre, som kan være ekte eller 

basert på fordommer og fordommer.
 –   Oppfatningen av ferdigheter som en person har eller tildeling av ferdigheter til en person, 

som også kan være ekte eller basert på fordommer og fordommer.
 –   Forventninger, muligheter, midler og modeller av ferdigheter, etc. som er gitt til en person = 

den direkte eller indirekte virkningen av de andre 3 dimensjonene på hans liv og oppfatning

 Figur 1. En oversikt over valoriseringen av sosiale roller: De 4 dimensjonene 7-8

Ferdigheter  
en person har

Oppfatning av bildet / På dag  
20 av en person av andre

Forventninger, muligheter,  
midler og modeller av ferdigheter, etc.  

gitt til en person.

Oppfatning av å ha  
en person har, eller nå,  

ferdigheter til en person

6     Thomas, Susan og Wolf Wolfensberger. “En oversikt over verdsettelsen av sosiale roller”. Flynn, Robert J og Raymond Lemay. Et kvart 
århundre med standardisering og forbedring av sosiale roller: evolusjon og innvirkning. Ottawa: Universitetet i Ottawa Press | Universitetet  
i Ottawa Press, 1999. (s. 125-159) Vev. http://books.openedition.org/uop/2480

7   Teksttranskripsjon av bildet: Sirkulært diagram som indikerer gjensidig avhengighet mellom teoriens fire dimensjoner.

http://books.openedition.org/uop/2480
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2.2 Risikoen for avskrivning
“Devaluering er navnet gitt til den negative dommen som andre har gjort om den 
relative verdien av en person eller klasse av personer.” 9 

Personer med risiko for differensiering:
 •  Personer med nevrodivergenthemminger (inkludert lærevansker og lærevansker)
 •   Personer med nedsatt funksjonsevne med fysiske funksjonsnedsettelser (inkludert personer 

med vanskeligheter med mobilitet, kroppskontroll og kroppslig integritet)
 •   Personer med funksjonshemninger med forskjeller i fysisk utseende (inkludert de som er 

merket som disfigured, uvanlig utseende, overvektig eller undervektig)
 •  Personer oppfattet som tilhørighet til en annen etnisk gruppe
 •  Personer med forskjellig kjønn eller seksualitet
 •  Personer klassifisert som kriminelle (enten lovlig, moralsk eller ikke)
 •  Folk som ikke aksepterer samfunnsnormer av en eller annen grunn
 •   Personer som bruker narkotika (inkludert de som bruker alkohol og nikotin, samt de som 

bruker kjemikalier som kalles mer vanlig narkotika i samfunnet)
 •  Folk som viser mangel på kontroll i henhold til forventningene til dette samfunnet.

Når du arbeider med personer med funksjonsnedsettelser, er det viktig å vite på hvilke måter de 
sannsynligvis vil bli dømt negativt eller sårbart. Samtidig er det viktig å identifisere, i en kulturgruppe, 
hvilke eksisterende ideer som kan utgjøre en ekstra risiko for å bli oppfattet negativt. 

J. Armstrong detaljerte den spesifikke situasjonen til personer med utviklingshemming:

“Noen negative forventninger er at folk vil være trege, manifestere upassende 
følelser, ha vanskelige bevegelser og barnslige interesser, lett bli distrahert, pleier 
å være godtroende, stirre og være målløse, kle seg merkelig, bli dårlig ivaretatt og 
kommunisere med svak eller utydelig tale.

Noen av de antatte rollene som passer for personer med utviklingshemming inkluderer: 
evig barn, landsbyidiot, seksualforbryter, brannstifter, klønete.“ 10

9       John Armstrong (2006). Anvendelsen av sosial rolle valorisering i å støtte mennesker med en intellektuell funksjonshemming – En oversikt URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

10     John Armstrong (2006). Anvendelsen av sosial rolle valorisering i å støtte mennesker med en intellektuell funksjonshemming – En oversikt URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Denne listen over ideer og “fordommer“ som folk kan ha om en person med funksjonshemming, hjelper 
deg med å forstå risikoen de står overfor. Hvis de samsvarer med det, selv på en liten måte, vil de 
uforvarende forsterke de eksisterende negative stereotypene som omgir dem. Å bli devaluert kan føre 
til avvisning, forsømmelse eller misbruk av personer med verdsatte roller. Disse avvisningsopplevelsene 
basert på falske antagelser kan føre til det RSV kaller “skader“. Hvis en person har fått flere av disse 
skadene fra en tidlig alder, kan virkningen være ødeleggende og til og med definere livet deres.

Som trener må du være forsiktig så du ikke undervurderer det sosiale dilemmaet folk står overfor og 
husker at din profesjonelle identitet tilbyr relativ sikkerhet og sikkerhet.

VRS lærer oss viktigheten av å jobbe ikke bare med ferdigheter og evner, men også på bildet som 
personen har av seg selv og hvordan de oppfattes av andre.

Dette innebærer at oppfatningen vi har av en person vil påvirke ferdighetene vi gjenkjenner ham, selv 
om det ikke samsvarer med virkeligheten av hans ferdigheter.

På samme måte vil en persons “rolle“ påvirke deres oppfatning av seg selv og følgelig deres atferd, 
ferdigheter og ambisjoner. 

Det er derfor viktig å søke samtidig å utvikle ferdighetene og forbedre oppfatningen (bildet) til en 
person for å utvide mulighetene som er åpne for ham og som han vil “tillate seg å kreve“. 

For å forbedre deres sosiale bilde, kan du starte med å identifisere de positive ideene som folk har 
om personen du følger med for å utvikle og bygge på dette grunnlaget. I vårt eksempel identifiserte 
Armstrong positive representasjoner av en person med nevrologisk funksjonshemming: 

“Stol på, uskyld, åpenhet og spontanitet, si ting som de er, glede i enkle ting, vekke 
andres sødme og roller som en medfølende trøster, ærlig og ærlig taler, andres 
moralske samvittighet og isbryter i sammenkomster.“ 11

Hvis du vil identifisere en persons verdsatte roller, kan du ha en diskusjon med vedkommende og 
andre rundt vedkommende for å få oversikt over alle rollene og relasjonene vedkommende har. Dette 
vil enten bygge på det som allerede finnes, eller identifisere nye positive roller, revaluere eksisterende 
devaluerte roller eller gjøre negative roller mindre negative. Dette arbeidet vil bidra til å forvandle deres 
status, muligheter og omdømme i andres øyne.

Hvordan motvirke risikoen for avskrivning?
–   Først må du være oppmerksom på den potensielle risikoen for devaluering og ta en 

proaktiv rolle i å forebygge, reversere og kompensere for den ufordelaktige stillingen 
der enkeltpersoner befinner seg.

–   Styrk deretter folks ferdigheter
–   Til slutt, forbedre deres sosiale bilde

11   idem
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Domene Vanlige devaluerte roller Verdsatte vanlige roller

Relasjoner

•  “Gammel jente”
•  Gammel
•  bortskjemt
•  Foreldreløs
•  “Familiens svarte sauer”

•  Ektefelle, mann/kone, forelder
•  Besteforeldre
•  Sønn/datter
•  Bror/søster
•  Barnebarn
•  Onkel/tante, nevø/niese
•  Henvisning
•  Venn, fortrolig
•  Forlover·e

Arbeid

•  Lat, lat, lat 
•  uansvarlig
•  Profiteer
•  “parasitt”
•  piknikplate
•  Anti-union
•  informant

•  Ansatte, Arbeidere, Ansatte
•  Familieforsørger
•  Kunstner
•  Håndtverker
•  Unionisert
•  Ekspert
•  Lærling
•  Arbeidsgiver, Entreprenør
•  Boss
•  Styremedlem

Utdannelse
•  Idiot
•  Den tregeste eleven i klassen
•  Elev av “spesialklassen”

•  Lærer, lærer
•  Kar
•  Student, elev
•  Veiledning av jevnaldrende
•  Eksepsjonell student

Sport

•  Klønete, potte, tunghendt
•  Ugyldig
•  Taper
•  Sår taper

•  Atlet
•  Mester i friidrett
•  Konkurrent
•  Trener
•  Vifte, Defender
•  Cheerleader

Tabell 1. Liste over mulige roller 12

12   Thomas, Susan og Wolf Wolfensberger. “En oversikt over verdsettelsen av sosiale roller”. Flynn, Robert J og Raymond Lemay. Et kvart 
århundre med standardisering og forbedring av sosiale roller: evolusjon og innvirkning. Ottawa: Universitetet i Ottawa Press | Universitetet  
i Ottawa Press, 1999. (s. 125-159) Vev. http://books.openedition.org/uop/2480 

De fleste av oss vil ha et “vanlig liv”. Et liv som noen kan bygge med de midler og muligheter som 
tilbys av samfunnet vårt og vårt kulturelle miljø, og som ikke er begrenset av dynamikk som sosial 
devaluering. En måte å forbedre sitt sosiale bilde på er å utvikle en visjon om hva et “vanlig liv” kan 
være, for å generere et kraftig behov for å skape et bedre liv for personen. 

http://books.openedition.org/uop/2480
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•  Forstå behovet for å utvikle en visjon
•  Lær fremgangsmåten for å hjelpe noen med å utvikle en visjon

3.  Ha en klar visjon om et godt liv

3.1  Behovet for å utvikle en visjon
3.2  Det grunnleggende i det motiverende intervjuverktøyet

•  Aktivitet 5.3.1  En drømmejobb
•  Aktivitet 5.3.2  De 5 hvorfor?

•  Hva ville være den ideelle situasjonen?  
•  Hvorfor tror jeg denne situasjonen er ideell? Hva er dine forventninger?

•  Imagine More, basert i Australia https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/ 
•   Video: “Introduksjon til motiverende intervju – Bill MATULICH- YouTube 2013.  

https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
•   Artikkel (på fransk): “Oppmuntre drømmer eller konfrontere virkeligheten? Dilemmaet til 

psykologer veiledningsrådgivere” – Shékina ROCHAT – I “OSP – L’Orientation Scolaire et 
Professionnelle” – 2015 – https://journals.openedition.org/osp/4642

•   PowerPoint-presentasjon: “The Motivational Approach 2- Motivational Tools” Professor 
Philippe CORTEN – Université Libre de Bruxelles- 2015.  
https://slideplayer.fr/slide/8844987/

•   Artikkel: “Motiverende intervjuteknikker – Legge til rette for atferdsendring i 
allmennmedisin”. I “AFP – Australsk familielege” volum 41 – september 2012. Hentet fra 
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/

•   Artikkel: “17 spørsmål og ferdigheter for et motiverende intervju” – Beata SOUDERS – 2021:  
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/

•   Artikkel – “Motivasjonsintervjuet” – Matthieu FERRY & Collective – 
   https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html

Spørsmål om retningslinjer

Relaterte aktiviteter

Ressurser

Innhold

Mål

Varighet
Minimum 3 timer

https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/
https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
https://journals.openedition.org/osp/4642
https://slideplayer.fr/slide/8844987/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html
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3.1 Behovet for å utvikle en visjon
En visjon gir deg en bredere retning og hensikt. Det vil tillate deg og personen du støtter å vurdere 
umiddelbare mål og prioriteringer ved å bestemme hvor mye de bidrar til det fremtidige livet de ønsker. 

Som modellen for å verdsette sosiale roller viser, kan våre drømmer og håp begrenses av oss selv og 
av andres oppfatninger, spesielt for mennesker med risiko for verdiløshet. For å overvinne dette kan 
trinnene være som følger:

 I.  Angi mål for å identifisere banen

Hvis du vil støtte noen, må du definere forholdets art, varighet og mål. For å komme videre er det viktig 
å sette seg mål. Å ha en visjon og sette mål vil hjelpe deg og personen du jobber med, å se veien til å 
ta beslutninger store og små. 

 II.  En visjon om å overvinne hindringer

Hvis du opplever vanskeligheter underveis, vil det være lettere å opprettholde motivasjonen og 
fortsette innsatsen hvis du har en klar visjon om målene dine. Det vil også hjelpe deg med å 
identifisere hva som er en prioritet, en nødvendighet og / eller en nødsituasjon. 

Å ha en visjon vil skape en følelse av prestasjon hver gang du når et mål, noe som vil gi motivasjonen 
din til å fortsette å jobbe i riktig retning. 

 III.  Sett forventningene dine

Hva er suksess? Når vil du vurdere din innsats for å ha lønnet deg? Å ha en visjon hjelper deg med å 
definere hvordan suksess vil se ut for deg. Det frigjør deg fra andres forventninger til å fokusere på det 
som virkelig betyr noe for deg. Det vil tillate deg å være mer trygg på dine beslutninger. Her er noen 
trinn for å hjelpe deg og personen du støtter, med å sette en visjon.

De veiledende spørsmålene er som følger:

Hva ville være den ideelle situasjonen? 
Hvorfor tror jeg denne situasjonen ville være ideell? Hva er mine forventninger?

 –   Identifiser hva som er viktig for deg: hva tror du på, hva vil du se forandring eller  
forbli den samme?

 –  Vær kreativ: tenk utenfor boksen for å finne prestasjoner du virkelig brenner for.
 –  Si det skriftlig: bruk bilder eller ord for å bekrefte visjonen din.
 –  Beskriv de viktigste trinnene: Identifiser de viktigste milepælene.

Aktivitet 5.3.1
Du kan gjøre aktiviteten “Drømmejobb”.
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3.2 Det grunnleggende i det motiverende intervjuverktøyet
“Hvorfor er forandring så vanskelig for de fleste? Fra en tidlig alder står vi overfor 
forandring, noen oftere enn andre, og et sted danner vi våre egne oppfatninger om 
emnet. Ideen om endring er ofte forbundet med en oppfatning av risiko eller frykt.  
Vi snakker om “motstand mot forandring”. 

Selv om vi har en tendens til å tenke på det som en engangshendelse, skjer en endring i atferd gradvis, 
over tid, og du vil helt sikkert støte på hindringer, distraksjoner og perioder med demotivasjon.  
I komplekse situasjoner vil du spesielt bli konfrontert med ambivalens, fordi personen som ledsages 
kan vise både positive og negative reaksjoner på ideen om forandring. Spesielt hvis hun har opplevd 
mange “skader“, som vi har sett i VRS-teorien.

“Ambivalens er tilstanden til å ha to motstridende følelser samtidig, eller å være usikker 
på hvordan du har det.“ 13

For å overvinne denne tilstanden må du hjelpe personen med å finne sin egen motivasjon. Det som 
motiverer oss er unikt for hver enkelt person. Psykologer har utviklet et verktøy som kalles “motiverende 
intervju“ for å hjelpe personer med avhengighet med å nå sitt mål om edruelighet. Dette verktøyet er 
kraftig når det brukes i et terapeutisk miljø. Her tilbyr vi deg en introduksjon for å forklare strukturen 
og hvordan du kan bruke den med menneskene du vil følge. Som et analytisk rammeverk vil det tillate 
deg å dekonstruere visse representasjoner av sinnet og hjelpe deg med å løse ambivalens ved å gjøre 
personens egen motivasjon til å engasjere seg mer eksplisitt.

Motiverende intervju (MI) er et effektivt verktøy for å snakke om endring. Den kan brukes til et bredt 
spekter av emner: læringsvaner, tannhelse, kosthold, opplæring, opplæring i sikkerhetsstyrken, 
ansettelsesråd ...

Når skal du bruke MI? 

Når en person må ta en beslutning som krever en slags forandring:
 –  Karriere
 –  Problematisk avhengighet eller vaner
 –  Bolig
 –  Ekteskap
 –  Barn...

13  Definisjon av cambridge https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence ordbok.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence
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Ma’s ånd

Du kan se denne videoen av Dr. Bill Matulich som en introduksjon: The Spirit of Motivational 
Interviewing (Husk at vi bruker det i et ikke-terapeutisk miljø, og i stedet for å snakke om “kliniker“, 
mener vi “trener“ eller “lærer“).

4 prinsipper for handling: P.A.C.E.
 –  Partnerskap: samarbeide og unngå ekspertrollen
 –  Aksept: Respekt for personens autonomi, potensial, styrke og perspektiv.
 –  Medfølelse: Å holde personens interesse i tankene.
 –  Evocation: de beste ideene kommer fra personen  

Maens kjernekompetanse:

Aktivitet 5.3.2 
For å øve på 5 Whys-teknikken, lag undergrupper på 2 eller 3 personer.
 –  En person vil gjennomføre intervjuet
 –  En annen vil bli intervjuet
 –  Og i grupper på 3 vil en person være observatør

Intervjueren identifiserer et personlig mål, den som gjennomfører intervjuet hjelper ham med å 
dekonstruere det og utdype ideen ved å spørre ham 5 ganger “hvorfor” uten å prøve å svare eller 
reformulere. På slutten diskuterer de resultatene av øvelsen.

Bekreftelse er en av de grunnleggende ferdighetene i motiverende intervju. Du må gjenkjenne 
de positive og styrkene som deltakerne ikke ser på egen hånd, før de gjør det. Dette fremmer 
engasjement, oppfordrer personen til å opprettholde momentum og bygger selvtillit. For å verdsette 
personen, identifiser en styrke du har lagt merke til i personen og oppgi den. Du må være forsiktig med 
å handle bare som et speil, uten å uttrykke noen mening eller dom, ellers kan du påvirke personen. 

Du vil legge merke til at personen har utviklet en klar visjon om når talen deres vil bli strukturert  
på denne måten: 
 1) Uttrykk for fri vilje, for eksempel “Jeg vil”, “Jeg ønsker”, “Jeg kan”, “Jeg vil”.
 2) Identifisering av inn og ut, for eksempel “Fordi”, “Årsakene er”.
 3) Definisjon av en plan, for eksempel “Jeg vil lære”, “Jeg vil gjerne gjøre”, “Jeg trenger”.
Til slutt må målet og banen være tydelig og tilpasset personens evner og ressurser.

Åpne spørsmål
Teknikk: 5 hvorfor

Øv deg på reflekterende lytting
Ta opp et ord, uttrykk eller reformuler en del  
av personens tale for å vise at de blir lyttet til  
og hjelper dem med å fortsette refleksjonen

Oppsummere
Samle informasjon fra tid til annen for å oppnå  
de samme målene som reflekterende lytting

Valorisere
Belønninger, Forsøk, 
Suksesser, Prestasjoner

https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
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•  Forstå formålet med autonomivurderingen
•  Bygg opp treningsøkten

Spørreskjemaet for autonomivurdering er et verktøy som hjelper deg med å bygge treningen din  
i henhold til deltakernes behov. 

4.   Slik bruker du spørreskjemaet for autonom vurdering i lære 
opp det kompetente aktivitetsheftet

4.1  Slik går du frem

•  Aktivitet 5.4.1  Spørreskjema for autonom vurdering

Minimum 3 timer

•  Hva ville være den ideelle situasjonen?  
•  Hvorfor tror jeg denne situasjonen er ideell? Hva er dine forventninger?

Spørsmål om retningslinjer

Relaterte aktiviteter

Varighet

Innhold

Mål
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4.1 Slik går du frem
 1.  Be deltakerne fylle ut spørreskjemaet og returnere det til deg minst to uker i forveien.  

De kan fylle det ut på egen hånd eller ved hjelp av noen som kjenner dem godt. 

  a.  For hvert spørsmål må de sjekke ferdighetene de mestrer (0 eller 1) og viktigheten  
(0 eller 1) de har gitt for å mestre den ferdigheten. 

  b.  De kan også sjekke alternativet “Ikke bekymret”, for eksempel hvis de er analfabeter  
og problemet er relatert til muligheten til å lese noe.

  c.  Det er best for dem å sjekke svarene sine basert på deres synspunkt og deretter evaluere 
dem med lærerens synspunkt. Hvis begge er uenige, kan de bruke kommentardelen.

 2.  Basert på svarene fokuserer du på modulene de ikke mestrer, eller at de verdsetter eller   
     .    

 3.  For ferdigheter de ikke mestrer, men ikke finner viktig, må du delta i en samtale med dem  
om inn og ut av deres valg for ikke å bli trent. 

Under treningsøktene kan du bestemme deg for å bruke innholdet du har lært her, for eksempel på 
autonomi og uavhengighet, men det er ikke obligatorisk. Bruk den bare hvis det hjelper dem å forstå 
inn og ut av valgene sine. 

Du kan også ganske enkelt bruke aktivitetene i “Train the Competent Activity Booklet – Module 5: Self-
Management” for å trene dem i spesifikke ferdigheter som vil være nyttige når du leter etter en jobb 
eller frivillig aktivitet. 

Aktivitet 5.4.1 
Spørreskjema for autonomivurdering for å trene, kan du gjøre et rollespill med gruppen:
 –   Tilordne en funksjonshemming til hver deltaker, og be vedkommende om å fylle ut 

spørreskjemaet.
 –   Gi alle svarene til alle deltakerne for å analysere og bygge en treningsøkt.

Sammenlign og diskuter valgene som er gjort

Du kan også gjøre et rollespill med en trener og en deltaker som har krysset av for mange 
“umasterede” ferdigheter og mange “viktige trinn”.
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Modul 6
Bli trener

Rammeverk
Denne modulen samler kunnskapen fra modul 1-5. I tillegg til denne kunnskapen vil treneren bli 
veiledet gjennom å forberede, organisere og legge til rette for treningsøkter. Det er flere kompetanser 
som er de samme for treneren, medtreneren og peer supporteren. Gjennom denne håndboken gir 
modulen deg muligheter til å bli kjent med materialene og øvelsene ved først å bruke dem på deg selv. 

Mål 
Målet med denne håndboken er å gi deg tilstrekkelig veiledning til å utføre opplæring av medtrener  
og jevnaldrende støttespillere i jobbsøkings– og jobboppbevaringsprosesser. 

For å bli trener for medtrenere og jevnaldrende støttespillere er det viktig å ha kunnskap om yrkesstøtte, 
trene trenermetodikken, generell kunnskap om funksjonshemminger, samt erfaring med undervisning, 
coaching eller opplæring. Videre må du ha– eller være villig til å utvikle en preferanse for å hjelpe 
mennesker. Du må tro på ’jobber for alle’, så vel som i uttrykket ’ingenting om oss uten oss. Du må kunne 
tilpasse deg andre menneskers behov, og for å kunne formidle informasjon. Fortrinnsvis vil du like å lede 
en gruppe, snakke i en gruppe, og du kan ha evner i supplerende former for kommunikasjon.

For å bli en trener som kan designe treningsinnholdet for å imøtekomme behovet for moderasjon,  
må du utvikle visse kompetanser. Som trener forventes det at du endrer din egen atferd i å tilpasse 
deg behovene til traineene i samsvar med deres funksjonshemming. For å gjøre det, må du bli kjent 
med din egen personlighet, atferdsstiler og preferanser. 
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Struktur
Innholdet er strukturert på en annen måte enn de tidligere modulene i denne håndboken. Hvert kapittel 
begynner med en kort tonehøyde eller et kort sammendrag som vil sette tankene dine inn i følgende 
emne. Emnet presenteres som skriftlig tekst, punkt, eksempler og spørsmål å reflektere over. Denne 
håndboken samsvarer i stor grad med arbeidsboken. 

1.  Treneren
 1.1  Hvem er treneren?
 1.2  Hvem er medtreneren?
 1.3  Hvem er den jevnaldrende støttespilleren?
 1.4  Skillet mellom ulike måter å støtte og utvikling på
 1.5  Refleksjon

2.  Hvordan etablere og vedlikeholde gruppedynamikk
 2.1  Historiefortelling
 2.2  Etablere gruppedynamikk
 2.3  Slår seg sammen!
 2.4  Vedlikehold av gruppedynamikk
 2.5  Refleksjon

3.  Hvordan lærer vi
 3.1  Den eksperimentelle læringssyklusen
 3.2  VARK-teorien om læringsstiler 
 3.3  Teorien om flere intelligenser 
 3.4  Prestasjonsbasert utdanning
 3.5  Refleksjon

4.  Grunnleggende kunnskaper og kompetanser for trenere
 4.1  Slik presenterer du 
 4.2  Hvordan legge til rette
 4.3  Teknikker for idédugnad 
 4.4  Refleksjon

5.  Verktøy av treneren
 5.1  Trenerens verktøysett

6.  Hvordan sette sammen en trening
 6.1  Forberedelse
 6.2  Opplæring
 6.3  Oppfølging
 6.4  Praksis i det virkelige liv 

7.  Slik håndterer du problemsituasjoner 
 7.1  Scenarier med mulige løsninger
 7.2  Problematiske situasjoner og potensielle løsninger



Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne planen 
gjenspeiler forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig  
for bruk som kan gjøres av informasjonen i den

111

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

1. Treneren 
Det er deg, ikke sant? Det faktum at du leser denne håndboken akkurat nå, bekrefter i stor grad dette. 
Så, hvem er du? Og hvorfor ønsker du å bli trener i Train the Competent-programmet? 

1.1 Hvem er treneren?

Din rolle i Train the Competent-programmet er å formidle informasjon og kunnskap til traineene, 
og dermed gjøre traineene i stand til å utføre grunnleggende støtte gjennom kompetanseutvikling. 
Gjennom denne håndboken vil du lære å trene funksjonshemmede til å bli medtrenere og jevnaldrende 
støttespillere i en jobbsøkings– og jobboppbevaringsprosess, så vel som i hverdagen. 

1.2 Hvem er medtreneren?

Medtreneren kan være ansvarlig for å forberede og utføre deler av opplæringen under ditt lederskap. 
En erfaren peer supporter kan bli en medtrener.

1.3 Hvem er den jevnaldrende støttespilleren?

I mange tilfeller er den beste personen til å støtte en funksjonshemmet person, en person med 
lignende funksjonshemninger og egen erfaring med jobbveiledningsstøtte. For å bli en jevnaldrende 
støttespiller er det imidlertid nødvendig å gi funksjonshemmede til å bli jevnaldrende støttespillere 
med omfattende opplæring i selvkunnskap, kommunikasjon, emosjonell ledelse, selvledelse og 
kunnskap om funksjonshemminger. Opplæringen tar sikte på å innlemme kunnskap og kompetanse til 
deres atferdsrepertoar gjennom rollespill, spill og praktiske praktiske øvelser. 

1.4 Skillet mellom ulike måter å støtte og utvikling på

Den jevnaldrende støttespilleren er noen i samme situasjon eller har lignende erfaringer som 
den støttede personen og som gir hjelp og råd til praktiske problemer. Peer supporter deler sine 
egne erfaringer og løsninger og er i stand til å gi emosjonell og mental støtte avledet fra sin egen 
erfaring i lignende situasjoner. Rollen og ansvaret til en jevnaldrende støttespiller innebærer å støtte 
jevnaldrende i selvstendig liv, eller som en kollega med erfaring på arbeidsplassen. Peer-støttespillere 
støtter en jevnaldrende og gir praktisk veiledning i sanntidssituasjoner. 

Medtreneren deltar i opplæring for arbeidsgivere, eksperter, skoler, lærere, studenter, spesialskoler 
(jevnaldrende). Medtrenernes rolle og ansvar er å delta i opplæringen, å gi utvalgte deler av opplæringen, 
men de tar ikke ansvar for hele prosessen. Medtrenere forbereder sine egne deler og trener disse delene 
av treningen under trenerledelsen.
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Treneren hjelper traineer med å utvikle nye ferdigheter, kompetanser og kunnskaper som kan brukes 
i dagliglivet og arbeidsplassen. Trenere kan være ikke-funksjonshemmede. Noen medtrenere kan bli 
trenere. Trenernes rolle og ansvar er å designe opplæringen ved å vurdere behovene med kunden.  
De er ansvarlige for hele opplæringsprosessen. Trenerne har også ansvar for å vurdere gjennomføringen 
av læringsutbyttet. Opplæring innebærer utvikling av deltakerne gjennom erfaringer og utvikling i 
grupper på et forhåndsdefinerte felt og basert på forhåndsdefinerte mål. 

1.5 Refleksjon

Tenk på hvem du er og hvorfor du tror du vil vise deg å være en utmerket trener. 

På hvilken måte anser du dine styrker som en ressurs for denne rollen? 

En medtrener ville ta en selvstendig rolle i å lage kaken under veiledning av treneren i å trene 
traineene på en del av oppskriften.

En trener velger den typen kake, hjelper deltakerne til å forstå best hvorfor det er viktig og 
verdifullt å utvikle sine ferdigheter, øve og mestre vitenskapen om kakeproduksjon og hvor  
og hvordan de vil kunne bruke denne kompetansen. Treneren ville presentere hvordan man lager 
kaken, deretter ville gi nødvendig informasjon / materialer, la trainee bake kaken,  
støtte / kontrollere prosessen, og diskutere sine erfaringer.

EKSEMPEL: 

La oss anta at noen vil bake en kake.

En jevnaldrende støttespiller vil bidra til å få informasjonen/materialene til å løse dette,  
snakke om egne relevante erfaringer med å bake en kake og støtte gjennom hele prosessen
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2. Hvordan etablere og vedlikeholde gruppedynamikk 
En velfungerende gruppedynamikk skjer ikke helt av seg selv. Det vil ta mye innsats fra deg, og det vil 
være en pågående prosess å opprettholde. Det er imidlertid noen viktige elementer du må huske på 
under utarbeidelsen og implementeringen av gruppebaserte opplæringsprosedyrer. 

2.1 Historiefortelling

Du kan begynne med en historie. Denne historien skal være kort og inneholde eksempler på ikke-
fungerende gruppedynamikk. Det kan hende du må overvekte elementene som gjør at gruppen 
dynamisk mislykkes og bruker humoristiske funksjoner for å engasjere publikum. Historien må endre 
retning til en jevnere vei mot en harmonisk gruppedynamikk. Siden historiefortelling er en interaktiv 
strategi, må du forstå og inkludere gruppen i historien. Bruk tipsene beskrevet nedenfor i historien for  
å skape følelsen av individuelt eierskap blant gruppemedlemmene. 

2.2 Etablere gruppedynamikk

Begynn med å be dem tenke på hvorfor de er der. Deretter oppfordrer du dem til å dele den med 
gruppen ved hjelp av to eller tre setninger. Du skriver nøkkelord på tavlen, og du ber gruppen om hjelp 
til å finne de vanlige funksjonene blant gruppemedlemmene. Dette kan skape en følelse av tilhørighet 
og fellesskap. 

Når du trener for å bli trener for funksjonshemmede, er du ansvarlig for å skape en tilgjengelig og 
inkluderende tilrettelegging av denne prosessen. Tenk på følgende og husk hva du lærte i modul 1 om 
uførekunnskap og i modul 4 om kommunikasjon. Hvilke av disse foreslåtte metodene for å identifisere 
de enhetlige elementene i gruppen passer til formålet ditt?

– Generell gruppediskusjon
– Personer sammenkoblet med noen
– Post-it-notater
– Liste over forslag som folk kan krysse av for
– Bingo for å bli kjent med hverandre (f.eks. finne noen i rommet som har en katt ... osv.)
– Bruke noen grunnleggende ting som hva du vil sette i bingo og få folk til å indikere at de er like
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2.3 Slår seg sammen!

Som tilrettelegger for gruppen forventes det at du opptrer som leder, men samtidig oppmuntrer til 
demokratisk deltakelse og sørger for at hver stemme blir hørt. Men i begynnelsen av treningskurset 
må laget settes. Din rolle som leder er på dette tidspunktet viktig, og valgene du tar når det gjelder 
hvordan gruppekulturen dannes, er avgjørende. I det følgende finner du noen forslag til hvordan du 
først bygger gruppekultur.

2.4 Vedlikehold av gruppedynamikk

Som tilrettelegger er jobben din å opprettholde og gi næring til den pågående gruppedynamikken 
og gjøre ditt beste for å holde deg foran eventuelle problemer. I tilfelle det oppstår problemer, vil du 
imidlertid finne et sett med forslag til hvordan du håndterer dette senere i denne modulen. 

For å opprettholde gruppedynamikken og dermed skape et effektivt læringsmiljø for traineene dine, må 
du styrke reglene og annen passende teamatferd. Minn gruppen på å fortsette å støtte hverandre i å 
følge reglene, så vel som annen demokratisk og inkluderende oppførsel. I tillegg må du planlegge for 
evaluering av grunnreglene med jevne mellomrom. Be gruppen foreslå endringer eller justeringer, og 
sørg for at forslagene deres blir tatt på alvor. 

Et annet viktig spørsmål å vurdere er å være følsom overfor individets behov. Tenk på folks tilgangsbehov. 
For eksempel trenger de mer tid til å tenke på visse ting eller trenger ekstra utstyr for å delta?  

– Angi positivt formulerte grunnregler 
– Fungere som leder av gruppen 
– Forsterk regelfølging
– Be gruppen om å levere reglene, og støtte hverandre i regelfølgende
– Folk kan få ideer om hva de skal gjøre hvis reglene ikke følges. 
– Visse regler kan jobbes en om gangen, for eksempel med fokus på turn-taking med det første.
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Eksempel på grunnregler i et digitalt opplæringskurs

 •   Forsikre deg om at du er komfortabel og i et rolig rom (vi forstår at det kan være vanskelig for 
noen, så bare gjør så godt du kan).

 •   For å opprettholde personvernet ditt kan du sløre bakgrunnen din eller fjerne personlige 
elementer / informasjon fra kameravisningen (dvs. bilder av familien). 

 •   Hvis du vil forlate nettmøtet eller ta en pause, kan du fortelle oss eller legge igjen en 
kommentar i chatteboksen på nettmøtet.

 •   Det er viktig å gi folk tid til å kommentere uten avbrudd eller uten å føle seg forhastet. Hvis du 
vil snakke, legg hånden opp først. 

 •   Hvis du vil snakke med et medlem utenfor gruppen, må du først få samtykke fra dem. Ikke 
del personopplysninger uten å få samtykke på forhånd.  

 •   Vær oppmerksom på språk; vær oppmerksom på at det du sier kan ha innvirkning på andre.

 •   Respekter tilliten. Dette er et “trygt sted”. Alt som ble sagt under disse møtene, bør ikke 
diskuteres utenfor møtet. 

 •   Ikke glem å gi tilbakemelding! Dette vil bidra til å forbedre måten disse møtene kjøres på, og 
gi deg en opplevelse som fungerer.

2.5 Refleksjon

Se videoene som er lenket nedenfor, og tenk på en opplevelse i livet ditt som kan utvikles til en 
historie du kan fortelle gruppen din. Tenk deretter på hvordan du opprettholder den etablerte 
gruppedynamikken. 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
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3. Hvordan lærer vi?
I denne delen vil du få innsikt i hvordan folk flest lærer. Gjennom årene er det utviklet flere teorier for 
å forklare hvordan vi lærer og hva læreren bør være klar over for å lette læringen. I denne håndboken 
er imidlertid målgruppen for kompetanseutvikling funksjonshemmede. Sett i modul 1 er det viktig å 
skille mellom de ulike typene funksjonshemming, og skreddersy opplæringen deretter. De ulike typene 
funksjonshemming kan innebære en spesifikk svekkelse av hvordan enkeltpersoner lærer. Det er 
avgjørende å være klar over det i hvert tilfelle. 

3.1 Den erfaringsmessige læringssyklusen

Pedagogiskteoretiker David Kolb (1984) antyder at det er en kontinuerlig syklisk prosess knyttet til 
læring. Han mener “læring er en prosess der kunnskap skapes gjennom transformasjon av erfaring” 
(1984, s.38). Teorien ble formulert for å presentere en sirkulær læringsmodell, bestående av fire 
stadier vist nedenfor.

En person kan begynne når som helst, men må følge hvert trinn i syklusen i rekkefølge:

•   GJØR: Å gjøre det selv, gir deg konkret erfaring.
•   OBSERVERE: Vær oppmerksom på hva du gjør, så vil du forstå opplevelsen din.
•   TENKNING: Tenk på din forståelse, og du vil få nye ideer om hvordan du bruker din nye ferdighet.
•   PLANLEGGING: Planlegg å prøve ut de nye ferdighetene dine og se hvordan de fungerer.

REFLECTIVE  
OBSERVATION  

TO UNDERSTAND

CONCRETE  
EXPERIENCE  

BY DOING 

ABSTRACT  
CONCEPTUALISATION  
TO THINK AND ADAPT

ACTIVE EXPERIMENTATION 
FOR EXPERIENCING TJE 

EFFECT
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I hovedsak er Kolbs teori basert på erkjennelsen av at hvert individ kommer til en treningssituasjon 
med en rekke livserfaringer, noen tidligere utdanninger, i form av formell eller uformell opplæring.

Utfordringen dette utgjør for deg som trener er at du må gjenkjenne dette og tilpasse deg. Manglende 
evne fra trenerens side til å gjenkjenne elevens læringsstil, motivasjon, tidligere erfaringer etc. kan 
hindre læringsprosessen. I stedet må du legge til rette for læring ved å identifisere psykologiske eller 
fysiske hindringer for læring som uvillighet til å lære, dårlige læringsferdigheter etc.

Kolbs firetrinns læringssyklus viser hvordan erfaring oversettes gjennom refleksjon til begreper, som 
igjen brukes som guider for aktiv eksperimentering og valg av nye opplevelser. Den første fasen, den 
konkrete erfaringsfasen, er der eleven aktivt opplever en aktivitet.

Den andre fasen, reflekterende observasjon, er når eleven bevisst reflekterer over den opplevelsen for  
å avgjøre om den passer med deres tidligere kunnskap eller minner.

Den tredje fasen, abstrakt konseptualisering, er der eleven forsøker å konseptualisere en teori eller modell 
av det som observeres, de formulerer sine egne konklusjoner og konsepter om hva de har opplevd.

Den fjerde fasen, den aktive eksperimenteringen, er der eleven prøver å planlegge hvordan man tester 
en modell eller teori, eller planlegger en kommende opplevelse for å avgjøre om deres konklusjoner og 
teorier fungerer.

Kolb mener all læring er å lære på nytt, da læring er en kontinuerlig prosess som er basert på erfaring. 
Alle stadier av denne syklusen må fullføres før sann læring kan finne sted, da hvert trinn hjelper eleven 
med å endre sin forståelse og forventninger. Her er et forslag til videre lesing, hvis du føler for det: 
Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
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3.2 VARK-teorien om læringsstiler

Fleming (2001) foreslo en modell som identifiserer deltakernes læringsstiler i henhold til deres 
foretrukne måter å samle, organisere og tenke på informasjon på. VARK-modellen brukes ofte i 
opplæring fordi den kan veilede ansettelsen av en kombinasjon av teknikker for å appellere til elever 
med forskjellige dominerende læringsstiler. Akronymet VARK står for Visual (V), Aural (A), Read/Write 
(R) og Kinaesthetic (K).

VISUELT – elever som ønsker å se informasjonen som 
presenteres for dem på en tavle, vende diagrammer, vegger, 
grafikk, bilder og farger. Elever som foretrekker visuelle 
teknikker har en tendens til å være mer kreative  
og kunstneriske enn andre.  

AUDITIV – elever som ønsker å lene 
seg tilbake og lytte. De gjør ikke mange 
notater, men har heller et minne som 
kan absorbere informasjonen de har 
hørt og lære effektivt ved å gjøre det. 
Visuelle skjermer er ikke like viktige for 
disse elevene, men de setter pris på 
interessante anekdoter, etc.

LES/SKRIV – elever som trenger å lese informasjonen for  
seg selv, og de tar mange notater. Utdelinger, kanskje gjort  
på PowerPoint med plass til egen notattaking, vil utfylle 
læringen til disse elevene.

KINAESTHETIC – elever som ikke kan sitte stille lenge, liker å fikle med ting. De liker å være aktivt 
involvert i læringen. Dagsturer og rollespill passer best for disse elevene, da det vil holde dem aktivt 
våken og involvert. Mer subtile klasseromsteknikker, for eksempel flippkartrotasjon, vil også holde 
den kinaestetiske eleven interessert og involvert i emnet. Det er imidlertid viktig å overvåke bruken 
av teoribasert instruksjon når man arbeider med denne typen elever så ofte de kan gå seg vill i en 
mengde informasjon.

Ved å kombinere forskjellige elementer i et opplæringsprogram øker sannsynligheten for effektivitet, 
da det kan imøtekomme behovene til mennesker med forskjellige læringsstiler. Dette kan være en 
blanding av metoder og komponenter som forelesningsdeler, bruk av tavler eller flippover, åpne 
diskusjoner, gruppearbeid, praktiske øvelser, rollespill etc. Hvis du vil lese mer om dette, her er en 
referanse: Fleming, N. D. (2001). Undervisnings – og læringsstiler: VARK-strategier. Christchurch,  
New Zealand: N.D. Fleming.

VARK

AUDITIV

VISUELT 
LES/ 

SKRIV

KINAES- 
THETIC
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3.3 Teorien om flere intelligenser

Gardner definerer intelligens som “evnen til å løse problemer eller moteprodukter som er verdsatt i 
en eller flere kulturelle omgivelser” (Gardner &Hatch, 1989). Han foreslo at det er syv intelligenser, 
et syn som i stor grad skiller seg fra den tradisjonelle bare gjenkjenne to nemlig: verbale og 
beregningsmessige intelligenser. 

Gardner (1983) hevder at disse syv intelligensene kan være anatomisk atskilt fra hverandre, men 
sjelden opererer uavhengig. I stedet brukes de samtidig og utfyller hverandre. Han hevder også at både 
kultur og biologi spiller en rolle i utviklingen av flere intelligenser. Spesielt basert på nevrobiologisk 
forskning er det kjent at læring er et resultat av modifikasjonene i de synaptiske forbindelsene mellom 
celler. Derfor kan ulike typer læring resultere i synaptiske forbindelser i forskjellige områder av hjernen. 

I tillegg til biologi har kultur også en rolle å spille i utviklingen av flere intelligenser. Ulike samfunn 
setter høyere verdi på visse typer intelligenser sammenlignet med andre, og dermed har individuelle 
medlemmer av disse samfunnene en sterkere motivasjon til å bli dyktige på et bestemt område. 
Dermed kan spesielle intelligenser være sterkt utviklet hos mange mennesker i en kultur, men ikke hos 
enkeltpersoner av en annen kultur.

De syv etterretningstjenestene Gardner definerer er:

 1.   Logisk-matematisk intelligens: består av evnen til å oppdage mønstre, resonnere deduktivt 
og tenke logisk. Denne intelligensen er oftest forbundet med vitenskapelig og matematisk 
tenkning.

 2.   Språklig intelligens: innebærer å ha en mestring av språk. Denne intelligensen inkluderer 
evnen til effektivt å manipulere språk for å uttrykke seg retorisk eller poetisk. Det gjør det 
også mulig for en å bruke språk som et middel til å huske informasjon.

 3.   Romlig intelligens: gir en evne til å manipulere og lage mentale bilder for å løse problemer. 
Denne intelligensen er ikke begrenset til visuelle domener. Gardner bemerker at romlig 
intelligens også dannes hos blinde barn. 

 4.   Musikalsk intelligens: omfatter evnen til å gjenkjenne og komponere musikalske plasser, 
toner og rytmer. (Det kreves auditive funksjoner for at en person skal kunne utvikle denne 
intelligensen i forhold til tonehøyde og tone, men det er ikke nødvendig for kunnskapen om 
rytme.)

 5.   Kinaesthetic Intelligence: er evnen til å bruke ens mentale evner til å koordinere dine egne 
kroppsbevegelser. Denne intelligensen utfordrer den populære troen på at mental og fysisk 
aktivitet ikke er relatert. 



Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne planen 
gjenspeiler forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig  
for bruk som kan gjøres av informasjonen i den

120

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

 6. & 7.   De personlige intelligensene: inkluderer mellommenneskelig intelligens – evnen til å 
forstå og skjelne andres følelser og intensjoner – og intrapersonlig intelligens – evnen 
til å forstå sine egne følelser og motivasjoner. Disse to intelligensene er adskilt fra 
hverandre. Likevel, på grunn av deres nære tilknytning i de fleste kulturer, er de ofte 
knyttet sammen. 

Ifølge Gardners Theory of Multiple Intelligences er alle født i besittelse av de syv intelligensene, og 
alle syv intelligenser er nødvendige for å fungere produktivt i samfunnet. I motsetning til tradisjonelle 
utdanningssystemer som vanligvis legger stor vekt på utvikling og bruk av verbale og matematiske 
intelligenser, gir Gardner et teoretisk grunnlag for å gjenkjenne elevenes ulike evner og talenter og 
erkjenne at de er like viktige. Dette har flere implikasjoner med hensyn til undervisning som i henhold 
til Gardner undervisning ved å aktivere et bredt spekter av intelligenser kan legge til rette for en dypere 
forståelse av fagmaterialet: 

 •   Lærere bør gjenkjenne og endre sin undervisning slik at den inspirerer elevene til å utvikle et 
bredere spekter av talenter og ferdigheter.

 •   Lærere bør strukturere presentasjonen av materiale i en stil som engasjerer elever som har 
ulike intelligenser.

 •   Lærere bør hjelpe elevene til å bruke sine mer utviklede intelligenser for å hjelpe til med 
forståelsen av et emne som normalt bruker sine svakere intelligenser.

 •   Opprett elevenes intelligensprofiler for å kunne vurdere elevenes individuelle fremgang på 
riktig måte

 •   Utarbeide vurderinger som gjør det mulig for elevene å forklare materiale på egne måter 
ved hjelp av ulike intelligenser som porteføljer, uavhengige prosjekter, tidsskrifter, kreative 
oppgaver osv.

Et av målene med pedagogiske aktiviteter er å hjelpe elevene med å utvikle en følelse av prestasjon 
og selvtillit. Selv om ikke alle kan være verbalt eller matematisk begavet, kan elever ha kompetanse 
på andre områder, for eksempel musikk, romlige relasjoner eller mellommenneskelig kunnskap. Ved å 
nærme seg og vurdere læring på en annen måte kan et bredere spekter av elever lykkes med å delta  
i læringsprosessen (Lazear, 1992)

Hvis du vil lese akademiske artikler om de syv intelligensene, her er et par referanser: 

 •   Gardner, H., & Luke, T. (1989). Flere intelligenser går på skolen: Pedagogiske implikasjoner av 
teorien om flere intelligenser. Pedagogisk forsker, 18(8), 4-9.

 •   Gardner, H. (1983). Sinnsrammer. New York: Basic Book Inc.Lazear, David (1992). Undervisning 
for flere intelligenser. Fastback 342 Bloomington, IN: Phi Delta, Kappan utdanningsstiftelse. 
(Servicenr. for ERIC-dokumentgjengivelse ED 356 227)  
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3.4 Prestasjonsbasert utdanning 

Prestasjonsbasert utdanning gjør det mulig for elevene å bruke sine kunnskaper og ferdigheter i 
sammenheng med praktiske oppgaver i motsetning til den tradisjonelle tilnærmingen til utdanning 
som streber etter bare mestring av kunnskap og ferdigheter. Dermed gjør det det mulig for elevene å 
bli engasjert med ikke bare sluttproduktet, men også prosessen der de er pålagt å løse problemer og 
ta beslutninger. 

I tillegg stimulerer prestasjonsbasert utdanning utviklingen av andre viktige dimensjoner av læring, 
nemlig de affektive, sosiale og metakognitive aspektene ved læring. 

Når det gjelder det affektive (emosjonelle) aspektet ved læring, motiverer prestasjonsbasert 
utdanning elevene til å delta i interessante og meningsfylte oppgaver. Det hjelper dem med å utvikle 
en følelse av stolthet i sitt arbeid, og fremmer tillit til målferdighetene. Å oppmuntre elevene til å 
eksperimentere med sin økende kontroll over ferdigheten lindrer angst over å ”gjøre en feil”. Dette 
motiverer dem ytterligere til å investere i å lære nevnte ferdigheter. 

Det sosiale aspektet ved læring gjenspeiles i den gruppeinteraksjonen som prestasjonsbaserte 
oppgaver krever. Elevene utvikler dermed nyttige sosiale ferdigheter for livet. Slikt samarbeidsarbeid 
fører til fagfelleveiledning og andre typer sosialt samspill som forhandlinger, konsensus, respekt for 
andres meninger, individuelt bidrag til gruppeinnsatsen og delt ansvar for oppgavefullføring.

Når det gjelder det metakognitive aspektet ved læring (elevenes tenkning om egen læring), bidrar 
ferdigheter som refleksjon og selvvurdering også til læringsprosessen. Når trenere krever at elevene 
tenker på hva de lærer, hvordan de lærer og hvor godt de utvikler seg, utvikler de ferdigheter som gjør 
dem mer uavhengige og kritiske elever.

3.5 Refleksjon

Hvorfor tror du det er viktig for deg som trener å vite noe om hvordan folk lærer, og at forskjellige 
mennesker lærer på forskjellige måter? 

Se videoen som er lenket nedenfor for inspirasjon. 
https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ

Se videoene nedenfor og reflekter over universell utforming for læring og elevvariabilitet. Hvorfor er det 
viktig for deg som trener å være klar over dette?

Elevvariabilitet – YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0

https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
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4.  Grunnleggende kunnskaper og kompetanser  
for veilederne

 
Den grunnleggende kunnskapen som kreves for å bli trener i Train the Competent-programmet 
presenteres i modulene 1– 5. Det er viktig for deg som trener å ha de grunnleggende ferdighetene 
og kunne utnytte disse ferdighetene i henhold til din trainees behov. De grunnleggende ferdighetene 
er som du vet, funksjonshemmingskunnskap, selvkunnskap, emosjonell ledelse, kommunikasjon 
og selvledelse. Disse grunnleggende ferdighetene er alle forbundet og avhengige av hverandre. 
Kommunikasjon (modul 4) skiller seg imidlertid ut som en kjernefunksjon som forbinder alle de andre. 

For eksempel, hvis traineene dine er døve og skal trenes som jevnaldrende støttespillere for døve, 
påvirkes jobben din som trener i stor grad av din grunnleggende kompetanse til å kommunisere med 
døve mennesker. Du vil ikke kunne gjøre jobben uten denne spesifikke kompetansen. Dette gjelder for 
alle andre typer funksjonshemninger. Du må vite hvordan du kommuniserer på en måte som traineene 
dine forstår.
   
Et sentralt element i de grunnleggende kommunikasjonsferdighetene som trengs for opplæring av 
funksjonshemmede, er uførekunnskap (modul 1). For å lykkes med å gjøre en empatisk tilnærming, må 
du forberede deg ved å bli kjent med funksjonshemmingen for hånden. 

For eksempel, hvis traineene dine har autisme og skal trenes som jevnaldrende støttespillere 
for personer med autisme, må du vite hva denne tilstanden innebærer og reflektere over det fra 
forskjellige perspektiver angående modeller for funksjonshemming. Hva skaper barrierer for en 
autistisk person når man står overfor samfunnets krav og forventninger? Hvordan kan du bygge bro 
over dette gapet?

Opplæringen av selvkunnskap, emosjonell ledelse og selvledelse bidrar alle til å styrke den 
funksjonshemmede personen og forbedre i hvilken grad personen kan være administrerende direktør 
for eget liv. Når det gjelder deg som trener, er det viktig å være klar over forskjellen mellom å være 
uavhengig kontra å være autonom.

Som du kan se, er de grunnleggende ferdighetene av avgjørende betydning for jobben som trener. 
Du må imidlertid utvikle og tilegne deg kompetanse i hvordan du presenterer materialet og hvordan 
du legger til rette for treningsøktene. Videre må du lære å sette sammen treningen og hvordan du 
håndterer problematiske situasjoner. 

4.1 Slik presenterer du

En del av jobben din som trener er å presentere læreplanen som er beskrevet i arbeidsboken. 
Presentasjon er en ferdighet som må øves og forbedres. I det følgende finner du forslag til hvordan du 
forbereder deg på å presentere opplæringsmateriellet. 
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Strukturen i presentasjonen
Presentasjonen har 3 hoveddeler: Introduksjon, hovedinnhold og lukking.

Planlegge visuell presentasjon 

Det er alltid betryggende å ha noen tommelfingerregler å gå etter. Så når du lager en visuell 
presentasjon, bør du huske på følgende:

Første tommel: En 20-minutters presentasjon krever omtrent 10 lysbilder.

Andre tommel: En 10-minutters presentasjon krever omtrent 6 lysbilder.

Tredje tommel: På hvert lysbilde: 1 bilde og 1 melding som inneholder 6-8 
linjer. Med en avstand på 10 meter fra skjermen er det nødvendig med 24 
skriftstørrelser.

I tillegg bør du som forberedelse til presentasjonen også vurdere noen aspekter av utseendet ditt. 
Du ønsker å handle profesjonelt og søke publikums godkjenning. Et profesjonelt utseende kan være 
kulturelt forskjellig avhengig av landet du er fra eller etnisitet, sosial bakgrunn og så videre. Men det er 
noen grunnregler for å sikre et profesjonelt utseende generelt.

Introduksjon
20%

Hoved innehold
70%

Avslutning
10%

Fortell dem 
hva du 

skal gjøre

Forklar  
inneholdet

Fortell hva  
du sa

Få dem med!

Behold dem!

Overbevis dem!
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”Kle deg passende for publikum”
Ja, det er lett, tror du. Vel, er det virkelig? Har du noen gang kommet over noen som har en helt annen 
stil enn deg? Den personen har, etter egen smak, kledd seg passende, men du derimot synes de kler 
seg upassende. For eksempel, hvordan skal du knappe blusen din, helt opp eller er det ok å la et par 
knapper være åpne? Er det greit å ha på seg avslørende klær? Hvor kort anser du deg som passende? 
Og for gutta, slips eller ikke slips? Synlig brysthår? Sportssko? Hva med å stryke skjorta di, synes du 
det er nødvendig?

Et annet eksempel er jeans. Dette er et svært kulturelt avhengig plagg. I noen kulturer blir jeans sett på 
som passende hvis de er en del av et fint antrekk. I andre kulturer betraktes jeans som uformelle klær 
og dermed ikke å bli brukt i profesjonelle og sosiale omgivelser. 

Så den beste måten å beskrive ”passende klær” er ”nøytrale klær”. Bruk sunn fornuft og dømmekraft 
når du velger ditt profesjonelle antrekk som trener. Her er noen nyttige forslag:

For damene
–   Blazer eller cardigan
–   Skjorte, bluse eller lett genser 
–   Skjørt (knehøyt), kjolebukser eller chinos 
–   Sokker, strømper (ingen bare føtter eller ben)
–   Semihøye hæler eller Flate sko
I nyanser av blått, grått, off-white, brunt og svart. 

For herrene 
–   Blazer, vest eller genser
–   Skjorte og slips eller skjorte alle knappet opp
–   Dressbukser eller chinos
–   Sokker
–   Sko, støvler eller loafers 
I nyanser av blått, grått, off-white, brunt og svart.
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”Førsteinntrykket er essensielt”
Som vi alle kan bli enige om. Men hvordan gjør vi det? Hvordan sikrer vi at vi gjør et godt førsteinntrykk? 
Første ting først, det grunnleggende. Dusj og sørg for at klærne dine er rene. Barber eller trim skjegget 
og påfør deodorant. Det samme gjelder damene, bortsett fra skjeggtrimmingen, selvfølgelig. 

Så fortsatt på hygieneemnet. Hva med parfyme og aftershave? Du er sannsynligvis klar over at mange 
synes det er urovekkende hvis noen bruker en tung dose parfyme eller aftershave. Husk at selv en liten 
mengde duftende hygieneprodukter kan forårsake ubehag hos andre.

Vel, du er ren og ser frisk ut. Hva annet kan du gjøre for å gjøre et godt førsteinntrykk? Vær i tide! 
Egentlig bør du være der tidlig for å sikre at du er først. Gå om å gjøre forberedelsene dine, lage kaffe, 
tilberede te, få isvann, sørg for at det er briller og så videre. Når deltakerne begynner å dukke opp, 
være oppmerksomme og vennlige, tilby dem kaffe eller te. Du trenger ikke å småprat, med mindre det 
kommer naturlig, bare sørg for at de er komfortable. 

Sørg for å personlig hilse på hver person som deltar på økten. Smil og se folk i øynene. Hils dem med 
et fast håndtrykk og gjenta navnene deres tilbake til dem i introduksjonen. Få hver enkelt til å føle seg 
viktig, og at du er spesielt glad for å møte dem. I aktivitet 5.3.3 Viktigheten av utseende, vil du og dine 
traineer bli mer kjent med dette.

”Snakk om følelsene dine”
For å avklare, ikke snakk om dine dypeste følelser og indre tanker. Men å uttrykke følelser av spenning 
og nervøsitet om denne første treningsdagen, kan være en fin måte å kveld ut forholdet mellom deg 
som trener og gruppen av traineer. Forestill deg hvor nervøse de er, og til og med litt redde også. Det kan 
hjelpe dem å slappe av og bli mer mottakelige for å lære når de vet at du også er nervøs. Men husk at 
den viktigste følelsen å vise er spenning. 

”Bruk gode visuelle hjelpemidler”
For å ’Ta tak i dem!’, må du planlegge for å bruke visuelle hjelpemidler helt fra starten. Få ting er mer 
ungrabbing enn noen som starter en presentasjon med en tale. Derfor må du nøye planlegge for bruk av 
en rekke visuelle hjelpemidler. Kanskje du kan forberede en videopresentasjon av deg selv, en såkalt? 

Deretter følger du opp med visuelle hjelpemidler som imøtekommer innholdet i presentasjonen.  
Du veksler mellom strømpunkt, tavle, utdelte og morsomme klipp for å holde humøret oppe.
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”Vær oppmerksom på publikum”
Etter å ha forberedt hva du skal si, hvordan du bruker visuelle hjelpemidler, hvordan du gjør et godt 
førsteinntrykk, og du ærlig uttrykker følelsene dine om å være nervøs og gått ut. Nå kan treningen 
begynne. Din oppgave er å få kontakt med publikum og justere presentasjonsatferden din deretter. 
Det er lett å glemme det mellommenneskelige forholdet som er avgjørende for å oppnå et godt 
treningsresultat. Med andre ord, du må være multifokusering. Du må holde deg til oppgaven med 
presentasjonen og treningsmålene dine, men også være følsom overfor publikum. Tok du dem?? 
Klarer du å ’Beholde dem!’? Og til slutt, overbeviste du dem!’? Du vet ikke det med mindre du tar  
hensyn til publikum. 

”Snakk entusiastisk og artikuler tydelig”
Det er viktig for deg å virke entusiastisk og gjøre klare artikulasjoner, men du kan oppleve at dette er 
lettere sagt enn gjort. Med mindre du forbereder deg på det og øver på det. Har du noen gang hørt deg 
selv holde en presentasjon? Høres du så entusiastisk ut som du tror, eller går stemmen din inn i en litt 
mer monoton tonehøyde mens du går sammen? Har du noen gang følt at du glir inn i en mumlende 
tone? Risikoen for at dette skjer er nært forestående. Her er noen nyttige forebyggende tips:

 –  Kjenn emnet ditt godt.

 –  Kjenn publikummet ditt – om mulig, få litt informasjon om gruppen på forhånd.

 –  Øv deg foran et speil.

 –  Ta opp deg selv med en presentasjon og overvåk fremgangen din.

 –  Del opp presentasjonen i kortere snakkedeler.

Lykke til med å øve og forbedre presentasjonsferdighetene dine. Nå over til noe helt annet. Hold deg fast!
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4.2 Hvordan legge til rette 

Som trener er jobben din å legge til rette for treningsøktene. Dette er ikke en oppgave å utføre 
uforberedt. Ellers vil du snart føle for å bli kastet inn i den dype enden av et basseng mens du ikke kan 
svømme. Forberedelse er nøkkelen. Her er noen generelle, men nyttige tips om hvordan du forbereder 
og implementerer tilretteleggingen. I tillegg vil du bli kjent med en arkitekt, en pilot og en guide. 

Hva er tilrettelegging? Tilrettelegging er faktisk helt forskjellig fra presentasjon. Som tilrettelegger er 
du en del av gruppen, og alle medlemmene er like viktige. Din rolle i gruppen er å ta vare på reglene. 
Du kan være ansvarlig for å fastslå hvordan gruppen skal kommunisere, og når og hvor lenge pausene 
skal være. Det kan også hende du må organisere øktene og bestemme innholdet i øktene, i tillegg til 
hvilke metoder som skal brukes i idédugnadsaktiviteter.

Dette er enkelt når du har en god gruppe å jobbe med. Det er opp til deg å holde dem interessert og åpne. 

Det viktigste elementet i å sørge for at du virkelig setter pris på deltakerne, er å bli kjent med dem 
før treningsprogrammet starter. Du kan forberede deg ved å finne ut hva slags funksjonshemming/
helsetilstand deltakerne har. Er de en homogen gruppe der har en slags funksjonshemming/helsetilstand 
eller er det en blandet gruppe av forskjellige typer funksjonshemninger? For å forberede deg best mulig 
på dette, må du benytte deg av kunnskapen du fikk i modul 1 i dette kurset. Her har du lært om ulike typer 
funksjonshemminger, men viktigst av alt, du har lært å ha et inkluderende tankesett.

I tillegg vil modul 4 om kommunikasjon være nyttig med det formål å legge til rette. Du må vite 
hvordan du tilpasser deg deltakerens kommunikasjonsmåte for å vurdere deres uttrykk og deres 
indikasjoner fullt ut. Videre vil din måte å kommunisere på forsterke følelsen av gjensidig respekt, 
valgfrihet og tale i en trygg, forutsigbar og positiv atmosfære. På denne måten vil din tilrettelegging 
styrke deltakerens mulighet til å gjøre sine egne oppdagelser og lære verdifulle ferdigheter og 
kompetanser. 

Hva er karakteregenskapene til en tilrettelegger?

Tilretteleggeren viser en genuin forståelse av deltakerne. 
Ingen vits i å late som, takknemligheten må være ekte og inderlig. 

Deretter oppnår du gjensidig respekt og ekte vennskap. Du sikrer valgfrihet og ytringsfrihet. 

Du vurderer de verbale uttrykkene til deltakerne som viktige, så vel som deres andre indikasjoner. 

Gjør ditt beste for å skape en positiv atmosfære.
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Å forberede seg ved å bli kjent med deltakerne, vil også være en del av arbeidet du gjør når du setter 
sammen treningen. Dette vil bli beskrevet i detalj senere i denne modulen, og du vil endelig se hele 
bildet av hva du har lest og lært i løpet av dette trenerkurset.

Arkitekten, piloten og guiden
... går inn i en bar.... Nei, på alvor tar tilretteleggeren disse tre rollene i tilretteleggingsprosessen. 
Arkitekten gjør planlegging og forberedelser. Piloten styrer øktene og sørger for å holde dem på rett 
spor. Guiden er den trygge havnen som viser tillit og ledelse selv om gruppen opplever turbulens.  
Husk at piloten og guiden er svært avhengige av arkitekten. Det betyr at planleggingsfasen er 
avgjørende for sluttresultatet. 

Arkitektfasen for forberedelse og planlegging
Som tilrettelegger er din oppgave å forberede treningsøkter som deltakerne synes er motiverende 
og interessante. På den måten vil deltakerne få mest mulig ut av læringsmulighetene økten gir. For å 
forberede deg må du tydelig definere formålet med hver økt. Du må sørge for at alle involverte i å sette 
treningen deler de samme forventningene. Hva blir medtrenerens ansvar, og hvorfor? Hva vil være ditt 
ansvar, og hvorfor? 

For å hjelpe deg med å få dette klare bildet, vil det være lurt å sette et klart mål for treningsøkten. Det vil 
være lurt å lage en målestrategi for å spore det målrettede utfallet av treningen. Måten du velger å gjøre 
dette på vil først og fremst bli styrt av deltakernes behov. Hvordan kan du sørge for at deltakerne er klar 
over målet? Og hvordan kan du gjøre dem involvert i å etablere en avtale som målet nås til?
  
Som tilrettelegger for opplæring av medtrenere og jevnaldrende støttespillere, må du planlegge for mer 
enn bare dagen. Det beste du kan gjøre er å planlegge hele treningssekvensen på forhånd. Dette vil tillate 
deg å få oversikt og kontroll, og en betryggende effekt på deltakerne. I tillegg, som du har oversikten, står 
du fritt til å gjøre justeringer og nødvendige endringer etter hvert som treningssekvensen går sammen, 
uten å miste kontrollen over hvordan du kan nå det målrettede resultatet.

På denne måten kan du være forberedt på det uventede. Du er fullt ut i stand til å holde deg åpen 
for deltakernes behov. Kanskje du må legge igjen din godt forberedte plan, men det er greit fordi du 
har kontroll. Dette gjør at du kan holde deg åpen, ærlig og autentisk mot deltakerne dine. Og dette er 
det viktigste elementet i tilretteleggingsoppgaven, deltakerne må stole på at du får mest mulig ut av 
øktene og hele treningssekvensen. 

Forhåpentligvis innser du nå at planleggings– og forberedelsesfasen tar tid. Så sørg for at du gir nok  
tid til det. Husk å legge igjen tid til evaluering og restrukturering av planen gjennom hele øktsekvensen. 
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Hva kjennetegner tilretteleggingsprosedyren?

Bli kjent med deltakerne dine
–   Fokuser på menneskene og prøv å forstå hvem de er.
–   Hva slags funksjonshemming har deltakeren?
–   Kjenner noen av dem hverandre fra før?

Definere formålet
–   Du trenger en krystallklar ide om formålet med økten.
–   Forsikre deg om at alle involverte i å sette treningen deler de samme forventningene.

Sett et klart mål
–   Arranger en målestrategi for å spore eller følge opp det målrettede resultatet av treningen. 
–   Sørg for at deltakerne er klar over målet og er involvert i å etablere en avtale som målet nås til. 

Planlegg for mer enn bare dagen
–   Planlegg hele treningssekvensen på forhånd.

Forbered deg på det uventede
–   Hold deg åpen for deltakernes behov.
–   Kanskje du må legge igjen din godt forberedte plan, men det er greit.
–   Hold deg åpen, ærlig og autentisk for deltakerne.  

Pilotfasen av tilretteleggingsprosessen
Tilretteleggingsprosessen består av tre deler. For å holde på flyanalogien, som økten er flyet, er del en 
take-off, del to er cruiset, og del tre er landingen. Eller, uten analogien, introduksjonen, forklaringen og 
ferdigstillelsen. Piloten styrer reisen og holder en jevn retning for å komme i tide. Piloten sørger også 
for å gjøre nødvendige forberedelser før gruppen ankommer økten.
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Men først, walkaround. Her er noen tips til hva piloten bør forberede før avgang:

 –  Sørg for at rommet er rent og ryddig.
 –  Lag te og kaffe og gjør kopper tilgjengelig.
 –  Kontroller at alle nødvendige støtteark og aktiviteter skrives ut og er klare til distribusjon.
 –  Få en flip over eller whiteboard, og forskjellige fargemarkører (som fungerer!).
 –  Kontroller at projektoren fungerer og at det er stabil tilkobling på nettet.
 –  Orienter de andre som deltar, for eksempel en notattaker, en tidtaker eller en tekniker.

Nå begynner deltakerne å ankomme. Piloten hilser alle med et håndtrykk, eller covid-vennlig albue-
bump, smil, øyekontakt og navneutveksling. Piloten refererer navnet tilbake for å forbedre erindringen 
for senere. For eksempel: ’Hyggelig å møte deg, Peter. Vær så snill, sett deg ned. 

Starten
Når alle sitter i setet, starter piloten økten. Her er noen tips for å gjøre starten og høydestigningen så 
jevn som mulig.

 –  Velkommen gruppen ved å oppgi navnet ditt og fortelle dem litt om deg selv.
 –  Gå gjennom dagsordenen og din rolle som tilrettelegger, og svar på spørsmål. 
 –  Avklare hvor gruppen skal og kartet for å komme dit. 
 –  Ta deg tid til å bli kjent med personene i gruppen ved å gjøre en isbryter eller to
 –  Gjør gruppen kjent med innholdet økten handler om.
 –  Utføre en idédugnadsaktivitet om emnet for å identifisere kunnskapsnivået.

Cruiset
Når piloten når marsjhøyde, lanseres autopiloten, og guiden tar over. Men noen elementer er fortsatt 
opp til piloten. Det er i tilfelle turbulens. Da må piloten og guiden jobbe sammen.

Problemene må løses på en demokratisk måte. Veilederen sørger for at prosessen gjøres bra, og 
piloten håndterer midtkurskorrigeringen og kanskje en retningsendring uten å miste oversikten over 
målet fremover. Piloten kan gjøre dette på grunn av arkitektens planlegging, og med hjelp fra guidens 
relasjonelle vurdering. Sørg for å evaluere utfallet av problemsituasjonen i tilfelle justering  
er nødvendig for fremtidige økter.

Landingen
Piloten lar guiden vite at vi går inn for landing, og guiden gjør nødvendige forberedelser for landing. 
Piloten overtar og sørger for at deltakerne oppsummerer hva de har lært og om dette oppfylte 
forventningene. Piloten viser målingene av økten for å vise at deltakerne er på rett spor. Eventuelle 
endringer må inkluderes. For å lukke det hele, gir piloten en forhåndsvisning av innholdet i neste økt  
og minner gruppen om det totale resultatet av kurset. 

Piloten takker gruppen for å delta og ønsker dem en god dag. Flyet har landet trygt. 
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Veiledningsfasen for implementering
Som du allerede vet fra å lese passasjen ovenfor, er guidens hovedoppgave under ”cruiset”. Guiden er 
imidlertid alltid våken og klar til å tre inn under start og landing, og under arkitektens planlegging for alltid 
å sikre konsernets trivsel. Guidens supermakt er evnen til å tilpasse seg. Når du arbeider med mennesker 
med forskjellige typer behov, på grunn av funksjonshemninger, er dette av eksepsjonell betydning.

Kort sagt, guiden er å lede gruppen, overføre tillit, få deltakerne til å reflektere og delta i aktiviteter og 
praksis. 

Det kan imidlertid være lurt å gjøre litt refleksjon over hvordan du sjonglerer de tre forskjellige rollene 
samtidig. Det er ingen spesifikk forskjell mellom de tre når de er aktive. Det er helt opp til deg. Hvor 
godt du mestrer dette, avhenger av din evne til å tilpasse deg og i hvilken grad du opplever motstand 
mot forandring. Heldigvis kan din evne til å tilpasse deg bli bedre med praksis, refleksjon og kunnskap. 
Dette er nettopp det du gjør nå, ved å ta dette kurset for å bli trener i Train the Competent-programmet. 
De forrige modulene 1 – 5 i denne boken har gjort deg svært i stand til å tilpasse deg behovene til 
funksjonshemmede. Videre vil du hele tiden utvikle denne ferdigheten under dine fremtidige treningsøkter. 

I det følgende er tilretteleggingsprosedyren inkludert i delen om idédugnadsteknikker. Det er nyttig 
å starte hver del med en idédugnadsaktivitet om emnet for å finne ut hva deltakerne allerede 
vet. Gruppen av deltakere dere har foran dere har alle noen erfaringer og kan ha fullført lignende 
treningsprogrammer. Ved å be deltakerne om å brainstorme ideene sine med et spørsmål som “Hva 
vet du om .....?” , vil du få en ide om hva de allerede vet (og vet ikke). Dette vil spare dyrebar tid for alle. 
Du vil kunne fokusere på kunnskapen de ikke har og utvikle dette.

Tilpasningsvene

Motstand mot 
endring
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4.3 Teknikker for idédugnad 

Hva er det første du tenker på når du hører ordet idédugnad? Og hva er den andre og tredje? Hvis du 
skriver ned ordene og sirkler rundt dem, og deretter kobler sirkler med en linje til det sirklede ordet 
‘brainstorming’, har du stort sett laget en modell for hvordan folk flest ser for seg ‘brainstorming’, men 
det er mer enn bare det. Og du skal nå se på ‘brainstorming’ fra tilretteleggerens perspektiv. 

Arkitekten planlegger og forbereder idédugnaden i henhold til gruppens egenskaper. 
 –  Hvilket emne eller problem passer for idédugnad?
 –  Hva er hensikten med å brainstorme dette emnet eller problemet?
 –  Hvilken idédugnadsteknikk passer best for gruppen? (Se liste nedenfor)
 –  Hvorfor passer denne teknikken best for gruppen?
 –  Definer antall deltakere som passer for idédugnad i små grupper.
 –  Gjør en tidsplan tilpasset deltakernes behov
 –  Bestem deg for når idédugnaden skal planlegges i løpet av treningsøkten.

Piloten gjør alle praktiske overnattingssteder og holder strukturen.
 –  Samle alle nødvendige materialer (post-its, hand-outs).
 –  Pass på at hvert bord er utstyrt med penner, markører, papir.
 –  Kommuniser tydelig hva gruppene skal gjøre.
 –  Kommuniser planen tydelig for pauser.
 –  Minn deltakerne på reglene for gruppeatferd.
 –  Demonstrere hva gruppen skal gjøre.
 –  Start gruppeprosessen. 

Guiden ivaretar og tilpasser seg gruppens behov og til individets behov.
 –  Vær oppmerksom på gruppen.
 –  Vær oppmerksom på personen.
 –  Vær oppmerksom på interaksjonene.
 –  Gå rundt i rommet blant gruppebordene.
 –  Analyse – hva vil skje videre?
 –  Grip inn om nødvendig.
 –  Svar på spørsmål.
 –  Still spørsmål for å holde deltakeren på rett spor.
 –  Aldri miste oversikten din.
 –  Kjenn på atmosfæren.
 –  Foreta nødvendige justeringer.
 –  Konferer med piloten for å holde deg målrettet.
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Som du kan se, er guiden ganske opptatt under idédugnad. Arkitekten bør vurdere dette nøye under 
planleggingen. Realistisk, hvor lenge er guiden i stand til å holde seg våken? Siden du er alle sammen, 
burde arkitekten vite det, ikke sant? 

Det finnes mange måter å utføre en idédugnadsøkt på. Listen over forslag nedenfor er ikke 
uttømmende, så sjekk ut følgende referanse: 
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/ 
(Nedlastet 24. januar 2022). Her finner du flere ideer, og du kan velge den mest passende teknikken  
for gruppen din.

4.4 Refleksjon

Å presentere materialer kan være en del av tilretteleggingsprosessen. Tenk på på hvilken måte de to 
tilnærmingene skiller seg fra hverandre, og på hvilken måte de ligner hverandre.

Når du har gått gjennom dette kurset, har du utholdt forskjellige trenere i rollene som presentatører og 
tilretteleggere. Tenk på hvordan du gjenkjente de forskjellige strategiene de brukte. 

Tenk på hva du har lært i løpet av dette opplæringskurset, modul 1 – 5, og reflekter over hvordan du 
kan legge til rette for en idédugnadsøkt for å imøtekomme de ulike behovene deltakeren måtte ha. 

‘Tankekart’ tradisjonell

‘De 5 hvorfor’ finner hovedårsaken til problemet

‘Seks tenkende hatt’ tar for seg alle måter å se på et problem på

“Round-Robin” inkluderer alle, ingen kan gjemme seg

‘SWOT Analysis’ hjelper gruppen med å fokusere på positive og negative element-
er i problemet

‘Star bursting’ a spørsmål generere strategi bestående av fem H-er og en N. 
(Hva, hvorfor, hvem, hvor, når og hvordan) Aktiviteten 5.2.2  
vil gi deg og dine traineer erfaring om hvordan du gjør dette.

https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/
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5. Verktøy av treneren
Frem til nå har du lest og lært teorien om hvordan du kan bli trener i Train the Competent-programmet. 
Dette kapitlet vil imidlertid gi deg praktisk informasjon om trenerens verktøysett. I din rolle som trener 
tar du alltid med deg verktøysettet. Verktøysettet inneholder en rekke verbale og kommunikative verk-
tøy, fordi kommunikasjon er det desidert viktigste verktøyet. Husk at visuell visning og skriving også er 
typer kommunikasjon. Verktøysettet ditt gjelder i alle tilnærminger du kan velge i opplæring, enten du 
presenterer, tilrettelegger eller bare har en samtale med traineene under kaffepausen. 

5.1 Trenerens verktøysett

De verbale verktøyene – hva du kan si og hvordan, og hvorfor
Se for deg at du trener en gruppe i modul 2 om selvkunnskap og selvrefleksjon. Du har tenkt å få 
deltakerne til å brainstorme eller på annen måte utforske konseptet Livskvalitet.

Du starter med et spørsmål ’Hva er livskvalitet?’. Gruppen gir noen svar, men du vil at de virkelig 
skal utforske dette. Så du stiller et avklarende spørsmål ’Hva tror du egentlig livskvalitet betyr?’ Når 
gruppen tenker på dette, kan du velge å ta opp med et bestemt spørsmål ’Hvordan ser du om noen har 
en god livskvalitet?’ Når noen gir et eksempel, omformulerer du utsagnet tilbake for å etablere felles 
forståelse. Du sier: ’Mener du at hvis noen er lykkelige, har de god livskvalitet?’ Traineen bekrefter, og 
du gir positive tilbakemeldinger ’Takk, det er veldig interessant!’ 

Da innser du at noen ikke er helt involvert i prosessen. Du kan velge å involvere deg selv og adressere 
disse traineene konkret, men vær forsiktig og vær oppmerksom på negative signaler. Hvis du velger 
å ikke involvere deg selv, kan du prøve stillhet som et middel til å fremme engasjement i gruppen. 
Stillheten kan etterfølges av ’Fastkjørt disk’, noe som betyr at du bare spør igjen. Hensikten er å 
gjenopprette fokus på det første emnet, og deretter gi hjelp. Du gir eksempler. ”Du vet, i en annen 
gruppe nevnte de at hvis du har en jobb, har du god livskvalitet”. Når noen uttaler et svar på dette, gir 
du positiv tilbakemelding igjen.

Gruppen fortsetter å utforske emnet, men du føler at de beveger seg ut av rammen. Da kan du også 
bruke ’Reframing’: ’Hvem føler behov for å definere grensene for diskusjonen?’ For å avklare behovet 
for å avstå kan du bruke ’Slowdown’: ’Vent et øyeblikk, la oss se på det igjen.’ En annen måte å bremse 
på er å gi et ”sammendrag”. Dette vil bidra til å strukturere og lukke diskusjonen.   
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De verbale verktøyene – spørsmålene, de gode og de dårlige
De gode spørsmålene:
Disse spørsmålene gjør det mulig for medlemmene av gruppen å gjøre selvoppdagelser og utforske 
veien deres egne ideer tar dem. 
 –  Åpne spørsmål – for eksempel de såkalte Hv-spørsmålene, for eksempel hva, hvilke, hvorfor?
 –  Nøytrale problemer.
 –  Spørsmål som motiverer deltakerne
 –  Korte, godt målrettede og presise spørsmål
 –  Spørsmål for hele gruppen og ikke bare for individuelle deltakere.

De dårlige spørsmålene:
Disse spørsmålene styrer gruppen i retning av en bestemt stilling. Dette er uheldig, da det hemmer og 
begrenser gruppeperspektivet. 
 –  De retoriske spørsmålene.
 –  Påvirke, lede problemer.
 –  Lukkede spørsmål.
 –  Tiltalte spørsmål.
 –  Spørsmål som bare kan besvares av en profesjonell.

Spørsmål

Verbale verktøy

Oppsum-
mering

Strukture-
ring

Ro ned

Om-for-
mulering

Positiv 
tilbake-
melding

Eksempel 
Fastkjørt

Invol-
vering

Om-for-
mulering

Spesifikt 
spørsmål

Avklaring

Konkre-
tisering

Stillhet
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De ikke-verbale verktøyene – hva du gjør, og hva du ikke gjør
Hvordan du oppfører deg under kommunikasjon er viktig. Som trener må du kanskje velge din oppførsel 
nøye for å oppnå det beste resultatet i øktene. Her er en liste over ikke-verbal kommunikasjon du bør 
vurdere.

Aktiv lytting: Når du lytter aktivt, holder du fokus og nåtid, og oppmerksom mot personen som snakker. 
Videre speiler du uttalelsene og sinnstilstanden, og gir sammendrag for å opprettholde felles forståelse og 
oppfatning. Du avbryter ikke for å oppgi din egen mening eller følelser, eller uenigheter for den saks skyld. 

Støttende bevegelser: Øyekontakt og nikking er støttende bevegelser, men ikke i kombinasjon med feil 
holdning.

Holdning: Du er avslappet, oppmerksom, lener deg litt mot personen, på samme øyenivå. Du sitter ikke 
med armene krysset eller hendene bak hodet, lener deg bakover og bena langt fra hverandre. Og du ser 
ikke ned på den andre personen.

De verbale verktøyene – visualisering, forbedring av verbaliseringene
Bruken av optiske enheter gjør flyten av en diskusjon synlig, øker konsentrasjonen og 
oppmerksomheten. Det er visse tips for å gjøre visualiseringen så god som mulig for gruppen.

I en visuell visning bør du sikre synlighet. Dette betyr å bruke store nok bokstaver til at menneskene på 
baksiden av rommet kan se. Kontroller at skrivingen er riktig, unngå røde understrekinger på skjermen. 
Plasser teksten på tavlen i en klar, enkel layout, som er lett å forstå. Den visuelle presentasjonen er 
ment å støtte den talte informasjonen. Husk å bruke fargerike markører. Svart brukes til å skrive tekst 
og rødt for å utheve deler av teksten.

Generelle tips for visualisering:

 –   Relasjonene tegnes inn fra venstre mot høyre og fra topp til bunn.
 –   Plakat representert med bare ett emne per band eller bare en tanke. La det være plass til tillegg.
 –  Start hver plakat med tittellinjen øverst til venstre.
 –  For større tekster skriver du i mindre deler.
 –   Hvis du arbeider med post-it, bør hver idé skrives på et eget stykke papir for å tillate 

arrangement av innholdet i grupper.
 –   Papiret som skal plasseres på demonstrasjonstavlen skal være bredt nok til å romme fem 

kort horisontalt.
 –   Visse farger kan være forbundet med visse betydninger. Grønt har for eksempel et positivt, 

mens rødt har et negativt aspekt.   
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6. Hvordan sette sammen en trening?
Endelig vil du endelig kunne se det store bildet. Nå vil du lære om hvordan treningen er satt sammen. 
I det følgende vil du se et eksempel på hvordan du forbereder, trener og følger opp treningsøkter for 
medtrenere og jevnaldrende støttespillere. 

6.1 Forberedelse

Som nevnt tidligere er forberedelse nøkkelen. Når du får et oppdrag som trener i Train the Competent-
programmet, er det første du gjør å kontakte klienten og gjøre deg kjent med deres behov og resultater 
for opplæringen. Trenger klienten jevnaldrende støttespillere i et arbeidsmiljø, eller under overganger 
mellom jobb og hjem, eller hovedsakelig i hjemmet? Eller kanskje klienten trenger en peer supporter 
for en jobbsøkende prosess.

Det neste du gjør er å organisere for å møte deltakerne. Du må gjøre deg kjent med hva slags behov de 
har, både som gruppe og individuelt. 

Nå vet du hva kunden ønsker, og du vet hvilke behov deltakerne har. Det neste du gjør er å sette deg 
mål og prioritere. Først setter du målene etter kundenes ønsker. Deretter prioriterer du hva som skal til 
for å komme dit i henhold til deltakernes behov. 

Basert på arbeidet du gjorde på mål og prioriteringer vil du nå kunne gjøre et utvalg av 
treningsmetodikk. En rekke vinkler som nærmer seg kan være viktige for noen grupper, mens andre 
grupper trenger stabilitet og rutine for å oppnå det nødvendige læringsutbyttet. Kanskje en gruppe 
tjener på aktivitetsbasert læring, og en annen gruppe foretrekker presentasjoner med et videotilskudd 
og sporadisk aktivitet. 

Per nå er du klar til å fullføre detaljene i forberedelsene dine. Basert på arbeidsboken velger du 
utformingen av opplæringsinnholdet. Du vet hvordan meldingen må komme over for å nå mottakeren. 
Så du forbereder PowerPoint-ene dine, angir tiden for pauser, forbereder alle utdelinger og når du skal 
distribuere dem, og du forbereder tilretteleggingsmetoden. 

6.2 Opplæring

På dagen for den første treningen sørger du for at alt er i orden. Du gjennomfører treningen slik 
du har planlagt, men ivaretar gruppens behov og gjør nødvendige justeringer. Du legger til rette for 
gruppeaktiviteter, øvelser og psykodrama i henhold til deltakernes behov.

Videre sørger du for å ta notater eller score dataarket ditt mens du går sammen for å registrere 
viktige observasjoner angående målestrategien din. På slutten av økten scorer deltakerne et 
evalueringsskjema der de holder oversikt over læringsutbyttet.
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6.3 Oppfølging

Etter opplæringen lager du et notat basert på observasjoner, notater og poengsummer for å evaluere 
økten og forberede den neste. For å holde deltakerne oppdatert mellom øktene, gir du dem lekser for 
å øve på det de har lært. I tillegg sender du ut et notat om viktige ting du må huske eller forberede før 
neste økt. 

I løpet av tiden mellom øktene sørger du for å kontakte kundene og holde dem oppdatert på 
deltakernes læring og ferdighetsutvikling. Gi deltakerne mulighet til en konsultasjon med deg mellom 
øktene for å måle utviklingen ytterligere. 
 

6.4 Praksis i det virkelige liv

I den siste fasen av opplæringsprogrammet må du designe treningsblokker som praktiseres av 
deltakerne i virkelige situasjoner. Du kan enten gi dem en situasjon å jobbe med eller la dem jobbe 
med en valgt situasjon basert på deres virkelige liv eller arbeidsplass.

For eksempel kan den nesten trente medtreneren forberede en treningsblokk å gjøre under ditt tilsyn 
på neste treningsøkt. I medtrenerens forberedelsesprosess er du tilgjengelig for veiledning og støtter 
under implementeringen.

For den jevnaldrende supporteren kan den virkelige praksisen være å hjelpe en medarbeider med 
å bestille lunsj i kafeteriaen. Du kan være på arbeidsplassen for å gi veiledning og støtte i løpet av 
praksisen.
 

–   Møt klienter og deltakere, identifiser deres behov.
–   Sett mål og prioriteringer.
–   Velg opplæringsmetodologi.
–   Lag opplæringsinnehold og tekniske detaljer.

Forberedelser

Trening

Oppfølging

–   Brainstorming aktivitet.
–   Presentajsjon og fasilitering av opplæringen
–   Opptak av opplæringen og referat etter treningen. 
–   Evaluering av læringsmål

–   Send ut notater og kursmateriell
–   Send hjemmearbeid
–   Konsultasjon etter kurset
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7. Hvordan håndtere problemsituasjoner?
Jøss, det siste kapittelet! Du er nesten ferdig med kurset ditt om hvordan du kan bli trener i Train the 
Competent-programmet. På kort tid skal du gjennomføre en treningsøkt på egen hånd. Først er her noen 
nyttige tips om hvordan du håndterer problematiske situasjoner. Det er viktig å vite at du vil oppleve 
problematiske situasjoner, slik at du er forberedt. Du kan vurdere følgende kapittel som et leksikon og 
anbefales herved å bruke det flittig under arbeidet ditt som trener.   

7.1 Scenarier med mulig løsning 

Tenk deg dette:
På din første treningsdag kan du føle deg nervøs og stresset. På toppen av det har den bærbare 
datamaskinen brutt sammen. Du har ingen presentasjon fordi du bare lagret den på den lokale stasjonen. 

Her er hva du kan gjøre:
Når du forbereder opplæringsøkten, sender du presentasjonene og planen til din egen e-post. Da vil du 
ha en sikkerhetskopiløsning. Du kan også lagre den på Google Drive eller andre Cloud-løsninger.

Tenk deg dette:
Du oppdager at gruppen ikke ankommer i tide, 2-3 deltakere sitter fast i en trafikkork. 

Her er hva du kan gjøre:
Start en introduksjonsdiskusjon med den nåværende gruppen i godt humør. Så i hodet ditt, omform 
timingen. Tiden kan kuttes fra tiden som er planlagt for en ”uventet hendelse”. Når de forsinkede 
kommer, slipp dem inn i diskusjonen og avslutt den på en god måte og fortsett å starte fra begynnelsen 
med idédugnadsaktiviteten. 

Tenk deg dette:
Gruppen dukker opp i tide, men deltakerne tror ikke de kan få noe ut av økten. De har nettopp fått 
beskjed om å gjøre treningen og har ikke bedt om det selv. Motivasjonen mangler, og interessen 
mangler.
  
Her er hva du kan gjøre: 
Du kan forberede deg på at treningsøktene skal inneholde morsomme aktiviteter med isbrytere, 
historier, iøynefallende rollespill og mange øvelser som får frem smil og får dem til å le. Sakte vil du 
komme tilbake på sporet og kan starte emnet ditt.

Tenk deg dette:
To eller flere av deltakerne snakker i bakgrunnen. De fokuserer ikke på gruppens arbeid. 
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Her er hva du kan gjøre: 
Du kan nærme deg dem og si: ”Fortell oss historien din, jeg er spent på å høre ideene dine.” Det er 
kanskje ikke en historie som skal deles. Du lar det gå, og de vil forhåpentligvis innse problemet og 
begynne å følge med. I tilfelle de fortsetter å prate, omorganiserer du gruppen.

Tenk deg dette:
Du har en ekspertdeltaker som tror de kjenner alt innholdet bedre enn deg og alle de andre. Du mottar 
fra denne deltakeren en kommentar eller historie i forbindelse med hvert emne du presenterer. 

Her er hva du kan gjøre:
Gi scenen til deltakeren, med et bestemt innhold som skal kjøres. Deretter ber du de andre om 
tilbakemelding.

7.2 Problematiske situasjoner og potensielle løsninger

Problem: Du stiller et spørsmål, men får ikke noe svar.
I tilfeller som dette må du stoppe og tenke på hvordan du uttrykte spørsmålet ditt. Har du formulert det 
i samsvar med deltakerens behov? Prøv å omformulere spørsmålet og gi et eksempel for å få dem på 
rett spor. Du kan også henvende deg til den person for person og spørre om de forsto. 

En annen mulighet er å dele gruppen inn i små grupper og la dem diskutere spørsmålet sammen. For 
noen grupper kan vitser og humor fungere som en måte å få situasjonen til å virke mer ufarlig. For 
andre grupper kan imidlertid vitser og humor forårsake ubehag og frustrasjon. 

Problem: Du stiller et spørsmål, men får for mange svar.
I disse tilfellene bør du gi æren for å være engasjert. Deretter hjelper du dem med å organisere seg ved 
å be dem rekke opp hånden og vente på sin tur. Kanskje noen av deltakerne ønsker å komme foran og 
skrive på tavlen. Skriv ned ett svar om gangen. Deretter kan du be gruppen om å oppsummere eller 
kategorisere svarene etter prioritet, og deretter navngi de tre viktigste svarene. 

Problem: Du stiller et spørsmål, men får omfattende, upassende svar.
Et triks her er å lage og gi et sammendrag der du omformulerer og sier: ”Så du vil si kort det ...”. Eller du 
kan spørre: ”Hvordan ville det høres kort ut?” eller ”Hvordan vil du oppsummere det i en setning?” Hvis 
dette ikke hjelper deg å takke deltakeren for deres innspill og gå videre.

Problem: Du får taler
Noen sliter med å begrense svarene sine. Så, mer eller mindre med vilje, fortsetter de og fortsetter, og 
kommer aldri til poenget. Problemet er å avbryte uten å fornærme deltakeren. Trikset i disse tilfellene vil 
være å holde seg foran problemet. Snakk med deltakeren etter økten og forklar at du trenger en avtale 
om hva du skal gjøre i slike situasjoner. Foreslå at du kan informere deltakeren om tilstrekkelig taletid og 
på hvilken måte du vil avbryte for å informere om at tiden er nesten oppe. For å avslutte talen på en jevn 
måte sier du: “Veldig bra, skriv det ned, ikke glem det, så kommer vi tilbake til spørsmålene dine etterpå.
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Problem: Mobil bruk
Forebygging: Si i begynnelsen av økten ”Vennligst slå av telefonene dine”. Hvis du ser noen som 
fortsatt bruker telefonen sin, kan du spørre ”Venter du på en viktig melding, eller noe annet?”.

For å forklare hvorfor telefonbruk er upassende, si ”Jeg er sikker på at det ville plage deg mye hvis 
telefonen din ringte, meg også, så jeg ber deg om å slå den av.”.

Problem: Kritikk eller innvendinger
Når du opplever kritikk eller innvendinger fra deltakerne, vil din største bekymring være å ikke delta  
i defensiv diskusjon. I stedet gjør du ditt beste for å omformulere deltakerens syn og prøve å oppnå 
en felles forståelse. På denne måten oppfatter deltakeren at du tar emnet på alvor i stedet for å avvise 
det. Når du arbeider med innvendinger, bør du møte deltakeren på følelsesmessig nivå først. Handle 
forståelsesfullt og lytt til hva de sier. Prøv å engasjere gruppen i å finne løsninger. For å forhindre 
innvendinger kan du formulere dine egne innvendinger og argumentere fra forskjellige vinkler før noen 
av deltakerne til og med får sjansen.

Problem: Ta kontroll
Prøv å humorisere deg ut av dette. Vær forsiktig så du ikke virker sarkastisk og spør om deltakeren kan 
gå inn og ta over, si ”Jeg ser du er veldig erfaren i det, kan du ta over denne delen?”. 

Problem: Separasjon av klikk
Det beste rådet er å omorganisere sitterekkefølgen med en leken oppgave. Si: ”Vi vil fortsette 
ettermiddagen med alle som sitter der de ikke har sittet eller ved siden av en deltaker de ikke har sittet 
ved siden av.” Be dem for eksempel reise seg og organisere seg i henhold til høyde, hjemby, kjæledyr 
(”Alle katteeiere, kom og stå her!”).

Problem: Syndebukk
Dette kan forhindres i å lage felles regler for gruppen, som er formulert tidlig i økt 1. Alle kan gjøre en 
feil, og det er ikke viktig hvem som gjorde det, men at gruppen når felles løsninger. Husk: Treneren er 
ikke rettferdigheten!

Problem: Potensiell feil av treneren
Prøv å finne ut om du faktisk har gjort en feil. Hvis du har gjort feil, be om unnskyldning og vis dem at 
du har lært av det. 

Problem: Aktive og passive deltakere
De passive deltakerne kan trenge deg til å stille dem direkte spørsmål og kanskje under små 
gruppeoppgaver. Det kan være en god idé for deg å være ekstra oppmerksom på disse deltakerne  
i pausene og gjøre vennskap med dem i en 1:1 situasjon. Under aktiviteter kan du gi passive deltakere 
spesielle oppgaver som ”observatørrollen” for dem å lette opp til utfordringen med å delta i store 
gruppeaktiviteter. Vær forsiktig med å anerkjenne de aktive deltakerne, men hindre dem i å overskygge 
de passive. 
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Problem: Negativ stemning i gruppen
Spør deg selv, hvorfor kan det være? Vurder om du har forberedt deg riktig i henhold til gruppens 
motivasjon for å bli med. Hvorfor er de der? Engasjer en aktivitetskjerne med motivasjonen for å 
være der. Og senere kan du bruke humørsvingningen som eksempel på treningen. Deltakerne dine vil 
utvilsomt møte lignende problemer under samtrening eller peer-støtte. 

Problem: To personer er eller vil komme inn i et negativt forhold
Regel nummer én: Ikke ta sider. Du må forbli nøytral og støtte begge deler like mye. Uenighet kan være 
en god måte å skape nye perspektiver på. Prøv å bruke den til læring. Oppfordre deltakerne til å ta en 
pause i diskusjonen, og å plukke den opp igjen i pausen. Forhåpentligvis vil resten av økten få dem til å 
glemme eller ombestemme seg.

Problem: Tekniske problemer
Ring ”fyren”. Du må få informasjonen inn på forhånd om hvem som er ’fyren’, nemlig hvem du skal 
ringe når teknologien svikter deg. Videre må du komme tidlig, så du har tid til en eventuell krise. Men 
før du ringer ’fyren’, prøv å starte systemet på nytt. 

Gratulerer, du har nå fullført å lese denne håndboken. Du er nå klar til å praktisere ferdighetene du har 
lært. Vi ønsker deg lykke til og mange fantastiske møter med deltakere som ønsker å bli medtrenere 
eller jevnaldrende støttespillere. Husk hvor ekstremt viktig og verdifullt arbeidet ditt er, og at det vil 
påvirke livene til mange funksjonshemmede som kan slite med sysselsetting.

Takk for alt det harde arbeidet ditt med å komme hit. 


