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Modul 1
Spesifikk kunnskap om 
funksjonshemming

Rammeverk

Mål

Folks holdninger til funksjonshemming påvirker hvordan de behandler og ser på funksjonshemmede. 
Det var derfor viktig å gi trenere et grunnlag før de begynte å trene deg, slik at de kunne forstå hvordan 
de kunne 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.

Som funksjonshemmede er det viktig at du også tenker på disse emnene. Denne modulenvil gjøre deg 
oppmerksom på dine egne personlige erfaringer, være oppmerksom på dine rettigheter og få viktig 
kunnskap om hvordan du gjør innhold tilgjengelig og vurderer aspekter ved andre funksjonshemninger 
du kanskje ikke er så kjent med. 

Denne modulen tar sikte på å sikre at du får relevant uførekunnskapsom hjelper deg når du deltar på 
resten av opplæringen. Målet er å utvide perspektivet dittpå funksjonshemming og gi deg oppdatert 
informasjon om de sosiale, personlige og politiske aspektene ved funksjonshemming og for å hjelpe 
deg med å reflektere over dine egne holdninger og personlige erfaringer. 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, slik at når du fortsetter å bli trenere, er du 
klar over at du har rettigheter som børspekuleres.  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. Til slutt vil vi diskutere spørsmålet om 
«sammenstøtende tilgangsbehov», som er when to funksjonshemmede har tilgangsbehov som  ikke 
samhandler godt med hverandre.
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Struktur

Merknad om aktiviteter

Modulen har tre seksjoner.
1. Betydningene og modellene for funksjonshemming
2. Kjenne til rettigheter og plikter
3. Praktisk informasjon om ulike funksjonshemninger

Noen av aktivitetene i denne arbeidsboken har to versjoner:

•  Versjonen som slutter med bokstaven «a» (f.eks. Aktivitet 1.1.4a) er en generisk versjon beregnet på 
etn-publikum der flertallet av mennesker ikke er deaktivert

•  Versjonen som slutter med bokstaven «b» (f.eks. Aktivitet 1.1.4b) er en versjon som er mer skred-
dersydd for bruk når du leverer denne opplæringen til en gruppe funksjonshemmede deltakere, for å 
trekke på sin kompetanse ennd lived opplevelse lettere

•  Aktiviteter som involverer diskusjon har en seksjon som heter «Flere refleksjoner» for å hjelpe deg 
med å veilede deg mens du modererer aktiviteten.
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1. Betydningene og modellene for funksjonshemming

Mål

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

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

Innhold

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

Veiledende spørsmål

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

Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 1.1.1a/b 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/b 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
•  Aktivitet 1.1.7 Lytte direkte til funksjonshemmede

Ressurser

•  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 implemen-

tering av den sosiale modellen for funksjonshemming: teori og forskning
•  Social Model Animation
•  Brun, S. E. (2003). Filmstjerner og sanselige arr: Essays på reisen fra uføretrygd til uføre-

trygd. New York, NY: Presse for funksjonshemmede

Varighet

Minimum 2,5 timer avhengig av hvilke aktiviteter som er valgt. 

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Aktivitet 1.1.1a Hva vet du om funksjonshemming?

Syntese- og læringsmål

•  Å reflektere over dine eksisterende erfaringer med funksjonshemming
•  For å diskutere dine nåværende oppfatninger av funksjonshemming

Målet med denne aktiviteten er å få rommet til å tenke på funksjonshemming. Det handler 
ikke om «riktige» eller «gale» svar. Et av målene med denne diskusjonen er å skape et inn-
bydende miljø der folk føler at de kan være åpne om tankene sine.

Varighet og materiale

Varighet: 10-15 minutter, du kan variere lengden avhengig av gruppen
Materialer: Spørsmålsspørsmål
Organisering av rommet: I par eller små grupper

Kurs i Activity

1) Sett scenen:
Forklar at alle har en annen oppfatning av funksjonshemming avhengig av deres livserfaring.

2) Presenter ledetekstene og be folk om å diskutere i et par /i en gruppe:
•  Når snakket du sist om funksjonshemming og hva snakket du om?
•  Husker du at du så funksjonshemmede på TV? 
•  Kan du nevne en kjent funksjonshemmet person?
•  Føler du deg trygg og komfortabel med å snakke om funksjonshemming?

3) Samle gruppen igjen:
Spør folk hva slags svar som kom opp for dem. Hadde de flere tanker?

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:
•  Du kan skrive ut bilder av noen kjente funksjonshemmede i landet ditt og spørre folk om 

de gjenkjenner dem
•  Du kan ha noen eksempler klare for funksjonshemmede i TV-programmer
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Aktivitet 1.1.1b Hva vet du om funksjonshemming?

Syntese- og læringsmål

•  Å reflektere over dine eksisterende erfaringer med funksjonshemming
•  For å diskutere dine nåværende oppfatninger av funksjonshemming

Målet med denne aktiviteten er å få rommet til å tenke på funksjonshemming. Det handler 
ikke om «riktige» eller «gale» svar. Et av målene med denne diskusjonen er å skape et inn-
bydende miljø der folk føler at de kan være åpne om tankene sine.

Varighet og materiale

Varighet: 10-15 minutter, du kan variere lengden avhengig av gruppen
Materialer: Spørsmålsspørsmål
Organisering av rommet: I par eller små grupper

Kurs i Activity

1) Sett scenen:
Forklar at alle har en annen oppfatning av funksjonshemming avhengig av deres livserfaring. 
Selv blant funksjonshemmede vil alle tenke annerledes.

2) Presenter ledetekstene og be folk om å diskutere i et par /i en gruppe:
•  Når snakket du sist om funksjonshemming og hva snakket du om?
•  Husker du at du så funksjonshemmede på TV? 
•  Kan du nevne en kjent funksjonshemmet person?
•  Føler du deg trygg og komfortabel med å snakke om funksjonshemming?

3) Samle gruppen igjen:
Spør folk hva slags svar som kom opp for dem. Hadde de flere tanker?  Tror de det de sa 
ville avvike fra hva ikke-funksjonshemmede ville si? Dette kan være en mulighet for treneren 
til å dele noen av sine egne tanker også.

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:
•  Du kan skrive ut bilder av noen kjente funksjonshemmede i landet ditt og spørre folk om 

de gjenkjenner dem
•  Du kan ha noen eksempler klare for funksjonshemmede i TV-programmer
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Aktivitet 1.1.1a Hva vet du om funksjonshemming?
Aktivitet 1.1.1b Hva vet du om funksjonshemming?

Ytterligere refleksjoner

•  Når snakket du sist om funksjonshemming og hva snakket du om?
Det er viktig å tenke på tiden da temaet funksjonshemming kommer opp i samtaler. Holder 
folk seg oppdatert på nyheter knyttet til funksjonshemmede? Har folk generelle samtaler om 
funksjonshemming?

•  Husker du at du så funksjonshemmede på TV?
Det kan være viktige øyeblikk når funksjonshemmede har dukket opp på TV. Det er viktig å 
reflektere over dette, for eksempel i filmer eller TV-serier har de en historie som bare handler 
om deres funksjonshemming? Spilles de av funksjonshemmede skuespillere? 
Folk kan snakke om Paralympics, og det kan være nyttig å få dem til å reflektere over deknin-
gen av Paralympics. 

•  Kan du nevne en kjent funksjonshemmet person?
Det vil være interessant å se om folk siterer lignende navn. I tillegg siterer de navn fra ditt 
land, eller siterer de navn som er mer internasjonale?

•  Føler du deg trygg og komfortabel med å snakke om funksjonshemming?
Dette spørsmålet kan bidra til å identifisere hvor komfortabel og kunnskapsrik gruppen føler 
seg. Det er viktig å understreke at dette er et rom der folk kan gjøre feil og ikke bør bekymre 
seg for å si noe «galt».  
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Aktivitet 1.1.2 Stella Youngs TEDx-tale: «Jeg er ikke din inspirasjon, 
tusen takk»

Syntese- og læringsmål

•  Å lytte til den direkte opplevelsen av en funksjonshemmet aktivist
Målet med denne aktiviteten er å presentere Stella Youngs utsikter og begynne å plante 
frøet rundt den sosiale modellen for funksjonshemming.

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter for videoen, 5-10 minutter for diskusjon
Materialer: TEDx-tale
Organisering av rommet: I/T

Kurs i Activity

1) Sett scenen:
Forklar at du er i ferd med å se en video av en aktivist som heter Stella Young. 

2) Foreslå noen spørsmål på forhånd om nødvendig:
•  Hva synes folk om dette synet? 
•  Fikk det dem til å reflektere over noe?

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  I stedet for å se videoen, kan du ta hovedtanker fra videoen og presentere dem  
for gruppen

•  Du kan veilede diskusjonen rundt disse hovedtankene
•  Du kan velge utdrag fra videoen i stedet for å se hele videoen
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Aktivitet 1.1.2 Stella Youngs TEDx-tale: «Jeg er ikke din inspirasjon, 
tusen takk»

Ytterligere refleksjoner

•  Hva synes folk om dette synet? 
 
Folk synes ofte dette er tankevekkende. Det er viktig å fremheve at Stella Youngs budskap 
er at funksjonshemmede for tiden blir sett på som «en annen kategori mennesker» mye av 
tiden. Det er mangel på forståelse for hva funksjonshemming er og hvordan det er å bli ufør. 

Det er ingen måte for funksjonshemmede å føle om deres funksjonshemming, og Stella 
Youngs erfaring er bare en av mange. 

•  Fikk det dem til å reflektere over noe?

Folk kan reflektere over det faktum at de tidligere har tenkt ting som «hvis en funksjons-
hemmet person kan gjøre dette, bør jeg kunne gjøre det», eller funksjonshemmede kan ha 
opplevd at noen fortalte dem at de var inspirerende for å ikke gjøre noe spesielt. 
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Aktivitet 1.1.3 Den medisinske modellen kontra den sosiale modellen

Syntese- og læringsmål

•  Å tenke på to viktige modeller som har blitt brukt til å forstå funksjonshemming

Varighet og materiale

Varighet: 2-5 minutter for uttalelsene, 2 minutter for videoen
Materialer: Uttalelser og animasjon av sosiale modeller
Organisering av rommet: I/T

Kurs i Activity

Forklar at det er to store modeller som har blitt brukt til å snakke om funksjonshemming og 
spørre folk om de kan gjenkjenne hvilken uttalelse som vil gå inn i hvilken modell.

•  Funksjonshemmede må fikses (medisinsk modell)
•  Samfunnet må fikses (sosial modell)
•  Det er bare ved å endre den funksjonshemmede personen at vi kan forbedre livet deres 

(medisinsk modell)
•  Å forbedre folks miljø kan bety at deres funksjonshemming påvirker dem mindre (sosial 

modell)

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan gi bort svarene og få folk til å tenke på hvorfor dette er svarene
•  Du kan oppmuntre folk til å finne flere eksempler hvis de allerede er kjent med konseptet

https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Aktivitet 1.1.4a Anvende den medisinske modellen og den 
sosiale modellen i praksis

Syntese- og læringsmål

•  Å tenke på ulike situasjoner som er deaktivert kan oppstå der det er barrierer
•  Vurdere måter å fjerne barrierer for funksjonshemmede på

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: Eksempler fra PowerPoint-lysbildet (bruk dine egne eksempler til å opprette et 
PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: I par eller små grupper, eller som et helt rom

Kurs i Activity

Forklar at funksjonshemmede møter barrierer i hverdagen, og at folk kan tenke seg en 
løsning som er basert på den «medisinske modellen» eller en løsning som er basert på den 
«sosiale modellen». Oppfordre dem til å komme med sine egne eksempler, men du kan bruke 
de nedenfor om nødvendig.

•  En rullestolbruker ønsker å gå på restaurant, men det er ingen rampe.
Medisinsk modellperspektiv: personen må akseptere at det er mange restauranter som er 
utilgjengelige, og de bør bare gjøre undersøkelser på forhånd for å sikre at de får tilgang til 
restauranten. 
Sosialt modellperspektiv: Restauranter har et ansvar for å forutse at funksjonshemmede 
kanskje vil besøke etableringen, og planlegge fremover for å endre det.

•  En person med lærevansker trenger ekstra tid til å forstå informasjon på en avtale.
Medisinsk modellperspektiv: fagfolk er veldig opptatt og har ikke mye tid. Folk som trenger 
mer tid, kan bare få dokumenter, og så kan noen forklare det for dem.  
Sosialt modellperspektiv: Fagpersonen har et ansvar for å sørge for at personen forlater 
avtalen etter å ha forstått så mye som mulig. Det kan være nødvendig for dem å få en annen 
avtale for å sjekke at de forstår alt, og dette bør innkvarteres.

•  En synshemmet person kan ikke lese et brev de har mottatt.
Medisinsk modellperspektiv: personen skal finne noen som kan hjelpe dem med å lese brevet. 
Sosialt modellperspektiv: Det bør være en måte for folk å registrere sine behov og bli sendt 
brev på en måte som er tilgjengelig for dem. Brevet kan være veldig personlig, og de skal 
kunne få tilgang til denne informasjonen privat som alle andre.
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De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan forberede forskjellige løsninger for scenariene og be folk om å «matche» dem med 
modellen for funksjonshemming de illustrerer

•  Du kan sette folk i grupper og bare gi dem ett scenario å tenke på
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Aktivitet 1.1.4b Anvende den medisinske modellen og den 
sosiale modellen i praksis

Syntese- og læringsmål

•  Å tenke på ulike situasjoner som er deaktivert kan oppstå der det er barrierer
•  Vurdere måter å fjerne barrierer for funksjonshemmede på

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: Eksempler fra PowerPoint-lysbildet (bruk dine egne eksempler til å opprette et 
PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: I par eller små grupper, eller som et helt rom

Kurs i Activity

Avhengig av gruppen kan du drive aktiviteten på en måte som er veldig lik 1.1.4a, men siden 
dette er for en gruppe funksjonshemmede, vil dette være et nyttig øyeblikk å oppmuntre dem 
til å dele om sine egne erfaringer.  Hvis folk er motvillige til å gjøre dette, vil eksemplene fra 
1.1.4a være et godt grunnlag.

Forklar for folk at funksjonshemmede møter barrierer, og at de som funksjonshemmede alle 
vil ha møtt barrierer i hverdagen. Dette kan være et sensitivt emne, så hvis folk ikke er klare 
til å dele , bør de ikke føle seg tvunget til å dele. 

Be dem tenke på en situasjon der de har møtt barrierer, og hva som skjedde. Ba de om at det 
skulle gjøres noen endringer? Hvordan reagerte folk?

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan gi eksempler på områder i livet der folk kan ha hatt barrierer, for eksempel: utdan-
ning, hjemmeliv, hobbyer, arbeid

•  Du kan gi eksempler på situasjoner og spørre folk om situasjonen vil føre til barriere for 
dem, avhengig av deres funksjonshemming - dette vil bidra til å se mangfoldet av opple-
velser som folk har i rommet.
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Aktivitet 1.1.5 Reflektere over modellenes begrensninger

Syntese- og læringsmål

•  Å oppmuntre elevene til å tenke kritisk om modellene og ha et nyansert syn

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: Eksempler fra PowerPoint-lysbildet (bruk dine egne eksempler til å opprette et 
PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: I par eller små grupper, eller som et helt rom

Kurs i Activity

Forklar gruppen at modeller ganske enkelt er verktøy for å hjelpe oss med å forstå verden. 
Derfor kan ingen modell forklare en så kompleks menneskelig opplevelse.

Oppfordre folk til å tenke på argumentet som hver modell lager, hva som er bra med det, og 
hvorfor vi trenger et bredere perspektiv. 

På slutten av aktiviteten, markere at folk aldri bør si at en modell er det eneste svaret. 

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan gjøre dette som en hel gruppe, for å unngå at folk føler seg sittende fast
•  Du kan bruke de ekstra refleksjonene på neste side og presentere dem for folk og spørre 

om de er enige eller ikke, i stedet for å be dem om å komme med svar selv.



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

14

Aktivitet 1.1.5 Reflektere over modellenes begrensninger

Ytterligere refleksjoner

Navn på modell: biopsykososial modell

Argument det gjør: det er biologiske, psykologiske, enandre sosiale årsaker til funksjons-
hemming 

Hvorfor er dette bra?
•  Det er en mer omfattende måte å se på hva som påvirker noen
•  Det tar hensyn til kompleksiteten i hva som forårsaker barrierer i folks liv.
•  Det betyr at vi kan tenke oss ulike typer intervensjoner for å fjerne barrierer og forbedre 

samfunnet

Hvorfor trenger vi et bredere perspektiv?
•  Hvis det brukes på en smal måte, kan det være for mye vekt på psykologiske årsaker, og 

noen mennesker har brukt dette til å si at noen ikke «prøver hardt nok»

Navn på modell: medisinsk modell

Argument det gjør: funksjonshemming er forårsaket av et medisinsk problem, og vi bør 
fokusere på enkeltpersoner

Hvorfor er dette bra?
•  Medisinsk inngrep kan være nyttig for enkeltpersoner, og dette bør ikke ignoreres
•  Det er vissefunksjonshemminger der det å se på de medisinske aspektene ikke kan unn-

gås

Hvorfor trenger vi et bredere perspektiv?
•  Det er barrierer folk vil oppleve uavhengig av medisinsk inngrep, og deres liv bør ikke be-

grenses fordi samfunnet ikke er tilpasset dem.
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Navn på modell: sosial modell 

Argument det gjør: funksjonshemmede er ekskludert fra samfunnet ikke på grunn av deres 
tilstand, men fordi samfunnet ikke gjør justeringer for dem

Hvorfor er dette bra?
•  Denne modellen var et kraftig verktøy for å oppmuntre folk til å se på hva som måtte en-

dres i samfunnet.
•  Denne modellen ser på å fjerne barrierer for funksjonshemmede i stedet for å finne løsnin-

ger for hver enkelt person

Hvorfor trenger vi et bredere perspektiv?
•  Når denne modellen påføres uten nok nyanse, kan den slette opplevelsen av å ha en svek-

kelse
•  Samfunnet vil ikke endre seg over natten, så andre måter å tenke på er også nødvendig

Navn på modell: sosiokulturell modell

Argument det gjør: funksjonshemmede er en del av et mindretall og en kulturgruppe

Hvorfor er dette bra?
•  Den anerkjenner historien til visse grupper av funksjonshemmede, for eksempel døve 

mennesker.
•  Det oppmuntrer til en følelse av fellesskap

Hvorfor trenger vi et bredere perspektiv?
•  Ikke alle funksjonshemmede vil føle denne forbindelsen til den bredere funksjonshinderbe-

vegelsen
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Aktivitet 1.1.6 Reflektere over funksjonshinderkultur

Syntese- og læringsmål

•  Å fremme læring om funksjonshinderkultur

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: Ledetekster fra PowerPoint-lysbildene (bruk dine egne eksempler til å opprette et 
PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: I par eller små grupper, eller som et helt rom

Kurs i Activity

Presenter ledetekstene til folk og be dem tenke på dem. Legg til rette for en diskusjon. Noen 
er kanskje uenige om at det er «en funksjonshinderkultur» – dette er greit, men det er viktig å 
understreke at for mange funksjonshemmede er dette deres erfaring.

Bruk kommentarene nedenfor for å gjøre det enklere å legge til rette for diskusjonen.

•  Hvorfor kan vi si at det er en funksjonshemmingskultur?
•  Funksjonshemmede har en delt historie med undertrykkelse
•  Det har vært en bevegelse av funksjonshemminger over hele verden for å støtte funksjons-

hemmede som får rettigheter
•  Funksjonshemmede har felles erfaringer som bare andre funksjonshemmede kan forhol-

de seg til
•  Funksjonshemmede have opprettet kunstverk som direkte snakker til deres erfaring som 

funksjonshemmede

•  Hva tror du er forskjeller mellom funksjonshinderkultur og andre kulturer?

•  Kultur går normalt fra generasjon til generasjon, mens i de fleste tilfeller går uførekulturen 
sidelengs, blant samfunnet – fordi de fleste funksjonshemmede er født av ikke-diskutable 
foreldre.

•  Mange funksjonshemmede vokser opp uten bevissthet om denne kulturen og oppdager 
den senere i livet

•  Mange funksjonshemmede vokser opp uten å møte noen funksjonshemmede
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Aktivitet 1.1.7 Lytte direkte til funksjonshemmede

Syntese- og læringsmål

•  For å få førstehåndserfaring med å lytte til funksjonshemmede

Varighet og materiale

Varighet: Avhengig av hvilke videoer som spilles av
Materialer: Videoer – bruk dine egne videoer for å passe dine valgte eksmples
Organisering av rommet: I/T

Kurs i Activity

Forklar gruppen at de nå vil høre førstehånds fra funksjonshemmede som snakker om deres 
erfaring. Aktiviteten søker å fokusere på å lytte direkte til funksjonshemmede og anerkjenne 
sine erfaringer uten å dømme.

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan oppsummere hovedpunktene i hver video på forhånd, slik at folk vet hva de kan 
forvente

•  Du kan oppsummere hovedpunktene i hver video etterpå som en gruppe
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2. Kjenne til rettigheter og plikter

Mål

•  Å få en forståelse av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjons-
evne.

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

Innhold

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

Veiledende spørsmål

•  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?

Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 1.2.1a Ditt ansvar
•  Aktivitet 1.2.1b Dine rettigheter

Ressurser

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

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

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

Varighet

Minimum 1 time avhengig av aktivitetene som er selcelted.

https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/portuguese
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Aktivitet 1.2.1a Ditt ansvar

Syntese- og læringsmål

•  Å reflektere over ditt ansvar som trener

Varighet og materiale

Varighet: 30 minutter
Materialer: PowerPoint-lysbilde (bruk dine egne eksempler til å opprette  
et PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: Individuelt eller i små grupper

Kurs i Activity

Etter å ha presentert de viktigste aspektene ved FNs konvensjon om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne, kan du be treneren reflektere over hva de kan gjøre i øktene sine 
for å fremme disse.

Oppfordre dem til å reflektere over sin praksis og om det er aspekter de kan endre for å støt-
te inkludering av funksjonshemmede.

Ytterligere refleksjoner

Prinsipp Hva kan du gjøre for å støtte dette?

Ikke-diskriminering
•  Gi folk rimelige overnattingssteder slik at de kan 

delta fullt ut.
•  Prøv å forstå deres kommunikasjonsbehov og re-

spektere dem.
•  Bruk universell utforming når det er mulig.
•  Informer deg selv om funksjonshemmedes rettig-

heter i din egen sammenheng, slik at du kan sikre at 
deltakerne har den nødvendige kunnskapen til å stå 
opp for sine rettigheter.

Deltakelse og inkludering

Likestilling

Tilgjengelighet
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Aktivitet 1.2.1b Dine rettigheter

Syntese- og læringsmål

•  For å informere funksjonshemmede om deres rettigheter

Varighet og materiale

Varighet: 30 minutter
Materialer: PowerPoint-lysbilde (bruk dine egne eksempler til å opprette  
et PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: I/T

Kurs i Activity

Forklar for gruppen at personer som trenere har ansvar overfor dem, og at de trenger å kjen-
ne sine rettigheter for å stå opp for seg selv om nødvendig.

Presenter for gruppen det du har lært som trener om ditt ansvar, og oppmuntre enkeltperso-
ner til å tenke på sine egne behov. Snakk om hva du allerede har tilpasset deg i din praksis.

Før opplæringen kan du undersøke hvilke beskyttelser funksjonshemmede har i ditt eget 
land. Du kan presentere noen eksempler for gruppen og spørre om de var klar over dem. 

Legg til rette for en samtale om folks erfaringer:

•  Har de noen gang måttet få noen til å respektere sine rettigheter?
•  Hvordan gjorde de dette?

Vær oppmerksom på at folk kan ha hatt opprørende opplevelser.
Diskuter noen av måtene folk kan trenge å uttrykke sine behov på:

•  Når kan de gjøre dette?

På trening kan de for eksempel nærme seg deg før eller etter treningen, men også under hvis 
noe hindrer dem i å delta. På andre områder av livet kan det også være forskjellige mulighe-
ter. For eksempel, mens de prøver å finne arbeid, vil hvert land ha sine egne forskrifter rundt 
dette. Det er også viktig å erkjenne at noen funksjonshemmede ikke har noe annet valg enn 
å avsløre sin funksjonshemming og kan ha behov som må oppfylles umiddelbart. På den 
annen side kan andre funksjonshemmede ha et valg om når de avslører sin funksjonshem-
ming, men de kan også ha behov som må oppfylles umiddelbart. Det er også behov som folk 
kan innse langs linjen. Mange funksjonshemmede har ikke hatt mulighet til å tenke på sine 
behov, og det kan derfor være vanskelig å etablere dem i utgangspunktet.
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3. Praktisk informasjon om ulike funksjonshemninger

Mål

•  Gi praktisk informasjon om ulike funksjonshemninger.
•  Å oppmuntre trenere til å tenke på sin egen kunnskap.

Innhold

3.1  Eksempler på behov og funksjonshemninger
3.2  Skape et inkluderende læringsmiljø

Veiledende spørsmål

•  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?

Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 1.3.1 Hvordan ser funksjonshemmede ut?
•  Aktivitet 1.3.2a/b 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

Ressurser

I/T

Varighet

Minimum 1 time , avhengig av hvilke aktiviteter som er valgt.
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Aktivitet 1.3.1 Hvordan serfunksjonshemmede ut?

Syntese- og læringsmål

•  Å reflektere over det faktum at funksjonshemmede alle er forskjellige
•  For å reflektere over det faktum at vi har flere funksjonshemmede rundt oss som vi vet

Varighet og materiale

Varighet: 5 minutter
Materialer: PowerPoint-lysbilder (bruk dine egne eksempler til å opprette  
et PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: I/T

Kurs i Activity

Be gruppen tenke på sammenhengene de har sett funksjonshemmede i, for eksempel:

•  Å spille sport
•  I filmer
•  I nyhetene

Bruk PowerPoint-lysbildene til å gi eksempler på kjente kjendiser som er deaktivert, som de 
kanskje ikke er klar over.  Spør dem om de visste om denne kjendisen og om de er overras-
ket over å lære om tilstanden deres. Er det kjendiser som er mer åpne om visse forhold, som 
de er klar over?

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan legge til kjente funksjonshemmede som er fra landet ditt
•  Du kan bruke noen av eksemplene folk kom opp med under Aktivitet 1.1.1a/1.1.1b
•  Du kan bruke et intervju av en kjent funksjonshemmet person
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Aktivitet 1.3.2a Behov og funksjonshemninger

Syntese- og læringsmål

•  Å oppmuntre elevene til å tenke på folks behov i stedet for funksjonshemming
•  For å fremme en bredere forståelse av behovene funksjonshemmede kan ha

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: PowerPoint-lysbilder (bruk dine egne eksempler til å opprette  
et PowerPoint-lysbilde)
Organisering av rommet: I par eller små grupper

Kurs i Activity

Understreke at det å vite navnet på noens funksjonshemming ikke automatisk forteller deg 
hvilke behov de har og at funksjonshemmede alle har forskjellige behov.

Bruk tabellen nedenfor til å oppmuntre til denne diskusjonen:

Behøve Kan oppstå fra...

Større skrift

Bryte ned instruksjoner

Vanlig språk

Farget bakgrunn

Fysisk assistanse

Regelmessige pauser
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Aktivitet 1.3.2b Behov og funksjonshemninger

Syntese- og læringsmål

•  Å oppmuntre elevene til å utvikle en forståelse av deres behov
•  Slik diskuterer du sammenstøtende tilgangsbehov

Varighet og materiale

Varighet: 15 minutter
Materialer: I/T
Organisering av rommet: I par eller små grupper, eller som et helt rom

Kurs i Activity

Diskuter det faktum at det kan være vanskelig å vite hvilke behov noen har, spesielt hvis de 
ikke har blitt spurt tidligere. Folk kan også kompensere for sine behov uten å innse det. De 
kan også ha bedt om overnatting tidligere som de ikke fikk , og være bekymret for å spørre 
igjen.

Bruk følgende spørsmål for å støtte folk til å komme med ideer om deres behov:

•  Er det ting du allerede vet at du trenger støtte med?
•  Hvilken støtte har du hatt tidligere som fungerte bra?
•  Har du hatt støtte tidligere som ikke var nyttig?

Bruk spesifikkeeksamensøyler for å oppmuntre til mer tenkning, ved å gi eksempler på hvor-
dan noe kan gjøres og spørre folk om de kjenner deres preferanser:

•  Type arbeid: foretrekker du å jobbe alene, i små grupper eller i en større gruppe?
•  Skrift: er det en størrelsesskrift du foretrekker?
•  Instruksjoner: foretrekker du å bli fortalt instruksjoner en om gangen eller alt på en gang? 

Foretrekker du å lytte til instruksjoner eller lese dem?
•  Distraksjoner: er det ting du synes er distraherende?  Er det ting som hjelper deg å konsen-

trere deg?
•  Snakker du opp: føler du deg i stand til å legge hånden opp for å si fra, eller foretrekker du 

å bli spurt direkte? Eller foretrekker du å ikke snakke foran andre mennesker?
•  Pauser: foretrekker du et større brudd i midten, eller flere mindre pauser gjennom?
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Fremhev at dette arbeidet vil pågå.

Når folk har utarbeidet noen preferanser, velger du et av eksemplene og spør folk hva de 
valgte. Du vil oppdage at folk vil ha forskjellige ting som oppfyller deres behov best. Det er 
her det er viktig å vite om «sammenstøtende tilgangsbehov», da en funksjonshemmet per-
sons behov kan kollidere med andres. For eksempel:

•  Noen trenger kanskje sterkt lys på, men noen trenger kanskje lysene for å være slått av. 
Du kan kanskje komme med løsninger, for eksempel hvis rommet har måter å lyse opp 
bare deler av rommet, eller kanskje den andre personen kan bruke solbriller og finne dette 
nyttig.

•  Noen trenger kanskje en lang pause i midten, men noen kan trenge kortere pauser som er 
mer vanlige. Du kan kanskje komme med løsninger, for eksempel å gi folk friheten til å ta 
korte pauser utenfor den «offisielle» pausetiden.
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Aktivitet 1.3.3 Hvordan spørre folk om deres behov

Syntese- og læringsmål

•  Å øve på å be folk om deres behov

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: I/T
Organisering av rommet: I grupper på tre

Kurs i Activity

Sett folk i grupper på tre og oppmuntre dem til å prøve scenariet minst et par ganger:

Rollespill: en person er treneren, en person er den deaktiverte eleven, en person er observa-
tøren.
Ha en samtale med en elev, spør hva de trenger, slik at de kan delta i opplæringen. Du kan 
bruke deg selv som et eksempel eller opprette en fiktiv funksjonshemmet person.

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan ha et «skript» som folk kan bruke til å komme i gang med samtalen og tilpasse den 
til gruppen
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Aktivitet 1.3.4 Forutse mulige behov

Syntese- og læringsmål

•  For å oppmuntre trenere til å forutse behovene til gruppen sin

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: I/T
Organisering av rommet: I små grupper eller som et helt rom

Kurs i Activity

Forklar gruppen at noen behov kan forventes før treningen, ved å spørre seg selv hvilke deler 
av treningen som har potensial til å være utilgjengelig for noen mennesker.

Be folk fokusere på et eksempel og se hva de kan gjøre for å gjøre aktiviteten så tilgjengelig 
som mulig:

1) Presenter et bilde for publikum og tenk på hvordan du gjør det tilgjengelig for synshem-
mede.
•  Beskriv hovedaspektene ved bildet
•  Spør deg selv målet med bildet og om beskrivelsen din bidrar til å nå målet ditt

2) Be publikum om å gjøre en oppgave og tenke på hvordan du vil forklare den.
•  Dette eksemplet kan gjøres veldig praktisk: be folk komme med hvordan de vil fortelle 

folk å lage pasta og deretter følge instruksjonene nøyaktig
•  Fremhev at noen trinn kan virke åpenbare, men kan glemmes : for eksempel «ta en 

panne», «slå på kranen» og vil derfor gjøre det umulig å fullføre oppgaven med mindre 
noen allerede visste hvordan de skulle gjøre oppgaven.

3) Tenk på hvordan du bruker en video i treningen. Hva trenger du å sjekke?
•  Sjekk om den har undertekster
•  Sjekk om den har tekst på skjermen som ikke er lest opp
•  Sjekk om lengden passer for gruppen din
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De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  I stedet for å be folk komme med ideer, kan du ta hvert eksempel og presentere det selv:
  o Scenario 1: vise et bilde på en tilgjengelig måte, deretter på en mer tilgjengelig måte og 
be folk om å oppdage forskjellene

  o Scenario 2: gjør en liten oppgave med hovedtrinn mangler, og deretter med en veldig 
detaljert liste, og be folk om å legge merke til hvilken vei som var enklere

  o Scenario 3: Vis en utilgjengelig video, deretter en mer tilgjengelig video og be folk om å 
oppdage forskjellene
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Aktivitet 1.3.5 Innsjekking av personer

Syntese- og læringsmål

•  Slik øver du på å sjekke inn på personer mens du leverer opplæring

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materialer: I/T
Organisering av rommet: I grupper på tre

Kurs i Activity

Sett folk i grupper på tre og oppmuntre dem til å prøve scenariet minst et par ganger:

Rollespill: en person er treneren, en person er den deaktiverte eleven, en person er observa-
tøren.

Du legger merke til at en elev ser ut til å slite. Hvordan starter du en samtale for å spørre 
dem om de har det bra?

De beste tipsene 

Du kan tilpasse aktiviteten på forskjellige måter:

•  Du kan ha et «skript» som folk kan bruke til å komme i gang med samtalen og tilpasse den 
til gruppen
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Aktivitet 1.3.6 Modifisere materialer

Syntese- og læringsmål

•  Å øve på noen scenarier som kan oppstå under en treningsøkt og tenke på hvordan du vil 
reagere og gjøre endringer i materialet ditt 

Varighet og materiale

Varighet: 15 minutter
Materialer: Ledetekster
Organisering av rommet: I små grupper

Kurs i Activity

Ta et scenario og oppmuntre folk til å tenke på hvordan de vil løse problemet. 

1) Du bruker en video, men du innser at undertekstene ikke fungerer, og det er en døv elev 
i rommet som trenger undertekster.
•  Du kan oppsummere videoen i stedet 
•  Hvis du tror problemet kan løses, kan du gi elevene en pause og løse det tekniske pro-

blemet
•  Hvis det er noen viktige bilder i videoen, kan du fortsatt vise disse og forklare

2) Du gir ut et dokument der folk kan utføre en øvelse. Noen forteller deg at skriften er for 
liten til at den kan leses.
•  Hvis du har en assistent med deg, kan du sende dem for å lage en kopi i større størrel-

se - eller du kan gi elevene en pause og gjøre dette
•  Du kan spørre eleven om de har noen teknologi med seg og kan bli sendt øvelsen via 

e-post og lest fra skjermen
•  Du kan bestemme deg for å gjøre aktiviteten muntlig med rommet i stedet

Fremhev behovet for å reflektere etter hver treningsøkt og se om noen endringer må gjøres 
permanent.
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Modul 2 
Selvkunnskap 

Ramme

Intensjoner (generelle mål)

Struktur

Selvkunnskap kan sees på som en forespørsel om deg selv, som lar deg analysere hvem du er, dine 
styrker og svakheter, dine forventninger og mål, din oppførsel, kvaliteten på forholdene dine og hva du 
forventer av miljøet du er i. 

•  Bli selvbevisst
•  Bli oppmerksom på dine mål og mål
•  Identifisere og gjenkjenne dine kvaliteter og feil
•  Bli oppmerksom på og reflektere over din personlige tro og dine verdier
•  Integrer din personlige historie og bemerkelsesverdige levde opplevelser
•  

Følgende struktur presenterer målene og innholdet i hver del, samt retningslinjene, eller policyspørs-
målene, som sikrer generering av endringer.
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2. Personlig refleksjon

Mål

•  Identifisere relevante erfaringer
•  Reflektere over ulike livskontekster
•  Bygg selvbilde og projiser det inn i fremtiden
•  Identifisere områder av livet som må forbedres/styrkes.
•  Oppdag vår egen verdi

Innhold

•  Selvbiografi
•  Tro og verdier
•  Seg
•  Områder av livet
•  Individuelle og potensielle egenskaper

Spørsmål om retningslinjer

•  Hvordan definerer du deg selv?
•  Hva er viktigst for deg?
•  Hva er de viktigste hendelsene i livet ditt?
•  Hvilket område av livet har innflytelse over alle andre områder?
•  Hva er poenget med å vite verdien?

Relaterte aktiviteter

•  Aktivitet 2.2.1 Livslinje
•  Aktivitet 2.2.2 Livets hjul
•  Aktivitet 2.2.3 Mitt bilde og Mitt portrett
•  Aktivitet 2.2.4 Speil

Ressurser

–

Varighet

2 timer 30 min
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Aktivitet 2.2.1 Livslinje

Syntese- og læringsmål

Introspeksjon er en prosess som vi ser på oss selv, undersøker våre egne liv og ser hvilken 
innvirkning våre positive og negative erfaringer har hatt på hvordan vi oppfatter oss selv.

•  Utforsk deltakernes livshistorie, inkludert de viktige opplevelsene som førte til øyeblikket.
•  Identifiser viktige hendelser og mål deres innvirkning på hvem de er i dag.

Varighet og materiale

Varighet: 30 minutter
Maskinvare: 
•  «Lifeline» – aktivitetsark som skal gis til hver deltaker
•  Blyanter, fargede penner eller kulepenner
Organisering av rommet: Individuelle stoler og bord for skriving

Gjennomføring av aktiviteten

•  Hver deltaker blir utfordret til å identifisere de bemerkelsesverdige hendelsene - positive 
og negative - som har markert historien (linjen) i livet deres.

•  Om nødvendig kan du gi eksempler på mulige bemerkelsesverdige hendelser, for eksem-
pel fødsel, ekteskap, akademisk suksess, en ny jobb ...

•  Når deltakerne har identifisert milepælene, inviteres de til å dele:
  o En opplevelse levde under realisering av aktiviteten
  o Ideene de hadde når de identifiserte bemerkelsesverdige hendelser
  o Hvordan hendelser definerer identiteten sin.
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Livslinjen
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Tenk deg at dette maleriet representerer din livsvei. 
Karakteriser fortid og nåtid og illustre de mest bemerkelsesverdige hendelsene.

Navn Daddel             /              /       
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Aktivitet 2.2.2 Livets hjul

Syntese- og læringsmål

En refleksjon over ulike aspekter av livet som kan hjelpe folk til å selvvurdere viktige områder 
og identifisere de som er skreddersydd til deres individuelle behov og forventninger.

•  Hjelp folk med å selv vurdere viktige områder av livet og identifisere de som er skredder-
sydd til deres individuelle behov og forventninger, så vel som de som krever investering, 
og fungerer som en «utløser» for forandring.

•  I form av en sirkel tillater det mekling av gruppens tilfredshet på de viktige områdene i 
livet: personlig utvikling, familie, helse, forhold, fritid, profesjonell trening, arbeid, penger, 
fritid. 

Varighet og materiale

Varighet: 45 minutter
Maskinvare:
•  Aktivitetsark «Livets hjul» som skal gi til hver deltaker
•  Blyanter, fargede penner eller kulepenner
Organisering av rommet: Individuelle stoler med et sted å skrive

Gjennomføring av aktiviteten

•  Treneren gir hver deltaker et registreringsskjema for aktiviteten ”Wheel of Life”.
•  Hver deltaker inviteres til å tildele en viss tilfredshet til hvert område av livet, gradvis: 0 - 

ikke fornøyd til 10 - fullt fornøyd. Den indre sirkelen er 1 og den ytre sirkelen er 10. 
•  Etter å ha identifisert graden av tilfredshet på hvert område av livet, inviteres deltakeren til 

å identifisere områdene han ønsker å utvikle, i hvilke aspekter og hvordan, samt graden av 
tilfredshet han foreslår å oppnå.

•  Hver deltaker kan dele med gruppen:
  o Opplevelsen han hadde under realiseringen av aktiviteten
  o Oppfattet tilfredshet på visse områder av livet
  o Hans handlingsplan for å oppnå en grad av større tilfredshet, harmoni, på ett eller flere 
områder av livet.
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Livets hjul
Tenk på livskontekstene nevnt nedenfor, og på en skala fra 1 til 10 (midten av sirkelen er null og den 
ytre grensen, 10), posisjoner deg selv, på din grad av tilfredshet i hver av dem, på dette tidspunktet i 
livet ditt.

Tenk deretter på de samme livskontekstene og identifiser i hvilket område av livet 
ditt du vil begynne å forbedre deg? Hvordan? Hva vil du oppnå?

Moro og fritid

Åndelighet

Penger

Spise relasjoner med 
Andre

 Personlig 
utvikling

Karriere

Helse

Fysisk miljø
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Aktivitet 2.2.3 Mitt bilde / Mitt portrett

Syntese- og læringsmål

Under disse aktivitetene vil hver person bli utfordret til symbolsk å representere seg selv og 
deretter illustrere hvordan de så seg selv tidligere, hvordan de ser seg selv nå og hvordan de 
forestiller seg seg selv i fremtiden.

•  Fremme individuell refleksjon og selvbildebygging (presentasjon), ved hjelp av kreativitet 
og uttrykksformer der personen føler seg mest komfortabel og der han eller hun har 
ferdigheter.

Varighet og materiale

Varighet: 45 minutter
Maskinvare:
•  Regneark (papir og/eller digitalt format);
•  Penn og/eller blyant;
•  Filterpenner og/eller fargede blyanter;
•  Tilgjengelighet av et sett med bilder (papir og / eller digitalt format);
•  Saks;
•  Lim;
•  Aktivitetsark;
Åpenhet for inkludering av andre typer materialer.
Organisering av rommet: Individuelle stoler med et sted å skrive

Gjennomføring av aktiviteten

•  Treneren forklarer deltakerne at de kan bruke forskjellige formater: en tekst, en historie, et 
intervju, en tegning, en collage av bilder, dikt, frie setninger, et diagram, et bilde ... Repre-
sentasjoner av seg selv i deres liv bør oppmuntres. Kommunikasjonsmåten må velges i 
henhold til deres evne til å uttrykke seg, vurdere muligheten for å kunne presentere deg på 
symbolske språk, muntlig og / eller bruke ny teknologi. På samme måte kan og bør dette 
selvportrettet inkludere deres ønsker, forventninger, drømmer og prosjekter, slik at faget 
inviteres til å presentere seg fra et dynamisk og stadig utviklende perspektiv.

•  Treneren gir hver deltaker et aktivitetsskjema ”Mitt bilde” og ”Mitt portrett”.
•  Hver deltaker blir utfordret til å tenke og deretter fritt uttrykke sin kreativitet.
•  Når du er ferdig, inviteres deltakeren til å dele med gruppen
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Mitt bilde
Denne boksen er reservert for deg å introdusere deg selv fritt.
Beskriv deg selv, bruk ord, bilder eller andre måter å gjøre deg kjent på. Vis oss hvem du er, hvordan du 
er, hva du liker, hva du vet og hva du ønsker å vite og være.
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Livshjulet mitt
Livet er et hjul i bevegelse... Nåtiden, fortiden og fremtiden henger sammen for å bygge vår reise. Det 
vi er i dag er knyttet til det vi var i går og varsler hva vi kan være i morgen. Fremtiden avhenger også av 
oss.
Beskriv deg selv, bruk ord, bilder eller andre måter å gjøre deg kjent på. Vis oss hvem du er, hva du er, 
hva du elsker, hva du vet og hva du ønsker å vite og hva du vil bli.

I g
år

Jeg var... Et portrett av fortiden

I d
ag

Jeg... Et portrett av nåtiden

I m
or

ge
n

Jeg vil være... Og et portrett av  
fremtiden



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

40

Aktivitet 2.2.4 Speil

Syntese- og læringsmål

Speilteknikken har blitt brukt som et middel til å evaluere atferd. I tillegg gjør det mulig å 
jobbe med selvkunnskap og utvikler betydningen av hvert individ i gruppen.

•  Vurdere atferd
•  Fremprovoser refleksjon
•  Oppdag verdien til hver enkelt person
•  Lære å respektere andre

Varighet og materiale

Varighet: 30  minutter (avhengig av gruppestørrelse kan det ta lengre tid)
Maskinvare: En liten boks med lokk og speil inni, nederst.
Organisering av rommet: Stoler i en sirkel  

Gjennomføring av aktiviteten

•  Deltakerne står foran en lukket boks
•  Tilretteleggeren forklarer at inne i esken er et bilde av en person som er svært viktig for 

gruppen.
•  Tilfeldig eller sekvensielt må alle nærme seg og åpne boksen. Uten å avsløre hvem bildet 

er, bør alle beskrive noen av egenskapene, egenskapene og oppførselen som denne perso-
nen har.

•  Inne i esken er bare et speil. Mens en av deltakerne står foran speilet og forteller sine 
egenskaper, spør tilretteleggeren de andre om de vet hvem det er.
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Vurdere atferd
Deltakerne står foran en lukket boks, 
og tilretteleggeren forklarer at innsiden 
er et bilde av en person som er svært 
viktig for gruppen.
Så ber han alle om å nærme seg og 
åpne esken. Uten å avsløre hvem bildet 
er, bør alle beskrive noen av egenskape-
ne, egenskapene og oppførselen som 
denne personen har.

Fremprovoser refleksjon
Inne i esken er et speil. Denne aktiviteten fungerer som en invitasjon til introspeksjon, og utnytter delta-
kerens gjennomtenkte bilde. Mens en av deltakerne står foran speilet og siterer karaktertrekkene sine, 
er det mulig at tilretteleggeren vil spørre de andre om de vet hvem de snakker om.

Seg 
Hensikten med denne aktiviteten er å provosere en refleksjon over oppførselen, handlingene og andre 
egenskaper som vi manifesterer i gruppen.
Fokuset må være på det positive, med tanke på at vi alle ønsker å utvikle oss og bli bedre mennesker. 
Ofte gir hverdagen oss ikke tid til å gjøre denne typen analyser. Derfor, hvis du deltar, kan du benytte 
anledningen til å utvide kunnskapen din om deg selv.

Speilaktivitet: Hvordan utvide  
selvkunnskapen din

Mål
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Oppdag verdien av hver person
Et annet mål med denne aktiviteten er å vise at vi alle har vår verdi i gruppen, uavhengig av stillingen 
som holdes eller varigheten av vår tilstedeværelse i gruppen.

Lær å respektere hver person
Fra anerkjennelsen av verdien av hver enkelt person i gruppen er det også mulig å arbeide med respekt 
for den andre. For eksempel har folk noen ganger ikke en følelse av betydningen av den andres rolle. 
Denne anerkjennelsen av verdien av hver genererer derfor større respekt for aktiviteten som utføres av 
den andre.

Konklusjon
Enhver innsats som fører til økt bevissthet om individet og gruppen må tas på alvor. Hvis du bestem-
mer deg for å delta i en speilaktivitet, kan du være trygg på at resultatene vil være veldig positive.
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2. Selverkjennelse

Mål

•  Strukturere selvbevissthet
•  Gjenkjenne andres innvirkning på selvrepresentasjon
•  Valider kongruensen i forskjellige områder av livet
•  Identifiser hva du gjør bra og hva du kan gjøre bedre
•  Passende betydningen av ens liv
•  Identifisere ferdigheter som skiller deg fra andre

Innhold

•  Personlig identitet
•  Viktigheten av andre i byggingen av ”jeg”.
•  Mellommenneskelige relasjoner

Spørsmål om retningslinjer

•  Hva vet du om deg selv?
•  Hva visste du om deg selv?
•  Hvilken innvirkning har andre på deg?
•  Hva er forskjellen mellom hvordan du ser deg selv og hvordan du blir sett av andre?
•  Beriker prosessen med selvoppdagelse livsprosjektet ditt?
•  Hva er din definisjon av suksess?
•  Hva er dine kortsiktige og langsiktige mål?
•  Er livet du for øyeblikket leder i tråd med disse målene?
•  Hva er din hensikt i livet?
•  Kjenner du dine profesjonelle ferdigheter?
•  Vet du hvordan du kan forbedre deg?

Relaterte aktiviteter

•  Aktivitet 2.2.5 Joharis vindu
•  Aktivitet 2.2.6 Tilnærm linjen hvis...
•  Filme “Partly Cloudy”
•  Aktivitet 2.2.7 Mine hovedkarakteristikker og Hvordan jeg oppfatter meg selv  

som arbeidstaker

Varighet

2 timer 30 min

https://www.youtube.com/watch?v=ix13P9NqBjo
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Aktivitet 2.2.5 Joharis vindu

Syntese- og læringsmål

En modell for selvbevissthet, personlig utvikling, gruppeutvikling og forståelse av relasjoner. 
Johari-vinduet er et psykologisk verktøy som brukes til å muliggjøre forståelse og dannelse 
av følgende områder:
•  Bevissthet
•  Personlig utvikling
•  Forbedret kommunikasjon
•  Mellommenneskelige relasjoner
•  Gruppedynamikk
•  Utvikling av et team
•  Relasjoner mellom grupper

Varighet og materiale

Varighet: 1 time
Maskinvare:
•  Aktivitetsark ”Johari’s Window” som skal gis til hver deltaker.
•  Blyanter, fargede penner eller kulepenner
Organisering av rommet: Individuelle stoler med et sted å skrive   

Gjennomføring av aktiviteten

Trinn 1
Start med ”Åpne meg” -området. Ta noen notater om deg selv. Hva er dine styrker og svakhe-
ter? Hva får deg til å føle deg komfortabel og villig til å dele med andre? Det er viktig å være 
ærlig og tydelig på hva du allerede vet om deg selv.
Trinn 2
Det er på tide å involvere andre mennesker og be om tilbakemelding på deg selv. Avhengig 
av konfidensnivået ditt, kan det hende du foretrekker å gjøre denne øvelsen i en gruppe eller 
en-til-en. 
Når vi får tilbakemeldinger, må vi være respektfulle, lytte og reflektere over det som er sagt. 
Vi må også erkjenne bidraget fra den som ga oss sin mening og takke dem.
Det er fire områder som heter ”kvadranter”, og det gjelder for omtrent alle. Vi ser oss selv på 
en spesiell måte, og Joharis modell er en fin måte å forstå hvordan andre oppfatter oss.
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SKJULT MEG
Dette er egenskaper som den enkelte 
velger å ikke avsløre. Vi kan tenke på 

dette som vårt private rom som vi skju-
ler for andre eller velger å ikke vise.

BLIND MEG
Dette er aspektene ved oss selv som 

andre ser, og det gjør vi ikke.  
Vi har alle egenskaper som vi ikke er 

klar over.

ÅPNE MEG
Kjent for oss selv og kjent for andre.

UKJENT MEG
Begge sider er ikke klar over de invol-
verte aspektene. Dette kan være en 

mulighet for oppdagelse.

Ik
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Kjent for  
seg selv

Ikke kjent  
for  seg selv

S P Ø R R E

H
V
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J O H A R I - V I N D U E T

Gjennomføring av aktiviteten

Trinn 3
Å be om tilbakemelding er en fin måte å redusere din ”Blind Me” kvadrant og øke din ”Åpne 
meg” kvadrant. 
Trinn 4
Å avsløre eller gi tilbakemelding vil også hjelpe deg med å redusere din ”Hidden Me” kva-
drant og øke din ”Åpne meg” kvadrant. 
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Nå kan du prøve å fylle ditt eget Johari-vindu. 

M I T T J O H A R I - V I N D U
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Aktivitet 2.2.6 Nærmer deg linjen hvis...

Syntese- og læringsmål

Denne aktiviteten tar sikte på å fremme selvkunnskap og samhørighet mellom deltakerne, 
og legge til rette for identifisering av likheter og forskjeller.

•  Forstå og respektere hverandres likheter og forskjeller
•  Utvikle følelser av empati
•  Fremme selvkunnskap og tilknytning til gruppen

Varighet og materiale

Varighet: 30 minutter
Maskinvare:
•  Maskeringstape (malerbånd)
•  Aktivitetsark for treneren
•  Bakgrunnsmusikk
Organisering av rommet:
•  Et rom med ledig plass (dette kan også gjøres i et uterom)
•  Tape på gulvet for å dele plassen i to
•  Båndlinjen skal være stor nok til at deltakerne kan stå ansikt til ansikt langs linjen (halvpar-

ten av gruppen på hver side)

Gjennomføring av aktiviteten

•  Treneren må be gruppen om å dele seg i to undergrupper. 
•  Den første gruppen skal plasseres på høyre side av linjen og den andre på venstre side.
•  De to gruppene ved siden av linjen må ta et skritt tilbake og holde seg i samme avstand 

fra linjen (se bilde).
•  Hver deltaker må være ansikt til ansikt med en annen deltaker på den andre siden av linjen 

(se bilde).
•  Treneren må skape et miljø som bidrar til aktiviteten, og forklare deltakerne at denne akti-

viteten er relatert til hverandres opplevelse, deres liv og at de må være ærlige.
•  Når den er plassert på hver side av linjen, begynner treneren, som har et ark med en rekke 

setninger, å lese den første, og prøver å gjøre det sakte og høyt.
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•  Å høre den første setningen, alle de som tror det gjelder deres liv, deres historie eller deres 
virkelighet, tar et skritt fremover, mot linjen. Etter noen sekunder må de gå tilbake til start-
posisjonen. Treneren leser deretter den andre setningen og prosessen gjentas.

•  Først er setningene enkle: ”Nærmer seg linjen hvis ...” du har brødre”; ”Nærmer deg linjen 
hvis... du liker sjokolade”; etc. og normalt atmosfæren er lett og avslappet. 

•  Men etter hvert som aktiviteten fortsetter, blir spørsmålene dypere og vanskeligere: ”Nær-
mer deg linjen hvis ... du har allerede mistet en elsket”; ”Nærmer deg linjen hvis... du har 
allerede vært et offer for rasisme.” Forklar at gruppen fra nå av skal forholde seg taus, da 
treneren vil oppgi mer alvorlige setninger og ingen kommentarer bør gjøres. Du kan sette 
en rolig bakgrunnsmusikk.

•  På slutten av aktiviteten er det nødvendig å reflektere over hva som skjedde. Treneren bør 
be deltakerne, sittende igjen, om å dele følelsene og tankene som dukket opp under aktivi-
teten, og reflektere over konklusjonene som kan trekkes. Hvis gruppen er veldig stor, kan 
du velge å gjøre refleksjonen i små grupper.

  o Hvordan følte jeg meg da jeg ble eller gikk videre?
  o Hvordan så jeg andre?
  o Hva kan jeg lære av denne erfaringen?

Etter å ha sett den animerte kortfilmen «Partly Cloudy», prøv å tenke i noen minutter om dens betyd-
ning og hva den betydde for hver enkelt av dere. 
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«Kom nær linjen hvis...»

De første setningene:

1. ... hvis du liker ost

2. ... hvis du liker solen

3. ... hvis du liker skogen

4. ... hvis du liker å høre på musikk 

5. ... hvis du fikk noen til å smile denne uken 

6. ... hvis du hjalp noen denne uken 

7. ... hvis du har barn 

8. ... hvis du har søsken 

9. ... hvis du liker hunder

10. ... hvis du liker katter 

Det forklares at gruppen fra dette øyeblikket må respektere absolutt stillhet, for nå vil mer 
alvorlige setninger bli sagt, og det kan ikke være noen kommentarer. Du kan sette en rolig bak-
grunnsmusikk.

Andre del:

1. ... hvis du er forelsket 

2. ... hvis du noen gang har følt et nederlag i livet ... 

3. ... hvis du allerede har oppnådd noen suksess 

4. ... hvis du noen gang har vært redd ... 

5. ... hvis du noen gang har følt deg ensom

6. ... hvis du noen gang har følt deg usikker 

7. ... hvis du har et formål i livet 

8. ... hvis du elsker deg selv som du er

9. ... hvis du tror at du kan gjøre denne verden til et bedre sted

10. ... hvis du er en fighter

11. ... hvis du gjør det du elsker 

12. ... hvis du noen gang har følt deg veldig lykkelig

13. ... hvis du tror at morgendagen blir en bedre dag
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Aktivitet 2.2.7 Mine topp 10 egenskaper / Hvordan jeg oppfatter meg selv
som en arbeidstaker ...

Syntese- og læringsmål

Deltakeren utfordres til å identifisere egenskapene som definerer dem fra en liste over valg 
og å identifisere deres styrker som profesjonell så vel som hva som kan forbedres.

•  Fremme selvkunnskap
•  Identifiser dine faglige ferdigheter
•  Identifisere personlige, sosiale og profesjonelle aspekter som kan forbedres

Varighet og materiale

Varighet: 1 time
Maskinvare:
•  Aktivitetsark ”Mine ti hovedkarakteristikker” å gi til hver deltaker
•  Aktivitetsark ”Hvordan jeg oppfatter meg selv som arbeidstaker” som skal gis til  

hver deltaker.
•  Blyanter, fargede penner eller kulepenner
Organisering av rommet: Individuelle stoler med et sted å skrive

Gjennomføring av aktiviteten

•  Treneren inviterer deltakerne til å velge fra en liste over personlige, sosiale og profesjonel-
le egenskaper, de de tror de har. De kan velge så mange de vil.

•  Deretter, blant de valgte egenskapene, vil treneren be deltakerne om å velge bare 10 (po-
sitive og / eller negative) som best beskriver dem og å skrive dem på aktivitetsarket. For 
hver karakteristikk må deltakerne gi et eksempel.

•  Treneren kan hjelpe ved å gi eksempler på virkelige situasjoner der denne egenskapen er 
viktig.

•  Da vil treneren gi hver deltaker den siste aktiviteten og be dem tenke på hvordan de opp-
fatter seg selv som arbeidstaker / profesjonell og hva de kan gjøre for å bli enda bedre. 
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Nedenfor er en liste over personlige, sosiale og profesjonelle egenskaper. 
Merk med en [X] de du identifiserer deg med, du kan velge så mange du vil.

Mine egenskaper

   Tilpasningsdyktige

   Aggressiv

   Vennlig

   God lytting

   Teamarbeid

   Ambisiøs

   Forhandler

   Autonom

   Autoritær

   Eventyrer

   Rolig

   Kunne delegere

   Konkurransedyktig

   Selvsikker

   Forvirret

   Samarbeidsvillig

   Modig

   Med en sans for humor

   Observant

   Perfeksjonist

   Pasient

   Lidenskapelig

   Passiv

   Organisert

   Optimistisk

   Idealist

   Glad

   Innovativ

   Streng

   Suggestible

   Uregjerlig

   Uavhengig

   Proaktiv

   Ærbødig

   Selektiv

   Med et åpent sinn

   Overbevisende

   Pessimist

   Krevende

   Målsetting

   Nysgjerrig

   Disiplinert

   Kompetent

   Observatør

   Fleksibel

   Egosentrisk

   Ansvar

   Rimelig

   Engstelig

   Impulsiv

   Vedvarende

   Spontan

   Omgjengelig

   Ærlig

   Kritikk

   Diskret

   Følsom

   Blyg

   Mener du alvor?

   Tolerant

   Skapende

   Entusiastisk

   Emosjonell

   Realistisk

   Forsiktig

   Skremmende

   Involveres

   Utålmodig

   Raus

   Munter
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Ut fra egenskapene du har valgt å beskrive selv, velger du de 10 (positive og/eller negative) du synes 
best beskriver deg. Målet er å beskrive personligheten din når det gjelder holdning og oppførsel. I 
tabellen nedenfor skriver du disse egenskapene i kolonnen til venstre og bruker den høyre kolonnen til 
å illustrere dem med eksempler. 

Mine topp 10 funksjoner

Eksempler: 
» Punktlig 

Jeg er punktlig når jeg setter opp en avtale. Jeg er punktlig når jeg organi-
serer møter. 

» Skapende Jeg har alltid en kreativ løsning når jeg trenger å løse et problem. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Jeg anser meg selv som en god ar-
beider fordi ... Jeg kan bli en bedre arbeider hvis...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sysselsetting er nå en endringsvirkelighet : krav øker Og vårt engasjement i arbeidet avhenger av 
hver enkelt av oss, vår holdning og vår motivasjon.

Hvordan jeg gjør det Se som arbeider...



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

54

Modul 3
Emosjonell Intelligens

Ramme
Å håndtere følelser er en viktig ferdighet i alles liv. Det er betinget av emosjonell intelligens, som inklu-
derer evnen til å gjenkjenne, uttrykke og forstå ens følelser - og andre - og å utøve innflytelse på dem. 
Emosjonell intelligens bestemmer graden av tilfredshet vi får fra vår ytelse på jobb og hjemme. Jo 
mer vi kommer til å forstå oss selv og andre, samt hva og hvorfor vi føler om ting, jo mer er vi i stand 
til å møte ulike situasjoner. Det viktigste er at vi kan fremme det gjennom hele livet. Øvelsene i denne 
bokenvil hjelpe degmed dette. 

Denne modulen tar sikte på å kort forklare hva følelser, stemninger og følelser er, og hvordan de er 
forskjellige. Gjennom øvelser vil du ha muligheten til å bli vant til å gjenkjenne, navngi og uttrykke en 
rekke følelser. Følelser er til stede i alle våre daglige aktiviteter. Vi kan heller ikke se dem berøre dem, 
men de manifesterer seg gjennom vårthumør, eller mer bevisst, våre følelser. Følgende aktiviteter, som 
skal gjøres individuelt eller i en gruppe, vil hjelpe deg å bedre forstå hva følelser er.

Du vil utvikle ferdigheter i å håndtere følelser, samt kunnskap om empatisk atferd. I de delene knyttet 
til emosjonell intelligens og selvsikkerhet, vil du ha muligheten til å se at selvsikkerhet er evnen til å 
uttrykke seg fullt ut i kontakt med andre mennesker. Det betyr å kunne uttrykke direkte, ærlig og fast, 
ens følelser, holdninger, meninger eller ønsker på en måte som respekterer andres følelser, holdninger 
og meninger, samt deres rettigheter og ønsker. Duvil da få muligheten til å praktisere selvsikker atferd, 
selvsikker advokatvirksomhet og håndtere positive og negative følelser. 

Idenne boken vil du finne kunnskap og øvelser som sannsynligvis vil hjelpe deg i mange situasjoner i 
livet ditt, for eksempel å være nærmere andre gjennom empati eller å møte utfordringene i det sosiale 
livet å vite hvordan du kan forsvare deg selv gjennom en bedre forståelse av dine følelser.
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Objectives

Struktur

1. Følelse

•  Kjenn forskjellen mellom følelser, humør og uttrykk
•  Navngi og uttrykke en rekke følelser
•  Vite om empatisk atferd
•   Lære selvsikker atferd, hvordan du forsvarer rettighetene dine på en selvsikker måte.
•   Kunne håndtere positive og negative følelser

1. Bevegelsene
2. Emosjonell intelligens
3. Håndtere følelser – Selvsikkerhet

Aktivitet 3.1.1 Uttrykksikoner spillet

Syntese- og læringsmål

Gjenkjenne og læreå bruke passende tegn på følelser.

Læringsmål
•  Brukdeltakernes daglige erfaringer med bruk av uttrykksikoner i meldinger.
•  Rutvide når og hvordan du bruker de riktige uttrykksikonene til å formidle hva personen 

ønsker.

Varighet og materiale

Varighet: 40 minutter
Materiale: 
•  Un smarttelefon, iPad eller bærbar PC 
•  jhadde trykte uttrykksikoner (valgfritt)
Organisering av rommet: Del deltakerne i 4 grupper.

Gjennomføring av aktiviteten

•  Dennegruppen mottar listen over grunnleggende følelser beskrevet ovenfor i hjulet av 
følelser: glede, selvtillit, frykt, overraskelse, tristhet, avsky, sinne, forventning. 

•  Hver deltaker bytter på å velge en grunnleggende følelse fra listen, resten av gruppen invi-
teres til å velge riktig uttrykksikon på smarttelefonen eller i uttrykksikontabellen. 
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Aktivitet 3.1.2 En sirkel av følelser

Syntese- og læringsmål

Anerkjennelse og læring av bruk av passende følelser.

Læringsmål
•  Bruk deltakernes personlige erfaringer til å presentere passende følelser
•  Jegfornekter og navngir motstridende følelser

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: Ingen
Organisering av rommet: Dele gruppen inn i en sirkel

Gjennomføring av aktiviteten

•  En person går inn i sirkelen og etterligner en følelse, overdrevet og uten å kommentere 
den.

•   Personen utpeker deretter en annen deltaker, som går inn i sirkelen i sin tur, og prøver å 
etterligne motsatte følelser til den første, deretter en annen.

•  Når du forlater en sirkel,skriver hver person ned navnet på følelsene de har tolket.
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Aktivitet 3.1.3 Følelser i livet mitt

Syntese- og læringsmål

Bli oppmerksom på øyeblikkene og hvordan vi føler følelser.

Læringsmål
•  Introduksjon til bevisstheten om ens følelser 
•  Retrospeksjon og navngiving av følelser 
•  Forstå hvorfor følelser føles

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: Ingen
Organisering av rommet: Del deltakerne i grupper på 4.

Gjennomføring av aktiviteten

•  I grupper på 4, diskuter følgende spørsmål: Husker du en situasjon der du følte forskjellige 
følelser i livet ditt? 

•  Etter din mening, hva var årsakene?
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2. Emosjonell intelligens
Aktivitet 3.2.1 Emosjonell bevissthet Meditasjon

Syntese- og læringsmål

Oppfatning av egne følelser, stemninger og følelser.

Læringsmål
•  praktisere oppfatningen av egne følelser, stemninger og følelser

Varighet og materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: 
•  Søskenbarn eller stoleri henhold til tilgjengelighet.
•  Høyttalere 
•  Avslappende bakgrunnsmusikk
Organisering av rommet: På det mest praktiske

Gjennomføring av aktiviteten

•  Be deltakerne om å sitte komfortabelt.
•  Ryggraden skal være rett og lang, og skuldrene skal falle. 
•  Be dem lukke øynene forsiktig, eller, hvis de foretrekker det, bare se fremover og konsen-

trer deg.
•  Gi dem følgende instruksjoner:
•  «Når du sitter her, legg merke til hvor kroppen din er i kontakt: føttene berører bakken, 

kanskje ryggen på veggen ...
•  Kjenn pusten. I løpet av de neste fem pustene, følg hver innånding og utånding, følelse 

eller imagining pusten mellomr og ir ut av kroppen.
•  Nå, skift oppmerksomheten fra pusten til kroppen din, og begynn å sakte feie kroppen din 

fra topp til tå, observere eventuelle opplevelser eller følelser tilstede.
•  Du kan føle mange avdens opplevelser eller følelser i hele kroppen. For denne øvelsen 

velger du enfølelse eller følelsesom du vil fokusere på for øyeblikket.
•  Legg merke til hvilken del av kroppen din denne følelsen er i.
•  Erdenne følelsen storeller liten?
•  Hva er begrensningene? Er konturene skarpe eller myke?
•  Har denne følelsen en farge? Ja, endres fargen eller forblir den samme?
•  Er følelsen tung eller lett?
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•  Er følelsen mobil eller stille?
•  Er følelsen hard eller myk? Er det grovt eller glatt? Hvis du kunne berøre denne følelsen 

med hånden din , hva ville være teksturen?
•  Hvis du måtte giden følelsen eller følelsen et navn, hva ville det være? Kan du identifisere 

det? Kan du gi den en etikett?
•  Hvis et navn på denne følelsen ikke kommer til tankene, er det greit. Vær snill mot deg selv 

og fortsett å observere følelsen i kroppen din med nysgjerrighet og uten dom, til denne 
følelsens natur blir tydeligere for deg.

•  Fortsett å bli kjent med denne følelsen i ytterligere fem minutter eller så. Når du føler at 
du har nådd et tilstrekkelig nivå av komfort og forståelse av denne følelsen, åpne øynene 
forsiktig og bringe oppmerksomheten tilbake til rommet der du er.
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Aktivitet 3.2.2: Introspeksjon

Syntese- og læringsmål

Forstå og bli kjent med egne følelser.

Læringsmål
•  Selvrefleksjon over ens erfaringer

Varighet og materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: 
•  Enf euille av papir 
•  En penn
Organisering av rommet: På det mest praktiske

Gjennomføring av aktiviteten

•  På arket beskriver du opplevelsen av det første trinnet, i så mange detaljer som mulig.
•  Å skrive om din opplevelse av denne følelsen vil tillate deg å bedre forstå det og gjøre deg 

kjent med det.
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Aktivitet 3.2.3 Egypt

Syntese- og læringsmål

Introduser begrepet empati.

Læringsmål
•  Gjenkjenne empati i ulike sosiale situasjoner

Varighet og materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: 
•  En film på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Enløs bladskuff 
•  Markiører 
•  Fiche av elementer av empatisk oppførsel
•  Kort feuilles A og B
Organisering av rommet: Nok plass til å dele deltakerne inn i 4 grupper.

Gjennomføring av aktiviteten

•  Se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Delt inn i grupper på fire personer
•  Bruk tabellen med elementene i ettertrykkelig oppførsel, prøv å finne et eksempel på en 

empatisk setning itabellen A og B.

Elementer av empatisk oppførsel

•  Sette det i perspektiv
•  Ikke-dømmende
•  Anerkjennelseavfølelser påden andre
•  Følelse med hverandre

Tabell A
1. Jeg føler din smerte, min kjære. Jeg har vært der.
2. La meg fortelle deg hva jeg synes du skal gjøre...
3. Pappa vil kjøpe deg en ny!
4. Når følte du deg slik for første gang?
5. Dette er fordi du er egoistisk.
6. Når jeg hører hva du sier, føler jeg meg opprørt...
7. Det er ikke så farlig, for to år siden skjedde det med meg...
8. Uh... , det skjedde slik, Forklarte Peter det annerledes.
9. Rolig, det blir bedre i morgen.
10. Livet er ikke urettferdig; ting vil bli bedre senere...

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


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

62

Tabell B
1. Er det noe jeg kan gjøre for deg i dag?
2. Kan du fortelle meglitt mer?
3. Jeg vil være sikker på at jeg forstår hva du sier. Jeg hører at...
4. Det jeg gjør for å hjelpe deg er...
5. Jeg opplevde et lignende problem nylig, så jeg forstår hva du sier. La meg se hva jeg kan 

gjøre for å hjelpe deg.
6. Jeg er lei for at du går gjennom denne prøvelsen.
7. Oh! Det virker veldig vanskelig
8. Jeg kan forstå at det er vanskelig
9. Jeg kan forestille meg hva du må gjennomgå
10. Mitt hjerte gjør vondt for deg
11. Takk for at du stolte på meg. Det betyr virkelig mye for meg.
12. Jeg vil være sikker på at jeg forstår...
13. Du er modig / sterk / talentfull
14. Hva trenger du akkurat nå?
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Aktivitet 3.2.4 Empatisk lytting

Syntese- og læringsmål

Introduser begrepet empati og empatisk lytting.

Læringsmål
•  Kunne lytte empatisk

Varighet og materiale

Varighet: 30 minutter
Materiale: 
•  Et ark
•  En penn
Organisering av rommet: Frigjør plass til å dele seg inn i små grupper.

Gjennomføring av aktiviteten

•  Finn en partner
•  Still inn en tidtaker på 2 minutter og be partneren din om å snakke om et hvilket som helst 

emne. Ekostet det uten å avbryte det
•  Når stoppeklokken stopper, slutter partneren din å snakke, og du må oppsummere hva de 

sier og hvordan de uttrykkes.
•  Når du er ferdig, kan du diskutere opplevelsen. Hvordan levde du denne opplevelsen? 

Hvordan likte partneren din? 
•  Gjenta øvelsen ved å reversere rollene.
•  Du kan bli overrasket over å oppdage at du prøver å vente på pipetonen før du snakker. 

Denne oppdagelsen kan styrke motivasjonen din til å kontrollere trangen til å snakke. I til-
legg vil det faktum at du samtykker i å oppsummere det du har hørt mest sannsynlig føre 
deg til å være mer oppmerksom på ordene og det generelle uttrykket til samtalepartneren 
din.
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Aktivitet 3.2.5 Positiv kommunikasjon og bruk av I-meldinger

Syntese- og læringsmål

•  Å øve på å bruke positive kommunikasjonsteknikker. 
•  Å anerkjenne verdien av å bruke positiv kommunikasjon når du trener eller støtter jevnal-

drende.
•  Å erkjenne at bruk av positiv kommunikasjon vil bidra til å bygge bedre relasjoner og opp-

nå bedre resultater

Varighet og materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: Regneark for trykt aktivitet
Organisering av rommet: n/a

Løpet av aktiviteten

Veilederen forklarer hvorfor bruk av positiv kommunikasjon er viktig når du øver.
Å bruke et «jeg»-budskap kan hjelpe deg med å si dine bekymringer, følelser og behov på en 
måte som er lettere for lytteren å høre og forstå. Når du er opprørt eller sint, kan du ha proble-
mer med å tydelig uttrykke situasjonen din uten at mottakeren blir defensiv eller diskusjonen 
eskalerer til en konflikt. Hvis du kan uttrykke din erfaring på en måte som ikke angriper, kritise-
rer eller klandrer andre, er det mindre sannsynlig at du provoserer defensivitet og fiendtlighet, 
eller får den andre personen til å stille ut.

Veilederen presenterer de to modellene og demonstrerer bruken av de positive kommunika-
sjonsmetodene med eksempler. 
Aktivitetene kan skrives ut og fullføres som individuelle aktiviteter, eller de kan fullføres 
muntlig med hele gruppen. 

3-dels «I-melding» modell

1. Jeg føler meg... (sett inn følelse ord)
2. når... (fortell hva som forårsaket følelsen, det vil si den objektive hendelsen)
3. Jeg vil... (fortell hva du vil skal skje i stedet).
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4-dels «I-melding» modell (ikkevoldelig kommunikasjonsmodell)

1. «Når you     »
[tilstandsobservasjon sett eller hørt] 

2. «Jeg føler eller tenker  »
[tilstandsfølelse om problemet]

3. «Fordi  »
[tilstandsbehov eller vil]

4. «Jeg foretrekker det   »
 [tilstandspreferanse og resultat av å svare på forespørselen din] 

Et eksempel er:
1.  «Jeg føler meg sint...»  

(Hvordan du føler deg)

2. «om måten du snakket til meg på...» 
(Hva du har den følelsen av – arrangementet)

3. «Fordi det gjorde meg flau foran vennene mine.» 
(Hvorfor du føler det slik)

4. «Jeg foretrekker at vi diskuterer disse tingene privat.» 
(Hva du vil se i stedet)

Aktivitet 1: Endre setninger til «I-meldinger»

Eksempel: 
Kollegaen din kommer på jobb sent hele tiden.
Du kan ha sagt : «Det er så uhøflig av deg å være sen hele tiden. Du ødelegger alles time-
plan.» 
En «I-melding» kan være:
«Når du skal være på jobb kl 20.30, men du ikke kommer inn før 21.00, 
Jeg føler meg frustrert. 
Fordi å være sen betyr at resten av oss ikke kan starte arbeidet vårt i tide. 
Jeg foretrekker at du kommer for å jobbe til avtalt tid.»  
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Vurder følgende utsagn. Hvordan vil du endre dem til «I-meldinger»?  
1. Du gjør meg så sint når du ikke fullfører arbeidet ditt i tide.

 

 

 

2. Folkene i gruppeprogrammet mitt forverrer meg når de snakker hele tiden.

 

 

 

3. Sjefen min frustrerer meg når hun ikke kommuniserer forventningene sine.

 

 

 

4. Sjefen min gjorde meg glad da han komplimenterte rapporten min.

 

 

 

5. Disse traineene gjør meg trist når de ikke rydder opp i arbeidsområdene sine.
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Aktivitet 2: For de tre situasjonene som er oppført nedenfor, tenk på 
hvordan du vil kommuniser positivt:

1. Veilederen din ga deg en dårlig anmeldelse av prestasjonene dine på jobben.  Dette var 
den første indikasjonen du hadde på hvordan du presterte i jobben din.

2. En ansatt du fører tilsyn med, har ofte vært fraværende og forårsaket vanskeligheter for 
resten av teamet.

3. Kollegaen din har åpnet posten din og gått gjennom skrivebordsskuffene dine, i tillegg til 
å si negative ting til andre bak ryggen.
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Aktivitet 3.3.1 Lucrurile pe care le fac greșit – Aktivitet interpersonală

Syntese- og læringsmål

En bedre forståelse av følelser og følelser.

Læringsmål
•  Mellommenneskelig lek (selvkunnskap, økt gruppetillit, gruppeintegrasjon)

Varighet og materiale

Varighet: 30 minutter
Materiale: Ingen
Organisering av rommet: På det mest praktiske

Gjennomføring av aktiviteten

•  Når han sitter i en sirkel,fullfører denne personen følgende setning: «Jeg er dårlig på ..., jeg 
vet virkelig ikke hvordan jeg skal gjøre det .... »

•  Så, i neste runde: «Jeg er god til ..., jeg er veldig flink til ... »
•  På slutten av hver runde utveksler deltakerne sine følelser og følelser.

3. Emosjonell ledelse – Selvsikkerhet
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Aktivitet 3.3.2 Selvsikkerhet i det virkelige liv – Eksempler

Syntese- og læringsmål

Enbedre forståelse av betydningen av selvsikkerhet i hverdagen.

Læringsmål
•  Innføring av selvsikkerhet i virkelige situasjoner

Varighet og materiale

Varighet: 15 minutter
Materiale: Øvelsen f euille
Organisering av rommet: Del deltakerne inn i grupper på 5 personer

Gjennomføring av aktiviteten

•  Del deltakerne inn i grupper på 5 personer
•  På det mottatte arket er det setninger å fullføre. Noen ganger blir du bedt om å lytte til en 

historie, og du har ikke tid til å gjøre det. Prøv å skrive de beste svarene for å forsvare din 
rett til å nekte deres forslag

Regneark

Duhar det travelt, og noen spør deg:
Har du litt tid? Jeg vil gjerne snakke om noe viktig. 

Nei, jeg kan ikke snakke med deg nå, for jeg vil ha 

 

Nei, jeg kan ikke snakke med deg akkurat nå, fordi det er viktig for meg om 

 

Nei, jeg kan ikke snakke med deg nå, for jeg foretrekker
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Nei, jeg kan ikke snakke med deg akkurat nå, fordi jeg valgte å 

 

Nei, jeg kan ikke snakke med deg nå, for jeg skal til

 

Nei, jeg kan ikke snakke med deg nå, for jeg har bestemt meg for å 
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Aktivitet 3.3.3 Selvsikkerhet i det virkelige liv – Ben og Jim

Syntese- og læringsmål

Introduksjon til selvsikkerhet i hverdagslige situasjoner.

Læringsmål
•  Forstå hva selvsikkerhet er basert på situasjoner som kan oppstå i hverdagen.

Varighet og materiale

Varighet: 15 minutter
Materiale: Skrevet historietekst
Organisering av rommet: På det mest praktiske

Gjennomføring av aktiviteten

•  Les historien nedenfor og prøv å svare på spørsmålet: Hva skal Jim si for ikke å fornærme 
vennen sin og være fornøyd med ham? 

•  Deretter skriver du tre selvsikre svar for Ben på arket som er gitt.

Ben og Jims historie

Ben går på jobb. Han ble ansatt nylig og er veldig glad for å endelig ha funnet en jobb. På vei-
en møter han Jim. Jim er en bekjent som Ben snakker medfra tid til annen. Jim virker ikke. 
Det er vakkert, varmt, og solen skinner. Jim liker å chatte mye, og han begynner å snakke om 
hva han gjorde dagen før, men Jim vil ikke høre historien fordi han vil komme til sin nye jobb 
i tide. Jim snakkerog snakker igjen, og det er vanskelig å stoppe ham. Benprøver å si hva han 
hadde:
«Jeg må virkelig gå fordi jeg nettopp startet en ny jobb, ikke vær sint, vær så snill.»
MrJim fortsetterå snakke.
«Jeg må virkelig gå, vær så snill å forstå meg,» sa Jim.
Et så videre...
«Jeg er virkelig lei for det, men jeg har ikke tid».
«Du er ingen god venn,» konkluderte Jim.
Ben skynder seg endelig til jobb, men han føler seg ikke bra, fordi han ikke er sikker på om 
han er i tide. Heldigvis lykkes han. Hjemme fortalte han kjæresten/foreldrene/søsteren/bro-
ren at han har dårlig samvittighet for Jim fordi han ikke ville skade ham, men måtte dra.
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Aktivitet 3.3.4 Uttrykke positive følelser

Syntese- og læringsmål

Hvordan uttrykke positive følelser.

Læringsmål
•  Introduksjon til en selvsikker måte å uttrykke sine egne følelser mot andre mennesker.

Varighet og materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: Ingen
Organisering av rommet: På det mest praktiske

Gjennomføring av aktiviteten

•  Vi vil sitte i en sirkel
•  Hver person må velge to andre mennesker og gjenta denne setningen til hver av dem: Jeg 

liker ... (din øynene, fargen på håret ditt, tonen i stemmen din, etc.).
•  Du bør kommentere basert på dine faktiske følelser om egenskapene til den valgte perso-

nen.
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Aktivitet 3.3.5 Uttrykke negative følelser – stadier av å uttrykke sinne

Syntese- og læringsmål

Hvordan uttrykke negative følelser. Hvordan uttrykke sinne.

Læringsmål
•  Introduksjon på en selvsikker måte for å uttrykke sine egne følelser overfor andre mennes-

ker.

Varighet og materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: Ingen
Organisering av rommet: På det mest praktiske

Gjennomføring av aktiviteten

•  Jeg vil at du skal jobbe i grupper på tre.
•  Personer A og B vil delta i en samtale og person C vil være observatøren.
•  Du kan snakke om et hvilket som helst emne, men person A snakker med person B ved 

hjelp av et uttrykk som person B ikke liker, for eksempel: «Hei mann, hvordan har du det? 
Du vet, mann... etc. Person B prøver å bruke de fire stadiene av selvsikker reaksjon for å 
endre person As oppførsel.

Stadier av sinne uttrykk
Aggressiv: Handlinger for å ødelegge gjenstanden for sinne
Soumis: Undertrykkelse av sinne føltes

Selvsikker: Fokusert på å endre en gitt tilstand av virkeligheten

Stadier av selvsikkert uttrykk for sinne
1. Oppgi informasjon
På dette tidspunktet må du informere personen om at deres oppførsel gjør deg ukomforta-
bel. For eksempel: Jeg er ukomfortabel når du røyker i nærheten av meg. Vær så snill, stopp.

2. Opplev følelser
Hvis det første trinnet ikke førte til en endring i den plagsomme oppførselen,kan du trene 
personen til følelsene dine i denne situasjonen. Som hva:
Slutt å røyke i nærheten av meg, det er veldig irriterende !

3. Bruk av loven på nytt
Hvis det ikke fungerte, kan du appellere til loven for å hjelpe deg med å få atferdsendringen. 
For eksempel: Hvis du ikke slutter å røyke her, kaller jeg å bygge sikkerhet. 

4. Anvendelseav loven
På dette tidspunktet må du handle på din forpliktelse til det tredje trinnet. For eksempel: Du 
røyker fortsatt. Jeg kaller sikkerhet!
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Modul 4
Kommunikasjon

Introduksjon
Kommunikasjon er måten du samhandler med menneskene rundt deg på. Det er måten du deler infor-
masjon, tanker og følelser med andre. Å forbedre kommunikasjonsferdighetene dine og forstå andres 
måter å kommunisere på er viktig for vellykkede samspill i alle aspekter av livet: familie, personlig og 
profesjonell. Å få effektive ferdigheter til å uttrykke deg selv og forstå andres meldinger er avgjørende, 
enten du kommuniserer i en en-til-en-situasjon eller i en gruppe, enten du støtter en person, trener en 
gruppe eller presenterer for et stort publikum.

Mål

Struktur 

Aktivitetene i denne modulen tar sikte på å utvikle effektive kommunikasjonsevner. Du vil lære om å 
være en effektiv avsender, men også en effektiv mottaker. Informasjon om ikke-verbal kommunikasjon, 
lytting, snakk, mellommenneskelig kommunikasjon og bruk av teknologi presenteres i brosjyrer for 
å hjelpe deg med å forstå, forbedre og huske viktige kommunikasjonsevner. Hvert emne er ledsaget 
av regneark og aktiviteter, noe som gir deg muligheten til å øve på å kommunisere med ulike typer 
mennesker og i forskjellige situasjoner. Etter ferdigstillelse vil du ha den teoretiske kunnskapen og de 
praktiske ferdighetene til å bruke effektiv kommunikasjon når du trener, medtrening eller peer support. 
Du vil kunne endre kommunikasjonsteknikkene dine for å levere den mest effektive opplæringen og for 
å gjøre rimelige justeringer for å møte kommunikasjonsbehovene til traineene dine.

Modulen har 6 seksjoner, som kan brukes som helhet eller hvor spesifikke aktiviteter kan velges avhen-
gig av kunnskapsnivået og ferdighetene til deltakerne. 

4.1  Grunnleggende om kommunikasjon 
4.2  Ikke-verbal kommunikasjon
4.3  Effektive lytteferdigheter
4.4  Effektive taleferdigheter
4.5  Effektiv mellommenneskelig kommunikasjon
4.6  Effektiv kommunikasjon ved hjelp av teknologi
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1. Grunnleggende om kommunikasjon

Mål

•  Å forstå målene for kommunikasjon 
•  Å bli bevisst på kommunikasjonstyper og kanaler
•  Å forstå begrepet avsender og mottaker
•  Å bli oppmerksom på kommunikasjonsstiler

Innhold

•  Mål for kommunikasjon
•  Typer og kanaler for kommunikasjon
•  Begrepet avsender-mottaker
•  Kommunikasjonsstiler

Veiledende spørsmål

•  Hva er kommunikasjon?
•  Hvorfor kommuniserer du?
•  Hvordan kommuniserer du?
•  Hvor, når og med hvem kommuniserer du?
•  I din rolle som avsender eller mottaker, hvilke strategier bruker du? Hva er dine behov?
•  Hvorfor er det viktig å forstå din egen og andres kommunikasjonsstil?

Koblede aktiviteter

•  Utdeling 4.1.0 Typer og kanaler for kommunikasjon
•  Aktivitet 4.1.1 Begrepet avsender og mottaker
•  Aktivitet 4.1.2 Kommunikasjonsstil Egenvurdering

Ressurser

•  Merrill, D. &Reid, R. (1981). Personlige stiler og effektiv ytelse: Få stilen din til å fungere for 
deg, Radnor, PA.: Chilton

Varighet

1 time
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Utdeling 4.1.0 Typer og kanaler for kommunikasjon

HVORDAN KOMMUNISERER DU?

Kommunikasjon kan være verbal og/eller ikke-verbal. Hva slags kommunikasjon bruker du og i hvilke 
situasjoner? 

En melding kan overføres gjennom ulike kanaler. Hvilke kommunikasjonskanaler bruker du daglig og 
hvilke sjeldnere?

KOMMUNIKASJON

VOKAL IKKE VOKAL

VERBAL  
KOMMUNIKASJON

Uttalte ord Skrevet ord Tegnspråk,  
finger, tegning

Bruk av stemme 
(skriking, latter), 
Vokale karakte-
ristikker (tone, 
volum, uttrykk)

Ansiktsuttrykk, 
kroppsspråk, 

avstand fra andre, 
Bilder/foto/sym-

boler

IKKE VERBAL  
KOMMUNIKASJON

KOMMUNIKASJONSKANALER

•  Samtale ansikt til 
ansikt

•  Telefonsamtale.
•  Video samtale
•  Talemeldinger

•  E-post
•  Sms
•  Brev
•  Nettprat

For tegnspråk og 
fingerstaving:
•  Samtale ansikt til 

ansikt
•  Video samtale

Samtale ansikt til 
ansikt
•  Telefonsamtale.
•  Video samtale
•  Talemeldinger

•  Samtale ansikt til 
ansikt

For bilder:
•  Sms
•  Pålogget 
•  AAC

VOKAL IKKE VOKAL
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Aktivitet 4.1.1 Begrepet avsender og mottaker 

Syntese & læringsmål
•  Å forstå begrepet avsender og mottaker
•  Å øke bevisstheten om vanskelighetene med å ikke bruke din vanlige kommunikasjonska-

nal og ved å oppleve strategiene som brukes, behovene og følelsene i rollene som avsen-
der og mottaker.

•  Å bli klar over den følelsesmessige og psykologiske effekten knyttet til kommunikasjons-
vansker

Varighet & materiale
Varighet: 15 min (5 min tegning og 10 min diskusjon)
Materiale: 
•  bilde som skal beskrives, 
•  A4-papir, blyant (ett sett for hvert par)
•  tavle, markører
Organisering av rommet: Del inn i par, plasser stolene slik at en person vender mot tavlen / 
skjermen som viser bildet og den andre personen har ryggen til tavlen, slik at de ikke kan se 
bildet. 

Aktivitetsforløp
Personen som beskriver bildet kan bruke bevegelser, ansiktsuttrykk, bevegelser, lyder, men 
kan ikke bruke sin vanlige kommunikasjonskanal (f.eks. snakke, skrive eller signere). 
Personen med ryggen til bildet må tegne det den andre personen viser dem (uten å snakke, 
skrive eller signere).
Personen som sender meldingen kan korrigere partneren sin om nødvendig, men uten ord/
tegn.
Den som tegner kan be om hjelp eller avklaring, men uten ord/tegn.
Tillat 5 ’for tegning.
Stopp øvelsen og la parene se på bildet sitt, slappe av og reflektere over innsatsen.
Be alle deltakerne om å snu seg foran og se på skjermen/tavlen. Be om tilbakemelding om 
opplevelsen. Veiled tilbakemeldingen med følgende spørsmål, diskuter og ta notater på 
tavlen (tillat 10’):
•  Hvordan følte hver person seg?
•  Hvilke strategier ble brukt (av avsenderen / av mottakeren)?
•  Hva var og var ikke nyttig (for avsender / mottaker)?
•  Hva trengte avsender/mottaker?

Topp tips   (hvis deltakeren har synshemming):

Beskriv hvordan du gjør noe uten å bruke ord. For eksempel, hvordan lage en te / kaffe (ha 
relevante redskaper, ingredienser tilgjengelig). Personen som gir instruksjonene kan bare 
bruke lyder og fysisk veiledning - ingen snakking. Den andre personen må utføre aktiviteten.
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Trenernotater for Aktivitet 4.1.1
Følgende er de viktigste temaene som bør inkluderes i tilbakemeldingen. Hvis de ikke er nevnt av del-
takerne, bør treneren trekke oppmerksomhet til disse følelsene / problemene. Hvis deltakerne nevner 
andre relaterte temaer, ta med disse.

Hvordan følte dere begge?

•  Frustrasjon, nederlag
•  Sinne
•  Mangel på tillit
•  Utilstrekkelighet
•  Kanskje resignasjon, som førte til: tilbaketrekning eller isolasjon
•  Kanskje resignasjon på grunn av mangel på positive tilbakemeldinger eller ros
•  Moro

Hva brukte dere begge?

•  Øyekontakt
•  Peker med øynene eller en finger
•  Ansiktsuttrykk
•  Kroppsbevegelser
•  Håndbevegelser
•  Mimikk / skuespill
•  Henvisning til eller bruk av virkelige gjenstander i rommet.

Nevn at mer enn 50% av kommunikasjonen til en gjennomsnittlig høyttaler innebærer slik ikke-verbal 
atferd.

Hva trengte dere begge?

•  Oppmuntring
•  Samarbeid
•  Bekreftelse
•  Organisering av informasjonen i små seksjoner som starter med hovedtemaet i bildet og gir annen 

informasjon rundt den
•  Felles kunnskap om et system av gester eller betydninger
•  Felles erfaringer og felles ordforråd
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Skriv ut eller tegn følgende diagram som plakat og bruk det som referanse i hele modulen.

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

Mottaker

Dekoding Kanal

Koding

Sender
Tilbakemelding

Kontekst
Melding

Melding

Melding

Melding

Kommunikasjonsprosessen
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Aktivitet 4.1.2 Kommunikasjonsstil Egenvurdering

Syntese & læringsmål

•  Å bli oppmerksom på din vanlige kommunikasjonsstil. 
•  Å forstå de forskjellige kommunikasjonsstilene.
•  Å bli bevisst på hvordan stilen din kan oppfattes av andre
•  Å tenke på hvordan du kan kommunisere mer effektivt med en bestemt kommunikasjons-

stil

Varighet & materiale

Varighet: 20 min (10 min for å fylle ut spørreskjemaet og 10 min diskusjon)
Materiale: 
•  trykt spørreskjema 
•  diagrammet for kommunikasjonsstil 
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp

Hver deltaker svarer på spørreskjemaet på egen hånd. 
Etter ferdigstillelse må du ikke avsløre resultater. Unngå å merke deltakerne som å ha en 
bestemt stil. Bruk diagrammet til å forklare de to dimensjonene (selvsikkerhetsnivået og 
følelsesnivået) og hvordan disse kan endres avhengig av situasjonen. Fokuser på hvordan 
stiler påvirker hverandre.
Led diskusjonen med følgende spørsmål:
•  Hvorfor er det viktig å være klar over dine egne kommunikasjonsstiler? 
•  Hvorfor er det viktig å være oppmerksom på andres kommunikasjonsstiler? 
•  Hvordan kan du tilpasse stilen din når du kjenner vanskelighetene med en bestemt stil? 

F.eks. når noen er mindre selvsikker, er for snakkesalig, for sjefete? 

Topp tips   (hvis deltakeren har synshemming):

Treneren kan lese spørsmålene hvis noen har visuelle eller leseferdighetsproblemer. 
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ANALYTISKE PÅDRIVERE

UTTRYKKSFULLEVENNLIGE

Mindre mottakelige
Oppgaveorienterte 

Mer mottakelige
Forholdsorientert

Mindre tydelige
Tregere

Mer tydelige 
Raskere

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-an
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-an
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Egenvurdering av kommunikasjonsstil
Hva er din stil?

Vurder hvert av følgende spørsmål separat, og sett ring rundt den ene bokstaven (a, b, c eller d) som 
tilsvarer beskrivelsen som passer best for deg. Hvis du har problemer med å velge bare ett svar, spør 
deg selv hvilket svar, på jobben, ville være det mest naturlige eller sannsynlig for deg å gjøre.
Det er ingen riktige eller gale svar, så baser svaret ditt på hvordan du er i dag, ikke hvordan du tror du 
burde være eller ønsker å være i fremtiden. Sett ring rundt svaret du er mest enig i.

1. Når du snakker med en kollega ...
a. Jeg opprettholder øyekontakt hele tiden.
b. Jeg veksler mellom å se på personen og se ned.
c. Jeg ser meg rundt i rommet mesteparten av tiden.
d. Jeg prøver å opprettholde øyekontakt, men ser bort fra tid til annen.

2. Hvis jeg har en viktig beslutning å ta ...
a. Jeg tenker helt gjennom det før jeg bestemmer meg.
b. Jeg går med magefølelsen.
c. Jeg vurderer hvilken innvirkning det vil ha på andre mennesker før jeg bestemmer meg.
d. Jeg kjører den av noen hvis mening jeg respekterer før jeg bestemmer meg.

3. Arbeidsområdet mitt har for det meste ...
a. Familiebilder og sentimentale gjenstander vises.
b. Inspirerende plakater, priser og kunst vises.
c. Grafer og diagrammer vises.
d. Kalendere og prosjektskisser vises.

4. Hvis jeg har en konflikt med en medarbeider ...
a. Jeg prøver å hjelpe situasjonen sammen ved å fokusere på det positive.
b. Jeg forholder meg rolig og prøver å forstå årsaken til konflikten.
c. Jeg prøver å unngå å diskutere problemet som forårsaker konflikten.
d. Jeg konfronterer det med en gang slik at det kan løses så snart som mulig.

5. Når jeg snakker i telefonen på jobben ...
a. Jeg holder samtalen fokusert på formålet med samtalen.
b. Jeg bruker noen minutter på å chatte før jeg setter i gang.
c. Jeg har ingen hastverk med å gå av telefonen og har ikke noe imot å chatte om personlige ting, 

været og så videre.
d. Jeg prøver å holde samtalen så kort som mulig.
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6. Hvis en kollega er opprørt ...
a. Jeg spør om jeg kan gjøre noe for å hjelpe.
b. Jeg lar ham være i fred fordi jeg ikke vil forstyrre privatlivet hans.
c. Jeg prøver å muntre ham opp og hjelpe ham til å se den lyse siden.
d. Jeg føler meg ukomfortabel og håper han kommer over det snart.

7. Når jeg deltar på møter på jobben ...
a. Jeg lener meg tilbake og tenker på hva som blir sagt før jeg gir min mening.
b. Jeg legger alle kortene på bordet så min mening er godt kjent.
c. Jeg uttrykker min mening entusiastisk, men lytter også til andres ideer.
d. Jeg prøver å støtte ideene til de andre menneskene i møtet.

8. Når jeg lager en presentasjon foran en gruppe ...
a. Jeg er underholdende og ofte humoristisk.
b. Jeg er klar og konsis.
c. Jeg snakker relativt lavt.
d. Jeg er direkte, spesifikk og noen ganger høylytt.

9. Når en medarbeider forklarer et problem for meg ...
a. Jeg prøver å forstå og føle empati med hvordan hun har det.
b. Jeg ser etter de spesifikke fakta knyttet til situasjonen.
c. Jeg lytter nøye etter hovedproblemet, slik at jeg kan finne en løsning.
d. Jeg bruker kroppsspråket og tonefallet mitt for å vise henne at jeg forstår.

10. Når jeg deltar på treningsprogrammer eller presentasjoner ...
a. Jeg kjeder meg hvis personen beveger seg for sakte.
b. Jeg prøver å støtte taleren, og vite hvor vanskelig jobben er.
c. Jeg vil at det skal være underholdende så vel som informativt.
d. Jeg ser etter logikken bak det taleren sier.

11. Når jeg vil få poenget mitt over til kolleger ...
a. Jeg lytter til deres synspunkt først og uttrykker deretter ideene mine forsiktig.
b. Jeg sier sterkt min mening slik at de vet hvor jeg står.
c. Jeg prøver å overtale dem uten å være for kraftig.
d. Jeg forklarer tankegangen og logikken bak det jeg sier.

12. Når jeg kommer for sent til et møte eller en avtale ...
a. Jeg får ikke panikk, men ringer på forhånd for å si at jeg kommer noen minutter for sent.
b. Jeg føler meg dårlig om å holde den andre personen venter.
c. Jeg blir veldig opprørt og skynder meg å komme dit så snart som mulig.
d. Jeg beklager voldsomt når jeg ankommer.
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13. Jeg satte mål og mål på jobben som ...
a. Jeg tror jeg realistisk kan oppnå.
b. Jeg føler er utfordrende og ville være spennende å oppnå.
c. Jeg trenger å oppnå som en del av et større mål.
d. Vil få meg til å føle meg bra når jeg oppnår dem.

14. Når du forklarer et problem til en medarbeider som jeg trenger hjelp fra ...
a. Jeg forklarer problemet så detaljert som mulig.
b. Noen ganger overdriver jeg for å få frem poenget mitt.
c. Jeg prøver å forklare hvordan problemet får meg til å føle.
d. Jeg forklarer hvordan jeg vil at problemet skal løses.

15. Hvis kolleger kommer for sent til et møte med meg ...
a. Jeg holder meg opptatt ved å ringe eller jobbe til de kommer.
b. Jeg antar at de ble forsinket litt og ikke blir opprørt.
c. Jeg ringer for å forsikre meg om at jeg har riktig informasjon (dato, klokkeslett og så videre).
d. Jeg blir opprørt over at personen kaster bort tiden min.

16. Når jeg er bak på et prosjekt og føler meg presset til å få det gjort ...
a. Jeg lager en liste over alt jeg trenger å gjøre, i hvilken rekkefølge, etter når.
b. Jeg blokkerer alt annet og fokuserer 100 prosent på arbeidet jeg må gjøre.
c. Jeg blir engstelig og har vanskelig for å fokusere på arbeidet mitt.
d. Jeg setter en dato for å få prosjektet gjort av og gå for det.

17. Når jeg føler meg verbalt angrepet av en medarbeider ...
a. Jeg ber henne om å stoppe det.
b. Jeg føler meg såret, men sier vanligvis ikke noe om det til henne.
c. Jeg ignorerer hennes sinne og prøver å fokusere på fakta i situasjonen.
d. Jeg lar henne få vite i sterke ordelag at 1 ikke liker oppførselen hennes.

18. Når jeg ser en medarbeider som jeg liker og ikke har sett nylig ...
a. Jeg gir ham en vennlig klem.
b. Jeg hilser på ham, men håndhilser ikke på ham.
c. Jeg gir ham et fast, men raskt håndtrykk.
d. Jeg gir ham et entusiastisk håndtrykk som varer en liten stund.
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Total sjåfør poengsum ____________   Total analytisk poengsum ____________

Total elskverdig poengsum ___________ Total uttrykksfull poengsum ____________

Skåring av spørreskjemaet

Overfør svarene dine fra spørreskjemaet til poengskjemaet ved å sirkle a, b, c eller d igjen. Tell deretter 
opp antall ganger du sirklet rundt hver stil og skriv totalpoengsummen nederst i scoringsskjemaet. 
Du vil score deg selv på fire spesifikke stiler: Sjåfør, Uttrykksfull, Elskverdig og Analytisk. Stilen med 
høyest poengsum er din primære kommunikasjonsstil.

1
a. Sjåfør
b. Elskverdig
c. Analytisk
d. Uttrykksfull

7
a. Analytisk
b. Sjåfør
c. Uttrykksfull
d. Elskverdig

13
a. Analytisk
b. Uttrykksfull
c. Sjåfør
d. Elskverdig

2
a. Analytisk
b. Sjåfør
c. Elskverdig
d. Uttrykksfull

8
a. Uttrykksfull
b. Analytisk
c. Elskverdig
d. Sjåfør

14
a. Analytisk
b. Uttrykksfull
c. Elskverdig
d. Sjåfør

3
a. Elskverdig
b. Uttrykksfull
c. Analytisk
d. Sjåfør

9
a. Elskverdig
b. Analytisk
c. Sjåfør
d. Uttrykksfull

15
a. Uttrykksfull
b. Elskverdig
c. Analytisk
d. Sjåfør

4
a. Uttrykksfull
b. Elskverdig
c. Analytisk
d. Sjåfør

10
a. Sjåfør
b. Elskverdig
c. Uttrykksfull
d. Analytisk

16
a. Analytisk
b. Sjåfør
c. Elskverdig
d. Uttrykksfull

5
a. Sjåfør
b. Uttrykksfull
c. Elskverdig
d. Analytisk

11
a. Elskverdig
b. Sjåfør
c. Uttrykksfull
d. Analytisk

17
a. Sjåfør
b. Elskverdig
c. Analytisk
d. Uttrykksfull

6
a. Elskverdig
b. Analytisk
c. Uttrykksfull
d. Sjåfør

12
a. Analytisk
b. Elskverdig
c. Sjåfør
d. Uttrykksfull

18
a. Elskverdig
b. Analytisk
c. Sjåfør
d. Uttrykksfull
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Etter å ha scoret svarene dine, vil du legge merke til at du ikke bare er en stil, og det er heller ingen 
andre. Det er viktig å ikke merke noen som en bestemt stil fordi vi alle er forskjellige og komplekse, slik 
at ingen passer inn i en boks. Dette verktøyet, som med andre verktøy, er ment å være en guide og å 
gi ideer, men den beste læringen er gjennom prøving, feiling, refleksjon og å prøve igjen. Du må lære å 
justere kommunikasjonsstilen din i henhold til den andre personens stil.

De fire begrepene (Driver, Expressive, Amiable og Analytical) ble opprinnelig laget av Dr. David Merrill, 
grunnlegger av Tracom Consulting Group. 

Kommunika-
sjonsstil Styrker Potensielle svakheter 

Analytisk Tenkning
Grundig
Disiplinert

Ekskluderer følelser fra beslutninger
Går for langt; Perfeksjonist
For stiv eller krevende på seg selv og 
andre

Elskverdig Støttende
Pasient
Diplomatisk

Har en tendens til å samsvare med 
andres ønsker
Ingen tidsgrenser; Ting blir ikke gjort
Ikke selvsikker eller direktiv

Sjåfør Uavhengig
Avgjørende
Bestemt

Vanskeligheter med å samarbeide med 
andre
Tar ikke hensyn til andres perspektiv
Dominerende; For fokusert på å gjøre 
det ”på min måte”

Uttrykksfull God kommunikator
Entusiastisk
Fantasifull

Snakker for mye
Kommer på for sterk
Drømmer; Urealistisk
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2. Ikke-verbal kommunikasjon

Mål

•  Å forstå viktigheten av kroppsspråk
•  Å forstå betydningen av vokale egenskaper

Innhold

•  Kroppsspråk
•  Vokale egenskaper

Veiledende spørsmål

•  Hva er de forskjellige typene kroppsspråk?
•  Hva forteller lytterens kroppsspråk deg?
•  Hvordan kan du bruke kroppsspråket ditt mer effektivt?
•  Hva er vokale egenskaper?
•  Hvordan kan du endre dine vokale egenskaper når du snakker for å være en mer effektiv 

kommunikator?

Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 4.2.1 Identifisere og tolke kroppsspråk 
•  Aktivitet 4.2.2 Ansiktsuttrykk
•  Aktivitet 4.2.3 Rollespill i kroppsspråk
•  Aktivitet 4.2.4 Vokale egenskaper
•  Aktivitet 4.2.5 Rygg mot rygg &ansikt til ansikt
•  Regneark 4.2.6 Ikke-verbal kommunikasjon - Ting å huske på om andre og meg selv

Ressurser

•  Kierman, C., Reid, B. &Goldbart, J., (1987). Grunnlag for kommunikasjon og språk. Man-
chester University Press

Varighet

Minimum 1 time
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Aktivitet 4.2.1 Identifisere og tolke kroppsspråk

Syntese & læringsmål

•  Å øve på å identifisere og tolke kroppsspråk
•  Å bli klar over behovet for å observere kroppsspråk nøye

Varighet & materiale

Varighet: 15 minutter
Materiale: 
•  Liste over demonstrasjonseksempler
•  2 videoer å velge mellom

  o Venner eller
  o Seinfeld

•  Penn og papir for å dokumentere observasjoner
Organisering av rommet: Alle deltakere bør ha god oversikt over treneren og skjermen 

Aktivitetsforløp

1. Treneren viserhvert av eksemplene på kroppsspråkdemonstrasjon.
2. Gruppen gjetter de mulige betydningene for hver enkelt. 
3. Treneren fremhever det faktum at kroppsspråk er subjektivt, kulturspesifikt 

og kan bety forskjellige ting i forskjellige situasjoner. 

1. Gruppen bestemmer hvilken av de to videoene de skal se.
2. Se omtrent 3 minutter av videoen med volumet av
3. Mens du ser på programmet uten volum, identifiser de forskjellige ikke-ver-

bale handlingene.  Skriv ned den ikke-verbale atferden som er sett og den 
mulige betydningen eller meldingen de formidler (spesielt følelsene som 
uttrykkes). 

4. Diskuter hva du observerte. (Det kan være nyttig å se segmentene igjen, 
pause hver gang for å diskutere)

 Veiledende spørsmål:
•  Hvor viktig tror du de ikke-verbale meldingene er for å hjelpe deg med å nyte programmet 

og forstå hva som foregikk?
•  Hvilke følelser ble uttrykt gjennom ikke-verbal kommunikasjon?
•  Observerte du noen forvirrende ikke-verbale meldinger?
•  Hva var noen av vanskelighetene med denne aktiviteten?
•  Hva kan du gjøre for å være mer oppmerksom på ikke-verbale meldinger?
•  Trodde alle at det ikke-verbale budskapet betydde det samme?
•  Er ikke-verbale meldinger alltid åpenbare i det virkelige liv?

DEL 1

DEL 2

https://www.youtube.com/watch?v=kIraDqpZr5M
https://www.youtube.com/watch?v=zO-cWNQa90g
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Grafikk lastet ned fra  
https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620

Demonstrasjon eksempler Aktivitet 4.2.1
Kroppsspråk som kan tolkes på ulike måter

•  Hvile hodet på håndflatene (kan bety skuffelse, sinne eller kjedsomhet)
•  Krysse armene foran brystet (kan bety defensiveness eller å være kald)
•  Smiler (kan bety lykke eller tilfredshet, men kan også bety angst, eller kan brukes til å maskere forvir-

ring)
•  Scowling eller frowning (kan bety misnøye eller frustrasjon eller konsentrasjon)
•  En knyttet neve (kan indikere sinne i noen situasjoner eller solidaritet i andre)
•  Invadere noens personlige plass (kan sende en melding om fiendtlighet, men kan også bety spen-

ning for noen mennesker)
•  Et flatt ansiktsuttrykk (kan bety uinteresse, kjedsomhet eller hån, men det kan bare være noens stan-

dard ansikt). Generelt kan ansiktsuttrykk vise forskjellige typer følelser og kan brukes forskjellig av 
forskjellige mennesker. Ikke alle mennesker har åpenbare ansiktsuttrykk. 

•  Den ”ok” gest (kan brukes til å bety ”ok” eller ”greit.” I noen deler av Europa brukes imidlertid det 
samme signalet til å antyde at du ikke er noe. I noen søramerikanske land er symbolet faktisk en 
vulgær gest. 

•  Noen flere håndbevegelser kan sees nedenfor:

https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620
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Aktivitet 4.2.2 Ansiktsuttrykk

Syntese & læringsmål

•  For å gjenkjenne de 6 grunnleggende ansiktsuttrykkene
•  Å bli oppmerksom på andre ansiktsuttrykk

Varighet & materiale

Varighet: 15 min
Materiale: 
•  Utdeling med de 6 grunnleggende ansiktsuttrykkene
•  Brosjyrer med ekstra ansiktsuttrykk
•  Utklipp av de trykte ansiktsuttrykkene
Organisering av rommet: For rollespillet sitter deltakerne i grupper på tre.

Aktivitetsforløp

FORBEREDELSE
1. Vis siden med alle de 6 grunnleggende følelsene 
2. Les følgende setninger og be deltakerne velge riktig ansiktsuttrykk:
•  I går kveld vant jeg 200.000 euro ved å spille lotto.
•  På vei til programmet i dag gikk jeg i en haug med hundebæsj.
•  Mine medisinske undersøkelsesresultater var ikke gode. Jeg må kanskje på sykehus.
•  Min beste venn flytter til en annen by, og jeg vil ikke kunne se ham.
•  Du renset bilen min! Tusen takk.
•  Jeg kan ikke tro at du rev genseren jeg lånte deg.  
3. Forklar at dette er de mest brukte uttrykkene og lett gjenkjennelige på tvers av kulturer. 

Det er mange flere ansiktsuttrykk vi kan lage for å vise hvordan vi føler oss. Vis de 2 si-
dene med de ekstra ansiktsuttrykkene. Fremhev at du må ta hensyn til folks ansikter for 
å se deres reaksjon, og noen ganger er det kanskje ikke så overdrevet. Du må også være 
klar over hvordan ansiktet ditt ser ut for andre.
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ROLLESPILL
Skjema grupper på 3. Hver tar på seg rollen som avsender, mottaker og observatør. SENDER 
snakker om et emne av interesse for dem (f.eks. drømmejobben, en favorittferie, en film de 
så). RECEIVER får 2 kort med ansiktsuttrykk. De må lytte til avsenderen og vise hvert av de 
to ansiktsuttrykkene på kortene, vekslende mellom de to. 
OBSERVER tar til etterretning hvordan AVSENDERen reagerer. AVSENDERen snakker i 2 
minutter.
Gruppene rapporterer tilbake til alle
•  Hvordan følte SENDER seg?
•  Hvor vanskelig var det for mottakeren å reagere upassende?
•  Hva la OBSERVER merke til? Hvordan påvirket feil ansiktsuttrykk avsenderen?

Topp tips   

For en mindre visuell versjon av aktiviteten mottakeren kan lage upassende lyder (f.eks aah! 
ooh! hmmhmm! etc.)
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SEKS GRUNNLEGGENNDE UTTRYKK
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Ekstra ansiktsuttrykk (1 av 2)
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Ekstra ansiktsuttrykk (2 av 2)
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Aktivitet 4.2.3 Rollespill i kroppsspråk

Syntese & læringsmål

•  Å oppleve effekten kroppsspråk har på flyten i en samtale.
•  Å være bevisst på kroppsspråket ditt både som avsender og mottaker

Varighet & materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: papir og penn for OBSERVER
Organisering av rommet: deltakerne sitter i grupper på tre

Aktivitetsforløp

Rollespill i grupper på 3 (to personer som chatter og en observatør). 
En person er avsenderen og snakker om deres favorittferie, den andre personen er mottake-
ren. AVSENDERen skal snakke i 2 minutter.
AVSENDER eller MOTTAKER i hver gruppe spiller ut ett av følgende scenarier. OBSERVER 
legger merke til atferd og reaksjoner.
Bytt roller slik at alle har en sjanse til å rollespille avsender eller mottaker.

SCENARIO 1: MOTTAKEREN sitter med armene krysset over brystet, hodet vippet ned og 
tapper fingrene raskt på armen.

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIO 2: MOTTAKEREN svaier frem og tilbake i stolen, hendene skifter stilling og leker 
med håret mens AVSENDERen snakker om ferien.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIO 3: AVSENDEREN lener seg tilbake i stolen. SENDER smiler og bruker arm- og 
håndbevegelser for å beskrive ferien.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIO 4: AVSENDEREN sitter med kryssede ben som spretter raskt opp og ned. De ser 
på vinduet/døren eller noe annet i rommet.

Før du bytter roller, rapporterer hver gruppe tilbake til hele gruppen:
Hvordan følte mottakeren seg?
Hvordan følte SENDER seg?
Hva la OBSERVER merke til?
Veiledende spørsmål
Hvorfor er det viktig å være oppmerksom på kroppsspråket vårt både som avsender og mot-
taker?
Hvordan kan vi bruke tilbakemeldingene vi får fra den andres kroppsspråk?
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Aktivitet 4.2.4  Vokale egenskaper 

Syntese & læringsmål

•  Å demonstrere hvordan variasjoner i vokale egenskaper endrer betydningen av meldingen.
•  Å øve på å variere tonefallet, volumet og vektleggingen for å se hvordan meningen endres 
•  Å bli bevisst på hvordan man bruker vokale egenskaper effektivt
•  Å demonstrere hvordan vekten du legger på bestemte ord i en setning trekker lytterens 

oppmerksomhet og endrer betydningen

Varighet & materiale

Varighet: 10 min
Materiale: Lister med setningene
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp

Øvelse 1: Be om en annen frivillig til å si hver setning. Hver gang spesifisere hvilken vokal 
karakteristisk eller ikke-verbal element de skal endre. Hvordan endres betydningen i hvert 
tilfelle?

1. «Jeg vil ha et stykke pizza.» 
(1. flat tone, 2. skriking, 3. med og uten kroppsspråk, 4. raskt 5. sakte)

2. «Jeg beklager. Jeg mistet telefonen din og skjermen sprakk.» 
 (1. lattermild tone, 2. unnskyldende tone, 3. defensivt kroppsspråk, 4. med mange 
pauser)

3. «Ser ut som du synes det er vanskelig. Vil du at jeg skal hjelpe?»  
(1. raskt 2. sakte, 3. roper 4. mykt 5. med en irritert tone, 5. med en sympatisk tone).

Drøft hvordan hver mottaker i hvert av eksemplene kan ha kommet til en annen konklusjon. 
Ofte er den mest åpenbare konklusjonen kanskje ikke den rette. Du må vurdere konteksten 
for samspillet i hvert tilfelle. For eksempel kan noen høres irritert ut, men de er kanskje ikke 
irritert på deg.
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Øvelse 2:, Treneren sier følgende setninger som understreker ordet i fet skrift hver gang og gir 
forklaringen på hver setnings mulige betydning:

LEGG VEKT PÅ FET ORD

Jeg fortalte ikke Peter at du var nervøs.
Jeg fortalte ikke Peter at du var nervøs.  
Jeg fortalte ikke Peter at du var nervøs.  
Jeg fortalte ikke Peter at du var nervøs.  
Jeg fortalte ikke Peter at du var nervøs.  
Jeg fortalte ikke Peter at du var nervøs.  
Jeg fortalte ikke Peter at du var nervøs.    

MULIG BETYDNING

(Noen andre fortalte Peter at du var nervøs)
(Dette skjedde ikke)
(Jeg sa det ikke, men jeg kan ha antydet det)
(Nei, men jeg kan ha fortalt Mary eller John)
(Jeg snakket om noen andre)
(Jeg fortalte ham at du fortsatt er nervøs)
(Jeg fortalte ham at du blir gal av frykt)

Skriv følgende setning på tavlen og be hver deltaker om å si setningen og legge vekt på et an-
net ord hver gang. Deltakerne skal tolke hvordan betydningen endres for hver setning.

Jeg sa ikke at han lånte boken min.
Jeg sa ikke at han lånte boken min.
Jeg sa ikke at han lånte boken min.
Jeg sa ikke at han lånte boken min.
Jeg sa ikke at han lånte boken min.
Jeg sa ikke at han lånte boken min.
Jeg sa ikke at han lånte boken min.

I begge de ovennevnte øvelsesøvelsene kan vi se at selv når ordene er de samme, endres 
betydningen avhengig av vokalegenskapene. Diskuter hvordan måten vi presenterer et tema på 
kan påvirke trainees forståelse og hva som kan være mulige konsekvenser.
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Aktivitet 4.2.5 Rygg mot rygg & ansikt til ansikt

Syntese & læringsmål

•  Å bli klar over betydningen formidlet gjennom vokale egenskaper.
•  Å gjenkjenne viktigheten av ansiktsuttrykk og kroppsspråk.
•  Å bli klar over behovet for å observere kroppsspråk nøye.

Varighet & materiale

Varighet: 10 min
Materiale: –
Organisering av rommet: Deltakerne sitter i par med god plass mellom andre par.

Aktivitetsforløp – (steg for steg med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

•  Bestem deg for et emne å snakke om. Det bør være noe du virkelig brenner for (f.eks hob-
by, sport, en spennende film)

•  Ha en samtale der du sitter rygg mot rygg i 2 minutter (for online trening, slå av kamerae-
ne).

•  Snu deg rundt, møt hverandre og fortsett å ha samtalen i ytterligere 2 minutter
•  Legg merke til hvordan du følte deg i hver av de to situasjonene.

Veiledende spørsmål:
•  Når du hadde ryggen vendt, påvirket mangel på ikke-verbal kommunikasjon din evne til å 

kommunisere med den andre personen? I så fall hvordan?
•  Hvilke følelser opplevde du da du kommuniserte med ryggen snudd?
•  Hvor viktig var talerens vokale egenskaper når du ikke kunne se kroppen og ansiktet de-

res?
•  Har kommunikasjon ansikt til ansikt forbedret din evne til å kommunisere og forstå den 

andres følelser? I så fall hvordan?
•  Hvordan kan du øke bevisstheten din om ikke-verbale meldinger du ikke mener å sende?
•  Hvordan kan du være klar over hvordan vi kan feiltolke andres ikke-verbale meldinger?
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Oppgaveark 4.2.6 Ikke-verbal kommunikasjon 
Ting å huske på om andre og meg selv

I venstre kolonne er det forslag om hva som vanligvis oppfattes som god ikke-verbal kommunikasjon. 
Husk at disse ikke alltid er passende i visse situasjoner eller for visse kulturer. 
I høyre kolonne kan du notere hva som passer deg å gjøre når du kommuniserer med noen. Avhengig av 
vanskelighetene du måtte ha, kan du også skrive hva du vil prøve å gjøre for å forbedre din ikke-verbale 
kommunikasjon.

Ikke-verbal kommunikasjon:
Forslag og variasjoner

Hva passer meg & hva vil jeg prø-
ve å gjøre mer eller mindre av ....

Kroppsholdning: Å sitte med ryggen rett opp 
mot stolen eller lene seg litt fremover formidler 
engasjement.
Hvis du slapper av på grunn av kronisk sykdom 
eller fysiske restriksjoner, bytt til en mer støtten-
de stol, bruk puter for å støtte kroppen din eller 
foreslå å sitte ved et bord. La den andre perso-
nen få vite det.
Hvis du stokker når du står, finn et sted å sitte.

Bruk av håndbevegelser og armbevegelser kan 
projisere en dynamisk tilstedeværelse.
Hvis du ikke bruker håndbevegelser og armbeve-
gelser, er det greit.
Hvis du bruker overdreven armbevegelser eller 
har ufrivillige bevegelser, kan du prøve å legge 
hendene i lommene eller klemme hendene 
sammen på fanget eller på bordet.
Finger peker i noens ansikt kan betraktes ag-
gressiv / uhøflig.
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Hold hendene på fanget hvis du sitter og arme-
ne åpne, nær kroppen din hvis du står.
Hvis du fikler med hår, negler eller andre gjen-
stander for å hjelpe deg med å slappe av eller 
holde fokus, er det greit.
Unngå å fikle med deler av ansiktet ditt, da dette 
er uhygienisk.
Folding armene over brystet eller plassere 
hendene på hoftene kan formidle defensiveness 
eller aggressivitet.

Respekter hvor mye personlig plass som kom-
munikasjonspartnerne dine foretrekker. 
Hvis du står / sitter for nær noen, invaderer du 
deres personlige plass, og det kan få dem til å 
føle seg ukomfortable. Juster avstanden avhen-
gig av din kjennskap til personen.

Håndtrykk når du møter mennesker.
Hvis en situasjon krever et håndtrykk, så gjør det 
fast, men ikke for hardt.
Husk at et uventet håndtrykk kan gjøre noen men-
nesker svært ukomfortable. 

Øyekontakt er ønskelig, men også en personlig 
sak.
Noen mennesker kan unngå øyekontakt, mens 
andre kan stirre eller gjøre piercing øyekontakt. 
Hvis du sliter med øyekontakt, kan du se på folks 
munn i stedet slik at den etterligner øyekontakt, 
men ikke gjør deg eller den andre personen 
ukomfortabel.

I en gruppesituasjon, skift øyekontakt mellom 
de tilstedeværende.
Hvis du synes dette er vanskelig, kan du bare se 
på en person (men husk deres behov). Du kan se 
mest på et punkt på baksiden av rommet, se på 
notatene dine og bare se på menneskene nå og 
da.
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Animerte ansiktsuttrykk og hodebevegelser kan 
projisere en dynamisk tilstedeværelse.
Å smile kan tolkes som positive tilbakemeldinger, 
men du trenger ikke å smile hele tiden. 
Unngå å le når meldinger er alvorlige, men husk at 
noen mennesker kan le nervøst. Hvis du generelt 
har et flatt ansiktsuttrykk, kan du prøve å nikke nå 
og da for å formidle interesse / forståelse. Hold 
kjeven og leppene avslappet. Ta dype åndedrag.

Moduler vokaltonen og volumet for å uttrykke 
entusiasme og punktere viktige punkter.
Noen mennesker snakker med en monoton stem-
me, så modulering kan være vanskelig.
Noen mennesker kan ha en høy stemme fordi de 
er nervøse. Juster volumet (unngå roping eller 
hvisking) avhengig av situasjon/kontekst. Pust og 
avslapning bidrar til å få tonen i stemmen riktig. 
Det er viktig å snakke sakte og med en fast, mo-
derat høy stemme.

Trenerens notater:

Dette kan være en mulighet til å referere til avsløring. Hvis noen vet at deres stemme eller kroppsspråk 
ikke er kongruent med det de vil projisere, kan de bestemme at det er bedre å avsløre. For eksempel: 

«Jeg har en monoton tone fordi jeg er autistisk, og dette er en egenskap mange, men ikke alle mennes-
ker med autisme har» eller 
«Jeg har ufrivillige tics på grunn av Tourettes syndrom, og jeg fikler fordi dette hjelper meg å holde fo-
kus» eller
«Jeg synes det er vanskelig å sitte rett opp i stolen min på grunn av skoliose, men ikke bekymre deg, jeg 
hører på deg» 



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

103

3. Effektive lytteferdigheter

Mål

•  Å forstå forskjellen mellom å lytte og høre
•  Å forstå viktigheten av aktiv lytting
•  Å utvikle aktive lytteferdigheter
•  Å forstå barrierene for effektiv lytting

Innhold

•  Lytting
•  Aktiv lytting (ikke-verbale tegn &verbale ferdigheter)
•  Barrierer for effektiv lytting

Veiledende spørsmål

•  Hva er forskjellen mellom hørsel, lytting og aktiv lytting?
•  Hva er noen ikke-verbale tegn på at noen lytter / ikke lytter?
•  Hvorfor er det viktig å bruke aktive tegn på verbal og ikke-verbal lytting?
•  Hvordan påvirker disse flyten i en samtale?
•  Hva kan skje med en samtale når en av partnerne ikke lytter aktivt?

Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 4.3.1 Repeater-historien
•  Regneark 4.3.2 Skille mellom gode og dårlige lytteferdigheter
•  Aktivitet 4.3.3 Slutt å lytte
•  Aktivitet 4.3.4 Lytting i hele kroppen
•  Utdeling 4.3.5 Lytting i hele kroppen 
•  Utdeling 4.3.6 RASA Aktiv lytting
•  Aktivitet 4.3.7 Aktiv lytting - Rollespill
•  Utdeling 4.3.8 Verbale ferdigheter for aktiv lytting
•  Aktivitet 4.3.9 Bare hør!
•  Utdeling 4.3.10 Hva du bør og ikke bør gjøre for effektiv lytting
•  Aktivitet 4.3.11 Rollespill med barrierer for effektiv lytting

Ressurser

•  MTD Trening (2010). Effektive kommunikasjonsevner. MTD Opplæring og Ventus Publis-
hing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

•  Videoer

Varighet

Minimum 1 time og 30 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Aktivitet 4.3.1 Repeater-historien

Syntese & læringsmål

•  Å bli klar over innsatsen som trengs for å virkelig lytte
•  Å lære viktigheten av å virkelig lytte før du svarer

Varighet & materiale

Varighet: 5 minutter
Materiale: – 
Organisering av rommet: Ideelt sett sittende i en sirkel, men det er ikke avgjørende. 

Aktivitetsforløp

Hver spiller må gjenta den siste setningen i dialogen før de legger til en ny setning i historien.
For eksempel:

Spiller 1: «Jeg hatet å være hjemme under korona-nedstengningen!»

Spiller 2: «Jeg hatet å være hjemme under korona-nedstengningen! Jeg savnet virkelig å gå 
på treningsstudio.

Spiller 3: "Jeg savnet virkelig å gå på treningsstudio. Jeg så på TV hele dagen og spiste mye.

Spiller 4: "Jeg så på TV hele dagen og spiste mye. Jeg kommer til å bli feit uten å trene og all 
den maten!

Ved å gjenta hele forrige setning før de lager et svar, må deltakerne nøye behandle og re-
flektere over det som nettopp ble sagt. Repetisjonen kan føles litt dum i begynnelsen, men 
denne aktiviteten bidrar til å bryte syklusen av "passivt høre, akseptabelt svare" og omfavne 
den mer effektive taktikken "aktivt lytte, gjennomtenkt svare."
Sørg for at alle har en tur. Hvis det er få deltakere, gå rundt sirkelen to ganger.
Del tanker om opplevelsen.
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Gud vs dårlig lytting

Sett ring hvis utsagnet er en god lytteferdighet  , og hvis det er en dårlig lytteferdighet.   

Oppgaveark 4.3.2 Skille mellom gode og dårlige  
lytteferdigheter

Regnearket kan fylles ut individuelt og deretter diskuteres som en gruppe. Alternativt kan treneren de-
monstrere hver av ferdighetene eller atferdene og hjelpe deltakerne med å sirkle om det er en god eller 
dårlig ferdighet.

Ser på personen som snakker.       

Avbryter personen som snakker.

Å ha god øyekontakt. 

Ser interessert i hva høyttaleren sier.  

Å bli distrahert og se på forskjellige ting i rommet. 

Å komme med en kommentar som ikke har noe med samtalen å gjøre.

Smiler og nikker mens personen snakker.  

Slouching i stolen. 

Huske hva personen har sagt og kommentere det.

Gjesper og gnir deg i øynene.

Avslutter samtalen raskt.

Stille spørsmål som oppfordrer personen til å fortsette å snakke. 
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Aktivitet 4.3.3 Slutt å lytte

Syntese & læringsmål

•  Å demonstrere de følelsesmessige konsekvensene av å ikke lytte.
•  Å øke bevisstheten om viktigheten av aktiv lytting
•  Å oppmuntre deltakerne til å øve bedre lytteferdigheter

Varighet & materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: Timer 
Organisering av rommet: Deltakerne sitter i par med god plass blant parene. 

Aktivitetsforløp

1. Del gruppen i to mindre grupper av samme størrelse og ta en gruppe utenfor rommet. 
Forklar at de vil være lyttere i rollespillet og be dem om å slutte å lytte til partneren sin 
etter omtrent 30 sekunder og vise sin uinteresse på en åpenbar måte.  

2. Be den andre gruppen om å tenke på noe de brenner for, og forberede seg på å fortelle 
partneren sin en meningsfull eller personlig relevant historie om dette emnet. 

3. Ta den andre gruppen inn igjen, sett alle deltakerne i par, og be dem om å komme i gang. 
Observer oppførselen fra lytterne og reaksjonene fra høyttalerne til du er sikker på at hver 
høyttaler har plukket opp hva som skjer. Stopp samtalene på dette tidspunktet og forklar 
instruksjonene som ble gitt til hver gruppe.

4. Legg til rette for en gruppediskusjon med følgende spørsmål: 
•  Hva var tegnene på at partneren ikke lyttet?
•  Hvordan fikk dette høyttaleren til å føles?
•  Hva er viktigheten av å lytte? 
•  Hva er tegnene på at noen virkelig lytter?
•  Hvordan kan du bruke aktiv lytting for å få bedre interaksjoner?
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Aktivitet 4.3.4 Lytting i hele kroppen

Syntese & læringsmål

•  Å forstå begrepet helkroppslytting. 
•  Å bli bevisst på hva du kan gjøre med kroppen din for å vise at du lytter aktivt.
•  Å oppmuntre deltakerne til å øve bedre lytteferdigheter.

Varighet & materiale

Varighet: 5 minutter
Materiale: tavle, markører, støtteark
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp

Skriv følgende ord på tavlen i en kolonne (1): øyne, ører, føtter, munn, kropp, hender, hjerne og 
hjerte. Lag to kolonner ved siden av listen over ord.

Be gruppen om å brainstorme for hver kroppsdel "Hva er et tegn på at noen ikke lytter?" (Ko-
lonne 2) og "Hva kan vi gjøre uten å snakke for å vise at vi lytter aktivt?" (Kolonne 3).

Forklar deltakerne at det er viktig at de som "aktive lyttere" må bli "sett" for å lytte. De 
ikke-verbale tegnene på aktiv lytting innebærer å lytte med hele kroppen og alle sansene 
dine, ikke bare med ørene. Du er klar over hva du gjør med hodet, øynene, munnen, ryggen, 
hender og føtter, og du sørger for at hjernen og hjertet ditt betaler full oppmerksomhet.   
Gi deltakerne en «Whole Body Listening» Utdeling 4.3.5 og Utdeling 4.3.6 «RASA Active 
Listening».
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Bilde lastet ned fra  
http://5bblogger.blogspot.com/2015/12/whole-body-listening-were-working-on-it.html

Utdeling 4.3.5
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Utdeling 4.3.6

RECEIVE MOTTAK

lytte og ta hensyn til å forstå hva noen sier

APPRECIATE BEKREFTELSE

bekreft at du forstår hva som er sagt. Bruk 
oppmuntrende lyder, komplementer eller 
legg til deres synspunkt

SUMMARISE OPPSUMMER 

hva du har hørt

ASK SPØRSMÅL

som viser at du følger med. Samhandling 
med høyttaleren gjør lyttingen mer inte-
raktiv

Når du er i tvil– RASA!
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Aktivitet 4.3.7 Aktiv lytting – Rollespill

Syntese & læringsmål

•  Å øve på å bruke ikke-verbale tegn på aktiv lytting
•  Å bli bevisst på hvordan aktiv lytting påvirker taleren og lytteren.
•  Å oppmuntre deltakerne til å øve bedre lytteferdigheter

Varighet & materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: Timer 
Organisering av rommet: Deltakerne sitter i par med god plass blant parene. 

Aktivitetsforløp

Rollespill en samtale om en "favorittfilm" i grupper på 2. 
Hver høyttaler bør snakke om favorittfilmen sin i 2 minutter. 
Lytteren bør ikke snakke mens den andre beskriver filmen, men bør tenke på hva de gjør med 
kroppen sin og vise ikke-verbale tegn på aktiv lytting. 
Bytt på å være foredragsholder og lytter. 
Diskuter med hele gruppen: 

•  Hvordan hjalp det å fokusere på hva du skal gjøre med kroppen din til å lytte bedre?  
•  Hvordan føltes høyttaleren?
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Utlevering 4.3.8 Verbale ferdigheter for aktiv lytting 
Noen verbale aktive lytteferdigheter 

Positiv  
forsterkning

Bruk ikke-verbal tilbakemelding som hode nikker. Å si "uh he", "ja", "aah" 

Smørende kom-
mentarer

Bidra til å lette samtaleflyten, for eksempel "ta deg god tid", "hvor vil du 
begynne?"

Åpne spørsmål Bruk spørsmål som begynner med: hva, hvor, når, hvordan, hvorfor. Åpne 
spørsmål hjelper personen som svarer med å utdype og bruke flere ord 
(sammenlignet med lukkede spørsmål som vanligvis får et ja/nei-svar)

Avklaring Vent til taleren tar en pause for å be dem forklare noe av det de sa. Gir 
foredragsholderen mulighet til å utdype og klargjøre hva som ble sagt. Gir 
deg muligheten til å identifisere alt som er uklart og sjekke nøyaktigheten 
av din forståelse

Reflekterer Fokuser på det emosjonelle innholdet i meldingen. Kan plukkes opp via 
tonefall, ordvalg etc. Videreformidle det som ble sagt og reflektere tilbake 
til taleren for å vise at du forstår hva de føler om noe f.eks "det høres ut 
som du er frustrert over det". Reflekterende er bekreftende for avsenderen 
og oppfordrer dem til å utdype videre eller dykke dypere inn i emnet. 

Anerkjennelse Lytt og la taleren si hva de vil si, selv om du ikke er enig i det. Anerkjenn de-
res budskap og ikke uttrykk ditt synspunkt. Det betyr ikke at du godkjenner 
eller er enig med talerens meninger eller handlinger. Det gjør at høyttaleren 
kan føle en følelse av tilfredshet med å bli forstått.

Oppsummering Vis at du forstår ved å plukke ut nøkkelen eller de viktigste punktene og vi-
deresende dem tilbake. Det kan være nyttig på slutten av en diskusjon eller 
etter en lang pause. Nyttig teknikk med folk som snakker mye eller som 
bor i unødvendige detaljer.  Oppsummering uten dom eller løsninger.

Parafraser Gjenta den samme informasjonen, bruk forskjellige ord for å gjenspeile 
mer konsist hva høyttaleren sa.  Ved å formidle din forståelse av hva ta-
leren sa, lar du taleren «høre» og fokusere på sine egne tanker. Det gjør at 
høyttaleren kan se at du prøver å forstå deres budskap og oppfatninger og 
oppfordrer dem til å fortsette å snakke.

Stillhet Tillat litt stillhet selv om det virker ubehagelig. Det gir rom for å tenke, 
reflektere og refokusere. 



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

112

Aktivitet 4.3.9 Bare hør!

Syntese & læringsmål

•  Å demonstrere hvordan det å være klar over hva vi gjør med kroppene våre, hjelper oss å 
virkelig fokusere og aktivt lytte til det som blir sagt.

•  Å praktisere ikke-verbale og verbale aktive lytteferdigheter.
•  Å lytte med et åpent sinn og oppsummere det som ble sagt på en objektiv måte.

Varighet & materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: Timer 
Organisering av rommet: Deltakerne sitter i par med god plass blant parene

Aktivitetsforløp

Før rollespillet, vis elevene hvordan de kan holde seg aktive ved å stille mentale spørsmål. 
Mentale spørsmål er spørsmål å stille deg selv mens du lytter. Demonstrer med selvsnakk, 
ved å stille spørsmålene høyt, for eksempel: 

•  Hvilket sentralt poeng gjør avsenderen?
•  Hvordan passer dette inn i det jeg vet fra min erfaring?
•  Hva synes avsenderen om dette emnet?
•  Hvorfor forteller de meg det? 

1. Gruppen sitter i par, vendt mot hverandre.
2. En partner velger ett av de 4 emnene og snakker i 3 minutter om hvordan han eller hun 

føler om emnet. Emnene å velge mellom er:
•  Alle mennesker skal ha rett til å eie våpen.
•  COVID-19-pandemien ble skapt av farmasøytiske selskaper.
•  Dyreforsøk bør forbys.
•  Klimaendringene er den største trusselen menneskeheten står overfor i dag.
3. Den andre partneren forblir stille mens den første partneren snakker. De bruker helkropp-

slytting. De kan ikke snakke, deres mål er å bare lytte aktivt.
4. Etter at de tre minuttene er omme, har lytteren 1 minutt på seg til å oppsummere hva 

taleren sa (ikke enig, uenig eller debattert, bare for å oppsummere følelser og meninger). 
5. Partnerne bytter roller og gjentar øvelsen slik at begge parter får en sjanse til å snakke 

og lytte.
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Veiledende spørsmål
•  Hjalp fokus på hva du skal gjøre med kroppen din lytteren til å lytte bedre?  
•  Hva syntes lytterne om ikke å kunne snakke om sitt eget syn på temaet? Hvor godt var de i 

stand til å holde et åpent sinn? Hvor godt lyttet de?
•  Hva syntes foredragsholderne om partnerens evne til å lytte med et åpent sinn? Kommuni-

serte partnerens kroppsspråk hva de følte om det som ble sagt?
•  Hvor godt oppsummerte lyttepartnerne foredragsholdernes meninger? 
•  Hvordan kan vi bruke erfaringene fra denne øvelsen på jobb?
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GJØRE
(effektiv lytteferdighet)

IKKE GJØRE
(barrierer for effektiv lytting)

•  Snakk mindre, lytt mer
•  Fokuser på avsenderen og hva de sier.
•  Gi verbale og ikke-verbale meldinger som 

du lytter til.
•  La høyttaleren fullføre før du svarer.
•  Still åpne spørsmål.
•  Vær oppmerksom på hva som blir sagt
•  Sett andre tanker ut av tankene dine
•  Vær oppmerksom på dine egne skjevheter
•  Prøv å være upartisk og ikke-dømmende
•  Håndter dine egne følelser
•  Empati og prøv å forstå den andres syns-

punkt
•  Lytt etter ideer, følelser og innhold
•  Vær oppmerksom på avsenderens 

ikke-verbale signaler
•  Vær tålmodig

•  Bli distrahert av det umiddelbare miljøet 
(støy og verbalt "rot").

•  Bli distrahert av dine egne tanker, følelser 
og behov (inkludert å tenke på hva du 
skal si neste gang).

•  Vær uoppmerksom på grunn av din man-
glende interesse for emnet / problemet 
som diskuteres.

•  Identifiser i stedet for empati
•  Sympatiser i stedet for empati
•  La dine tidligere erfaringer påvirke din 

reaksjon på høyttaleren eller meldingen
•  Har fordommer, fordommer eller forutinn-

tatte ideer 
•  Vær dømmende 
•  Ha et lukket sinn og steng ute nye ideer
•  Vær konkurransedyktig eller argumente-

rende
•  Dominere samtalen
•  Avbryte
•  Fullfør talerens setninger
•  Hopp til konklusjoner

Utlevering 4.3.10 Hva du bør og ikke bør gjøre  
for effektiv lytting
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Aktivitet 4.3.11 Rollespill med barrierer for effektiv lytting

Syntese & læringsmål

•  Å øke bevisstheten om vaner som kan være hindringer for effektiv lytting
•  Å oppleve effekten av ineffektiv lytting

Varighet & materiale

Varighet: 15 minutter
Materiale: – 
Organisering av rommet: komfortable sitteplasser

Aktivitetsforløp

Del gruppen i par. Tilordne rollene som avsender og mottaker. Avsenderen kan diskutere et 
arbeidsrelatert problem, eller et enklere tema kan være planlegging av en overraskelsesburs-
dag for en venn. Mottakeren (lytteren) skal vise ineffektive lytteferdigheter. De kan velge fra 
"Don'ts"-listen med barrierer for effektiv lytting i Utdeling 4.3.10.
Noen eksempler som er enkle å rollespille er:
•  avbryte og snakke over den andre personen
•  avslutte setningene sine 
•  å ha et lukket sinn og være argumenterende
•  å være partisk, fordomsfull, dømmende 

La paret diskutere i 3 minutter, og diskuter deretter med hele gruppen:
•  Hvordan følte avsenderen seg?
•  Hvis den ineffektive oppførselen er noe lytteren vanligvis gjør, hva kan de endre når de 

lytter til noen?
•  Hva er konsekvensene av disse barrierene for samtaleflyten og for dine relasjoner med an-

dre? (Trenerens tips: de kan føre til misforståelser, unøyaktige antagelser og konklusjoner, 
sammenbrudd i kommunikasjon og dårlige mellommenneskelige forhold (både profesjo-
nelt og personlig).

Fullfør denne delen med en video
Det gir et morsomt eksempel på bruk av aktive lytteferdigheter   

https://youtu.be/fVvb_K6B_Ww
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4. Effektive taleferdigheter

Mål
•  For å lære å uttrykke deg effektivt
•  Å forstå kraften i positiv kommunikasjon, komplimenter og konstruktiv tilbakemelding
•  Å skille formell og uformell kommunikasjon

Innhold
•  Uttrykk deg effektivt
•  Positiv kommunikasjon
•  Komplimenter og konstruktive tilbakemeldinger - å gi og motta
•  Formell og uformell kommunikasjon

Veiledende spørsmål
•  Hvorfor er det viktig å snakke med klarhet, konsis og konkret?
•  Hvordan kan bruk av komplimenter hjelpe vår samhandling med andre?
•  Hva er verdien av å gi konstruktive tilbakemeldinger?
•  Hvilken effekt vil feil bruk av formelt og uformelt språk på en arbeidsplass ha?

Koblede aktiviteter
•  Aktivitet 4.4.1 Instruksjoner for snøfnugg
•  Utdeling 4.4.2 De 7C-ene for uttrykksfull kommunikasjon
•  Utdeling 4.4.3 P-ABC-strategien 
•  Aktivitet 4.4.4 Beskrive et problem ved hjelp av åpne spørsmål
•  Utdeling 4.4.4 Observasjonsskjema for rollespill
•  Aktivitet 4.4.5 Sirkel av komplimenter
•  Aktivitet 4.4.6 Kompliment, kritikk eller konstruktiv tilbakemelding?
•  Utdeling 4.4.7 Hvordan gi og motta konstruktive tilbakemeldinger
•  Aktivitet 4.4.8 Gi og motta konstruktive tilbakemeldinger
•  Aktivitet 4.4.9 Formell eller uformell kommunikasjon?
•  Aktivitet 4.4.10  Formalitetsnivå Rollespill

Ressurser
•  Kierman, C., Reid, B. &Goldbart, J., (1987). Grunnlag for kommunikasjon og språk. Man-

chester University Press.
•  Uttarakhand Open University BHMAECC-II, UNIT: 1 KOMMUNIKASJON - INTRODUKSJON, 

BETYDNING &DEFINISJON
•  https://edexec.co.uk/the-seven-cs-of-communication/

Varighet

Minimum 3 timer
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Aktivitet 4.4.1 Snøfnugg-instruksjonene

Syntese & læringsmål

•  Å demonstrere hvordan forskjellige mennesker oppfatter den samme informasjonen for-
skjellig.

•  Å forstå at mottakere har forskjellige behov og evnen til å tolke mottatt informasjon er 
forskjellig

•  Å demonstrere at å gi instruksjoner må ha samhandling for å lykkes.

Varighet & materiale

Varighet: 5 minutter
Materiale: Én blank A4-oppgave per deltaker
Organisering av rommet: Trener sitter slik at deltakerne ikke kan se hva de gjør. Deltakerne 
sitter med lukkede øyne.

Aktivitetsforløp

Alle bør ha et stykke A4-papir foran seg.
Treneren ber alle om å lukke øynene og gir følgende instruksjoner:
Lytt nøye til mine instruksjoner. Reglene er: (1) ingen titting og (2) ingen spørsmål.
1. Ta opp arket og hold det foran deg. 
2. Det første jeg vil at du skal gjøre er å brette arket ditt i to. (Pause) 
3. Riv nå av øvre høyre hjørne. (Pause) 
4. Brett papiret i to igjen - riv av øvre venstre hjørne av arket. (Pause) 
5. Brett den i to igjen. (Pause) 
6. Riv nå av nedre høyre hjørne av arket. (Pause) 
7. Åpne den siste folden du gjorde, og brett deretter papiret på langs.
8. Riv av øverste høyre hjørne
Nå, åpne øynene dine og brett ut papirene dine. Hvis jeg gjorde en god jobb med å kommunise-
re, og du gjorde en god jobb med å lytte, bør alle arkene våre se helt like ut! Hold arket opp slik 
at alle kan se og sammenligne det endelige resultatet. 
Legg til rette for diskusjonen:  
Spør hvorfor ingen papir matchet ditt nøyaktig? Du vil sannsynligvis få svar som :"Du lot oss 
ikke stille noen spørsmål!" eller "Instruksjonene var ikke klare!"
Gjør et poeng av at hvert papir ser annerledes ut, selv om du har gitt de samme instruksjone-
ne til alle. Hva betyr dette?
En del av kommunikasjonsprosessen (og å være en god kommunikator) er å erkjenne at folk 
kanskje trenger å motta informasjon på forskjellige måter for å lykkes. Hvis målet med denne 
aktiviteten virkelig var å få alles snøfnugg til å se helt like ut, hvilke endringer kunne ha blitt 
gjort i retningene?
Spør gruppen om de tror resultatene ville vært bedre hvis de holdt øynene åpne eller fikk lov 
til å stille spørsmål.
Dette er en flott øvelse for å hjelpe folk å forstå at vi alle hører og tolker ting annerledes, selv 
om vi får nøyaktig samme informasjon.
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Utdeling 4.4.2 De 7C-ene for uttrykksfull kommunikasjon

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/
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SJEKKLISTE FOR UTTRYKKSFULL  
KOMMUNIKASJON

POENG Å VURDERE
1. Fjern Er formålet med kommunikasjonen min tydelig?

Har jeg unngått komplekse ord og setninger?

Har jeg unngått fuzzy språk?

Er det bare 1 - 2 ideer per setning?

2. Kortfattet Har jeg unngått fyllord og setninger som ikke øker betydningen?

Har jeg unngått å gå over det samme punktet flere ganger eller på for-
skjellige måter?

Har jeg unngått ordrike uttrykk?

3. Betong Er meldingene mine spesifikke og rett på sak?

Har jeg gitt nok (men ikke for mange) detaljer, som støtter fakta og tall?

Har jeg brukt setninger som ikke kan feiltolkes?

4. Riktig Har jeg sjekket presentasjonen for stavefeil?

Er mine fakta og tall korrekte? Kan jeg støtte dem hvis jeg får et spørs-
mål? 

Er språknivået mitt riktig for publikum?

Er de tekniske begrepene som brukes riktig for publikums kunnskapsni-
vå? Har jeg unngått sjargong?

5. Sammen-
hengende

Er meldingene mine i en logisk rekkefølge? Gir de mening og flyter logisk 
fra den ene til den andre?

Er mine poeng knyttet og relevante til hovedtemaet?

Er tonen min konsistent?

6. Fullfør Har jeg gitt all nødvendig informasjon?

Har jeg tatt med en "oppfordring til handling"? Vet mottakerne nøyaktig 
hva som forventes av dem?

7. Høflig Er min kommunikasjon vennlig, åpen, ærlig og høflig?

Viser jeg respekt for mottakerens følelser? 

Har jeg hatt mottakerens synspunkt i tankene?

Er jeg empatisk til deres behov?

Hvis jeg sier noe negativt, sier jeg det på en taktfull måte?
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"Hva er målet med denne kommunikasjonen?" 
"Hva er det viktigste budskapet jeg ønsker å 
få frem?"

"Er det riktig tid/sted å snakke om dette?"
"Hva vet mottakeren allerede om dette?"  
(spør dem)

"Hvorfor er dette emnet viktig for meg?"
"Hva er noen eksempler som vil vise hvordan 
temaet er relevant for deres liv?"

"Hva er mottakerens kommunikasjonsstil?" 
"Hva er mottakerens kommunikasjonsbehov?" 
"Hvordan kan jeg støtte budskapet mitt med 
visuelle, eksempler, repetisjon?"

Prepare/forbered deg mentalt på hva du vil 
uttrykke. Angi prioriteringer og organiser 
informasjonen (mest til minst viktig)

Acknowledg/anerkjenn hvilken type lytting 
mottakeren kan dedikere, avhengig av 
innhold, graden av kunnskap om emnet og 
nivå av oppmerksomhet og interesse 

Be enthusiastic/vær entusiastisk. Tenk på 
måter å holde oppmerksomheten og øke 
sin entusiasme om emnet.  De vil sannsyn-
ligvis føle det slik også. 

Choose/velg språklig register og kommu-
nikasjonsstil som passer best for mottaker, 
innhold, kontekst, tid tilgjengelig og mål for 
samspillet. 

Utdeling 4.4.3 P-ABC-strategien
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Aktivitet 4.4.4 Beskrive et problem ved hjelp av åpne spørsmål

Syntese & læringsmål

•  Å øve på å beskrive en problemsituasjon klart og konsist ved hjelp av PACE-metoden og de 
syv Cs

•  Å utforske og reflektere over et problem og generere dine egne løsninger 
•  Å bruke aktiv lytting og refleksjon med åpne spørsmål for å legge til rette for en diskusjon

Varighet & materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: Observasjonsskjemaer for observatørene
Organisering av rommet: Deltakerne sitter i grupper på 3.

Aktivitetsforløp

ROLLENE
Avsenderen: Avsenderens rolle er å utforske og reflektere over problemet fra ditt personlige 
perspektiv. Velg en utfordring på arbeidsplassen som du sliter med for øyeblikket (f.eks. et 
problem relatert til jobbrollen din eller et problem relatert til en kollega som gjør ting vanske-
lig for deg). Forbered beskrivelsen din ved hjelp av PACE-metoden, og husk de 7 Cs-ene for 
kommunikasjon når du uttrykker problemet ditt. La fokuset være på deg, og la refleksjonen 
flyte naturlig, og bli veiledet av den aktive lytteren.
Den aktive lytteren: Den aktive lytterens rolle er å lytte vil full tilstedeværelse og fokus. Lytt 
med hele kroppen, vær nysgjerrig, observer, omskriv det du hører og veiled avsenderen med 
åpne spørsmål. Husk: still åpne spørsmål for å støtte avsenderens refleksjon; ikke gi råd; la 
avsenderen reflektere og utforske løsninger.
Observatøren: Observatørens rolle er å observere prosessen uten å snakke. Gjør observasjo-
ner fra et eksternt perspektiv, se og hør ting som lytteren og avsenderen kanskje ikke gjør. 
Husk: vær stille; observere og lage notater om hva du ser og hører; legg merke til bruken av 
åpne spørsmål og deres effekt på avsenderen; etter at avsenderen er ferdig, del observasjo-
nene med de andre.
INSTRUKS
Trinn 1: Observatøren holder tiden. Hver runde skal ta 5 minutter. 
Trinn 2: Avsenderen beskriver den utfordrende situasjonen. Den aktive lytteren stiller bare 
åpne spørsmål. 
Trinn 3: På slutten av hver runde deler observatøren sine observasjoner (1-2 minutter).

Gjenta trinn 1-3 ved å bytte roller slik at alle får en tur til å være: avsenderen, lytteren og ob-
servatøren.

Veiledende spørsmål
•  Hva skjedde under øvelsen?
•  Hvordan føltes det å være observatør?
•  Hvordan føltes det å være avsender?
•  Hvordan føltes det å være den aktive lytteren?
•  Hva lærte jeg om meg selv?
•  Hvordan kan jeg bruke innsikt fra denne øvelsen?
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Utdeling 4.4.4 Observasjonsark for rollespill 
Observasjonsskjema for rollespill

Bruk dette skjemaet til å registrere observasjoner om kommunikasjonsteknikkene som brukes under 
rollespillene. Legg merke til spesifikke eksempler på effektive og ineffektive kommunikasjonsevner. 
Vær oppmerksom på både verbale og ikke-verbale ferdigheter (f.eks. kroppsspråk, stemmebruk, spør-
rende stil).

Ineffektive kommunikasjonsevner
& effekt på partner

Effektive kommunikasjonsevner
& effekt på partner



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

123

Aktivitet 4.4.5 Sirkel av komplimenter

Syntese & læringsmål

•  Å øve på å gi og motta komplimenter
•  Å bruke erfaringen til å lære hva som er vanskelig og hvordan komplimenter kan brukes 

Varighet & materiale

Varighet: 15 minutter
Materiale: tavle/flippover og markører
Organisering av rommet: Deltakerne sitter i en sirkel

Aktivitetsforløp

1. Brainstorm med gruppen og lag to lister:
1. Komplimenter de har fått tidligere
2. Hva de vanligvis føler eller gjør når de mottar et kompliment.

Inkluder ikke-verbal atferd, som følger med responsen, for eksempel rødme, unngåelse av 
øyekontakt, håndvridning, fikling med smykker, etc. Se opp for eksempler på fornektelse "Å, 
det var ingenting!", Returnere fokus "Å, din er helt perfekt!" eller avvisning "Jeg tror ikke det. 
Du sier det bare for å få meg til å føle meg bra!"

2. Ta tilbakemeldinger og diskuter: Du kan føle deg utilstrekkelig eller flau. Du kan rødme, 
avvise det eller få det til å høres ut som om det ikke er noe stort. Vanligvis får et kompliment 
deg til å føle deg bra, og du vet at du gjør noe bra. Noen mennesker kan ha problemer med å 
gi komplimenter. Du vet ikke helt hvordan du skal uttrykke det slik at det ikke høres vanskelig 
eller nedlatende ut. Det er viktig å gi komplimenter til folk du trener, og vi vil øve på å gi og 
motta komplimenter.

3. Øv både å gi og motta komplimenter
Spør deltakerne ved å skrive noen generelle ideer på tavlen (f.eks. utseende, en prestasjon, 
måten de gjorde noe på, noe med oppførselen deres, måten de står opp for deg på, måten de 
smiler på).  Legg vekt på verdien av å bruke 'jeg' uttalelser, for eksempel "Jeg tror du jobber 
veldig hardt", "Jeg liker din sans for humor", "Jeg setter pris på måten du lar meg bli med på".
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Be alle om å:

a) Tenk kort på noe de ærlig liker eller setter pris på om personen til høyre. Det kan være noe 
lite, men det må være spesifikt og oppriktig.

b) Bytt deretter på å uttrykke dette oppriktige komplimentet til personen til høyre, og husk å 
sørge for at kroppsspråket samsvarer med meldingen de gir.
Foreslå at hvis noen føler seg nervøse, bør de utdype pusten.
Personen som mottar komplimentet bør prøve å opprettholde øyekontakt med giveren, og:
•  avgjøre om et oppriktig kompliment har blitt gitt
•  si "Takk" og ta deg tid til å legge merke til hvordan de føler seg og la komplimentet synke 

inn
•  si noe annet hvis de vil.

De skal da vende seg til neste person og fortsette runden. Når sirkelen er ferdig, diskuter 
reaksjoner.

Veiledende spørsmål
•  Hvordan føltes det å være giver?
•  Hvordan føltes det å være mottaker?
•  Hva lærte jeg om meg selv?
•  Hvordan kan jeg bruke innsikt fra denne øvelsen?
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Aktivitet 4.4.6 Kompliment, kritikk eller konstruktiv tilbakemelding?

Syntese & læringsmål
•  Å lære å skille de 3 typer tilbakemeldinger.
•  Å anerkjenne virkningen positiv og negativ tilbakemelding har på mottakeren.

Varighet & materiale
Varighet: 20 minutter
Materiale: tavle/flippover og markører
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp
Diskuter forskjellen mellom de 3 typene tilbakemeldinger og be deltakerne gi et eksempel på 
hver:
•  Positiv tilbakemelding (kompliment) gir validering og bekreftelse av våre handlinger / 

atferd. Det forbedrer selvtillit og selvtillit.
•  Negativ tilbakemelding (kritikk) er dømmende, negativt evaluerende og ofte anklagende. 

Det har en tendens til å ta noen ned for deres oppfattede feil enn å hjelpe dem med å 
reparere. 

•  Konstruktiv tilbakemelding (negativ tilbakemelding gitt på en nyttig måte) gir informasjon 
om ytelse med konkrete, konkrete eksempler. Det er et grunnlag for å forbedre ferdigheter 
og tilpasse atferd.

Les følgende uttalelser høyt – én om gangen. Bruk forskjellige stemmetoner for å virkelig 
hjelpe deltakerne med å skille den tiltenkte betydningen av hver setning. Tillat noen sekunder 
for deltakerne å avgjøre om uttalelsen er et kompliment, kritikk eller konstruktiv tilbakemel-
ding.

1. Du ser fantastisk ut i dag.
2. Skrivebordet ditt er et slikt rot. Prøver du å dyrke ditt eget papir?
3. Jeg la merke til at du har kommet sent de siste par dagene.
4. Hvor mange ganger må jeg fortelle deg hvordan du arkiverer disse dokumentene?
5. Jeg elsker den nye jakken din.
6. Det ville fungere bedre for meg hvis jeg kunne forklare min versjon av historien høyt før 

du stiller spørsmål. 
7. Du har forbedret deg mye siden den første uken. 
8. Jeg fant det vanskelig å akseptere dette produktet fordi det var rotete. 
9. Du snakker alltid om meg til John. Bare stopp det!
10. Jeg likte det mye bedre da vi fikk velge oppgavens i stedet for å bli tildelt en. 
Diskuter de forskjellige måtene folk kan reagere eller reagere annerledes på komplimenter, 
kritikk og konstruktiv tilbakemelding. Skriv følelsene deltakerne deler under de 3 typene 
tilbakemelding.
Hvordan får det deg til å føle deg når andre kritiserer arbeidet du gjør? 
Svarer du annerledes på konstruktive tilbakemeldinger? Hvorfor?
Har du noen gang kritisert noen? Hva har skjedd? Hvordan fikk det deg til å føle deg?
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Utdeling 4.4.7 Hvordan gi og motta konstruktive  
tilbakemeldinger
Gi konstruktive tilbakemeldinger

Først må du avgjøre om det er nødvendig. Det som kan virke som et problem den ene dagen, kan ret-
tes opp på egen hånd den neste. Ta et skritt tilbake og finn ut om problemet, svakheten eller utfallet er 
verdt tilbakemelding. Hvis det ikke er det, kan du risikere å stresse traineen unødvendig. Identifiser hva 
du vil at samtalen skal oppnå. Forventer du at de vil endre atferd etterpå? Er det riktig tidspunkt for en 
produktiv samtale eller ikke? 

Forbered deg på forhånd. For at tilbakemeldinger skal være konstruktive, må du gi konkrete eksempler 
og levere tilbakemeldingene dine så nøye og taktfullt som mulig. Samle fakta: bruk eksempler, data og 
andre verifiserbare bevis for å underbygge våre påstander om personens svakhet eller oppførsel. Vur-
der deg selv for å finne ut om du spiller en rolle i dette problemet. Brainstorm løsninger på problemet. 
Kan du veilede personen mot et svar på problemet, og i så fall er det et produktivt svar? Hvis personen 
handler på forslaget, vil de og ditt arbeidsforhold bli bedre? 

Konstruktiv tilbakemelding i 4 enkle trinn

1. Mikro-ja. Begynn med å stille et spørsmål som er kort, men viktig. Det lar hjernen vite at 
tilbakemeldinger faktisk kommer. Personen kan svare ja eller nei (autonomi!) 

2. Gi datapunktet ditt. Ingen uskarpe ord. Bare ekte eksempler og datapunkter. Vær spesi-
fikk, objektiv og profesjonell. Fokuser på arbeidet, ikke personen 

3. Konsekvensuttalelsen. Forklar hvordan datapunktene påvirket deg. Vær ærlig og ekte. 

4. Avslutt med et spørsmål. Pakk inn tilbakemeldingsmeldingen med et spørsmål. Skap 
engasjement i stedet for samsvar. Forklar tydelig at det er et løsbart treningsrelatert 
problem ved å skape en problemløsende situasjon. Vis personen at du er tilgjengelig og 
der for å hjelpe.
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Får konstruktive tilbakemeldinger

Mange ganger kan du reagere med defensiveness, sinne eller til og med angripe personen som gir 
konstruktiv tilbakemelding. Du må erkjenne verdien av konstruktiv kritikk. Det bidrar til å opprettholde 
sunne relasjoner og forbedrer de tingene vi gjør eller sier.  

1. Stopp din første reaksjon      
Før du gjør noe, stopp og prøv å ikke reagere i det hele tatt! Ta minst ett sekund for å stoppe reaksjo-
nen din. Ett sekund er nok tid for hjernen din til å behandle en situasjon. I det øyeblikket kan du unngå 
et avvisende ansiktsuttrykk, et sint svar, og du kan holde deg rolig.

2. Husk fordelen med å få tilbakemelding.       
Fordelene med å motta konstruktiv tilbakemelding er å forbedre dine ferdigheter, arbeidsprodukt og 
relasjoner. Ingen er perfekte, ikke engang i nærheten. Som mennesker er vi alle utsatt for feil og svak-
heter. Å huske dette vil hjelpe deg med å ta imot konstruktiv tilbakemelding, som kan hjelpe deg med å 
lære og utvikle nye ferdigheter. Konstruktiv tilbakemelding spiller en betydelig rolle i den vekstproses-
sen.

3. Lytt for å forstå hvordan du kan forbedre deg. 
Lytt oppmerksomt til tilbakemeldingene som er gitt. Tillat personen å dele sine komplette tanker, uten 
avbrudd. Når de er ferdige, gjenta tilbake. For eksempel, "Jeg hører deg si at du vil at jeg skal være 
mer forsiktig i gruppediskusjonene fordi jeg ofte avbryter de andre, er det riktig?" På dette tidspunktet, 
unngå å analysere eller stille spørsmål ved personens vurdering; i stedet fokuserer du bare på å forstå 
hans eller hennes kommentarer og perspektiv.

4. Still spørsmål for å dekonstruere tilbakemeldingen.  
Sett av tid til å behandle tilbakemeldingen. Du kan trenge avklaringer, og det kan være lurt å dele ditt 
perspektiv. Unngå å delta i en debatt; Still i stedet spørsmål for å komme til roten av de faktiske proble-
mene som blir reist og mulige løsninger for å løse dem. I eksemplet ovenfor kan noen spørsmål for å 
dekonstruere tilbakemeldingen være:

•  Søk konkrete eksempler for å forstå problemet: "Jeg blir ganske snakkesalig, men kan du dele 
når du i det siste møtet trodde jeg avbrøt?"

•  Anerkjenn tilbakemeldingen som ikke er omstridt: "Du har rett i at jeg kuttet ham av mens han 
snakket, og jeg ba senere om unnskyldning for det."

•  Prøv å forstå om dette er et isolert problem (f.eks. en feil du gjorde en gang): "Har du lagt merke 
til at jeg avbryter med andre mennesker?"

•  Se etter konkrete løsninger for å møte tilbakemeldingene: "Jeg vil gjerne høre dine ideer om hvor-
dan jeg kan håndtere dette annerledes i fremtiden."

5. Utvikle en strategi og iverksette tiltak.
Dette betyr å se på fakta som presenteres, problemet uttrykt, og planlegge en måte å forbedre situa-
sjonen på. Før du handler på planen din, kan du dele den med personen som ga deg tilbakemeldingen 
for å se om den kan forbedres. 
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Aktivitet 4.4.8 Gi og motta konstruktive tilbakemeldinger 

Syntese & læringsmål

•  Å øve på å gi konstruktive tilbakemeldinger.
•  Å øve på å dekonstruere tilbakemeldinger.

Varighet & materiale

Varighet: 15 minutter
Materiale: Brosjyre om å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger, setningsstriper
Organisering av rommet: deltakerne sitter i par for rollespillet 

Aktivitetsforløp

Skriv ut følgende uttalelser på papirstrimler:

1. Du vil fortelle traineen din at de har kommet sent 3 dager på rad.
2. Du vil fortelle din kollega / medarbeider at de ble ganske sinte i møtet i går, og dette 

opprørte alle.
3. Du vil fortelle traineen din at arbeidsområdet deres alltid er et rot, og de må rydde opp 

hver dag.
4. Du vil fortelle kollegaen/kollegaen din at de har gjort den samme feilen i arkivsystemet 

de siste dagene, og at du har korrigert arbeidet deres.
5. Du har hørt et rykte om deg, og du vet at denne personen var den som startet det.
6. Du vil fortelle traineen din at sidesamtalene de fortsetter å ha mens du presenterer, er 

veldig irriterende for deg, og de andre kan ikke konsentrere seg.
7. Du vil fortelle kollegaen din at de fortsetter å drikke juicen din som er i det vanlige kjøle-

skapet.

Del gruppen i par og gi en av paret en stripe med en uttalelse.
Personen som gir den konstruktive tilbakemeldingen, bør bruke de 4 trinnene.
Personen som mottar tilbakemeldingen, bør dekonstruere tilbakemeldingen.
Tillat 5 minutter for rollespillene. Omfordel setningsstripene og deltakerne kan gjøre et andre 
rollespill, men sørg for at de bytter roller som avsender og mottaker.
Hvis deltakerne er villige, kan de melde seg frivillig til å presentere dialogene sine for grup-
pen.

Veiledende spørsmål:
•  Var det lett å gi tilbakemeldingene på en konstruktiv måte? Hvorfor eller hvorfor ikke?
•  Hvordan føltes det å få tilbakemeldinger om prestasjonen din på denne måten? Ville reak-

sjonen din vært annerledes hvis du ble kritisert?
•  Kom du opp med en løsning eller en plan?
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4.4. Formell og uformell kommunikasjon
Ulike nivåer av formalitet i verbalt uttrykk må brukes avhengig av omstendighetene og menneskene 
som kommuniserer. 

Uformelt språk: er den uformelle kommunikasjonen som brukes til generell kommunikasjon mellom 
kjente mennesker. Det er uten forpliktelser eller begrensninger og basert på personlige forhold. I et 
arbeidsmiljø brukes uformell kommunikasjon når du snakker med kolleger som du har et avslappet 
forhold til og med alle dine medarbeidere utenfor kontoret. Forkortede versjoner av ord kan brukes, 
samt slang.

Formelt språk: brukes når du kommuniserer om offisiell informasjon med andre. I et arbeidsmiljø viser 
formell kommunikasjon et nivå av respekt og høflighet. Ord uttales riktig og ingen slang brukes. Det er 
nødvendig når du snakker med overordnede / ledere / myndigheter, presenterer arbeid til kolleger, gir 
instruksjoner til kolleger, snakker med kunder / klienter, snakker i telefonen, i skriftlig og e-postkommu-
nikasjon. 

I de fleste arbeidsmiljøer brukes en blanding av både formelt og uformelt språk gjennom dagen, avhen-
gig av posisjonen til personen du kommuniserer med og ditt forhold til dem. Det blir et spørsmål om 
personlig skjønn å bestemme hvilken type kommunikasjon som skal brukes og når. Når noen bruker 
feil type språk i kommunikasjon på arbeidsplassen, kan det føre til problemer og krenkelser.

Noen ganger kan vi snakke formelt med noen i et møte foran andre kolleger / kunder og deretter bytte 
til uformell samtale etterpå. For eksempel kan du ha et avslappet, vennlig forhold til lederen din som 
du vanligvis bruker uformelt språk med, men hvis du er i et møte med denne personen, vil du vanligvis 
bytte til formelt språk av respekt for den formelle situasjonen.

Dette er noe som er kulturavhengig, siden noen kulturer ikke legger vekt på hierarkiske posisjoner. I 
alle tilfeller må vi bli kjent med arbeidsplassen og kolleger før vi vet når det er hensiktsmessig å bruke 
uformelt språk. 
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Aktivitet 4.4.9 Formell eller uformell kommunikasjon?

Syntese & læringsmål

•  Å skille mellom formell og uformell kommunikasjon
•  Å øke bevisstheten om hensiktsmessig kommunikasjon på en arbeidsplass

Varighet & materiale

Varighet: 10 minutter
Materiale: –
Organisering av rommet: –

Aktivitetsforløp

Skille mellom om følgende er formelle eller uformelle former for kommunikasjon (merk: 
noen kan være enten, avhengig av personer / kontekst).
Treneren leser gjennom listen eller skriver den ut som en aktivitet. Det kan være nyttig å pre-
sentere eksempler med imaginære dialoger.

rykte
sladder
chat om helgen
fortelle en vits med mange slangord
arbeidsmøte
samtale ansikt til ansikt
fylle ut et skjema
skriftlig rapport
chat på sosiale medier
muntlig rapport
et selskapsnotat
telefonsamtale til en venn
telefonsamtale til en kunde
anmodning om sykmelding

muntlige instruksjoner til et team du er 
ansvarlig for
brev med ny policyprosedyre
klagebrev
E-post
Nyhetsbrev 
oppslagstavle kunngjøringer, 
presentere på et arbeidsseminar for dine 
kolleger
presentere på en konferanse
snakker under kaffepausen på en konfe-
ranse
jobbintervju
videosamtale med en fetter
personalet videosamtale
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Aktivitet 4.4.10  Formalitetsnivå Rollespill

Syntese & læringsmål

•  Å bli klar over det ulike formalitetsnivået som kreves i ulike situasjoner.
•  Å øve på å bruke formelt språk i rollespill i arbeidssituasjoner.

Varighet & materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: –
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp

•  Be deltakerne om å arbeide parvis for å lage dialoger for de forskjellige samtalescenarioe-
ne som er oppført nedenfor. 

•  Scenariene er en blanding av situasjoner som kan kreve formelt eller uformelt språk. 
•  Hvert par spiller ut dialogene sine og ber om at de andre deltakerne gir tilbakemelding. 
•  De andre deltakerne vurderer om riktig type språk ble brukt (selvfølgelig bør de bruke kon-

struktiv tilbakemelding!) Hva kan forbedres eller endres?

Scenarier: 

1. En ansatt inviterer en medarbeider til et sosialt arrangement utenfor kontoret.
2. En veileder ber om at en ansatt arrangerer et raskt personalmøte på 10 minutter.
3. Du forteller personen du støtter at du ikke er fornøyd med arbeidet deres, og at han / hun 

har vært sen 3 dager på rad.
4. En prat med en person du er med på å trene om den ødelagte kaffemaskinen som ikke har 

fungert på 2 uker.
5. En telefon til kaffemaskinfirmaet og ber dem komme for å reparere kaffemaskinen.
6. En leder forteller den ansatte at de ikke har overholdt en tidsfrist for å fullføre et viktig 

prosjekt/oppgave.
7. En ansatt inviterer veilederen til en sosial begivenhet utenfor kontoret.
8. Du informerer personen du støtter om at de kommer til å bli tilbudt en heltidsjobb i selska-

pet
9. En telefonsamtale med en kunde om en forsinkelse i leveringen av produktet de kjøpte.
10. Etter peer-støtte en trainee i 6 måneder, spør du din veileder om du kan prøve co-trening 

med dem.



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

132

5. Effektiv mellommenneskelig kommunikasjon

Mål

•  Å lære om mellommenneskelig kommunikasjon
•  For å forbedre samtaleferdigheter
•  Å bli oppmerksom på årsaker til kommunikasjonsbrudd
•  For å kunne endre en melding når du kommuniserer med ulike typer mennesker og kom-

munikasjonsstiler

Innhold

•  Grunnleggende om samtale
•  Reparere kommunikasjonsbrudd

Veiledende spørsmål

•  Hvordan ville vanskeligheter med å starte, opprettholde eller avslutte en samtale påvirke 
en trainees integrering på en arbeidsplass?

•  Hvordan kan vi reparere kommunikasjonsbrudd?
•  Hvordan endrer vi vår kommunikasjon med mennesker som har ulike kommunikasjonsbe-

hov?

Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 4.5.1 Møte andre og ha en samtale
•  Aktivitet 4.5.2 Balansert svingtaking
•  Utdeling 4.5.3 Forvrengningsfaktorer som fører til feilkommunikasjon eller kommunika-

sjonsbrudd
•  Aktivitet 4.5.4 Endre en melding
•  Aktivitet 4.5.5 Løsning av en arbeidskonflikt

Ressurser

•  MTD Trening (2010). Effektive kommunikasjonsevner. MTD Opplæring og Ventus Publis-
hing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

•  Wertheim, E. G. Ph.D. Viktigheten av effektiv kommunikasjon, Northeastern University, Col-
lege of Business Administration. Lastet ned 12/12/21 fra  
https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf

Varighet

Minimum 1 – 2 timer

https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf
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Aktivitet 4.5.1 Møte andre og ha en samtale

Syntese & læringsmål

Å utvikle og praktisere grunnleggende samtaleferdigheter:
•  Introdusere deg selv
•  Starte en samtale
•  Bli med i en samtale startet av andre
•  Opprettholde en samtale
•  Balansert svingtaking
•  Holde seg til emnet og endre emne
•  Avslutte en samtale

Varighet & materiale

Varighet: avhenger av hvor mange ferdigheter du jobber med
Materiale: Diagrammer som viser trinnene i hver ferdighet
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp

Prosedyren er den samme for alle ferdighetene:

1. Publiser trinnene i et diagram.
2. Skisser og diskuter hvert trinn. 
3. Modeller trinnene ved å demonstrere sekvensen ved å bruke traineer som andre spillere 

i rollespillet. Tenk høyt for å demonstrere positivt selvsnakk, for eksempel "Den medar-
beideren ser hyggelig og vennlig ut. Jeg vil gjerne møte henne, jeg skal presentere meg 
selv". Ta tilbakemeldinger og diskuter.

4. Praktikanter melder seg frivillig til å rollespille scenariene. Etter hvert rollespill skal tilba-
kemelding gis.

Når du rollespiller hver av ferdighetene, tenk på hver av kommunikasjonsstilene og diskuter 
hvordan du kan imøtekomme, justere og sette grenser etc. når du snakker med en person 
med hver av de forskjellige kommunikasjonsstilene.
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Ferdighet 1 – Å introdusere deg selv
TRINN TRENERENS NOTATER TIL DISKUSJON

1. Bestem om du vil 
møte personen.

Diskuter hvorfor traineer kanskje vil møte en
person

2. Bestem om det er 
en god tid

Diskuter situasjonell hensiktsmessighet. Diskuter de verbale og ikke-ver-
bale signalene å se etter. Når er det riktig tid og sted å presentere deg 
selv? F.eks. når personen ikke er kjøpt med noe eller noen andre.

3. Gå opp til perso-
nen. Se etter passende avstand 

4. Introduser deg selv. Brainstorm måter å introdusere seg selv på. "Hei, jeg heter...", "Hei, du er 
ny her. Jeg er ..."

5. Vent til personen 
forteller deg det 
navnet deres. Hvis 
han/hun ikke fortel-
ler deg det, spør

Drøft passende måter å spørre en persons på navn

FORESLÅTTE SCENARIER:

Treningsprogram: Det er en ny person i gruppen din

Pause på jobb: Du går inn på kjøkkenet og finner en ukjent kvinne som sitter ved bordet og drikker 
kaffe. 

Arbeid: En ny kollega begynner i avdelingen ved siden av din. 
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Ferdighet 2 – Starte en samtale
TRINN TRENERENS NOTATER TIL DISKUSJON

1. Hils på den andre 
personen.

Brainstorm måter å si "hei".
Diskuter hensiktsmessigheten av ikke-verbal hilsen f.eks håndhilse, kys-
sing, klemming, high-5 etc.
Diskuter situasjonell hensiktsmessighet. Når er det riktig tid og sted å 
starte en samtale?

2. Småprat. Brainstorm småpratemner (f.eks. vær, trafikk, sport, nyheter)

3. Bestem om perso-
nen lytter.

Diskuter verbale og ikke-verbale signaler for å se etter f.eks retur av hil-
sen, interessert uttrykk.

4. Ta opp et hovedte-
ma. 

Diskuter noen gode temaer å snakke om for å "bryte isen". Det kan være 
nyttig for noen praktikanter å notere mulige samtaleemner.

FORESLÅTTE SCENARIER:

Treningsprogram: Du ser en jevnaldrende som du ikke har sett på lenge.

Pause på jobb: Du ser den nye kollegaen sitte alene og spise lunsj. 

Arbeid: Personen ved skrivebordet ved siden av ditt slutter å jobbe og har en strekk. 
På vei til jobb ser du en av kollegene dine på toget.
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Ferdighet 3 – Delta i en samtale startet av andre
TRINN TRENERENS NOTATER TIL DISKUSJON

1. Bestem om du vil 
være med Traineer bør bestemme om de virkelig ønsker å delta 

2. Bestem hva du skal 
si

Foreslå mulige ting å si:
"Kan en person til bli med i samtalen?"
"Ville det være ok med deg hvis jeg ble med?"
"Hei, jeg heter ... Kan jeg bli med?" 

3. Velg et godt tids-
punkt.

Diskuter hvordan du velger en god tid: under
en pause i samtalen eller aktiviteten 

4. Si det på en venn-
lig, selvsikker vei

FORESLÅTTE SCENARIER:

Treningsprogram: Be om å bli med i et kortspill i lunsjpausen

Pause på jobb: Bli med i en gruppe engasjert i samtale om hva de gjorde i helgen. 

Arbeid: Bli med i en gruppe som deltar i en samtale om et arbeidsproblem. 

Ferdighet 4 – Opprettholde en samtale
TRINN TRENERENS NOTATER

1. Si hva du vil si. Brainstorm måter å introdusere et emne på, for eksempel å ta opp noe du 
så eller gjorde, et sted du gikk, noe som skjedde.
Diskuter situasjonell hensiktsmessighet. Er det riktig tid og sted å starte 
dette emnet? Er det rett person?

2. Spør den andre 
personen hva han / 
hun synes.

Brainstorm måter å stille spørsmål på, måter å oppmuntre den andre 
personen til å uttrykke sin mening 

3. Lytt til hva den an-
dre personen sier.

Diskuter de verbale og ikke-verbale signalene for å se etter for eksem-
pel ansiktsuttrykk, kroppsholdning, spesifikke ord. Bruk aktive lytte-
ferdigheter.

4. Si hva du synes. Svare på den andre personen ved å: legge til ny informasjon, stille spørs-
mål, gi et relatert eksempel fra din erfaring / kunnskap, enig eller uenig.



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

137

Ferdighet 5 – Balansert svingtaking
TRINN TRENERENS NOTATER

1. Tiden som brukes 
skal deles på en 
likeverdig og balan-
sert måte.

Hva skjer hvis det ikke er det?
Ikke prøv å si for mye på en gang. Jo mindre du sier, jo mer vil de huske.
Se etter tegn på at de virkelig lytter.

2. Temaene skal de-
les på en likeverdig 
og balansert måte.

Hva skjer hvis de ikke er det?
Prøv å gjøre poenget ditt i din tur. 
Begrens hver sving du har til et enkelt emne.

3. Gjør din rett til å ta 
din tur til å snakke.

Når du føler at du har fått nok informasjon og ønsker å svare, se etter et 
passende punkt der du kan interject.
Du kan signalisere ditt ønske om å snakke, for eksempel ved å lene deg 
fremover eller stikke leppene som om du skal snakke. Å heve øyenbryne-
ne hjelper også, og det samme gjør det å bevege hendene som om du er i 
ferd med å bruke dem til støtte for tale.

4. Respekter den 
andres rett til å 
snakke og bli hørt.

Ikke hog samtalen.
Si hva du har å si kortfattet, gjør poenget ditt, og gi den andre personen 
sin tur.
Lytt etter ekte mening. Vis interesse ved å stille spørsmål.

5. Oppmuntre til lik 
deltakelse

Pause, for å se om de har forstått og gi tid til å svare. Hvis de ikke gjør 
det, kan du prøve å spørre dem hva de synes eller et annet relatert spørs-
mål.

Se Aktivitet 4.5.2 nedenfor for øvelse med balansert svingtaking
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Ferdighet 6 – Holde seg til emnet og endre emnet
TRINN TRENERENS NOTATER

1. Hold deg til emnet Bruk aktiv lytting for å sikre at svarene og spørsmålene dine er 
relatert til emnet. 
Still mentale spørsmål (f.eks. hva er deres hovedpoeng? hvor-
for forteller de meg dette?)

2. Svar på poenget deres Hvis de har gjort et poeng, ikke dykk ned i det du vil si, svar på 
det de har sagt, støtt eller utfordret det etter behov.
Noen ganger har du kanskje ikke tid til å lytte, eller kanskje du 
bare ikke er interessert i et emne. Lytt for å forstå, få den andre 
personen til å føle seg hørt og verdsatt.

3. Endre emnet på riktig måte Anerkjenn det som har blitt sagt før du går videre til noe nytt. 
Forsikre deg om at den andre personen har fullført tankene 
sine. 
Ikke bryt inn i det nye emnet ditt når den andre personen er 
midt i noe som er viktig for dem.
Finn nøye en lenke fra det som blir sagt for å passere jevnt til 
det nye emnet. Eller lukk den nåværende samtalen før du star-
ter opp et nytt emne for diskusjon.

4. Hvis tidspunktet for et be-
stemt samtaleemne ikke er 
passende

Det er nyttig å sette grenser ved å uttrykke interesse for emnet 
og utsette diskusjonen for en annen gang

5. Hvis en deltaker har en ten-
dens til å gå utenfor emnet, 
for eksempel å ta opp et 
irrelevant problem eller bare 
snakke om et emne av spesi-
ell interesse for dem

Sett grenser og ta samtalen tilbake på sporet (for eksempel "Vi 
snakker om dette nå. Kanskje vi kan diskutere problemet ditt i 
pausen").

FORESLÅTT SCENARIO:

På jobb: Du snakker med en kollega om et arbeidsrelatert emne, men de begynner å snakke om noe 
annet. Du endrer emnet og går tilbake til arbeidsemnet du virkelig vil snakke om, men de fortsetter å 
gå utenfor emnet. Hvordan håndterer du denne situasjonen?

Ferdighet 7 – Avslutte en samtale
TRINN TRENERENS NOTATER

1. Kom med en avsluttende 
bemerkning. 

Oppsummer hovedpunktene i samtalen for å vise din forståel-
se av hva som ble sagt eller hva som må gjøres.
Avslutt med noe positivt.

2. Si farvel / se deg osv.
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Diskuter resultatet og koble 
det til kommunikasjonssti-
lene. Diskuter hvordan du 
kan imøtekomme, justere 
og sette grenser etc. når du 
snakker med en person med 
hver av de forskjellige kom-
munikasjonsstilene.

Aktivitet 4.5.2 Balansert svingtaking

Syntese & læringsmål

•  Å bli klar over hvordan folks kommunikasjonsstil påvirker gruppedynamikken

Varighet & materiale

Varighet: 15 minutter
Materiale: penn og papir til treneren
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp

AKTIVITET 1
Danne grupper på 3 personer. To personer snakker om et emne etter eget valg i 3 minutter, 
og den tredje personen er observatøren. Observatøren noterer seg hvor mange svinger hver 
deltaker tok. 
Feed tilbake til gruppen hvor balansert samtalen var. 

1. Hvem byttet mer (mer dominerende)? 
2. Hvem tok mindre svinger (mindre dominerende)? 
3. Hvilken effekt hadde dette på samtalen?

AKTIVITET 2
Hele gruppen diskuterer et problem for å finne en løsning. Alle deltakere oppfordres til å dele 
følelser, tro og tanker og deretter komme til enighet om den beste måten å ta opp emnet på. 
Følgende uttalelser kan brukes eller tenke på et annet emne.

1. Frivillig arbeid er en god måte å lære ansvar på. Hvorfor og hvorfor ikke?
2. Den eneste personen jeg virkelig burde konkurrere med er meg selv. Hvorfor og hvorfor 

ikke?
3. Hvis jeg er et teammedlem, bør jeg sette lagets gode før mine egne ønsker. Hvorfor og 

hvorfor ikke?

Treneren tegner deltakerens stoler med navn og sporer samtalevendingene som er tatt.
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Reparere kommunikasjonsbrudd – Strategier for å overvinne forvrengende faktorer
•  Bruk tilbakemeldingsteknikker som åpne spørsmål for å klargjøre betydningen
•  Bruk flere kanaler for å bekrefte budskapet og meningen
•  Bruk repetisjon, parafrasering
•  Foretrekker ansikt til ansikt interaksjon
•  Forenkle språket som brukes 
•  Gi begrenset informasjon for å redusere forvirring

Utdeling 4.5.3
Forvrengningsfaktorer som fører til feilkommunikasjon eller kommunikasjonsbrudd

Avsender Melding Mottaker

Forvrengningsfaktorer  
for avsender

Forvrengningsfaktorer  
for meldingen

Forvrengningsfaktorer  
for mottaker

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

mottaker, melding
•  Fysisk tilstand
•  Medisinske effekter
•  Valg av miljø, tid på døgnet
•  Tidspress

•  feil type og/eller kommuni-
kasjonskanal

•  feil språk
•  feil ordvalg
•  overdreven bruk av teknisk 

sjargong 
•  taleartikulasjon og språkev-

ne
•  meldingens innhold og 

struktur
•  motstridende ikke-verbale 

elementer (f.eks. kropps-
språk, tonefall)

•  fysisk støy slik bakgrunns-
støy, linjestøy

•  Interessenivå
•  Fortolkning
•  Personlige følelser overfor 

avsender, melding
•  Fysisk tilstand
•  Kommunikasjonsevner
•  Krav til mottakerens tid
•  Holdninger, kunnskap og tro
•  Sosialt system og kultur
•  Medisinske effekter
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Aktivitet 4.5.4 Endre en melding

Syntese & læringsmål

•   Å øke bevisstheten om kommunikasjonsbehov
•   Øve på å reparere feilkommunikasjon ved å endre en melding

Varighet & materiale

Varighet: 20 minutter
Materiale: penn & papir 
Organisering av rommet: nok plass til å dele inn i 4 grupper

Aktivitetsforløp

Introduser aktiviteten med følgende bakgrunnsinformasjon:
"En ny person har kommet til ditt arbeids- eller dagsprogram. Du er ansvarlig for å forklare 
hvordan en bestemt prosedyre* fungerer. Du forklarer det til personen, men du innser fra 
kroppsspråket deres at de ikke har forstått".

*Den spesifikke prosedyren skal være noe spesifikt og kjent for deltakerne. Treneren bør 
velge noe som er relevant for gruppen, for eksempel måten kantinen fungerer på, arkive-
ringssystemet, prosedyren for bestilling av kontorutstyr, prosedyren for å håndtere retur 
av kundeprodukter, etc. Treneren gir et eksempel på instruksjonene som skal være lange, 
med vanskelige ord og språk og mye sjargong

"Din oppgave nå er å endre instruksjonene slik at personen forstår. Du vil dele inn i 4 grupper 
og ha 10 minutter til å forberede presentasjonene dine.
To grupper jobber hver for seg for å endre meldingen ved å forenkle instruksjonene (bruk 
andre ord, enklere språk, klarere innhold).
De to andre gruppene jobber hver for seg med å endre budskapet og understøtte det med 
visuelle hjelpemidler (bilde, bilder, demonstrasjon, skilt, symboler etc.).
Etter at de 10 minuttene er omme, vil hver gruppe presentere for alle hvordan de har tilpas-
set instruksjonene.
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Aktivitet 4.5.5 Løsning av en arbeidskonflikt

Syntese & læringsmål
•   Å anvende kunnskap og ferdigheter lært gjennom denne modulen.
•   Å bli klar over dynamikken i ulike kommunikasjonsstilkombinasjoner.

Varighet & materiale
Varighet: 30 minutter
Materiale: trykte scenarier for avsender og mottaker, beskrivelser av kommunikasjonsstil 
Organisering av rommet: god plass mellom parene

Aktivitetsforløp
Skriv ut nok kopier av kommunikasjonsstilbeskrivelsene og de to scenariene på sidene 
nedenfor.
Be deltakerne danne par og gi hvert par scenariene for avsenderen og mottakeren. Del be-
skrivelsene av kommunikasjonsstilen, og sørg for at det er to forskjellige stiler per par. Paret 
bestemmer hvem som skal spille hvilken stil, og velger en stil basert på hva hver deltaker vil 
føle seg komfortabel med å spille. 
Bestem hvem som skal være avsender og hvem mottakeren i første runde av rollespillet (du 
vil bytte roller i andre runde). Les scenariet for avsenderen eller mottakeren. 
Ta deg deretter tid, hver på egen hånd, til å lese beskrivelsen av kommunikasjonsstilen og 
forberede din rolle. (5 minutter)
Rollespill scenariet (5 minutter)
Debrief(2 minutter)
Bytt roller (ikke kommunikasjonsstiler) og spill av scenariet på nytt. (5 minutter) 
Debrief (2 minutter)
Bli med i hovedgruppen igjen! Tilbakemelding og diskusjon. (10 minutter)

Veiledende spørsmål:
•   Hvordan føltes det å rollespille kommunikasjonsstilen du hadde?
•   Var du i stand til å lytte aktivt?
•   Brukte du åpne spørsmål for å tillate refleksjon?
•   Har du løst problemet?
•   Hva må du huske på når du kommuniserer med hver av stilene?
•   Hva har stilen din å huske på?

Topp tips   

Scenariene for avsender og mottaker refererer til personer som arbeider i en funksjonshem-
mingstjeneste. Endre scenariet i henhold til traineenes erfaring. Tvisten kan for eksempel 
dreie seg om hvilke studenter/praktikanter som deltar i «Besøk en arbeidsplass»-program-
met. Skriv om scenariene tilsvarende.
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SCENARIO FOR AVSENDEREN 
Du jobber på opplæringssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Du er en del av et 
team på 4 medlemmer som er ansvarlig for å utvikle traineenes arbeidsrelaterte praktiske 
ferdigheter og myke ferdigheter med sikte på at traineene går inn i den støttede arbeidsfor-
midlingen. En aktivitet i det ukentlige programmet er et besøk på en arbeidsplass med en 
liten gruppe traineer. De møter ledere og ansatte, finner ut om bedriften/virksomheten og 
jobbskyggen i noen timer. Alle 4 teammedlemmer er kvalifiserte jobbtrenere, og de har kom-
petanse til å organisere og gjennomføre disse arbeidsplassbesøkene. Andre ukentlige opp-
gaver er vanligvis ganske delt mellom teamet i henhold til ekspertise, men av en eller annen 
grunn har aktiviteten "Besøk en arbeidsplass" blitt utført av samme person de siste 2 årene. 
Du og de andre kollegene begynner å irritere dere over dette, og dere mener at dere også 
bør få muligheten. Et personalmøte nærmer seg, og du vil foreslå denne endringen. Du vil 
ikke at kollegaen som vanligvis gjør besøkene skal bli fornærmet eller føle at de blir utpekt. 
Forbered kollegaen din (mottakeren) på det kommende forslaget ditt, gi noen konstruktive 
tilbakemeldinger og bruk positiv kommunikasjon for å sikre at de forstår viktigheten av at 
denne aktiviteten gjøres av alle. 

SCENARIO FOR MOTTAKEREN  
Du er en Job Coach som jobber på treningssenter for funksjonshemmede. Du er en del av et 
team på 4 medlemmer som er ansvarlig for å utvikle traineenes arbeidsrelaterte praktiske 
ferdigheter og myke ferdigheter med sikte på at traineene går inn i den støttede arbeidsfor-
midlingen. For noen år siden fikk du ideen om å organisere ukentlige besøk på arbeidsplas-
ser med små grupper av praktikanter. Traineene møter ledere og medarbeidere, finner ut om 
bedriften/virksomheten og jobbskyggen i noen timer. "Besøk en arbeidsplass" -programmet 
har kjørt vellykket i noen år, og du er eneansvarlig for å organisere disse utfluktene og følge 
traineene. Da programmet først startet, var en kollega som ikke lenger jobber til tjeneste, 
også involvert i dette programmet, men de var alltid uorganiserte, forberedte ikke traineene 
godt nok og fulgte ikke opp med arbeidsgiverne. Du tror at du er den beste personen for 
jobben. Det var tross alt din idé!
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DEN ANALYTISKE

Analysen er høflig, men reservert, logisk, fakta- og oppgaveorientert. Denne personens fokus 
er på presisjon og perfeksjon. Andre styrker inkluderer utholdenhet, flid, forsiktighet og en 
systematisk tilnærming. Svakheter innebærer å være tilbaketrukket, stille, tilbaketrukket og 
til og med sullen til tider. Hvis han eller hun virker ubesluttsom, er det på grunn av et behov 
for å vurdere alle dataene. Perfeksjonisme kan være en feil hvis analytiske presser det for 
langt. Denne personen er definitivt ikke en risikotaker. Analysen må ha rett, og vil ikke åpent 
diskutere ideer før den er trygg på en beslutning. Hans eller hennes glede er nøyaktighet. 
Smerte er å ta feil og kritiseres.

•  Vil vite hvordan ting fungerer
•  Ønsker å være nøyaktig, ha nøyaktighet med andre
•  Verdier tall, statistikk, ideer
•  Elsker detaljer
•  Frykter å bli flau eller miste ansikt
•  Ofte innadvendt og skjuler følelser

SPØRSMÅL Å TENKE PÅ ETTER ROLLESPILLET

 Hvis du har en trainee som er en analytisk type kommunikator, hva skal du hjelpe dem å 
bli oppmerksomme på?

 Når du kommuniserer med en analytisk type kommunikator, hva må du huske på?

Beskrivelser av kommunikasjonsstiler for rollespillene
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DEN ELSKVERDIGE

Hengiven, konsekvent, pålitelig og lojal, den elskverdige er en hardtarbeider og vil holde ut 
lenge etter at andre har gitt opp. De er en lagspiller, samarbeidsvillig og lett å komme over-
ens med, tillitsfulle, følsomme og en god lytter. De prøver å unngå konfrontasjon. De funge-
rer best i et stabilt miljø, og har ofte en stabiliserende effekt på andre. Svakheter inkluderer 
ubesluttsomhet og manglende evne til å ta risiko. Amiables er ofte for fokusert på andre, 
konforme, stille og passive. De vil ofte ikke snakke for seg selv, er for føyelige og hyggelige. 
De hater forandring og kaos.

•  Vil vite "hvorfor" hvorfor gjør jeg dette
•  Ønsker å bygge relasjoner
•  Elsker å gi støtte til andre
•  Verdiforslag fra andre
•  Frykter å miste tillit eller ha uenigheter
•  Har en tendens til å vise følelser

SPØRSMÅL Å TENKE PÅ ETTER ROLLESPILLET

 Hvis du har en trainee som er en elskverdig type kommunikator, hva skal du hjelpe dem 
med å bli oppmerksomme på?

 Når du kommuniserer med en elskverdig type kommunikator, hva må du huske på?
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SJÅFØREN

Føreren er en høyt presterende som liker å ta risiko. Denne personen er utadvendt, viljesterk, 
direkte, praktisk, organisert, kraftfull og besluttsom. De forteller det slik det er og er veldig 
overbevisende. En sjåfør er oppgave- snarere enn relasjonsorientert og ønsker umiddelbare 
resultater. De er ikke opptatt av hvordan noe gjøres, men hva som gjøres, og hvilke resultater 
som kan forventes. De vil vite "Hva skjer? Hva blir gjort med det? Det du bør gjøre er ...!" Føre-
ren kan være sta, dominerende, utålmodig, ufølsom og korthåret, med liten tid til formaliteter 
eller hyggeligheter. De kan også være krevende, sta, kontrollerende og kompromissløse. De 
elsker makt, kontroll og respekt. De hater tap av respekt, mangel på resultater og følelsen av 
at de blir utnyttet.

•  Vil vite "hva" hva vil dette gjøre for meg
•  Vil spare tid
•  Verdier resultater
•  Elsker å ha kontroll, ha ansvaret, gjøre det på sin måte
•  Frykter å gi fra seg kontrollen
•  Ofte utadvendt, men viser ikke følelser

SPØRSMÅL Å TENKE PÅ ETTER ROLLESPILLET

 Hvis du har en trainee som er en driver type kommunikator, hva skal du hjelpe dem å bli 
oppmerksomme på?

 Når du kommuniserer med en driver type kommunikator, hva må du huske på?
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DET UTTRYKKSFULLE

Den ekspressive er verbalt flink, engasjerende, imøtekommende, støttende for andre, overbe-
visende og sosial. De er relasjonsorienterte snarere enn oppgaveorienterte. De elsker å være 
en av gjengen, og er alltid klare for noe nytt og spennende. Ytterligere styrker inkluderer en-
tusiasme, diplomatiske ferdigheter og evnen til å inspirere andre. Svakheter innebærer utål-
modighet, en tendens til å generalisere, verbale angrep og noen ganger irrasjonell oppførsel. 
Det ekspressive kan også være egoistisk, manipulerende, udisiplinert, reaktivt, uorganisert 
og slipende. Expressive utveksler lett informasjon og livserfaringer. Deres viktigste behov er 
å bli verdsatt, akseptert og anerkjent. De hater isolasjon og mangel på oppmerksomhet.

•  Vil vite «hvem» hvem andre som er involvert
•  Verdsetter verdsettelse, applaus et klapp på skulderen
•  Elsker sosiale situasjoner og fester
•  Liker å inspirere andre
•  Frykt for å bli avvist.

SPØRSMÅL Å TENKE PÅ ETTER ROLLESPILLET

 Hvis du har en trainee som er en ekspressiv type kommunikator, hva skal du hjelpe dem 
med å bli oppmerksomme på?

 Når du kommuniserer med en uttrykksfull type kommunikator, hva må du huske på?

Merknader til fasilitatorene – Arbeidskonfliktrollespill

Skal diskuteres med gruppen etter rollespillene. Hold fokus på hvordan du kommuniserer med traineer 
(og ikke kolleger / venner)

Når du kommuniserer med en ANALYTISK: 

•  Vær systematisk, grundig, bevisst og presis. 
•  Vær organisert, i tide og på emnet.
•  Fokuser på oppgaven og fakta, i stedet for meninger.
•  Vær forberedt på å svare på mange "hvordan" spørsmål. 
•  Gi analyse og logiske grunner for dine handlinger eller hva du ber om dem. 
•  Ikke bli for personlig. 
•  Gjenkjenne og erkjenne behovet for å være nøyaktig og logisk. 
•  Sett av tid til research og analyse før beslutninger. 
•  Forvent å gjenta deg selv. Gi tid til evaluering Bruk mye bevis. 
•  Kompliment presisjonen og nøyaktigheten til det fullførte arbeidet.
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Hvis du har en ANALYTISK stil, eller du ønsker å forbedre ferdighetene til en av dine traineer:

•  Erkjenn at ikke alle følger lineære tankeprosesser og beslutningsprosesser.
•  For gode arbeidsforhold er det viktig å ta hensyn til andres følelser.
•  Lær å stille spørsmål som vil hjelpe deg med å få den informasjonen du trenger.
•  Still andre spørsmål om seg selv hvis du vil bygge gode relasjoner
•  Forsikre deg om at du forstår nøyaktig hva en oppgave / jobb handler om, slik at du ikke kaster 

bort tid på å samle ubrukelig informasjon.
•  Hvis du trenger å be om mer informasjon, må du forklare hvordan denne ekstra informasjonen vil 

hjelpe deg

Når du kommuniserer med en elskverdig:

•  Vær avslappet og behagelig
•  Opprettholde status quo
•  Vær logisk og systematisk
•  Lag en plan med skriftlige retningslinjer
•  Vær forberedt på å svare på "hvorfor" spørsmål
•  Vær forutsigbar
•  Enig klart og ofte
•  Bruk ordet "vi"
•  Ikke skyv, ikke forhast deg
•  Kompliment dem som lagspiller og la dem få vite at du setter pris på deres innspill
•  Vær en god lytter.
•  Uttrykk oppriktig interesse for deres følelser, tanker og personlige liv
•  Oppfordre dem til å stille spørsmål og dele meninger
•  Løs konflikter raskt

Hvis du har en AMIABLE-stil, eller du vil forbedre ferdighetene til en av traineene dine:

•  Innse at andres meninger om et emne er atskilt fra deres meninger om deg.
•  Innse at ikke alle er komfortable med å diskutere personlige emner, gi andre tid til å åpne person-

lige emner før de stiller spørsmål
•  Respekter din egen mening når du respekterer andres meninger
•  Innse at du ikke trenger å være venner med alle, du kan holde et profesjonelt forhold til noen 

mennesker.
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Når du kommuniserer med en DRIVER:

•  Fokuser på oppgaven; Snakk om forventede resultater
•  Vær forretningsmessig og saklig
•  Gi konsis, presis og organisert informasjon
•  Bruk korte, direkte setninger
•  Diskuter og svar på "hva"-spørsmål
•  Argumentere fakta, ikke følelser
•  Ikke kast bort tiden; 
•  Ikke krangle detaljer og gi mye bakgrunnsinformasjon
•  Gi alternativer eller be om en bestemt forespørsel eller oppfordring til handling
•  Begrens "chatting" og off-topic samtale
•  Unngå å diskutere dine eller deres personlige problemer

Hvis du har en DRIVER-stil, eller du ønsker å forbedre ferdighetene til en av traineene dine:

•  Gjør en innsats for å lytte aktivt. Lytt til andres ideer og tanker
•  Unngå å avbryte
•  Sett av tid til å chatte i begynnelsen av arbeidet eller et møte
•  Gjenkjenne at andre kan ha behov for å uttrykke sine følelser / følelser om problemer
•  Kommuniser dine forventninger til andre (hvor mye tid du har, hva du vil diskutere, resultatene)
•  Gjør en innsats for å vise din takknemlighet for andres arbeid og innspill
•  Sett av tid til spørsmål og tilbakemeldinger

Når du kommuniserer med en EXPRESSIVE:

•  Fokus på å utvikle et forhold
•  Prøv å vise hvordan ideene dine vil forbedre deres image / arbeid
•  Vær entusiastisk, åpen og lydhør
•  Forholde seg til behovet for å dele informasjon, historier og erfaringer
•  Vær imøtekommende og villig til å snakke
•  Still og svar på "hvem" spørsmål
•  Husk å være varm og imøtekommende til enhver tid
•  Arbeide for å minimere deres direkte involvering med detaljer eller personlige konflikter
•  Bruke en agenda med tidsrammer for hvert emne/oppgave
•  Bruk sjekklister for å kommunisere oppgavene som må gjøres
•  Ros dem foran andre
•  Omdiriger samtalen forsiktig tilbake til emnet
•  Vær oppmerksom på at de kan overdrive
•  Oppmuntre dem til å bryte ned ideene sine i bestemte trinn og resultater
•  Sjekk at de har det bra med det de har avtalt å gjøre
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Hvis du har en uttrykksfull stil, eller du ønsker å forbedre ferdighetene til en av dine traineer:

•  Når du vil dele en ny idé, må du sørge for at du har forslag til hvordan du kan sette ideene ut i 
livet

•  Respekter tidslinjer, tidsfrister og agendaer som du har avtalt
•  Prøv å begrense å snakke om personlige problemer, spøke eller gå utenfor emnet
•  Gjør en innsats for å lytte og la andre sin tur til å bidra med sine ideer og kommentarer
•  Sørg for at forespørslene dine er klare med en klar grunn
•  Gjør en innsats for å vise din takknemlighet for andres arbeid og innspill
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6. Effektiv kommunikasjon ved hjelp av teknologi

Mål

•  Å bli oppmerksom på bruk av online skriftlig kommunikasjon
•  Å bli oppmerksom på å bruke telefonen til å kommunisere
•  For å lære trinnene for å ringe og øve på denne ferdigheten
•  Å bli bevisst på å bruke digital teknologi til å kommunisere
•  For å lære trinnene for å foreta en online videosamtale og øve på denne ferdigheten

Innhold

•  Online skriftlig kommunikasjon
•  Telefon kommunikasjon 
•  Online videokommunikasjon 

Veiledende spørsmål

•  Hva bør du være oppmerksom på når du kommuniserer på nettet ved hjelp av tekst?
•  Hva er viktig å huske når du ringer og mottar telefonsamtaler?
•  Hva bør du være oppmerksom på før du starter en videosamtale?
•  Hva bør du være oppmerksom på under en videosamtale?

Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 4.6.1 Skriftlig kommunikasjon på nett
•  Aktivitet 4.6.2 Sjekkliste for praktiske telefonferdigheter  
•  Aktivitet 4.6.3 Praktisk sjekkliste for videosamtaler

Ressurser

•  –

Varighet

Minimum 1 time 
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Aktivitet 4.6.1 Online skriftlig kommunikasjon

Syntese & læringsmål
•  Å bli oppmerksom på bruken av online skriftlig kommunikasjon
•  For å øve på å skrive en e-post, SMS, chat på sosiale medier

Varighet & materiale
Varighet: 20 minutter
Materiale: PC-er, bærbare datamaskiner eller mobiltelefoner 
Organisering av rommet: – 

Aktivitetsforløp
For å få en ide om hvor godt deltakerne bruker skriftlig kommunikasjon, spør om de bruker 
den, når, hvor og med hvem?
(inkluderer alle mulige kanaler f.eks. e-post, SMS, sosiale medier, nettfora, chatter)
Brainstorm ideer om hvordan de kan bruke skriftlig kommunikasjon når de trener eller peer 
support.
Noen mulige anvendelser kan være  
•  skrive instruksjoner om hvordan du utfører en oppgave
•  lage tidsplaner og programmer, daglige planer
•  trinnvise retningslinjer 
•  presentasjon lysbilder
•  støtteark med informasjon om et emne 
•  kommunikasjon på sosiale medier med medarbeidere
Fordelene med skriftlig kommunikasjon er presisjon, dokumentasjon og tid til å svare.
Ulempene er at det er tidkrevende, uten umiddelbar interaksjon eller tilbakemelding.
Presentere informasjon om online kommunikasjonsregler og nettvett.
En god e-post har
1. en emnelinje (dette bør trekke oppmerksomhet til nøyaktig hva e-posten handler om, 

som en avisoverskrift)
2. hovedpoenget/informasjonen i begynnelsen
3. språk som passer leseren (pass opp for tekniske termer, akronymer og hvis du ikke er 

sikker, ta med en forklaring)
4. informasjon organisert på en logisk måte (hvis det ikke er relaterte problemer / emner, er 

det bedre å skrive separate e-poster)
5. Logg av med en høflig bemerkning og navnet ditt

Gi deltakerne en mulighet til å øve på å skrive e-post Hvis du har tilgangtil datamaskiner 
eller de kan bruke smarttelefonene sine. Jegf skrive e-post er ikke en ferdighet de har eller 
trenger for jobben bare øve skrive en SMS eller et sosialt media chat (i andre tilfelle, sørg for 
at du dekker bruk av akronymer som LOL, OMG, BTW etc.). Dekk følgende ferdigheter:
•  skrive en e-post/melding til én person
•  skrive en e-post/melding til en gruppe mennesker
•  svare på en e-post/melding
•  videresende en e-post/melding
•  legge til et vedlegg i en e-post/melding
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4.6.2 Rollespillaktivitet og sjekkliste
Skape muligheter for rollespill i ulike sammenhenger og med varierende innhold (f.eks. uformelle sam-
taler, formelle samtaler, håndtering av kunder).

Sjekkliste for praktiske telefonferdigheter

Før samtalen

  Forsikre deg om at du er i et rolig sted, fri for distraksjon og i en komfortabel stilling

  Forsikre deg om at telefonen er ladet og har et godt signal 

Under samtalen 

  Start hver samtale med "Hei dette er (fornavn) fra (organisasjonens navn). Forsikre deg om at mot-
takeren har forstått. 

  Snakk tydelig og i et behagelig tempo, og oppgi årsaken til at du ringer.

  Gi personen muligheten til å svare. 

  Lytt nøye til hva de sier. 

  Ikke avbryt, men lag oppmuntrende lyder for å vise at du fortsatt lytter - for eksempel 'ja', 'aha', 'jeg 
ser'. 

Avslutte samtalen 

  Vær tydelig på hva som må gjøres, hva som skjer videre.

  Sjekk at personen har forstått

  Si farvel
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4.6.3 Praktisk sjekkliste for videosamtaler
Øv deg på å bruke online videosamtaler ved å skape muligheter for rollespill med en-til-en-samtaler, 
gruppemøter og formelle samtaler.

Praktisk Sjekkliste for online videosamtaler

Før videosamtalen

  Forsikre deg om at du er i et rolig, konfidensielt rom og i en komfortabel posisjon

  Forsikre deg om at du vil være fri for distraksjoner (slå av TV / radio, stille telefonen)

  Forsikre deg om at internettforbindelsen din er stabil

  Kontroller at kameraet, mikrofonen og høyttalerne fungerer som de skal

  Sjekk utseendet ditt (hår, ansikt, klær)

  Forbered det du måtte trenge under samtalen (filer, papir, penn)

  Sørg for at du har en måte å kontakte personene i samtalen på, i tilfelle noe går galt (f.eks. du ikke 
kan delta, de deltar ikke, det er strømbrudd osv.). Skriv deltakernes e-post og/eller telefonnummer 
på papir.

Under videosamtalen 

  Koble til avtalt tid

  Sjekk at du kan sees på videoskjermen (fra omtrent skuldrene og over)

  Slå av mikrofonen hvis du ikke snakker

  Rekk opp hånden hvis du vil snakke (bruk ikonet eller gjør det fysisk)

  Hvis det er et avbrudd i rommet ditt, unnskyld deg selv, slå av kameraet og mikrofonen. Når du har 
håndtert avbruddet, gå tilbake og slå på kameraet. Spør om du gikk glipp av noe viktig.

  Bruk de aktive lytteferdighetene du har lært

  Når du snakker, vær oppmerksom på mottakerens ansiktsuttrykk

  Respekter de grunnleggende reglene for samtale (turn-taking, bo på emnet)

  Ikke spis under samtalen

  Ikke ta bilder eller ta opp samtalen (respekter de generelle databeskyttelsesforskriftene). Hvis 
noen andre i samtalen ikke respekterer disse forskriftene, eller de ikke respekterer deg, avslutter du 
samtalen.

Avslutte videosamtalen 

  Forsikre deg om at du har forstått hva som ble sagt og om noe må gjøres. Sjekk at du har notert 
dette ned, inkludert datoer/klokkeslett.

  Si farvel

  Forlate møtet. Forsikre deg om at du har trykket på ikonet "Forlat møte" eller "Avslutt møte".

  Lukk vinduet for nettmøteplattformen.
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Modul 5
Selvledelse

Rammeverk
Å finne og beholde en jobb eller en frivillig stilling innebærer å mestre noen selvledelsesevner knyttet 
til sosiale forventninger og lovgivning på arbeidsplassen. Det er viktig å reflektere over forskjellen 
mellom autonomi og uavhengighet. Selvledelse refererer ikke bare til praktiske oppgaver, men også til 
sosiale roller du søker. 

”Noen ganger skjuler fokuset på menneskers funksjonsnedsettelser erkjennelsen av at folk 
også er veldig devaluert av samfunnet og samfunnet. Devaluering bringer sosiale konsekvenser 
til folks situasjoner som kan være mer virkningsfulle og gjennomgripende enn de iboende svek-
kelsene som opptar mye vår oppmerksomhet”1

Intensjoner (generelle mål)
Målet med denne modulen er å hjelpe deg med å reflektere over konkrete måter å styrke din autonomi 
og uavhengighet på ved å lære praktiske ferdigheter som vil hjelpe deg med å forbedre din forståelse 
av hva som forventes av deg i et arbeidsplasseringsmiljø. Ved å lære om selvledelse vil du ta bedre 
valg for deg selv uten nødvendigvis å følge andres fotspor fordi du vil forstå fordeler og ulemper ved 
dine beslutninger. Å gjøre denne modulen vil hjelpe deg med å definere behovet for å forbedre sjanse-
ne dine for å få den jobben du ønsker.
Denne modulen gir praktisk opplæring i sosiale, personlige og arbeidsrelaterte ferdigheter og atferd 
som du trenger for å tilpasse deg arbeidsmiljøet og utvikle deg på din faglige vei. Du lærer hvordan du 
administrerer utseendet ditt, tiden din og hva som er den grunnleggende lovgivningen på arbeidsplas-
sen din.

Følgende struktur presenterer målene og innholdet som inngår i hvert verksted, ved hjelp av veiledende 
spørsmål for  å sikre generering av endring.

1John 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 

Struktur

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf


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

156

Selvledelse

Mål

•  Forstå hva selvledelsesevner er
•  Identifisere dine behov i form  av selvledelsesevner og evner
•  Make valg for å bygge treningen med trenerne (forstå fordeler og ulemper med å utelate 

noen deler)
•  Utvikle konkrete ferdigheter og evner som vil hjelpe deg i arbeidsmiljøet ditt

Innhold

1. Forskjellen mellom autonomi og uavhengighet
2. Identifisere dine behov og styrke dine evner til å ta valg
3. Utvikle dine selvledelsesferdigheter og kunnskaper med en skreddersydd treningsøkt:

•  Opprettholde fysisk og psykisk helse 
•  Reis til jobb
•  Organisatoriske ferdigheter
•  Pengeforvaltning
•  Rekrutteringsprosess
•  Arbeidsplassens grunnleggende lovgivning

Veiledende questions

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

langvarig helsetilstand?
•  Når du tar en beslutning, kan du identifisere fordeler og ulemper du velger?
•  Er du klar over de forskjellige workplace forventningene og sosiale koder?
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Koblede aktiviteter

•  Aktivitet 5.1.1 Charlies valg
•  Regneark 5.1.1 Charlies valg
•  Utdeling 5.1.1 Charlies valg
•  Aktivitet 5.3.1 Drømmejobb
•  Regneark n°1 – 5.3.1 Drømmejobb
•  Treningsark n°2 – 5.3.1 Drømmejobb
•  Aktivitet 5.3.2 De 5 hvorfor 
•  Aktivitet 5.4.1 Spørreskjema for autonomivurdering
•  Aktivitet 5.4.2 Opprettholde en god helse
•  Utdeling 5.4.2 Å være i god helse
•  Aktivitet 5.4.3 Betydningen av utseende
•  Utdeling 5.4.3 Betydningen av utseende
•  Regneark 5.4.3 Betydningen av utseende
•  Aktivitet 5.4.4 Komme i gang med arbeidet 
•  Regneark 5.4.4 Komme i gang med arbeidet
•  Aktivitet 5.4.5 Hvordan bestemme
•  Regneark 5.4.5 Eisenhower Matrix
•  Handout 5.4.5 SMARTE mål
•  Handout 5.4.5 Prioritere oppgaver
•  Handout 5.4.5 Eisenhower-matrisen
•  Aktivitet 5.3.6 Sette opp et budsjett
•  Handout 5.3.6 Sette opp et budsjett
•  Aktivitet 5.4.7 Rekrutteringsprosess
•  Regneark 5.4.7 Rekrutteringsprosess
•  Handout 5.4.7 Rekrutteringsprosess
•  Utdeling 5.4.8 Selskapets interne regulering

Varighet

•  4t til autonomivurderingen
•  Lengden på treningen vil da avhenge av aktivitetene som velges
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1. Forskjellen mellom autonomi og uavhengighet
Nivået på uavhengighet varierer ofte gjennom livet. Den vanligste variasjonen er når vi blir mer av-
hengige etter hvert som vi blir eldre, ettersom hjernen, nervesystemet og kroppsfunksjonene gradvis 
reduseres. 
Dette kan føre til at vi på et tidspunkt krever fysisk assistanse fra noe teknisk utstyr eller fra andre 
mennesker. 
I løpet av denne tiden forblir vårt nivå av autonomi ofte det samme, vår beslutningstaking påvirkes ikke 
like mye av din fysiske nedgang. Vi beholder evnen til å ta valg. 
Yoy din autonomi kan bare fratas av law, hvis du på et tidspunkt  kan bli skadelig for deg selv eller 
andre.  
Som  en fremtidig medtrener eller peer supporter, må du vurdere det faktum at alle kan være autonome 
i sine valg, og at i din rolle forventes det at du gir råd og overfører informasjon. 
Du må imidlertid akseptere at personen som mottar råd eller informasjon fra deg, har rett til å velge 
om du vil følge den eller ikke. Ditt ansvar er bare å overføre informasjonen eller rådene, og det er mot-
takerens ansvar å bestemme hva du skal gjøre med den. 
Dette betyr at for å forbedre sjansen for at personen følger veiledningen din, må du trene overførings-
ferdighetene dine. 
Og det er akkurat det du gjør ved å følge denne modulen.

Aktivitet 5.1.1 Charlies valg to reflekterer over begrepene autonomi og uavhengighet og praksis i en 
virkelig situasjon.

2. Identifisere dine behov og styrke dine evner til å ta 
valg

De 10 dimensjonene for selvledelse

Selvledelse er evnen til å forstå og kontrollere alt som skjer i ditt sinn og din kropp. Det hjelper i utdan-
ning, arbeid og liv. Det kan deles inn i 10 kategorier: 
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Selvadretthet Selvkontroll

Å kjenne deg selv som individ - dine verdier, 
liker, misliker, styrker og svakheter

Evne til å kontrollere din oppførsel, disiplin, 
etc.

Selvtillit Problemløsning

Å tro på deg selv, at du kan gjøre enhver 
aktivitet gitt til deg, og du er ikke redd for å 
ta beregnede risikoer

Forstå et problem og finne en løsning ved 
hjelp av en trinnvis metode

Selvmotivasjon Personlig hygiene og pleie

Gjøre oppgaver på egen hånd uten ekstern 
motivasjon

Holde deg ren , sunn og smart

Positiv tenkning Teamarbeid

Uttrykke sikkerhet eller bekreftelse selv i 
tøffe situasjoner

Samarbeide med personer for å oppnå 
felles mål

Tidsstyring Innstilling av mål

Oppnå oppgaver i tide og i henhold til plan Planlegge konkrete mål som skal oppnås 
innen en angitt tidsramme
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Behovet for å utvikle en visjon

En visjon gir deg retning og et større formål. Det vil tillate deg å evaluere dine umiddelbare mål og prio-
riteringer ved å vurdere i hvilken grad de bidrar til dine fremtidige ambisjoner. 
Noen forslag:

a) Angi mål for å identifisere banen
Det vil hjelpe deg og personen du støtter å se veien videre og senere ta små og store beslutninger. 

b) En visjon om å komme gjennom hindringer
Hvis du sliter et sted underveis, vil det være lettere å opprettholde motivasjonen din og forfølge innsat-
sen din 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 haster. 
Å ha en visjon vil skape en følelse av prestasjon hver gang du når et mål som vil gi motivasjonen din 
motivasjon til å fortsette å jobbe i den retningen. 

c) Sett forventningene dine
Hva er suksess? Når vil du vurdere at innsatsen din har lønnet seg? Å ha en visjon hjelper deg med å 
definere hvordan suksess vil se ut for deg. Det vil frigjøre 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. 

Aktivitet 5. 2.1 Drømmejobb for å explore dine interesser, values og personlighetstrekk til potensielle 
karriereveier.  

Hvorfor er forandring så vanskelig for de fleste? Fra ung alder blir vi introdusert for forandring, noen 
oftere enn andre, og et sted underveis danner vi våre egne oppfatninger om emnet. Ideen om endring 
er ofte knyttet til en oppfatning av risiko eller frykt. Vi snakker om ”motstand mot forandring”. For å 
overvinne denne tilstanden, må du finne din egen motivasjon.

Aktivitet 5. 2. 2 De fem Whys er en intervjuteknisk teknologi som vil hjelpe deg å reflektere over valge-
ne dine og identifisere kildene til motivasjonen din.

3. Utvikle dine selvledelsesferdigheter og kunnskaper 
med en skreddersydd treningsøkt

Aktivitet 5.4.1 Autonomy Assessment Questionnaire viser ferdighetene som vil være nyttige når du 
leter etter en jobb eller en frivillig aktivitet. Det vil hjelpe deg med å identifisere de du kan utvikle. Du 
kan alltid velge, ikke å, hvis du forstår inn og ut av valgene dine. 

Aktivitet 5.4.2 Å være i god helse kommer med en Handout som inneholder viktig informasjon. Det vil 
hjelpe deg be klar over viktigheten av god personlig hygiene og godt utseende og learn strategier for å 
opprettholde dem.

Aktivitet 5.4.3 Betydningen av utseende fokuserer mer på de eksplisitte og ikke-eksplisitte dressing-
kodene. Det vil hjelpe deg å forstå forskjellen mellom formelle og uformelle kleskoder og hvordan du 
kler deg for ditt spesifikke arbeidssted.  Den leveres med en Handout som inneholder viktig informa-
sjon.
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Mangelen på mobilitet eller mangel på kunnskap om dagens transportmuligheter er en stor obstakel 
for tilgang til sysselsetting.  Hvis biler ofte trenger et dominerende sted i våre europeiske samfunn, 
finnes det andre løsninger.

Aktivitet 5.4.4 Å komme seg på jobb er muligheten til å lage en oversikt over reisemulighetene som 
er tilgjengelige i din kontekst, velge dem  etter dine behov, og å kunne bruke dem uavhengig og trygt.  
Denne aktiviteten kan også være praksis i det virkelige liv for å teste forskjellige transportmidler.
Hvis du lærer å prioritere, vil det hjelpe deg med å lindre stress og angst , samt forbedre effektiviteten 
og produktiviteten i liv og arbeidsplass.

Aktivitet 5.4.5 Hvordan bestemme vil presentere deg en beslutningsmatrise og introdusere deg for 
konseptet med SMART-mål.  Den leveres med et REGNEARK og et UTDELINGSARK.

Aktivitet 5.3.6 Budsjettering er et UTDELINGSARK og en aktivitet for å lære hvordan du leser et bank-
kontoutdrag og administrerer et budsjett.
For å forstå hele prosessen med en jobbrekruttering fra jobbtilbudet, til intervjuet, kan du lese Handout 
og gjøre følgende aktivitet:

Aktivitet 5.4.7 Rekrutteringsprosess vil hjelpe deg med å dekode et jobbtilbud, understand prosessen 
med rekruttering og prepare for jobbintervjuer.

Når du har funnet en jobb, må du være oppmerksom på de spesifikke forskriftene som selskapet ditt 
kan ha satt opp.  Følgende støtteark veileder deg til å forstå hovedreglene som gjelder i et arbeidsmil-
jø, og hjelper deg med å identifisere hvor du finner informasjonen.

Utdeling 5.3. 8 Selskapets interne forskrifter
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Aktivitet 5.1.1 Charlies valg

Syntese og læringsmål

Reflektere over begrepene autonomi og selvstendighet og praksis i en virkelig situasjon som 
deltakeren kan identifisere seg i.
•  Å reflektere over forskjellen mellom autonomi og uavhengighet
•  Å reflektere over hva traineene ville ha gjort i denne situasjonen. Hvilke råd ville de gi til 

Charlie?
•  Identifiser dine egne fordommer 

Varighet og materiale

Varighet:  30 min
Materiale:
•  The-utdeling om autonomi og uavhengighet (under)
•  Regnearket skrevet ut med penn
•  Et hvitt papir eller papirark med markører
Organisering av deltakerne: 
•  I en  circle for å lette konversasjonen mellom traineene
•  If de har vanskeligheter med å snakke i stor gruppe, kan du organisere små

Løpet av aktiviteten

1) Les situasjonen for deltakerne: 

”Charlie har en mental funksjonshemming, men vet hvordan man teller. Moren hans gjør 
budsjettet sitt. Han ønsker ikke å lære å gjøre det alene.”
Forsikre gruppen om at det ikke er noen riktig eller feil oppførsel i denne situasjonen.  

2) I liten eller stor gruppe, be dem reflektere over følgende spørsmål, en etter en. Du kan 
skrive svarene på papirtavlen bedre reformulere og oppsummere på slutten av aktivite-
ten.

•  Er Charlie uavhengig? 
•  Er Charlie autonom?
•  Hva fordeler og ulemper med hans situasjon?
•  Bør han ta et kurs om budsjettering for å kunne klare seg selv?
•  Hva vil skje hvis hans mor ikke lenger kan gjøre sitt budsjett?
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Mulige inn- og utsjekkinger: 

Charlie trenger ikke å bekymre seg for å gjøre  budsjettet  sitt
Charlie trenger ikke å lære å gjøre et budsjett 
Charlie holder et nært forhold til sin mor 
Charlie er avhengig av sin mor 
Charlie oppfyller ikke forventningene til voksne om å selvstyre budsjettet 
Charlies mor kan stille spørsmål ved hans bruksvalg  

3) Spør gruppen om svarene deres ville være annerledes hvis Charlie ikke hadde en funk-
sjonshemming? Eller hvis det var partneren hans og ikke moren hans som gjorde budsjet-
tet? 

4) You kan oppsummere ved å si at:  

Charlie velger fritt å ikke være uavhengig om budsjettet sitt.  I dette tilfellet  er Charlie en 
autonom person som tok beslutningen om å la sin mor gjøre sitt budsjett så lenge hun går 
med på det. I henhold til definisjonen av autonomi, for å respektere hans autonomi, bør du 
ikke pålegge en begrensning på en frivillig handling med mindre det skader andre. For å stille 
spørsmål ved hans valg og forstå hvilken innvirkning hans psykiske helsetilstand kan ha, må 
du sørge for at Charlie forstår inn og ut av sin beslutning.

5) Partagez quelques réflexions : Lorsque des personnes prennent la décision de fumer, 
nous identifions souvent cette décision comme le résultat d’un choix déraisonnable qui 
aura un impact sur la santé de la personne. Il est Viktig de garder à l’esprit que l’exercice 
de l’autonomie d’une personne peut l’amener à GJØRE des choix qui lui causeront un 
préjudice, direct ou indirect, et qui pourraient ne pas être dans son meilleur intérêt, même 
dans le cas où la personne n’a pas de handicap.  
Lorsque nous travaillons avec des personnes en situation de handicap, en particulier 
celles souffrant de troubles mentaux, nous avons la plupart du temps tendance à les 
aider à devenir aussi indépendantes que possible par rapport à la limitation causée par 
le handicap, sans reconnaître les stratégies qu’elles choisissent de mettre en œuvre pour 
éviter de GJØRE des choses qu’elles ne veulent pas GJØRE, en tant qu’expression de leur 
autonomie de décision.  
Dans le cas de Charlie, on pourrait dire que si un jour l’arrangement avec sa mère est 
annulé ou si les inconvénients l’emportent sur les avantages, il utilisera son libre arbitre 
et ses capacités pour définir une nouvelle stratégie.

Tips og triks    

For å takle dette emnet kan du også skrive ut tabellen nedenfor og be deltakerne om å koble 
de riktige bekreftelsene.
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Regneark 5.1.1 Charlies valg

Koble de riktige setningene.

Det er på tide å gjøre budsjettet ditt, 
jeg skal gjøre det for deg 1 En

Mitt valg, min handling (autonom og 
uavhengig)

Jeg må gjøre budsjettet mitt, men jeg 
vet ikke hvordan, kan du gjøre det for 
meg?

2 B
Mitt valg ved hjelp av andre (Autono-
me og ikke uavhengige)

Jeg må gjøre budsjettet mitt;  Jeg 
gjør det senere. 3 C

Ikke mitt valg, min handling (Ikke 
autonom og uavhengig)

Du bør gjøre budsjettet, vær så snill å 
gjøre det nå 4 D

Ikke mitt valg, ikke min handling (Ikke 
autonom og ikke uavhengig)
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Utdeling 5.1.1 Charlies valg

Noen definisjoner ...

Uavhengighet2

”Noens uavhengighet er det faktum at de ikke stoler på andre mennesker.
Tilstanden eller kvaliteten på å være uavhengig, noe som betyr i stand til handling for deg selv eller 
på  egen hånd.”
Etter hvert som du blir eldre, kan du miste evnen til å være uavhengig og kanskje trenge andre til å 
gjøre ting for deg. 
Setning du vil bruke i dette tilfellet: Jeg trenger hjelp, kan du gjøre det for meg vær så snill, assis-
tance-nødvendig etc.

Autonomi3

”Å være autonom er å styre deg selv, å bli ledet av hensyn, ønsker, forhold og egenskaper som ikke 
bare pålegges eksternt på deg,  men er en del av det som på en eller annen måte kan betraktes 
som ditt autentiske jeg.”

I denne forstand blir autonomi sett på som en verdi, et uttrykk for fri vilje. 
Setning du vil bruke i dette tilfellet: Jeg vil, jeg vil gjerne, jeg ønsker, jeg velger, etc.

Autonomi  --› Muligheten til å uttrykke et valg
Uavhengighe --› praktisk evne til å utøve din autonomi, å handle på egen hånd

 Det er en grense for din autonomi når andres interesser må beskyttes.

2 Collins engelsk ordbok. Opphavsrett © HarperCollins Utgivere
3 Stanford leksikon av filosofi
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Aktivitet 5.3.1 Drømmejobb

Syntese og læringsmål
Utforsk dine interesser, verdier og personlighetstrekk til potensielle karriereveier
•  Reflekter over dine tidligere drømmer og nåværende lidenskaper
•  Lær av rollemodellene dine og prestasjonene deres

Varighet og materiale
Varighet: 1 t
Materiale:
•  Skriv ut regnearket nedenfor
•  En penn for hver deltaker
Organisering av deltakerne: Hver deltaker arbeider alene eller parvis hvis noen har vanske-
ligheter med å uttrykke seg eller lese

Løpet av aktiviteten
1) Forklar aktiviteten til deltakerne
Hver deltaker vil fylle ut spørreskjemaet for å reflektere over sin tidligere og nåværende 
drømmejobb. Da vil du bruke litt tid på å diskutere svarene dine med jevnaldrende eller med 
treneren.

2) Når spørreskjemaet er fullført, stiller du dem følgende spørsmål:
•  Hvordan vet du når du har funnet drømmen din? Kan drømmer forandre seg?
•  Hvordan oppdaget noen du kjenner (personlig eller et berømt eksempel) drømmen sin?
•  Hva forventer dine kjære av deg når det gjelder karrierevalgene dine? Hva synes du om 

disse forventningene?

Veiledende spørsmål kan også være:

•  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 endret eller forbli den 

samme?
•  Vær kreativ: tenk utenfor boksen for å finne prestasjoner som virkelig begeistrer deg.

3) Du kan få deltakerne til å fylle ut det andre treningsarket for å reflektere over rollemodel-
lene sine

Tips og triks   

Deltakerne kan svare med bilder hvis det hjelper dem.
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Regneark n°1 – 5.3.1 Drømmejobb

Utforsk fortiden din og lidenskapen din for å hjelpe deg med å definere 
drømmejobben din.

Da du var liten

Hva ville du være da du vokste opp som barn? (Hvis du
hadde multiple drømmejobber, bare velg en)?

Hvorfor var denne drømmejobben så tiltalende?

•  

•  

•   

Hvilke ferdigheter ville denne jobben kreve?

Hva slags personlighetstrekk ville være en ressurs i denne jobben?

Vil du fortsatt ha denne drømmejobben? Hvorfor eller hvorfor ikke?
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Vil du heller jobbe:

 
  Aloneor              

 
  Med folk

Hvordan vil du tilbringe dagene? (I timer eller prosent)

Arbeid  ________
+ Studere ________  (valgfritt)
+ Moro  ________
+ Familie ________
+ Hvilemodus ________

Totalt =  ________  (24t eller 100%)

Now som voksen

Hvor mye tid er du villig til å bruke for å komme til jobben din? Og hvordan vil du komme deg dit? 
(F.eks. car, offentlig transport, til fots osv.)

Er du villig til å jobbe hardt for å forbedre deg i jobben din? 

Nevn en av lidenskapene dine:

____________________________________________________________________________________________________

Tenker du, snakker eller leser du om denne interessen ofte eller av og til?

____________________________________________________________________________________________________

Hvis denne interessen ble vanskelig eller slitsom, ville du fortsette å gjøre det likevel?

____________________________________________________________________________________________________

Forårsaker denne interessen noen gang bekymring eller angst?

____________________________________________________________________________________________________

Utfordrer denne interessen deg på en meningsfull måte?

____________________________________________________________________________________________________
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Treningsark n°2 – 5.3.1 Drømmejobb

Vi trenger alle rollemodeller for å inspirere oss. Svar på følgende spørsmål for å finne ut hva du 
beundrer ved en av rollemodellene dine  og karrieren deres.

Nevn en person du beundrer (levende eller avdød, det kan også være et familiemedlem)

_________________________________________________________________________________________________

Hvilke av deres prestasjoner beundrer du mest? Hvorfor?

Hvilke av deres personlighetstrekk beundrer du mest? Hvorfor?

Hvordan kunne du etterligne helten din i ditt eget liv?
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Aktivitet 5.3.2 De fem hvorfor

Syntese og læringsmål
•  Finn ut hvordan du bruker en intervjuteknisk teknologi
•  Reflekter over dine valg og karrierevei

Varighet og materiale
Varighet: 45 min
Materiale: ingen
Organisering av deltakerne: Samhandling ansikt til ansikt etterfulgt av en gruppediskusjon

Løpet av aktiviteten
1) Forklar aktiviteten til deltakerne 

Du vil bli delt i grupper på 2. Den ene skal spille intervjueren, den andre vil bli intervjuet. 
Diskuter jobbbanen du ser for deg å følge. Du, når intervjueren begynner med å spørre 
”Hva er drømmejobben din, og hvorfor?” Lytt deretter til svaret (minst for 2minutes uten å 
snakke).  
Still så spørsmålet ”Men hvorfor?” og lytt til svaret. Dette fortsetter til spørsmålet ”hvor-
for” har blitt spurt 5 ganger. Det bør ta deg mellom 10 og 15min. 

2) Intervjueren omformulerer deretter, uten å gi din mening og fokusere på det positive 
(5min): I par er du fortsatt intervjueren, fortsett aktiviteten ved å oppsummere hva perso-
nen nettopp har sagt uten å gi din mening. Omformulere, mate tilbake til personen, mens 
du prøver å være presis og objektiv. Bruk positive setninger så mye som mulig og unngå 
negasjoner. Legg vekt på de positive aspektene ved den andre personens tale, for eksem-
pel suksessene og styrkene.  

3) Reversere rollene (15min): Gjør det samme, bare nå er det du som blir intervjuet. 

4) Etterpå kan du diskutere hva du følte og hva du så i en gruppe andre medtrener-traineer. 
Var du i stand til å identifisere din egen motivasjon? Var du i stand til å identifisere moti-
vasjonen til den andre personen?

Tips og triks   

Avhengig av deltakernes taleevner, gi dem mer eller mindre tid til å utføre øvelsen. Det bør 
være en flytende diskusjon.
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Aktivitet 5.4.1 Spørreskjema for vurdering av aktivitetsautonomi

Hvis du er enig i påstandene, markerer du 1 i Ja-kolonnen. Merk deretter 1 i Viktig-kolonnen hvis det 
er et viktig tema for deg. Hvis utsagnet ikke gjelder for deg, skriver du 1 i kolonnen «ikke aktuelt» (I/T). 
Resultatene vil hjelpe treneren og traineen med å bygge et tilpasset treningsprogram innen Train the 
Comepetent Workbook - Modul 5 Self Management   

1) OPPRETTHOLDE FYSISK OG PSYKISK HELSE

 OPPRETTHOLDE FYSISK HELSE JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du vet viktigheten av god personlig hygiene

Du identifiserer behovet for å vaske (morgen, kveld, etter-
middag innsats ...)

Du kjenner de forskjellige typene produkter: sjampo, såpe, 
tannkrem …

Du er i stand til å opprettholde et balansert kosthold

Du deltar regelmessig i fysiske aktiviteter

OPPRETTHOLDE MENTAL HELSE JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du er i stand til å redusere stressnivået ditt

Du respekterer søvnsyklusene dine

Du vet hvordan du skal håndtere ensomhet

Du gjør bruker fritiden din på en kreativ måte

Du deltar i sosiale aktiviteter

OPPRETTHOLDE UTSEENDE JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du kan velge klær i henhold til værforhold

Du kler deg etter ulike aktiviteter (arbeid, sport osv.)

Du vet hvordan du holder klærne rene

Du vet når du skal gå til frisøren

2) BRUKE ET TRANSPORTSYSTEM

KOM DEG TRYGT RUNDT JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du kan identifisere ruten din

Du forstår trafikksikkerhetsregler

BRUK AV OFFENTLIG TRANSPORT JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du kan forutse prisen på reisen

Du kan identifisere skilt og brosjyrer

Du finner togplattformen eller bussholdeplassen

Du kan finne ut av avgangs- og ankomsttid
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3) ORGANISASJONSFERDIGHETER

SETTE MÅL OG PRIORITERINGER JA VIKTIG I/T KOMMENTARER
Du er i stand til å sette langsiktige mål

Du er i stand til å sette kortsiktige mål

Du kan planlegge og utføre daglige oppgaver og aktiviteter

Du kan organisere materialer og rom

Du er i stand til å løse problemer og ta beslutninger

4) TIDSSTYRING

PRIORITERING JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du kan angi daglige tidsplaner 

Du kan prioritere oppgaver

PÅ JOBB JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du er punktlig (på jobb, på møter) 

Du fullfører arbeidet i tide (overholder tidsfrister)

5) PENGESTYRING

BUDSJETTERING JA VIKTIG I/T KOMMENTARER
Du kan identifisere penger

Du kan telle penger

Du vet rekkefølgen på forskjellige mengder penger

Du kjenner dine månedlige inntekter

Du kjenner dine faste utgifter

Du kjenner dine vanlige utgifter

Du kjenner dine sporadiske utgifter

ØKONOMISK BEVISSTHET JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du vet hvordan du leser en kontoutskrift

Du vet hvordan lån fungerer

6) REKRUTTERINGSPROSESS

JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du har vært ansatt før

Du kjenner rekrutteringsprosessen

Du har vært i et jobbintervju

7) FORSTÅ ET SELSKAPS REGLER

JA VIKTIG I/T KOMMENTARER

Du har allerede lest et internt regelverksdokument

Du kjenner åpningstidene til bedriften din

Du kjenner sanksjonene hvis du bryter reglene
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Aktivitet 5.4.2 Opprettholde en god helse

Syntese og læringsmål

•  Vær oppmerksom på viktigheten av god personlig hygiene
•  Lær strategier for å opprettholde god personlig hygiene
•  Vær oppmerksom på viktigheten av godt utseende
•  Lær strategier for å opprettholde et godt utseende

Varighet og materiale

Varighet:  30 min
Materiale:
•  Det trykte utdelingsarket om fysisk helse
•  Penn/blyant, notisblokk eller ark
Organisering av deltakerne: I grupper på 3 

Løpet av aktiviteten

1) Skjemagrupper på tre deltakere. Hver gruppe vil forberede et rollespill på en av følgende 
situasjoner. 
Innenfor hver gruppe opptrer to medlemmer situasjonen, og det tredje medlemmet vil 
observere og notere hva som gikk bra, hva som kunne ha vært bedre og hvilken del av 
formasjonsmodulen som ble vist i rollespillet. 
Situasjonene: 

a) En av klassekameratene dine blir ofte utelatt fra aktiviteter og spill på skolen. Han / hun 
har kroppslukt (dårlig lukt) problemer, slik at andre klassekamerater unngår å inkludere 
ham / henne i klasseromsaktiviteter og spill. Du har bestemt deg for å hjelpe ved å snak-
ke med ham / henne om personlig hygiene og grooming. 

b) Du har nylig gått gjennom leksjonen om personlig hygiene og sanitærforhold og har 
forstått dens betydning. Du har en nabo som ofte kaster søppel i offentlige områder, og 
du bestemmer deg for å lære ham / henne om viktigheten av helse, hygiene og sanitær-
forhold. 

c) Du er klassemonitoren. En av klassekameratene dine er veldig syk og ender noen ganger 
opp med å spre bakteriene i klassen. Du må snakke med klassekameraten din om hans / 
hennes personlige hygiene og renslighetspraksis.
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Du kan utføre en idédugnadsaktivitet med gruppen. Still dem følgende spørsmål: What gjør 
du for å ta vare på deg selv og kroppen din? Hva gjør du for å se bra ut og lukte godt?
Skriv ideene på et flippover. Fokuser på forslagene knyttet til personlig hygiene. Hjelp delta-
kerne ved å be dem tenke på en utflukt de liker å gå til, og hva de gjør for å gjøre seg klar for 
det?

Husk noen av fordelene med god personlig hygiene: 

•  Holde seg frisk 
•  Ser og lukter godt 
•  Redusere sannsynligheten for sykdom og sykdom
•  Føler seg akseptert blant jevnaldrende og offentlig 
•  Motta ros, kompliment og anerkjennelse for innsats

Snakk om hva som skjer hvis du ikke bryr deg om din personlige hygiene. Spørsmål for å 
spørre diskusjonen: Hva skjer hvis du ... pusser du ikke tennene? ... har du ikke dusj?

Diskuter konsekvensene av dårlig personlig hygiene. Gi konkrete eksempler knyttet til ar-
beidssituasjon. Hva skjer for eksempel hvis:

•  En frisør har dårlig ånde
•  En servitør har uvasket hår og klær
•  En slakter har uklippede og skitne negler

Diskuter med gruppen hva vi gjør daglig, ukentlig og månedlig for å opprettholde god per-
sonlig hygiene. Sett reglene for god personlig hygienepraksis. Snakk om minimum akseptert 
frekvens så vel som varigheten. Engasjer diskusjonen om måter å huske på, for eksempel 
ved å bruke en påminnelse i en mobiltelefon eller telefon.
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Utdeling 5.4.2 Å være i god helse

Innhold

1. Personlig hygiene er praksisen med å holde kroppen og klærne rene. Det hjelper oss å ha 
generell helse og velvære. 

2. Å ta vare på vår personlige hygiene er noe vi kan gjøre selv daglig. Menneskekroppen kan 
gi steder for sykdomsfremkallende bakterier og parasitter å vokse og formere seg. Disse 
stedene inkluderer huden og i og rundt åpningene til kroppen. Det er mindre sannsynlig 
at bakterier og parasitter kommer inn i kroppen hvis folk har regelmessige gode personli-
ge hygienevaner. 

3. Støttebehovene til voksne med funksjonsnedsettelser vil variere, og det er viktig å ha re-
alistiske forventninger og vurdere hvilken støtte som vil hjelpe personen til å utvikle uav-
hengighet. En person kan ha problemer med å lære disse nye atferdene og ferdighetene, 
vite når og hvordan man gjør spesifikke hygieneaktiviteter, og finne ut hva de skal gjøre 
når de støter på et problem. 

4. Regler for personlig hygiene 

•  Vask hendene med såpe ofte (alltid etter å ha gått på toalettet og alltid før du forbereder 
og / eller spiser mat). 

•  Pensle tennene minst en gang om dagen (spesielt etter frokost og umiddelbart før du 
legger deg).

•  Bytt tannbørste når den mister formen.
•  Vask kroppen din hver dag. 
•  Vask håret med sjampo minst to ganger i uken.
•  Hold håret fritt for flass.
•  Sjekk og om nødvendig kutte negler ukentlig og tånegler annenhver uke.
•  Bytt undertøy og sokker daglig.
•  Bruk rene klær. Skitne klær skal vaskes med vaskesåpe før du bruker dem igjen.
•  Heng klær i solen for å tørke. Solens stråler vil drepe noen sykdomsfremkallende bakterier 

og parasitter.
•  Vend deg bort fra andre mennesker og dekk nesen og munnen med et vev eller hånden 

når du hoster eller nyser.
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5. Strategier for å huske: 

•  Å gjøre noe til samme tid hver dag hjelper oss å huske fordi det blir en del av vår daglige 
rutine.  På samme måte hjelper det oss også å gjøre noe på en bestemt dag hver uke.

•  Opprett en sjekkliste for bruk hjemme avhengig av behovene til gruppemedlemmene. Til-
pass tabellene for andre kjønnsspesifikke behov (f.eks. menstruasjon, barbering). 

6. Utseende: 

•  Utseende har å gjøre med måten vi kler oss og ser ut. Det er viktig å sørge for at du ser 
presentabel ut. Utseendet ditt kan enten sende meldingen om at du er trygg, smart og 
oppriktig, eller at du er det motsatte av disse egenskapene.

•  Dressing og grooming er viktig fordi de hjelper oss:
  o se smart ut
  o føler deg trygg på oss selv
  o gjøre et godt inntrykk av oss selv
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Aktivitet 5.4.3 L’importance de l’apparence

Syntese og læringsmål

For å forstå dressing koder både formelle og uformelle:

•  Forstå verdien av passende klær
•  Forstå eksisterende forskrifter om kleskoder (Generelle regler og spesifikke saker som er 

spesifikke for hvert land)
•  Forstå sosiale forventninger
•  Vite hvordan du identifiserer et passende antrekk

Varighet og materiale

Varighet:  30 min
Materiale:
•  Aktivitetsark for kleskode og støtteark skrevet ut for deltakerne
•  Støtteark og regneark skrevet ut 
•  Penner/blyanter
Organisering av deltakerne: I stor gruppe

Løpet av aktiviteten

1) Spør deltakerne hva uttrykket ”kjole for suksess” betyr for dem
”Hver arbeidsplass er unik i kleskoden. Avhengig av den spesifikke kleskoden for et selskaps 
miljø, må de ansatte følge koden for forretningsprofesjonell, forretningsmessig eller ufor-
mell.”

2. Del aktivitetsarket Kleskoder. Be dem identifisere hva som gjør klesplaggene ikke egnet 
for arbeidsmiljøet.
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Det er 3 kategorier av klær:

Forretningsprofesjonell er på høyeste nivå av kleskoden. Det er formelt, vanligvis en mørk 
forretningsdress, en langermet skjorte med slips og kjolesko. For kvinner er det en dress 
med skjørt eller bukser, eller en kjole, og lukkede tåsko helst med hæl.

Business casual er den vanligste kleskoden i selskaper i dag. Klær skal være formelle og 
fine. Skjorter, bukser, bluser, sportsjakker og skjørt kan brukes. Du kan ikke bruke joggesko 
eller flipp-flopper.

Casual slitasje er litt vanskelig å forstå. Det bør fortsatt være arbeidsmessig passende, noe 
som betyr pent og formelt. Jeans kan være OK med polo skjorter eller button-downs. En 
T-skjorte kan være akseptabel hvis den er i god stand og ikke har et slagord eller en annonse 
på seg. Skjørtene skal være knelange eller lengre. Hatter er ikke passende på arbeidsplas-
sen. 

Veiledende spørsmål

•  Tynner du garderoben din er passende for jobben du søker?
•  Hva er det verste som kan skje hvis du kler deg upassende for en jobb eller et jobbinter-

vju?
•  Hva er noen positive ting som kan skje ved å kle seg riktig?
•  Hva betyr uttrykket ”kjole til jobben du vil ha” som en del av dagens diskusjon?
•  Hvorfor er det viktig å ha arbeidskunnskap om gode klesvalg?
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Utdeling 5.4.3 Betydningen av utseende

Hvorfor en kleskode?
Innhold

Ifølge et fransk populært ordtak, ”Hvis vanen ikke gjør monken, lar den deg komme inn i 
klosteret”.

1) Introduksjon til spørsmålene om kleskoder: 

Friheten til å kle seg slik vi ser det passer, utgjør en individuell frihet. Dette er imidlertid ikke 
en grunnleggende frihet, for eksempel respekt for politiske meninger eller religiøs overbevis-
ning, som de ikke kan føre til diskriminering.   

Arbeidsgiveren kan derfor pålegge en kleskode, hvis bruk av den er berettiget, samt begrens-
ninger på individets fysiske utseende (lengde på negler, hår, synlige tatoveringer etc.). De 
ulike domstolene har bekreftet det juridiske prinsippet som ”ingen kan pålegge restriksjoner 
på rettighetene til personer og individuelle friheter som ikke er begrunnet av oppgaven som 
skal utføres, eller proporsjonal med det målet som søkes. ”.  
Legitime grunner vil være at du representerer selskapet (f.eks. svart dress som kreves i re-
sepsjonen på  en bank, politiuniformer), eller for helse- og sikkerhetstiltak (f.eks. medisinske 
uniformer, kokkehatt eller personlig verneutstyr).     
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2) De forskjellige typer profesjonelle klær og deres funksjoner:      

De ulike kategoriene av profesjonelle klær som kan kreves av arbeidsgiveren are:
Uniformer: politi, brannmenn, soldater, etc. Uniformen representerer en funksjon. Fargene, 
kuttene og merkene til antrekket bør umiddelbart tillate borgere å identifisere personens 
yrke. Bruk av dette antrekket er forbudt for enhver person som ikke trener denne funksjonen. 
Uniformen kan også ha en beskyttende rolle (f.eks. skuddsikre vester)   

Kilde: www.pictoselector.eu

Arbeidsklær:

I henhold til gjeldende forskrifter i hvert land og i hvert selskap kan arbeidsgiver pålegge ar-
beidsklær. I dette tilfellet er det generelt levert av arbeidsgiveren, vedlikeholdet sikres enten 
av arbeidsgiveren eller av den ansatte. Dette er et plagg som ikke brukes utenfor arbeids-
plassen. 
Det tillater først og fremst ikke å bli skitten, ikke å skade sine egne klær og unngå krysskon-
taminering. De er slitt i bransjer, helsesektoren, catering etc. 

De merkede klærne: 

De merkede klærne eller tilbehørene (f.eks. T-skjorte, lue osv.) bærer navnet eller selskapets 
logo. Det tillater identifisering av de ansatte, og det deltar i kommunikasjonen av selskapet 
ved å videresende et bilde som samsvarer med dets verdier. Fargene, logoene, materialene 
er valgt slik at kulturen i selskapet er tydelig og skiller seg ut fra andre .
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”Corporate” -antrekket:

Dette innebærer å ha på seg en dress eller en komplett uniform, levert av selskapet. Det 
forbedrer bildet av selskapet, men gjenspeiler fremfor alt sin identitet. Vi finner såkalte ”cor-
porate” klær i flyselskaper, store hoteller, i visse parfymebutikker, etc.  
I motsetning til merkede klær er dette et komplett antrekk som ikke nødvendigvis har firma-
logoen på seg.

Personlig verneutstyr (PVU):

PVU er obligatorisk i noen strukturer dersom arbeidet utsettes for helse- og sikkerhetsrisiko. 
Det eliminerer ikke nødvendigvis risikoen, men kan redusere virkningen betydelig (f.eks. 
kirurgisk maske, beskyttende visir, øreklokker osv.). De kan utfylle arbeidsklærne nevnt oven-
for. 

3) Ha et passende antrekk     

For å finne ut de profesjonelle klærne som er nødvendige for stillingen som holdes, kan den 
ansatte stille spørsmål ved sine overordnede.
Tilpasning til implisitte kleskoder er viktig for å legge til rette for en persons karrierevei og 
integrere seg i bedriften / arbeidsmiljøet. Deling av kleskodene i miljøet ditt bidrar til å utvikle 
følelsen av tilhørighet.
Avhengig av bedriftskulturen kan fagfolk kle seg tilfeldig (f.e. høyteknologiske selskaper 
som Google, Facebook osv.) eller strengt (f.eks. banksektor eller begravelsesdirektører). 
Arbeidsklær må også tilpasses været.
For å posisjonere seg, kan fagpersonen observere sine kolleger eller stille spørsmål ved 
deres miljø (e. g., mulighet for å ta på shorts om sommeren? Identifisere fargene som er slitt 
osv.).
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Regneark 5.4.3 Betydningen av utseende

Finn ut om det passer for et arbeidsmiljø. Vil du ha den på deg? Del din mening med andre.
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Aktivitet 5.4.4 Komme i gang med arbeidet

Syntese og læringsmål

•  Kunne lese og finne en sti på et kart
•  Finne et tidspunkt etter en tidsplan
•  Øv deg i det virkelige liv 

Varighet og materiale

Varighet:  45 min
Materiale:
•  Tavle/papp/ark festet på vegg og markører
•  En eller flere datamaskiner med Internett-tilkobling eller ett eller flere papirkart over områ-

det med informasjon om offentlig transport
•  En tidsplan for offentlig transport (på papir eller på et nettsted)
•  Regneark ”Komme i arbeid” trykt for deltakerne med coloured blyanter
Organisering av deltakerne: Du kan gjøre aktiviteten med hele gruppen eller i undergrupper 
på 2 eller flere, avhengig av deltakernes autonomi.

Løpet av aktiviteten

1. Å vite transportmidlene:
Spør deltakerne hvilken type transportsystem de kjenner (alle slag), og skriv svarene på en 
tavle / papp / ark med papir festet på en vegg ...
Spør dem hva som betyr transport de pleide å ankomme treningsstedet, og skriv deretter 
svarene på tavlen.
Når alle har svart, spør dem om de muligens kunne ha brukt de andre transportmidlene, og 
hvorfor de har valgt den(e) de brukte (ingen andre eksisterende muligheter, for mye tidsreise, 
kompleksitet, sikkerhetsfølelse, gangavstand ...).
Du kan spørre deltakerne hva som betyr(e) transport de vil bruke til å gå til:

•  Hovedstaden (eller en annen hovedby i landet)
•  Nærmeste teater- eller idrettsstadion
•  Nærmeste kjøpesenter/kjøpesenter
•  Etc.

Identifiser fordeler og ulemper ved hvert transportmiddel. Hvis du vil gjøre dette, kan du bru-
ke regnearket nedenfor.
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2. Lese et kart: 

Før treningen utforske området av treningsarenaen i form av mulige transportmidler, sikker 
sti etc. 
Åpne et papirkart eller en kartplattform eller programvare du velger (Google Maps, Mappy, 
Microsoft Bing, Google Earth, OpenStreetMap, etc.)
Skriv inn adressen til treningsstedet i søkefeltet og vis transportfasilitetene rundt bygningen 
(buss / trikk / togstasjoner, offentlig parkering ...). Identifiser den sikreste banen.
Be en deltaker om å skrive inn adressen sin for å opprette en reiserute for å nå treningsste-
det. Be gruppen reflektere over fordeler og ulemper ved hvert tilgjengelige forslag (reisetid, 
priser, kompleksitet, tilgjengelighet, komfort, sikkerhet ...). Hvis du vil gjøre dette, kan du 
bruke regnearket nedenfor.

3. Finne en tidsplan  

Ta med noen rutebrosjyrer fra de lokale transportleverandørene og forklar hvordan du plan-
legger en tur i henhold til avgangene / ankomstmulighetene (eller utforske nettstedet deres).

4. Praksis/spill i det virkelige liv 

Organiser med gruppen en av turene som planlegges under treningen. Det kan være hvordan 
du kommer til nærmeste busstasjon, hvordan du kjøper billetter eller mer kompleks reise. 
Målet er å sette en liten gruppe deltakere i ledelsen. 

Veiledende spørsmål

•  Hvilke transportmidler vet du/er det i ditt nærområde?
•  Hva er, ifølge deg deres fordeler og ulemper?
•  Hvordan kan du komme til ”A”, er det andre måter? 

Ressources

•  ”Topp ti tilordnings-API-er”: artikkel som presenterer 10 kartplattformer eller programvare 
/ applikasjon (2015):  
https ://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-
bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23

https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
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Regneark 5.4.4 Komme i gang med arbeidet

Bruk fargede blyanter for å illustrere fordeler og ulemper ved hvert transportmiddel du har i omgivel-
sene dine. Rød : Ulemper / Gul : Nøytral / Grønn : Fordeler
Du kan legge til et vilkår i den siste kolonnen. 

Transportmiddel Reisevarighet Kostnad Følelse av  
sikkerhet

Tilgjengelighet/
komfort

Fleksibel / 
pålitelig
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Aktivitet 5.4.5 Hvordan bestemme

Syntese og læringsmål
•  Finn ut hvordan du prioriterer oppgavene dine med Eisenhower Matrix
•  Finn ut hvordan du bruker SMART-mål
•  Praksis prioritering ferdigheter

Varighet og materiale
Varighet: 45 min
Materiale:
•  Tavle/papp/ark festet på vegg og markører
•  Én eller flere datamaskiner med Internett-tilkobling med et lydsystem
•  Nettvideo: https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
•  Regneark ”Eisenhower Matrix” trykt for deltakerne med penn
•  Skrive ut støttearkene for deltakerne
Organisering av deltakerne: Alle jobber selvstendig

Løpet av aktiviteten
1. Be deltakerne se videoen om prioritering med Eisenhower-matrise på  YouTube ©
2. Distribuere regnearket ”Eisenhower-matrisen”

Be deltakerne om å fullføre Handling -boksen med riktig verb.
Riktig svar er som følger:

Viktig GJØRE TIMEPLAN

DELEGERE DECLUTTER

Presserende Haster ikke

Ikke viktig

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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3. Forklar en situasjon der deltakerne må organisere sine handlinger i henhold til Eisenho-
wer Matrix. (Tilpass dette eksemplet til din situasjon) 

– I dag er det mandag, du har et  viktig jobbintervju på fredag som du må forberede deg på. 
Du trenger rene klær. Du må kjøpe en gave til vennens bursdag lørdag kveld. Skjermen på 
telefonen din har noen splinter som du trenger å reparere. Du har fortsatt ikke laget et fotoal-
bum av de siste høytidene dine.”
Identifiser alle handlingene som trengs for å fullføre disse oppgavene, og plasser dem deret-
ter i matrisen. Reflekter med deltakerne om hvordan de skal handle i henhold til ”Handlings-
verb” i hver boks, for eksempel Haster / Ikke viktig = Representant: kan du be noen andre om 
å gjøre oppgavene du skrev i denne delen?

4. Les støttearkene sammen med deltakerne, og øv deg på å opprette SMARTE mål. Spør 
dem om de er kjent med prosessen som foreslås for å prioritere oppgaver.
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Handlingsverb:

Handlingsverb:

Handlingsverb:

Handlingsverb:

Presserende

V
ik

ti
g

Ik
ke

 v
ik

ti
g

Haster  ikke

Regneark 5.4.5 Eisenhower Matrix

1. Chaque case correspond à un verbe. Placez-les correctement :  
DECLUTTER, DELEGERE, GJØRE, TIMEPLAN 

2. Fyll ut matrisen for å prioritere handlingene dine i denne situasjonen:

– I dag er det mandag, du har et  viktig jobbintervju på fredag som du må forberede deg på. Du 
trenger rene klær. Du må kjøpe en gave til vennens bursdag lørdag kveld. Skjermen på telefonen 
din har noen splinter som du trenger å reparere. Du har fortsatt ikke laget et fotoalbum av de siste 
høytidene dine.”
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Handout 5.4.5 SMARTE mål

Hva er SMART-mål?! I hverdagen, både hjemme og på jobb, gir mål en følelse av retning, 
motivasjon og et klart fokus. Ved å sette disse målene setter du deg et mål å forfølge. Et 
SMART-mål brukes til å veilede målinnstillinger. Akronymet SMART står for Spesifikk, Målbar, 
Oppnåelig, Realistisk og Tidsbundet. Derfor inneholder et SMART-mål alle disse kriteriene for 
å hjelpe deg med å fokusere innsatsen din og øke sjansene dine for å nå målet ditt.
SMART-mål er:

•  Spesifikk: klar, veldefinert.
•  Målbar: har spesifikke kriterier som måler fremgangen din mot oppnåelsen av målet.
•  Oppnåelig: ikke umulig å oppnå.
•  Realistisk: relevant, realistisk, innen rekkevidde.
•  Tidsbundet: har en tidslinje definert, startdato og en måldato. 

Mål som er spesifikke , har betydelig større sjanse for å bli oppnådd. For å gjøre et mål 
spesifikt, må de fem ”W” spørsmålene vurderes: Hvem: Hvem er involvert i dette målet? Hva: 
Hva vil jeg oppnå? Hvor: Hvor skal dette målet nås? Når: Når vil jeg nå dette målet? Hvorfor: 
Hvorfor vil jeg nå dette målet?

For eksempel ville et generelt mål være - jeg vil spise sunnere.  Et mer spesifikt mål ville være - 
jeg vil gå til bondemarkedet for å kjøpe grønnsaker to ganger i uken, for å spise sunnere.

Kriterier for måling av fremdrift. Du vil ikke kunne følge fremgangen din og vite om du er på 
rett spor hvis det ikke er noen kriterier. For å gjøre et mål målbart, spør deg selv: Hvor mange / 
mye? Hva er min indikator på fremgang? Hvordan vet jeg om jeg har nådd målet mitt?

For eksempel å bygge på det spesifikke målet ovenfor: Jeg vil gå til bondemarkedet for å kjøpe 
grønnsaker to ganger i uken, for å spise sunnere. Hver dag vil jeg sikte på å spise minst en 
grønnsak og en frukt.
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Oppnåelig. Det vil hjelpe deg å finne måter du kan realisere det og måter å jobbe mot det på. 
Oppnåelsen av et mål bør defineres for å få deg til å føle deg utfordret, men samtidig godt 
nok til at du kan oppnå det. 

Spør deg selv: Har jeg ressurser og evner til å oppnå det? Hva mangler jeg? Det ble gjort med 
hell før?

Realistisk. Det bør være realistisk oppnåelig gitt tilgjengelige ressurser og tid. Et SMART-mål 
er sannsynligvis realistisk hvis du kan tro at det kan oppnås. Spør deg selv: Er målet mitt 
realistisk og innen rekkevidde? Gitt ressursene og tiden jeg har, er målet mitt tilgjengelig? Er 
jeg i stand til å forplikte meg til å nå målet?

Tidsbegrenset, den skal ha en start- og sluttdato. Hvis målet ikke er tidsbegrenset, vil det 
ikke være noen utfordring eller en følelse av haster og dermed mindre eller ingen motivasjon 
for å oppnå det. Spør deg selv: Har jeg en frist? Når vil jeg nå målet? 

For eksempel å bygge på målet ovenfor: Fra og med 1. september vil jeg gå til bondemarkedet 
for å kjøpe grønnsaker to ganger i uken, for å spise sunnere. Hver dag vil jeg sikte på å spise 
minst en grønnsak og en frukt. I slutten av september vil jeg ha innsett målet mitt hvis jeg har 
spist 30 grønnsaker og 30 frukter i løpet av måneden.
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Handout 5.4.5 Prioritere oppgaver

En av de største fordelene med å prioritere er at det lindrer stress og angst, i tillegg til at det 
vil forbedre effektiviteten og produktiviteten i livet og arbeidsplassen. Det vil hjelpe deg med å 
få klarhet i de viktigste oppgavene dine og sikre at du bruker nok tid og oppmerksomhet til å 
fullføre dem med hell. Du har færre aktiviteter å arbeide med og mer tid til å fullføre arbeidet, 
noe som gjør at du kan fokusere på de viktigste aktivitetene hver dag. Du vil oppnå viktige mål 
og få mest mulig ut av mulighetene som er tilgjengelige.
Prioritering innebærer å organisere aktivitetene etter viktighet for å finne ut hva du bør arbeide 
med først. Selv om du kan bli fristet til å gjøre hver oppgave til en presserende prioritet, bør du 
utvise forsiktighet. Når alt haster, vil alt miste sin haster.

PRIORITER TRINN FOR TRINN

1. Lag en liste! 
Skriv ned alle oppgavene dine (store, små, umiddelbare, langsiktige). Begynn å kompilere en 
liste over gjøremål som du må ta vare på, sortere dem basert på: :

•  Daglige oppgaver – hva du gjør daglig.
•  Ukentlige oppgaver – hva du gjør en/to ganger i uken.
•  Måned pluss oppgaver - hva må gjøres månedlig. 

2. Finn ut verdien i hver oppgave eller handling
Verdi er det du tjener på en handling du tar, fordelen du får i retur for å bruke tiden din. Noen 
ganger er verdien umiddelbar.
Andre ganger er det bare realisert på lang sikt. Så når du investerer i tid, skaper du fremtidig 
verdi for tiden du legger inn nå. Vanligvis er fordelene ikke umiddelbare og vil ta tid å manifes-
tere. Men når de er oppnådd, varer fordelene deres lenge. 
Spør deg selv: ”Hvem påvirker dette?”, ”Hva er belønningen eller utfallet av å fullføre denne 
oppgaven?”, ”Hva er risikoen for ikke å fullføre oppgaven?”.
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3. Reduser  tidsutgiftene

Tidsutgifter skaper derimot kortsiktige fordeler på bekostning av din nåværende tid.
Enten du er klar over det eller ikke, blir oppgavene dine automatisk prioritert av hjernen din. 
Noen oppgaver kan få deg nærmere målene dine, mens andre egentlig ikke får deg noe sted i 
det hele tatt. 
Det er her du ender opp med å føle deg overveldet, stresset og opptatt hele tiden fordi noen 
av handlingene du gjør ikke nødvendigvis stemmer overens med det du ønsker i fremtiden. 
Resultatet er at vi bruker mye av vår dyrebare tid på bortkastede tidsutgifter, og altfor lite på 
tidsinvesteringer. Dette er grunnen til at vi noen ganger føler oss fast i samme sløyfe, dag etter 
dag, måned etter måned, år etter år.

4. Identifiser presserende oppgaver

Som du kan forestille deg, er ikke alle oppgaver som må gjøres raskt, viktige. Imidlertid blir de 
viktige etter hvert som deres haster blir presserende.

En viktig handling er å oppdage og skille presserende fra viktige oppgaver. Selv med en kom-
plett liste kan du fortsatt bli forvirret når det gjelder å finne ut hva du må gjøre nå eller senere. 
De fleste bruker Pareto-prinsippet for å løse dette problemet. De fokuserer på de 20 prosent av 
aktivitetene som står for 80 prosent av resultatene. Pareto-prinsippet er imidlertid avhengig av 
erfaring. 

En mer effektiv teknikk er Eisenhower Matrix. Hasteoppgaver er de som krever din umiddel-
bare oppmerksomhet, for eksempel å svare på e-post, tekstmeldinger og telefonsamtaler. 
Viktige oppgaver er de som påvirker dine langsiktige verdier, mål og oppdrag. Ved å bruke 
denne metoden må du fullføre hasteoppgaver først, finne ut hvordan du vil fullføre de viktige. 
Du kan også delegere viktige aktiviteter og eliminere aktiviteter som verken er viktige eller 
presserende.

5. Følg tidsplanen som gjenspeiler prioriterte aktiviteter

Just gjør det! Kanskje du er den perfekte typen?! ... men kanskje, og dette er mer realistisk, du 
friker ut på arbeidsmengden din akkurat nå og vil unngå utbrenthet i fremtiden.

Av hensyn til helsen din og for å forbedre ytelsen din på lang sikt, er det viktig å sette sammen 
en faktisk tidsplan. Hvis du har eksponert oppgavene dine og prioritert dem deretter, har du 
allerede gjort den beste delen av arbeidet. Å bygge en tidsplan kan hjelpe deg med å forutse 
potensielt sprø uker og få et forsprang på prioriteringsoppgavene dine før de har en sjanse til 
å snøball. Og du vil svare bedre ”Hva skal jeg jobbe med nå?”.
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Handout 5.4.5 Eisenhower-matrisen

” Jeg har to typer problemer: det presserende og det viktige. Det haster ikke, og 
det viktige haster aldri.”

Dwight D. Eisenhower

Eisenhower Matrix er et enkelt beslutningsverktøy som hjelper deg med å skille mellom 
oppgaver som er viktige, ikke viktige, presserende og ikke presserende. Den deler aktiviteter i 
fire bokser som prioriterer hvilke aktiviteter du bør fokusere på først, og som du bør delegere 
eller slette.

Forskjellen mellom presserende og viktige oppgaver - kjerneprinsippet bak Eisenhower 
Matrix er skillet mellom viktige og presserende oppgaver.

Hasteoppgaver er tidssensitive og krever din oppmerksomhet. Det er oppgaver du føler deg 
forpliktet til å ta tak i. Fokus på presserende oppgaver setter deg i et reaktivt tankesett, som 
kan få deg til å føle deg defensiv, forhastet og smalt fokusert.

Viktige oppgaver bidrar til ditt langsiktige oppdrag, verdier og mål. De gir kanskje ikke umid-
delbare resultater (noe som gjør dem enkle å forsømme). Noen ganger haster også viktige 
oppgaver - men vanligvis ikke. Fokus på viktige oppgaver setter deg i et responsivt tankesett, 
noe som kan få deg til å føle deg rolig, rasjonell og åpen for nye ideer.  Hvis du utsetter vikti-
ge oppgaver lenge nok, kan de bli presserende.

Folk har en tendens til å tro at alle presserende oppgaver også er viktige - når de ofte ikke 
er det. Denne feilaktige fremstillingen kan ha å gjøre med vår preferanse for å fokusere på 
kortsiktige problemer og løsninger.

Men lykke og oppfyllelse kommer når vi fokuserer på det langsiktige.

Eisenhower Matrix er delt inn i fire kvadranter:

•  Kvadrant 1: Viktig og presserende / Do
•  Kvadrant 2: Viktig, men ikke presserende / Tidsplan
•  Kvadrant 3: Haster, men ikke viktig / Delegere
•  Kvadrant 4: Ikke viktig, ikke presserende / Slett eller Declutter
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1. kvartal. Presserende og viktige oppgaver

Presserende og viktige oppgaver er kriser med forfallsdatoer - for eksempel å betale intern-
ettregningen din. Gjør disse oppgavene først. De krever din umiddelbare oppmerksomhet.

2. kvartal.  Ikke presserende, men viktige oppgaver

Ikke presserende, men viktige oppgaver hjelper deg med å nå målet ditt – og har ingen tids-
frist. Planlegg at disse aktivitetene skal utføre senere. Produktive og vellykkede mennesker 
tilbringer mesteparten av tiden sin her - denne kvadranten gir mest tilfredshet. Covey kalte 
det Kvadranten av kvalitet.

De fleste bruker imidlertid ikke nok tid her, fordi de ikke vet hva som er viktig for dem eller 
fordi de er fiksert på de mest presserende oppgavene.

3. kvartal. Haster og ikke viktige oppgaver

Oppgaver som faller i denne kvadranten er nesten alltid avbrudd fra ditt foretrukne kurs. Det-
te er oppgaver der du hjelper andre med å nå sine mål. Deleger disse aktivitetene til andre.
De fleste tilbringer mesteparten av tiden i denne kvadranten. De tror de jobber med presse-
rende oppgaver som er viktige for dem når de i virkeligheten fullfører disse oppgavene, gjør 
ingenting for å tomme dem nærmere sine langsiktige mål.

4. kvartal. Ikke presserende og ikke viktige oppgaver

Disse oppgavene presser ikke, og de hjelper deg heller ikke med å nå dine langsiktige mål. 
De er rett og slett distraksjoner fra det som betyr mest. Slett disse aktivitetene fra tidspla-
nen.

Nå som du er klar over disse kvadrantene, kan du vurdere hvor på matrisen du bruker tiden 
din. 

Spor tiden din i en uke. Du kan bruke et dedikert oppgavehåndteringsverktøy eller ganske 
enkelt spore tiden din i trinn på 30 minutter i et regneark.
Etter en uke organiserer du de fullførte oppgavene i riktig kvadrant ved hjelp av følgende 
spørsmål som kriterier:

•  Hastet dette for meg?
•  Var dette viktig for meg?
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”Meg” er det integrerte ordet her - du organiserer disse oppgavene basert på målene dine.

Nå som oppgavene er sortert, noterer du deg kvadranten med flest oppgaver. Hvis de fleste 
oppgavene dine bor inne i Quadrant 2, gratulerer! Du har et grep om det som betyr mest i 
livet ditt.

Men hvis du er jordnær som de fleste av oss, slik kan du balansere matrisen din:

Kvadrant 1 - for å redusere antall Quadrant 1 oppgaver du har, investere tid i planlegging for å 
forutse og forhindre problemer. Hvilke endringer kan du gjøre for å unngå at uventede proble-
mer oppstår? Dette kan omfatte samarbeid med familie, kolleger, klienter eller veiledere for å 
omstrukturere arbeidsflyten.

Kvadrant 3 – for å redusere kvadrant 3-aktiviteter oppretter du en strategi for å delegere, 
eliminere eller begrense tiden du bruker på disse aktivitetene. Du kan for eksempel sette 
sammen disse oppgavene for å fullføre dem i én sittende, eller dele med familien/veilederen 
hvor mye tid du bruker på travelt arbeid. Hvis du er leder, må du informere gruppen om at du 
vil delegere aktiviteter til dem, slik at du kan omprioritere tidsplanen.

Kvadrant 4 - hvis mesteparten av tiden din er brukt i Quadrant 4, føler du deg sannsynligvis 
stresset og uoppfylt. Fortsett å spore tiden din for å identifisere hvilke oppgaver som bruker 
mest tid. Deretter utvikler du en plan for å slette eller begrense dem. Søk råd fra familie/
veileder – deres objektive perspektiv kan gjøre det enklere å identifisere hvilke oppgaver du 
kan delegere eller slette.

Du tar deg tid ved å investere i tid. Bli bedre til å prioritere arbeidet ditt, gjenta prosessen 
ovenfor hver uke i en måned. Sammenlign hver ukes resultater for å se om innsatsen din 
resulterer i mer tid brukt i kvadranten av kvalitet.

Selv når prioriteringene dine skifter mot Kvadrant 2, kan du fortsette å bruke Eisenhower 
Matrix til å organisere dagen din. Kvadrant 2 vil ofte inkludere abstrakte oppgaver som rela-
sjonsbygging og strategiutvikling. Disse oppgavene har ikke tidsfrister, noe som gjør dem en-
kle å sette til side. Men disse oppgavene er direkte på linje med dine verdier, din oppfyllelse, 
din lykke.

Integrering av Eisenhower Matrix i ditt daglige liv og arbeidsflyt vil hjelpe deg med å planleg-
ge prioriteringene dine basert på hva som er viktigst for deg.
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Aktivitet 5.3.6 Sette opp et budsjett

Syntese og læringsmål

•  Administrer budsjettet daglig (kontroller utgiftene dine)
•  Know din egen inntekt (hvem betaler, hvordan og når?)
•  Identifiser fakturaer, mottak osv.
•  Bruk et kontoutdrag (finn nøkkelinformasjon, differensiere inntekter og utgifter, uttak og 

avtalegiro)
•  Kjenne til forestillingen om overtrekk og påløpte kostnader (agios, driftskostnader, etc.)
•  Bruk et uttakskort
•  Skrive en sjekk

Varighet og materiale

Varighet:  3 x 2 t
Materiale:
•  Telefonregninger, handlekvitteringer, kopier av sjekker, lønnsark (fiktive eller tilhørende 

deltakerne)
•  Deltakeren vil ta med egne dokumenter for den andre og tredje økten
•  En datamaskin med Internett-tilkobling
•  Skrive ut støttearkene for deltakerne
Organisering av deltakerne: Alle jobber selvstendig

Løpet av aktiviteten

1. 1. økt: 

Kollektiv aktivitet med å identifisere informasjon på fakturaer og kvitteringer: - Søk samlet 
etter informasjon om en telefonregning (identifiser dokumentet, søk etter perioden som 
gjelder regningen, søk etter prisen på abonnementet, søk etter tidspunktet for samtalen i en 
telefonregning, etc.) - Samme aktivitet med kvitteringer (gjenkjenne datoen, antall artikler, 
arten av artiklene, og betalingsmåten ...)

Kollektiv aktivitet rundt en kontoutskrift: Identifisere det ukomprimerbare (leie, elektrisitet, 
forsikring, telefon, skatter, kantine, barnehager, alimony ...) Identifisere daglige og variable 
utgifter (mat, klær, fritid, lommepenger osv.)
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Øktevaluering
Individuell aktivitet, gjenta de samme aktivitetene alene Trener-tilretteleggeren ber deltaker-
ne om å ta med dokumenter til neste økt.

2. 2. økt:

Kollektiv aktivitet for å sortere, klassifisere og arkivere viktige dokumenter (skatteark, kvitte-
ringer, fakturaer osv.

Individuell aktivitet for å klassifisere dokumenter etter type, etter dato

Gruppeaktivitet for å identifisere inntekter og utgifter på et bankkontoutdragIdentifisere de 
essensielle utgiftene og utgiftene vi kan handle på (identifisere shopping i supermarkeder, 
finne sjekknumre, identifisere beløp osv.

Individuelt arbeid på egen uttalelse for å kjenne sine egne utgifter og inntekter
•  Vet hvem som betaler. (Arbeidsgiver, sosiale ytelser)
•  Hvordan? ’Eller’ Hva?- På hvilken dato... (Eksempel: lønn)?-
•  Identifiser utgifter, finn kontantuttak ...-
•  Finn overføringene: pensjon, lønn, husleie

3. 3. økt: 

Kollektiv deretter individuell aktivitet rundt ulike bankkontoutdrag, et postoppgjør og bank-
detaljerOpprette forestillingen om overføring, avtalegiro, provisjonsgebyrerIndividuelt 

Identifisere utdragsinformasjon

Individuelt arbeid på en cheque (viktigheten av å merke seg ordren)
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Handout 5.3.6 Sette opp et budsjett

1.  Sette opp et budsjett

Mål

•  Etablere inntekter
•  Vurdere/klassifisere utgifter
•  Angi prioriteter (der besparelser kan gjøres)
•  Justere saldo

Innhold

Å sette opp et budsjett betyr å finne en balanse mellom inntekter og utgifter, for å holde 
bankkontoen din positiv og prøve å spare penger.

Det første du må gjøre er å identifisere det gjennomsnittlige beløpet du får hver uke / måned 
/ år, avhengig av frekvensen.

•  Lønn
•  Kvoter
•  Donasjon
•  ...

Deretter må du estimere utgiftene våre.

Utgifter kan klassifiseres i tre kategorier:
•  Ukomprimerbare utgifter: de er obligatoriske, kommer vanligvis hver måned og meste-

parten av tiden du vet på forhånd deres beløp (leie, boliglån, strøm-hvis årlig kontrakt-, 
forsikring ...

•  Vanlige utgifter: de er mengden penger vi vanligvis bruker for å leve livet vårt. Kostnadene 
varierer, men vi kan estimere beløpet vi vanligvis bruker til mat, klær, transport, fritid...

•  Eksepsjonelle utgifter: de skjer ikke regelmessig, da det er vanskelig å forutsi når du må 
kjøpe en ny vaskemaskin, TV, for å få  bilen reparert...

For å gjøre dette må du se på: Bankkontoutdrag
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Her finner du pengene
  Det går på bankkontoen din (Innskudd)

Det går ut av bankkontoen din (Uttak)  

For hver av operasjonene finner du noen indikasjoner på årsaken, slik at du kan sortere dem i 
kategoriene som er forklart før.
Du vil snart oppdage at du knapt kan kutte noen utgifter, da de er obligatoriske å leve under 
gode forhold (leie, boliglån, forsikring ...) eller å kunne gå på jobb (transport), etc.

Mesteparten av tiden vil du ikke kunne spare de  månedlige obligatoriske utgiftene, for ek-
sempel leie, forsikring eller skatt, så du må se et annet sted.
De fleste besparelsene du kan gjøre er i de vanlige utgiftene. 

Spør deg selv ”Trenger jeg virkelig dette? Hvordan ville livet mitt bli påvirket hvis jeg ikke 
hadde / brukte det? Kan jeg få det samme for billigere et annet sted?» og justere i henhold til 
svarene.
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For å kunne møte de eksepsjonelle utgiftene, som sikkert vil skje på en eller annen gang, må 
du planlegge dem og fortsette til:

Proviant:
Avsetninger er et beløp du sparer regelmessig for å ha nok penger når du må et plutselig dyrt 
behov.
For eksempel vet du at vaskemaskin eller kjøleskap er ganske gammelt, og du forventer å 
måtte kjøpe en ny om to eller tre år. La oss si at du planlegger å kjøpe en mellom 300 € og 
400 €.
Del price med antall måneder før kjøpet og legg hver måned beløpet i en (virtuell) ”kjøleskap 
eller vaskemaskinkonvolutt”. I dette tilfellet: mellom 8.5 € og 11 € hver måned hvis du plan-
legger å kjøpe den om tre år.
Gjør det for hver dyre vare du planlegger å kjøpe.
Du bør også velge en sum penger for ”uventede problemer” for å kunne håndtere uforutsette 
nødsituasjoner.
Du kan også gjøre det for dine personlige prosjekter: ferier ...

Noen ganger har du may har / ønsker å gjøre det omvendt og bruke en: 

Kreditt:
I så fall låner banken din (vanligvis) deg en viss sum penger for at du skal kunne kjøpe de 
tingene du trenger.
Fordeler: du trenger ikke å vente og kan fortsette til kjøpet så snart pengene er på kontoen 
din.
Ulemper: Du må returnere mer penger til banken din på slutten, da du må gi tilbake pengene 
som er lånt pluss renten, og forsikringen abonnerte.
Kreditt må gjøres med forsiktighet, noen mennesker står overfor flere studiepoeng, hver og 
en kontrahert for å refundere den forrige som fører til økonomiske problemer.

Veiledende spørsmål

•  Hva slags penger vet du / bruker? Hvor ofte?
•  Hvor kommer pengene du tjener fra (lønn, godtgjørelser, donasjoner ...?)
•  I hverdagen, er det ting som er obligatoriske å betale for? Kan du unngå å betale litt?
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Ressources

•  ATM Simulator (på fransk): 
•  Video: «Hvordan bruke en minibank» (engelsk, YouTube)
•  Wikihow : ”Hvordan bruke en minibank”
•  På fransk: ”Dossier pédagogique, gestion son budget” (F. Butscher, M. Thumerelle, S. Sain 

Antonin, ASL 2006

http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
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Aktivitet 5.4.7 Rekrutteringsprosess

Syntese og læringsmål
•  Øv deg på å dekoding av et jobbtilbud
•  Forstå rekrutteringsprosessen
•  Forbered deg på jobbintervjuer

Varighet og materiale
Varighet: 1 timerr
Materiale:
•  Skrive ut støttearket og regnearket for deltakerne
•  Be deltakerne om å ta med 1 eller 2 jobbtilbud
•  Velg jobbtilbud som passer deltakerne 
•  Datamaskin med videoprojektor og lydsystem
•  En penn for hver deltaker
Organisering av deltakerne: 
•  I små grupper eller alene for første aktivitet
•  I stor gruppe for andre aktivitet

Løpet av aktiviteten
1) Lese jobbtilbud
Hver deltaker fyller ut diagrammet i regnearket med sine forventninger. De kan legge til vilkår 
i diagrammet.
Hver deltaker leste jobbtilbudet de fant.
Deretter fill de i diagrammet i regnearket for å sammenligne deres ønske med tilbudet.
2) Hva ikke å si i et intervju
Se den første delen av videoen (til 1min34) med gruppen og be dem identifisere hva som var 
galt og hvordan de kunne ha svart annerledes. Se deretter den siste delen av videoen og la 
deltakerne kommentere. ”Hva å si (og ikke å si!) i en jobbintervjuvideo”
 (YouTube-video med automatiske undertekster). 
Gjør det samme med denne videoen om presentasjon:
”Job Interview Presentation Skills” Stopp videoen på 2min for å kommentere den, og spill 
den deretter til slutten.

Veiledende spørsmål
For å teste sin kunnskap i begynnelsen av modulen, kan treneren spørre:
Kan du nevne, i rekkefølge og ifølge deg, de forskjellige stadiene av en rekrutteringsprosess?
Hva får deg til å tro at en annonse samsvarer med profilen din og får deg til å ønske å svare 
på den?
Hvordan oppføre seg under et jobbintervju?
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Regneark 5.4.7 Rekrutteringsprosess

Remplissez dans le tableau ci-dessous avec vos attentes. Vous pouvez ajouter d’autres critères au 
graphique.
Trouvez une offre d’emploi qui vous intéresse. 
Lisez-la et remplissez le tableau ci-dessous pour voir si elle correspond à vos attentes.

Kriterier Dine forventninger Jobbtilbudet

Number av arbeidstid

Lønn og kompensasjon

Avstand hjemmefra

Pendle

Interesse for selskapet

Interesse for jobben

Opplæringsmuligheter
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Handout 5.4.7 Rekrutteringsprosess

Innhold

1) Forstå job-tilbudet

Forsikre deg om at tilbudet du er interessert i samsvarer mest med dine kvalifikasjoner og 
ferdigheter. Analyser tilbudet samtidig som du er årvåken når det gjelder å kunne oppfylle 
forventningene til følgende punkter:

•  De store oppdragene etterspurt (stillingens rolle i selskapets virksomhet)
•  Hovedoppgavene og aktivitetene
•  Din posisjon i strukturen (hierarkiske relasjoner ...)
•  Forespurt ansvar (teamledelse, budsjettstyring osv.)
•  Plasseringen av innlegget
•  Geografisk mobilitet 
•  Krever stillingen førerkort?
•  Din tilgjengelighet (startdato for kontrakten)

 
2) Svar på tilbudet

Rekruttererens mål er å finne kandidaten så nært som mulig til profilen they har bestemt. For 
å gjøre dette  vil they stole på elementer skrevet og levert av kandidaten: CVen og følgebre-
vet.

•   CV-en er et viktig dokument for rekruttereren, men som raskt vil bli analysert av den. 
Det er viktig å bygge CVen din på best mulig måte: EUROPASS-modellen antyder at du 
viser dine erfaringer og vitnemål fra de nyeste til de eldste), den må være relativt kort 
og syntetisk, og det er interessant å tilpasse skjemaet, skille seg fra andre og vekke 
rekruttererens nysgjerrighet for å få dem til å ønske å vite mer. 

•  Følgebrevet er også svært ofte etterspurt.  Det hjelper med å opplyse rekruttereren om 
hva som ber deg om å søke på deres selskap. Prøv å skille deg ut ved å snakke om 
dine styrker, være autentisk i din tilnærming, uttrykke din interesse for stillingen og i 
selskapet.

I tilfelle vanskeligheter, både for formen og for stoffet, kan kandidaten ledsages for å 
utføre sitt kandidatur. They kan be om hjelp fra de lokale eller nasjonale arbeidsbyråene.
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3) Hva kan du forvente etter at du har søkt?

Siden antall søkere ofte er stort, er det viktig å huske på at svaret på søknaden din kan være 
negativt, men også å være forberedt på at du ikke har svar i det hele tatt. Kandidaten kan 
foreta en telefonoppfølging etter ca. 15 dager for å vise sin motivasjon for å få et intervju.

I intervjuforslagets perspektiv må kandidaten være klar til å svare på en samtale fra rekrutte-
reren og være årvåken for å holde telefonen på.

I mellomtiden, og for å optimalisere tiden din, er det viktig å fortsette å lage søknader for å gi 
deg selv flere sjanser til å få et intervju.
 
4) Jobb interview: 

a. Skal du gjøre deg klar?

Jobbintervjuet består av et møte mellom kandidaten og rekruttereren(e). For rekruttereren er 
formålet med dette møtet å sjekke at kandidatens profil samsvarer med stillingen og å teste 
motivasjonen . Det er en utveksling som også gjør det mulig for kandidaten å ha detaljer om 
jobbrollen og avgjøre om stillingen og selskapet passer for dem.
Før du går til intervjuet, er det nødvendig å forberede  seg på det ved å:
•  Taking tiden til å lære om selskapet, dets aktiviteter, sin kultur, dets nyheter
•  Reflektere over reisen din og hvordan du nærmer deg opplevelsene dine
•  Tenker på noen spørsmål å stille rekruttereren 
•  Lære om selskapets kleskoder

b. Hva du kan forvente

Det er viktig å organisere deg selv for å komme i tide til intervjuet og slå av telefonen når du 
ankommer intervjustedet. En riktig presentasjon, ryddig og i tråd med den foreslåtte stillin-
gen er nødvendig. 
De viktigste anbefalingene å følge er å snakke så flytende som mulig og vedta en oppreist 
og alvorlig holdning. 
På slutten av intervjuet kan kandidaten også spørre om resten av ansettelsesprosessen for 
å understreke sin interesse for stillingen.

Ressurser

Nettsteder for jobbsøk :: •  Manager-go.com
•  Findjob.fr
•  Avisto.com

http://Manager-go.com
http://Findjob.fr
http://Avisto.com
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Utdeling 5.4.8 Selskapets interne regulering

Syntese og læringsmål

•  Forstå hva det interne regelverket er
•  Forstå de spesifikke reglene som selskaper kan implementere
•  Forstå mulige sanksjoner ved manglende overholdelse av interne forskrifter

Innhold

Hvert selskap bruker interne reguleringsregler. Avhengig av landet, kan de være samlet i det 
interne forskriftsdokumentet som er tilgjengelig for de ansatte som er skrevet i andre doku-
menter du må be om.
Hvert selskap bestemmer, i samsvar med de nasjonale lovene, om mange emner som:

•  Working timer
•  Åpnings- og avslutningsøyeblikk, det vil si når virksomheten er stengt, stenger noen bedrif-

ter i august eller for bestemte helligdager
•  Konkrete tiltak for helse og sikkerhet, for eksempel røykeforbud
•  De nødvendige arbeidsklærne
•  Atferd til å ta i bruk i eller utenfor selskapet 

  o det er generelt forbudt å fornærme selskapet ditt selv utenfor arbeidstiden
  o Forbud mot røyking på stedet
  o ...

•  Tiltak for gjennomføring av helse- og sikkerhetsforskrifter i selskapet eller etablering
•  Ansattes deltakelse i å gjenopprette arbeidsforhold som beskytter helsen og sikkerheten 

til ansatte (for eksempel iført maske i tilfelle en epidemi)
•  Regler om disiplin (for eksempel respekt for arbeidstid) og arten og omfanget av sanksjo-

ner som arbeidsgiver kan ta (for eksempel varigheten av den disiplinære permitteringen)



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

207

Hvis reglene ikke overholdes, kan arbeidsgiver få på plass sanksjoner som også er tilgjenge-
lige i skriftlig form, vanligvis av personalavdelingen.

Vanligvis har personalavdelingen også et dokument som sier:
•  Bestemmelser om etterlevelse av disiplinære prosedyrer (for eksempel invitasjon til et 

tidligere intervju) for arbeidstakeren hvis arbeidsgiver vurderer en sanksjon 
•  Bestemmelser om rettigheter til forsvar for arbeidstakere (for eksempel arbeidstakerhjelp 

under disiplinærbehandling)
•  Bestemmelser om forbud, forebygging og straff av moralsk og seksuell trakassering, 

sexistiske handlinger 

Det interne regelverket gjelder for alle ansatte i selskapet, enten de ansettes på heltid eller 
deltid. 
De praktikanter som er til stede i selskapet er også underlagt bestemmelsene i det interne 
regelverket.
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1. Å være medtrener eller medsupporter

Som medtrener hjelper du treneren, du er ikke ansvarlig for hele treningen, men du gir utvalgte tre-
ningsblokker uavhengig. Now du ønsker å lære å planlegge og utføre blokker av en trening. Du kan ha 
visse ferdigheter eller erfaringer som er verdifulle som trener. Det kan være neste skritt for deg. 

Vet du hvordan og hvorfor medtrenerens rolle er så viktig? Du som medtrener deltar aktivt i opplærin-
ger holdt for eksperter, skoler, lærere, studenter, spesialskoler (jevnaldrende) og i faglig bevissthet om 
å øke likestillingsopplæringen. Disse bevissthetsprogrammer designet for arbeidsgivere, HR-fagfolk 
og beslutningstakere har vist seg å være et stort skritt mot vellykket sysselsetting av personer med 
funksjonshemninger. Og det er bra, ikke sant?

Opplæringen du nå skal gjennomgå, vil hjelpe deg med å tilegne deg nye ferdigheter og kunnskaper for 
å bli en profesjonell medtrener. Lykke til på reisen. 

1.2 Introducere în rolul de susținător egal

Som peer supporter støtter du jevnaldrende i å etablere og opprettholde daglig, uavhengig livsstil. 
Du støtter dine jevnaldrende mot arbeidsmarkedet eller inn i frivillige stillinger, eller nye kolleger på 
arbeidsplassen der du er en kollega med erfaring. Du vil for det meste fungere i en-til-en-innstillinger 
med din node.   

Du vil gi støtte til personer som har samme eller annen funksjonshemming som deg. Du vil dele din 
erfaring eller ferdigheter for å hjelpe andre med å overvinne vanskeligheter som du allerede har klart 
å håndtere. Som peer supporter vil du være et positivt forbilde for personen du støtter. Du vil støtte 
personen i praktiske jobbrelaterte ferdigheter og gi veiledning og inspirasjon.
Støtten du gir vil hjelpe dem med å beholde jobben, spesielt hvis du jobber som medarbeider i samme 
bedrift. 

Det kan imidlertid være vanskelig å vite når du skal være en jevnaldrende støttespiller og når du skal 
være medarbeider, eller en venn for den saks skyld. Opplæringen du nå vil gjennomgå, tar sikte på å 
hjelpe deg med å reflektere over dette for å skille mellom hver rolle.
Opplæringen vil også gi deg verdifull kompetanse og ferdigheter, noe som vil være nyttig for deg i an-
dre samfunnslag også. 

1.1 Introduksjon til medtrenerens rolle
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I din rolle som medsupporter kan du være ansvarlig for å hjelpe personen med å lære praktiske ferdig-
heter ved å: 

•  Vi presenterer ideer og tilnærminger som du har funnet nyttige.
•  Støtte i praktiske ferdigheter knyttet til en bestemt jobb eller oppgave.
•  Hjelpe til med praktiske ferdigheter knyttet til å være selvstendig eller autonom i hverdagens 

aktiviteter. 

Du kan også være ansvarlig for å støtte noen med personlige ferdigheter som:

•  Hjelpe personen til å forstå hva de føler og opplever.
•  Forsikre personen om at de ikke er alene om hvordan de føler seg.
•  Hjelpe dem å få kontakt med andre og gi dem en følelse av tilhørighet.
•  Oppmuntre dem til å verdsette sine styrker, og ikke fokusere på svakhet.
•  Bidra til å bygge opp selvtillit og selvtillit.
•  Hjelpe dem til å føle seg mer håpefulle om fremtiden.

Referanse:  
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/

1.3 Skille rollene

Rollene til medtrener og peer supporter er på mange måter ganske forskjellige og på andre måter også 
like. Forskjellen mellom de to rollene om kort tid er: Hvis du er medtrener, hjelper du treneren, og hvis 
du er den jevnaldrende støttespilleren, hjelper du dine jevnaldrende. Som medtrener hjelper du treneren 
i trening, og du må lære å sette sammen en treningsblokk og utføre den uavhengig. 
Som peer supporter kan du dele samme funksjonshemming som dine jevnaldrende, eller du kan ha en 
annen funksjonshemming. Du hjelper dem på forskjellige områder av livet, selvstendig liv og arbeid. Du 
må tilegne deg og utvikle ferdighetene som gjør deg så effektiv som mulig for å støtte dine jevnaldren-
de. 
Likhetene er at du er interessert i å hjelpe folk. Du deler evnen til å lære å se behovene til personene du 
skal hjelpe, og å bestemme når du skal hjelpe og når du ikke skal hjelpe. 
Medtreneren hjelper treneren med å levere treningenY må lære å sette sammen en treningsblokk.  
Medtreneren kan gjennomføre en bestemt del av den generelle opplæringsagendaen til en gruppe 
mennesker.

https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/
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Selverkjennelse 

Selvkunnskap betyr at du er klar over hvem du er. Det handler om hvordan du ser deg selv og forstår 
hvorfor du handler på en bestemt måte. Selvkunnskap er en dynamisk prosess som tar tid å oppnå. 
Faktisk er du aldri fullt ut utdannet i selvkunnskap fordi du alltid lærer og forandrer deg i løpet av livet 
ditt. Forestill deg selvkunnskap som et slags puslespill. Det er vanskelig å vite hva dine interne motiva-
sjoner er. Til tross for alles vanskeligheter med dette, er det filosofer og psykologer som har reflektert 
over selvkunnskap. Dette har resultert i teorier og aktiviteter som gjør reisen mot selvkunnskap enkle-
re. 

For å oppnå selvkunnskap, mådu innsedet gjennom analyse, aksept og dybde. Dermed er det første 
skrittet mot sann kunnskap å kjenne dere selv. Hvis du vil vite verden rundt deg, må du først vite hvem 
du er. Kunnskap og kunnskap om deg selv er en prosess, et søk som ikke har noen ende, og hver dag 
kan du lære mer.

Prosessen med selvkunnskap endrer måten du samhandler med verden og med andre på, og åpner 
muligheten for å vite og lære nye ting.

Livet er som et dreiehjul. Nåtid, fortid og fremtid henger sammen for å bygge reisen din. Det du er i dag 
er relatert til det du var i går og kunngjør hva du kan være i morgen. Fremtiden er også opp til deg. 
Beskriv deg selv, bruk ord, bilder eller andre måter å gjøre deg kjent på. Husk, bruk det beste. Vis oss 
hvem du er, hva du er, hva du liker, hva du vet og hva du vil vite, og hva du vil vite, og hva du vil være. Bli 
med oss i aktiviteten, Portrait.

Aktivitet 2.2.3 Livshjulet mitt

1.4 Skille rollene fra andre roller

Hvilke andre roller har jeg, lurer du kanskje på? Og hvorfor er det viktig å skille mellom dem? Fortsett å 
lese, så veileder vi deg gjennom følgende presentasjon og øvelser.
Har jeg mer enn én rolle, kan du spørre. Ja, det gjør vi faktisk alle. Vi går alle inn i flere roller i løpet av 
en vanlig og vanlig dag. Dette er begrepet ”sosial rolle” med det du ble kjent med gjennom modul 5 tre-
ningsblokk.  Samfunnet og kulturen der vi lever våre liv har utviklet flere forventninger til hvordan ting 
gjøres, du kan kalle dem regler. I samfunnsvitenskap kalles det ”sosial rolle” og forskningen tar sikte 
på å forstå hvorfor og hvordan vi handler. En rolle er en kombinasjon av atferd, privilegier og ansvar 
som forventes og resogniered av samfunnet. En rolle definerer hva en person ”må”, ”bør” eller ”ikke” 
gjør.



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

212

Hvor mange roller kan du identifisere i livet ditt? Bruk 5 minutter på å føre dem opp før du går videre.
Det er mange forskjellige roller der ute. En person kan være i rollen som en mann, voksen, forelder, 
pappa, regnskapsfører, ansatt, rugbyspiller og person med soveforstyrrelse. En annen person kan være 
et barn, jente, datter, søster, student på skolen, bestevenn, fotballspiller og person med dysleksi. Enda 
en person kan være en kvinne, voksen, forelder, mor, sykepleier, ansatt, treningsinstruktør og person 
med spiseforstyrrelse.

Vi kan identifisere 4 sider til en rolle:
•  Du har en ferdighet (objektivt målbar)
•  Du blir sett på som kompetent.
•  Du virker kompetent.
•  Du ønsker å utvikle ferdigheter (dine forventninger)

Som voksen som utviser en viss livserfaring, har du en tendens til ubevisst å ha et bilde i tankene til 
egenskapene til hver rolle. Det kan for eksempel hende at du ikke forventer at en lege blir deaktivert, at 
en lærer er fullstendig tatovert, at en forelder er mindreårig og så videre. Så i situasjoner der du kom-
mer over en person som ”ikke passer til rollen”, kan du bli skeptisk. Personen må derfor legge ned mer 
innsats for å overbevise deg om å ”tilpasse rollen”. Dette fenomenet kalles fordommer og er ganske 
vanlig, dessverre. 

Når du har dette i tankene, vil du på daglig basis kunne være oppmerksom på de forskjellige rollene du 
tar på deg. Etter denne opplæringen vil du spesielt ta på deg rollen som medtrener eller peer supporter.

Du kan gjøre neste aktivitet for å reflektere mer over hva begge rollene innebærer generelt og mer spe-
sifikt for deg.

Aktivitet 6.1.2 Roller som medtrener og peer supporter

Formell og uformell kommunikasjon 

Som du kanskje allerede vet fra opplæring i kommunikasjonsmodulen, vil de forskjellige rollene du 
påtar deg, trenge at du kommuniserer annerledes enn du vanligvis gjør. Når du er hjemme og snakker 
med foreldre, søsken, ektefelle eller barn, snakker du på en bestemt måte. Når du er på supermarkedet 
og møter noen du kjenner, finner du deg selv å snakke litt annerledes. Det er til og med situasjoner 
som krever at du snakker på en strengere måte. Du vil nå lære mer om uformell og formelt språk. 

I de fleste arbeidsmiljøer vil du oppdage at en blanding av både formelt og uformelt språk brukes hele 
dagen. Hvilket språkskjema du bør bruke, avhenger av posisjonen til personen du kommuniserer med, 
og forholdet ditt til denne personen. Du må bruke personlig dømmekraft for å bestemme hvilken type 
kommunikasjon du skal bruke og når.
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Uformelt språk: Du bruker dette språkformen i uformell og avslappet kommunikasjon med personer 
du kjenner. Dette språkskjemaet er uten forpliktelser eller begrensninger og basert på personlige 
relasjoner. Du bruker den når du snakker med kolleger om at du har et avslappet forhold til og med 
kollegene dine utenfor kontoret.

Formelt språk: Du bruker dette språkskjemaet når du deler offisiell informasjon med andre. Dette 
språkformen viser et nivå av respekt og høflighet. Du må bruke dette språkskjemaet når du snakker 
med overordnede, ledere eller myndigheter, når du presenterer arbeid for kolleger, gir instruksjoner til 
kolleger, snakker med kunder eller kunder, snakker på telefonen og i skriftlig kommunikasjon. 

I alle tilfeller må du bli kjent med personen du støtter eller trener for å kunne bestemme   når det er 
hensiktsmessig å bruke uformelt språk.

Aktivitet 6.1.1 Roller og kommunikasjon

Aktiviteter 6.1.3 for ekstra praksis: Rollespill og regneark om formell og uformell kommunikasjon
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2.1 Historiefortelling

Professor Robert McKee sier dette abut historiefortelling: ”Historiefortelling er den mektigste måten å 
sette ideer inn i verden.” 
Hvis du tenker på det, har historiefortelling vært en del av menneskets eksistens i evigheter. Arkeolo-
ger finner spor av menneskelig historiefortelling som skjedde for ti tusen år siden. Mennesker har alle-
rede lagt visuelle hjelpemidler til sin historiefortelling, og det var det arkeologene fant Enkle tegninger 
eller håndavtrykk på hulevegger. Historiefortelling er faktisk den eldste måten å levere et budskap på, 
eller å forklare verden. 
Og mennesker forteller fortsatt historier i stor skala. Vi forteller historier før vi lærer å skrive. Historier 
er lettere å huske enn enkle fakta, historier er morsomme og historier stimulerer fantasien. Det er 
derfor foreldre forteller barna sine historier. Derfor liker vi å se filmer og lese bøker. Kort sagt, vi elsker 
historier. Faktisk er du allerede en historieforteller. Og du kjenner sikkert flere historiefortellere også. 
Kanskje onkelen din bruker historiefortelling, eller sjefen din, eller kanskje til og med din 3 år gamle 
niese. Du bruker historiefortelling for deg selv og andre, men kanskje du ikke kaller det akkurat det.
Historier tjener som en stor kilde til kunnskap og visdom, og som en bonus er historier underholdende. 
Historier brukes til å skape nye ideer og innovere vår tenkning, til å revurdere og revurdere det vi allere-
de vet. Historier er en stor kilde til motivasjon og inspirasjon og tvinger oss til å presse våre grenser.

Du lurer kanskje på, hva gjør historiefortelling så effektiv for læring? Først av alt skaper historie-
fortelling forbindelser mellom mennesker, og mellom mennesker og ideer. Historier forener mennesker 
ved å formidle deres kultur, historie og verdier. Enten vi tenker på landene våre, lokalsamfunnene våre 
eller familiene våre, forstår vi intuitivt at historiene vi har til felles er en viktig del av båndene som brin-
ger oss sammen.
Så nå vil du lære å bruke historiefortelling i jobben din som medtrener og peer supporter. Denne jobben 
er rettet mot voksne elever, og historiefortelling er en viktig del av pedagogikken i voksenlæringsteori. 
Historiefortelling passer godt til de unike behovene til voksne elever, og gir en fleksibel og kreativ 
struktur, som kan fungere bra i voksenopplæringsrommet. 

Du har kanskje ikke hørt om ham, men Malcolm Knowles er utvikleren av ’voksenlæringsteori’. Ifølge 
ham er det fire behov for den voksne eleven. Historiefortelling svarer på hvert av disse behovene: 

1. Voksne elever foretrekker selvretning når de lærer.
2. Voksne elever lærer mer ved å oppleve det de lærer enn ved passiv lytting.
3. Voksne har spesifikke læringsbehov generert av livshendelser.
4. Voksne er ”kompetansebaserte” elever, noe som betyr at voksne umiddelbart ønsker å bruke det 

de lærer, enten det er en ny ferdighet eller kunnskap.

2. Kompetanse som trengs for medtrener og peer 
supporter
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Brukt som et pedagogisk verktøy i ulike voksenopplæringskontekster kan historiefortelling: 

•  Hjelp elevene å forstå ogkonseptuellee læringsprosessen.
•  Styrk den voksne eleven.
•  Legg til rette for kommunikasjon.
•  Inspirer til personlig vekst.
•  Engasjer den voksne eleven.
•  

Når du tenker på å bruke historiefortelling i treningsøktblokken som medtrener, er det viktigste å for-
berede traineene til oppgaven. Dette er spesielt viktig hvis traineene dine er nye i historiefortelling eller 
ikke er vant til å lytte til historier som voksen.

Så for å varme opp gruppen for historiefortelling, kan du følge disse fire trinnene:

•  Sett målene for treningen.
•  Skap en fin atmosfære i treningsøkten.
•  Få traineene dine til å stole på og ha tro på hverandre.
•  Forbered deg på kreativ tenkning ved å bruke historiefortelling som et verktøy. 

I tillegg kan du bruke disse øvelsene til å forberede traineene dine til historiefortelling. 

•  Pusteøvelse ’Fyll og slipp’: Fyll lungene med luft, nesten som en ballong, la brystet ekspandere 
på alle sider som skyver ut ribbeina. Så slipp all luften ut gjennom munnen din. Gjenta dette fem 
ganger.

•  
•  Puste og telle trening: Pust dypt inn fra membranen mens du teller sakte til ti, etter at du har 

nådd ti, blås luften sakte ut mens du teller sakte til ti. Gjenta dette to ganger.
•  
•  Summende trening: Føl vibrasjonene i ansiktet og leppene mens du nynner opp og ned. Gjenta 

dette to ganger.
•  
•  Glad/trist ansiktsøvelse: Bytt fra trist til lykkelig ansikt og omvendt. På denne måten lærer du å 

falle inn og ut av emosjonelle tilstander veldig raskt, for å følge flyten av historielinjen. Gjenta 
dette fem ganger.

•  
•  Tunge twister trening: Les så fort du kan: ”Hvor mye tre ville en woodchuck chuck hvis en 

woodchuck kunne kaste tre? Han ville chuck, han ville, så mye han kunne, og kaste så mye tre, 
som en woodchuck ville hvis en woodchuck kunne kaste tre.” Denne øvelsen gjør tungen halter 
og mindre sannsynlig å snuble over ord.  Det er en fin måte å øve og forbedre uttale og flyt.  Finn 
flere tunge twisters her: http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-impro-
ve-pronunciation/ 

http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/
http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/
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•  Treningsteknikker for å huske fakta: ’Mnemonic’ er et verktøy for å hjelpe deg med å huske fakta 
eller mye informasjon. Det kan være en sang, rim, akronym, bilde eller et uttrykk for å hjelpe deg 
med å huske en liste over fakta i en bestemt rekkefølge. Hvis du for eksempel skal lære rekke-
følgen på planetene våre, kan du lage denne gåten: My Very Excited Mother Just Served Us Nine 
Pies = Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto.

Husk at praksis taler bedre enn ord. Her er to aktiviteter som vil gi deg kraften i historiefortelling til å 
bruke i jobben din som medtrener i voksenopplæringsgrupper.

Story Chains, hvordan lage og fortelle en historie

Ved å bruke Story Chains-aktiviteten vil du oppleve førstehånds hvordan en historie opprettes og 
fortelles.  Du vil se hvordan hver person i gruppen din kan påvirke, undervise og inspirere hverandre. 
Gruppemedlemmene bruker ord til å bygge historien. Du vil observere at denne prosessen stimulerer til 
videre opprettelse. Historiefortelling vil føre til sammenheng mellom personer i gruppen.

Du kan bruke Story Chains som isbryter. Deretter oppfordrer du traineene til å delta, og det vil bli ut-
viklet en følelse av tilknytning. Du vil kanskje legge merke til at traineene vil føle seg mer komfortable 
med hverandre og være klare til å dele. Dette er den første aktiviteten du må bruke når du introduserer 
historiefortelling i treningsøkten for voksne. Gruppen vil under din ledelse finne opp en historie, og hver 
deltaker vil ha samme mulighet til å bidra. Historien er deres felles produkt, og de vil føle eierskap til 
historien og prosessen med å lage historien. Du vil legge merke til at deltakerne må tenke mer innova-
tivt, revurdere og revurdere tankene de tidligere hadde.

Verdier gjennom historiefortelling 

Du vil snart oppdage at det er så mye du kan gjøre gjennom historiefortelling. Det er så mye du kan 
fortelle og så mye som kan læres og utvikles. Og den morsomme delen er at du også kan gjøre det til 
en leken tid. Så kom igjen, la oss spille! La oss si at vi spiller „et jobbintervju”! I denne aktiviteten lærer 
du hvordan du kommuniserer på en annen og kanskje smartere måte. Og dette kan komme godt med i 
et faktisk jobbintervju, og få deg til å føle deg tryggere.  

Aktivitet 6.2.2 Verdier gjennom historiefortelling
Aktivitet 6.2.1 Historiekjeder
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2.2 Kommunikasjon

Se modul 5 om kommunikasjon.
Øv deg på å uttrykke deg tydelig med følgende aktivitet:

Aktivitet 6.2.3 Uttrykk deg effektivt

Kle deg riktig / Viktigheten av 1st inntrykk

I tillegg til å uttrykke deg tydelig, er det viktig å vurdere hvordan du gjør utseende. Husk at det bare tar 
den andre personen et halvt sekund å ta inn førsteinntrykket av deg. Dette betyr at du må planlegge at 
førsteinntrykket skal være bra. Så for å forberede dette, må du  vurdere hvordandu kler deg, og hvordan 
du introduserer deg selv.  

Dressing på riktig måte 

Det absolutt viktigste å huske om klær, er at de MÅ VÆRE RENE. Gjør det til en vane å alltid tilberede 
rene klær natten før du er medtrening eller peer support.  Og selvfølgelig, dusj om morgenen før du 
legger inn de rene klærne, bur du allerede visste det, ikke sant?

Vi presenterer deg selv ved hjelp av Heishøyden 

Se for deg at du lager en annonse eller en reklame om deg selv. Hvordan ville du gjøre det? Hva ville 
du sagt? Du vil nå lære å holde en heistale. Dette er en klar, kort melding om deg. Den kommuniserer 
hvem du er, hva du leter etter og hvordan du kan dra nytte av et selskap ellerorganiation. 

En heistale er vanligvis omtrent 30 sekunder. Årsaken til dette er at dette er tiden det tar folk å ri fra 
toppen til bunnen av en bygning i en heis. Tanken bak å ha en heistale er at du er forberedt på å dele 
denne informasjonen med hvem som helst, når som helst, selv i en heis. 

På en karrieremesse kan du bruke talen din til å presentere deg for arbeidsgivere. Det er viktig å få 
talen din til åhuskesog praktiseres. Øv inn din 30 sekunder lange heistale med en venn eller foran et 
speil. Det viktige er å øve det HØYT. Du vil at det skal høres naturlig ut. Bli komfortabel med det du har 
å si, slik at du kan brise gjennom det når den tid kommer. 

Vennligst gå inn i heisen for følgende aktivitet.

Aktivitet 6.2.4 Heishøyden
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2.2.1. Lær å lytte: Aktiv og empatisk lytting

Se modul 4 om kommunikasjon.

Aktivitet 6.2.5 Aktiv lytting

2.3. Ikke alle tenker som meg

2.3.1. Gardners teori om flere intelligenser

Du har kanskje hørt om IQ og hvordan den måler hvor smart du er. Dette testes gjennom standardisert 
testmateriale, og resultatet vil indikere IQ-nivået ditt og deretter hvor intelligent du er. Dette er måten 
folk flest tenker på intelligens og smarthet.

Dr Howard Gardner har imidlertid brukt mesteparten av sitt voksne liv på å tenke på dette. Det må 
være mer til intelligens enn hvor godt du presterer på logikktester, tenkte han. Han foreslo en teori som 
sier at vi har minst 7 forskjellige intelligenser, og at vi alle utfører på disse på en rekke måter. Dette 
betyr at selv om du synes det er vanskelig å lære gjennom å lese en bok, kan du lære ganske godt å 
prøve ferdigheten etter at den har blitt vist deg. Dette betyr også at hvis du synes det er vanskelig å for-
stå andres følelser og intensjoner og hva som motiverer dem, kan du fortsatt være en dyktig musiker. 

Hovedpoenget med dette er at det er mange måter å være smart på, og at alle mennesker er intelli-
gente og har ressurser på en eller annen måte, deaktivert eller ikke. Så hvordan kan dette være nyttig 
for oss i trening for å være enten medtrener eller peer supporter? Vel, når du trenger å lære noe som 
er vanskelig, er det viktig å vite på hvilken måte du lærer best. Så du må vurdere dette i din rolle som 
medtrener og peer supporter. 

De 7 intelligensene er:

1. Logisk og matematisk intelligens  

Når du har logisk og matematisk intelligens, er du flink til å se mønstre og se hvordan visse ting går 
sammen. Du er også flink til å finne nye svar basert på kunnskapen du allerede har. Det er sannsynlig 
at du lager tabeller, skjemaer og systematisk oversikt for å huske hva du lærer.
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2. Språklig intelligens 

Når du har språklig intelligens, er du flink til å bruke språk for å uttrykke deg selv. Du er flink til å få 
andre til å forstå meningen din når du enten skriver eller snakker. Du er også flink til å lese og lære av 
lesing. I tillegg vil du sannsynligvis bruke språk for å huske hva du lærer. Du tar for eksempel notater 
på en forelesning og skriver den om hjemme. 
 
3. Romlig intelligens  

Romlig kan være et vanskelig ord å forstå, men vi vil prøve å forklare det. Når du har romlig intelligens, 
er du flink til å forestille deg i tankene dine hvordan du løser et problem. Du får bilder i tankene dine, og 
så forestiller du deg hvordan de beveger seg, eller hvordan de trenger å endre seg for å løse problemet. 
Du vil sannsynligvis lage fantasifulle kart i tankene dine for å huske hva du lærer.
  
4. Musikalsk intelligens  

Når du har musikalsk intelligens, er du flink til å lage musikk og gjenkjenne musikk. Du lærer ny musikk 
raskt, både tekster, melodier og rytme. Du vil sannsynligvis bruke musikk, lage en sang eller bare nyn-
ne, eller du kan trykke på en rytme for å huske hva du lærer. 

5. Kroppslig kinaestetisk intelligens 

Dette er et annet vanskelig begrep. Det betyr at du lærer best når du kan bevege kroppen din, og du er 
spesielt flink til å etterligne andre og lære ved å gjøre det. Du ser hva de gjør, og du gjør det samme. Du 
er til og med i stand til å forestille deg bevegelsen i tankene dine før du gjør det. Så du husker hva du 
lærer ved å forestille deg hvordan det føles å gjøre det. 

6. og 7 De personlige intelligensene
Når du har personlig intelligens, er du flink til å forstå andre menneskers følelser og intensjoner. Dette 
kalles mellommenneskelig intelligens.  Mellommenneskelig betyr ”mellom personer”. Du kan også 
være flink til å forstå dine egne følelser og motivasjoner og kan uttrykke hvorfor du gjør det du gjør. 
Dette kalles intrapersonlig intelligens.  Intrapersonlig betyr ”innen person”. Som du kan se, er dette to 
separate intelligenser, men det er uvanlig å ha den ene uten den andre. Du lærer best ved å snakke og 
diskutere med andre mennesker, og dette hjelper deg med å se hvordan et problem kan løses ved å ta 
andres perspektiv. Du lærer også av måten andre reagerer på deg på. Hvis de roser arbeidet ditt, vil du 
sannsynligvis gjøre det på samme måte neste gang. Sosial læring er svært avhengig av tilbakemeldin-
ger fra andre.   
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2.3.2 Teori om sinn

Viktige ferdigheter for medtrener og peer supporter er Theory of Mind, som betyr perspektivets evne 
til å ta.  Disse ferdighetene er vanskelige å trene og er svært avhengige av hvilken type funksjonshem-
ming du har. Disse ferdighetene kan være vanskeligere for autistiske mennesker og personer med 
lærevansker.

En aktivitet som ble utviklet for å se på teori om sinn, involverer også en tredje person (vi kan kalle 
henne Mary). Dere tre sitter ved et bord, og det er en eske sjokolade på bordet. Alle er klar over den 
boksen, men ingen åpner den. Det neste som skjer er at den tredje personen forlater rommet i en 
periode - for å ringe eller noe. I mellomtiden spør du traineen ’Hva tror du er i esken?’. Traineen svarer 
basert på utsiden av esken og sier ”Sjokolade”. De åpner esken og finner den som inneholder noe helt 
annet, blyanter kanskje. Dette er overraskende for traineen. Og nå kommer det viktigste spørsmålet: 
’Når Mary kommer tilbake, må vi vise henne. Men før vi viser henne, hva tror hun er i esken?’ Så hvis 
traineen har Theory of Mind, vil svaret være ’Sjokolade’. Hvis traineen ikke har Teori om sinn, vil svaret 
være ’Blyanter’. 

Men selv om du viser Theory of Mind og viser evnen til perspektivtaking, vil det være nyttig å trene 
evnen i samsvar med å være medtrener eller peer supporter. Det er veldig viktig for rollene som med-
trener og peer supporter å vite at andre kanskje ikke deler ditt syn. Det er også viktig å vite hvordan 
man skal håndtere og handle i en situasjon der det er en meningsforskjell.    

TilM 1: https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
ToM 2: https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM

Selvsikkerhet

I din rolle som medtrener vil du bli møtt med utfordrende situasjoner. Selv de mest problematiske pro-
blemene kan håndteres på en respektfull måte overfor traineene. En veldig nyttig måte å gjøre det på 
er å være selvsikker i alle handlingene du gir.  

Ved håndtering av problematiske situasjoner under treningen må du vurdere trivselen til alle traineene. 
Du må huske på kvaliteten på det sosiale miljøet under treningsøkten. 

Først, ta en titt på definisjonen av selvsikkerhet: Direkte, ærlig og fast uttrykke for den andre personen 
dine følelser, holdninger, meninger eller ønsker på en måte som respekterer følelser, holdninger og 
meninger, samt rettighetene og ønskene til en annen person.  Så for å oppsummere, er selvsikkerhet: 
Evne til å uttrykke deg fullt ut i kontakt med andre mennesker.

https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM
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Du kan finne selvsikkerhet nyttig i mange problematiske situasjoner i hverdagen. Men som medtrener 
må du lære å bruke to nyttige metoder.  
Den første metoden er knyttet til problemet med å gi positive tilbakemeldinger til traineene.
Du føler følelsene, men dette er ikke nødvendigvis synlig på utsiden og andre mennesker vet ikke 
hvordan du føler deg. Du må fortelle dem det. Husk at du har rett til å føle følelsene dine, og du kan 
uttrykke dem på en selvsikker måte.

Her er noen eksempler på hvordan du uttrykker følelser på en selvsikker måte.

Jeg likte det du gjorde. Jeg stoler på deg. Jeg respekterer din holdning i denne vanskelige situa-
sjonen.
Jeg liker deg. Det du har fortalt meg har gitt meg stor glede. Jeg liker å snakke med deg.”
”Jeg føler meg bra i ditt selskap.”

Nå, her er en øvelse som lar deg øve på hvordan du kan være selvsikker i å gi positive tilbakemeldinger 
til andre personer.

Mosjon: 
Gruppen lager en sirkel. Du velger to andre personer og forteller hverandre en setning som begynner 
med ’Jeg liker dine ....’ -øyne, -farge på håret ditt, -din tone av stemme ... etc. Husk at det du sier må være 
sant og inderlig. 
På slutten, tenk på følgende og diskuter i en gruppe: 
’Hvordan følte du deg da du hørte på hva de andre sa til deg?’
«Hvordan fikk det deg til å føle deg å gi de andre tilbakemeldingene?»  
Når du er medtrener og har ansvaret for din egen treningsøkt, vil dette være en god øvelse for gruppen 
din.

Den andre metoden handler om hvordan du håndterer din egen følelse av irritasjon i situasjoner eller 
om dine traineer. Her er noen nyttige tips om hvordan du gjør det.
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De 4 stadiene av selvsikkert sinneuttrykk:

1. Gi informasjon 

På dette stadiet informerer du personen om at viss oppførsel er ubehagelig for deg. 
For eksempel: 
Det er vanskelig for meg når du snakker hele tiden under treningen. Vær så snill, hold opp.

2. Uttrykk for følelser 

Hvis det du sa i første fase ikke forårsaket endring av den irriterende oppførselen, informerer du perso-
nen om følelsene dine i den situasjonen. 
For eksempel:
’Slutt å snakke, det er virkelig irriterende!’ 

3. Klage på reglene 

Når det heller ikke fungerte, appellerer du til reglene for å hjelpe deg med å få endret atferd. 
For eksempel:
”Hvis du ikke slutter å snakke, ber jeg deg forlate møtet.” 

4. Regelhåndhevelse 

På dette stadiet må du handle i henhold til kunngjøringen din fra tredje trinn. 
For eksempel: 
Du snakker fortsatt. Vennligst forlat møtet nå!

Husk at svarene dine skal være på en selvsikker måte. Hold deg rolig og ikke hev stemmen. 
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3.1 Hvordan lærer vi?

Du har nå bestemt deg for å bli medtrener. Du har bestemt deg for å hjelpe trenere med å hjelpe en 
gruppe mennesker på reisen til å gjøre endringer i livet deres. Du vil nå lære mer om hvordan andre 
lærer.  Opplevelsen du får i løpet av dette programmet er den største påvirkeren på utviklingen din i å 
bli medtrener. 

Din egen erfaring vil være verdifull for gruppene du skal jobbe med i fremtiden. I begynnelsen av dette 
kurset lærer du ved å gjøre øvelsene og ved å observere hva treneren gjør i løpet av leksjonene.

Målet med treningen din er å gjøre det mulig for deg å gjennomføre treningsblokker på egen hånd. Du 
må da tenke gjennom hvilket rollespill som vil bringe mer kunnskap og erfaring inn i deltakerens liv. 
Vær oppmerksom på følgende grunnleggende og forbered deg på å øve.

3.1.1 Læringsstiler

I denne delen vil du få innsikt i hvordan folk flest lærer. Gjennom årene har det blitt utviklet flere teorier 
for å forklare hvordan vi lærer og hva læreren bør være klar over for å lette læringen.

Den erfaringsmessige læringssyklusen

En av dem som har utviklet en læringsteori er utdanningsteoretikeren David Kolb. Han mener det å 
lære å være en kontinuerlig syklisk prosess. Denne syklusen består av fire trinn.

•  Fase 1: GJØR, som betyr konkret opplevelse.
•  Fase 2: OBSERVASJONen betyr observasjon og tenkning om observasjonen.
•  Fase 3: TENKNINGen som betyrabstrakt conceptualiing eller forståelse
•  Fase 4: PLANLEGGING betyr aktiv eksperimentering

Kolb-teorien er basert på det faktum at hver person kommer til en treningssituasjon med en rekke 
livserfaringer, noen tidligere utdanninger, i form av formell eller uformell opplæring. Som medtrener må 
du være klar over dette, og respektere at dine traineer eller personen du støtter lærer annerledes enn 
deg. 

Kolb sier faktisk at all læring er omlæring fordi læring er en kontinuerlig prosess som er basert på 
erfaring. Alle stadier av denne syklusen må fullføres før sann læring kan finne sted. Hvert trinn hjelper 
eleven med å endre forståelsen og forventningene.

3. Bli medtrener (kun for medtrener)
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Hvordan lære en ferdighet?

Visste du at det å lære en ferdighet, noen ferdighet, kan gjøres på bare fire trinn? Når du tar på deg 
oppgaven med å lære noen en ferdighet, er hovedmålet at elevene kan gjøre ferdighetene på egen 
hånd.
La oss begynne med en historie, og du vil se:

Hver gang jeg husker barndommen min, kan jeg ikke forestille meg det uten gleden av å sykle. Jeg 
har gode minner om korte og lange turer på sykkelen min med vennene mine. Mange tror at å sykle er 
en ”vital” livsferdighet.
Men før jeg kunne sykle, måtte jeg lære å sykle, heldigvis hadde jeg broren min som lærte meg det. 
Først fortalte han meg hva han skulle lære og forklarte litt grunnleggende kunnskap om hvordan jeg 
skulle begynne å sykle, hvordan du holder balansen, hvordan du bremser og hvordan du stopper, så 
viste han meg hvordan jeg gjør alt det. Så langt så bra ut, det så ganske enkelt ut, men så fortalte han 
meg: ”Nå er det din tur!” Jeg ble redd og nervøs i begynnelsen. Men jeg prøvde å sykle, og selvfølgelig 
hadde jeg noen vanskeligheter. Broren min fortsatte å støtte meg, fortelle meg hva jeg gjorde galt og 
hvordan jeg kunne bli bedre. Og til slutt mestret jeg ferdighetene til å sykle.     

De fire trinnene i ferdighetsundervisning

1. Fortell traineene hva de skal lære 

Du starter med å gi dem læringsmålene. Du må prøve å sørge for at alle forstår hva de skal lære og 
hvorfor. I løpet av denne innledende prosessen vil du se at traineene blir mer engasjert i sin egen læ-
ringsprosess når de vet hva de forventes å lære.

For at dette skal være mulig, må du ha en klar plan med mål, strukturert innhold og egnet læringsmate-
riell.
Men er det nok, tror du? Nei, det er det ikke. Det er av avgjørende betydning at du som medtrener får 
traineene til å føle seg trygge, at de vet at du forstår dem og at du bare ønsker dem godt. For å få dette 
til må du nøye velge kommunikasjonsstil. Det kan være lurt å bruke konkrete eksempler på hva som vil 
bli undervist ved hjelp av metaforer, historiefortelling og videoer. Dette kan gi mer verdi og mening til 
læringsprosessen.

Tanken bak opplæringen er å involvere og oppmuntre traineer i prosessen med å lære nye ferdigheter.
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2. Vis dem hvordan de gjør det 

Så etter at du er ferdig med å forklare hva de skal lære og hvorfor, må du vise dem hvordan de skal gjø-
re ferdighetene. Noen gode råd er å nøye vurdere hvilke ferdigheter du kan ta på deg undervisning. Fer-
digheten du underviser må komme naturlig til deg, du må være svært kompetent på denne ferdigheten.

Årsaken til viktigheten av trinn 2 er at mange traineer føler seg mer komfortable og selvsikre etter å ha 
sett medtreneren gjøre oppgaven. En demonstrasjon gir en visuell modell og er mer effektiv enn bare 
en forklaring på hvordan den gjøres.

Demonstrasjonen må gjøres trinn for trinn, og du må sørge for å gi en forklaring på hvert trinn etter 
hvert. Gjør det interessant ved å rette oppmerksomheten mot viktige detaljer for å forhindre at traine-
enes oppmerksomhet går tapt.

Når du gjør demonstrasjonen, er det viktig at du ikke gjør noen feil. Hvis du gjør feil, kan traineene sy-
nes oppgaven er for vanskelig for dem. Dette vil gjøre det vanskelig for deg å holde dem entusiastiske 
og motiverte. 

Husk at under demonstrasjonen skal traineene få anledning til å stille spørsmål.

3. La dem gjøre det 

Når du er ferdig med demonstrasjonen, er det traineene som snur seg for å prøve seg på det. Du vil se 
at noen traineer er ivrige etter å prøve, og andre er redd for å prøve. Du bør la de ivrige gå først, og ved 
å observere resten føler du deg mindre redd.

Du gir hver trainee ros etter deres forsøk. Husk å gi spesifikk ros for hva de gjorde og ros dem også 
for å øve. Det er viktig at du støtter dem i deres ferdighetsbyggingsfase og får dem til å se at det tar 
kontinuerlig praksis å bli god på det. 

Husk at når de prøver en ferdighet for første gang, er det normalt å være bekymret. Det er viktig at de 
gjerne stiller spørsmål mens de går sammen om å prøve ferdighetene. Du kan oppmuntre til spørsmål 
og evne til å lede sin egen læringsprosess ved å gi dem øvelser på den.

4. Egenevaluering 

Du har kanskje lagt merke til at i trinn 3 skal du ikke påpeke feilene deres, bare støtte deres forsøk. 
Årsaken til dette er at det ikke er din jobb å fortelle dem hva de gjorde galt. De må finne ut av dette av 
seg selv. De må gjennomgå sin egen ytelse og finne løsninger for sine egne feil. 
Det er din jobb å veilede dem gjennom dette. Traineer bør gjennomgå hvert trinn og finne ut hva de 
gjorde bra og hva de trenger å forbedre.
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Her er noen veiledende spørsmål for å støtte selvevalueringen:

•  Hvilke trinn gjorde jeg bra?
•  Hvordan følte jeg meg da jeg gjorde det?
•  Ville jeg gjort noe annerledes?
•  Hva kan jeg gjøre for å forbedre meg?

Du som medtrener gir tilbakemelding når traineene er ferdig med egenvurderingen. Gi tilbakemelding i 
henhold til disse tre trinnene:

a) Du nevner hva som fungerte og gir eksempler på godt utført atferd og handlinger (gratuler traine-
ene for det de gjorde bra, for deres innsats og engasjement).

b) Du identifiserer hva som kunne vært bedre som en veiledning for å hjelpe dem med å forbedre og 
holde dem engasjert i ferdighetsutvikling.

c) Du identifiserer det aspektet som skilte seg mest ut.

Men her kommer noe ekstremt viktig: IKKE bruk ordet MEN bruk ordet AND. Her er grunnen:
Når du gir en positiv uttalelse først og deretter fortsetter med BUT, forsvinner kraften i de lovpriste 
ordene. Hvis du derimot kobler de to uttalelsene med AND, er effekten helt annerledes. Nå virker ut-
talelsene oppmuntrende. Som magi, nesten. 

Din jobb er å legge merke til og gi næring til alle forbedringer de gjør. Da vil du få traineene til å føle seg 
verdsatt. Det er langt viktigere enn å minne dem på at de alltid kan gjøre det bedre. Det vet de. Det de 
ikke vet om er hver liten forbedring de gjør hver gang de øver på ferdighetene. På grunn av din eksperti-
se på den ferdigheten, ser du de små forbedringene og kan fortelle dem om det.

Prestasjonsbasert utdanning  

Prestasjonsbasert utdanning betyr at du bruker dine kunnskaper og ferdigheter i sammenheng med 
praktiske oppgaver. Du blir engasjert i sluttproduktet, men også prosessen der du må løse problemer 
og ta beslutninger. 

I tillegg vil du gjennom prestasjonsbasert utdanning også utvikle andre dimensjoner av læring, nemlig 
de affektive, sosiale og metakognitive aspektene ved læring. 

Det affektive/ emosjonelle aspektet ved læring:  Prestasjonsbasert utdanning lar deg delta i interes-
sante og meningsfulle oppgaver. Det hjelper deg med å utvikle en følelse av stolthet i arbeidet ditt, noe 
som gir deg tillit til målferdighetene.

Det sosiale aspektet ved læring: Gjennom gruppeinteraksjon som prestasjonsbaserte oppgaver kre-
ver, utvikler du 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.
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Det metakognitive aspektet ved læring: Dette betyr at du tenker på din egen læring. Og ferdigheter 
som refleksjon og egenvurdering bidrar også til læringsprosessen. Når du må tenke på hva du lærer, 
hvordan du lærer og hvor godt du utvikler deg, utvikler du ferdigheter som gjør deg mer uavhengig og 
kritisk.

Universell utforming for læring

Når du leser det ovennevnte, kan det virke for deg at bare en type læring fungerer for hver person. Det 
er ikke tilfelle. Faktisk foretrekker folk en blanding av typer avhengig av ferdigheten som læres. Som 
medtrener kan du ha en gruppe mennesker med forskjellige læringsstiler. Derfor er det viktig for deg å 
gi fleksible læringsmiljøer og læringsrom som kan imøtekomme individuelle læringsforskjeller.
Målet med Universal Design for Learning (UDL) er å bruke en rekke undervisningsmetoder for å fjerne 
eventuelle læringsbarrierer og gi alle traineer like muligheter til å lykkes. Det handler om å bygge i flek-
sibilitet som kan justeres for hver trainees styrker og behov.

De 3 hovedprinsippene for UDL er:

Representasjon: UDL anbefaler å tilby informasjon i mer enn ett format. Lærebøker er for eksempel 
først og fremst visuelle. Men å gi tekst, lyd, video og praktisk læring gir alle mennesker en sjanse til å 
få tilgang til materialet på den måten som passer best til deres læringsstyrker.

Handling og uttrykk:  UDL foreslår å gi traineer mer enn én måte å samhandle med materialet på og 
vise hva de har lært. Traineer kan for eksempel velge mellom å skrive ut en aktivitet på papir, holde en 
muntlig presentasjon eller gjøre et gruppeprosjekt.

Engasjement: UDL oppfordrer trenere til å se etter flere måter å motivere traineer på. Å la traineer ta 
valg og gi dem oppgaver som føles relevante for deres liv, er noen eksempler på hvordan du kan holde 
interessen deres.

3.1.2 Hvordan bruke traineens egen motivasjon?

Du må få frem personens motivasjon for å lære.

Det er 3 former for motivasjon:

•  Egen motivasjon: Aktiviteten du gjør er givende i seg selv, eller indre givende. Når du gjør en akti-
vitet, liker du at du gjør det av egen eller indre motivasjon. Å lære om emner som interesserer deg 
er langt mer indre givende enn å lære om noe som ikke er interessant.  
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•  Ekstrinsisk motivasjon: Aktiviteten du gjør holdes på på grunn av eksterne faktorer som beløn-
ning, straff, forpliktelse og så videre. Du lærer de kjedelige fagene fordi du får ros og belønning 
for å gjøre det. Eller du går til tannlegen for fjerning av tannpine. Eller du henter posten hver dag 
fordi det er en vane. 

•  Mangel på motivasjon: De tingene du gjør som du ikke aner hvorfor du gjør dem. Her er moti-
vasjonen skjult eller subtil, og å utføre oppgaven har ingen åpenbar hensikt med deg. Det kan 
derimot virke målrettet for noen andre, men ikke for deg.

Du må reognise din trainee motivasjon. Deretter kan du forberede og tilpasse presentasjonen din 
deretter, og læringen vil komme lettere til traineene dine. Du vil også få et bedre bilde av gruppedyna-
mikken og kunne forhindre uenigheter og andre forstyrrelser. 

Gjennom denne neste øvelsen vil du få noen tips om hvordan du kan hjelpe folk med å uttrykke hva 
som motiverer dem til å delta i en aktivitet.

Aktivitet 5.3.2 De fem hvorfor

3.2 Slik utfører du en presentasjon

Grenser for menneskelig oppmerksomhet

Før du begynner å lære om og øve på presentasjoner, må du huske på at den menneskelige hjernen 
bare kan håndtere en bestemt mengde informasjon til enhver tid. Vi mennesker kan bare konsentrere 
oss effektivt i en bestemt tidsperiode. Dette varierer fra person til person og avhenger av sammenhen-
gen (situasjon og emne). Noe forskning har vist at den voksne hjernen kan være oppmerksom effektivt 
i 20 - 30 minutter. Det er faktisk ikke så lenge, og det er viktig å være klar over dette. 

I din rolle som medtrener må du ha kunnskap om traineens nivå av kognisjon og oppfatningsevne. Det-
te er avgjørende slik at ny informasjon kan presenteres på den mest forståelige måten for personen. 
Når du planlegger, organiserer og presenterer for traineene, bør du vurdere følgende spørsmål knyttet 
til oppmerksomhet:  
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Tips for medtrenere:

•  Angi en grense på omtrent 7 nye ideer om gangen i løpet av én treningsøkt. 
•  Organiser informasjon i temaer eller grupper. Dette vil hjelpe traineene dine med å få den nye 

informasjonen til å passe inn i deres eksisterende kunnskap og huske den. Du kan bruke minne-
hjelpemidler som akronymer eller visuelle hjelpemidler.

•  Gi tid til å engasjere og absorbere ny informasjon.
•  På slutten av hvert tema, la traineene litt tid til å tenke på hva de lærte. Dette kan være en disku-

sjon på slutten, noe problemløsning, kobling av den nye informasjonen med erfaring, eller bare å 
gi tid til å eksperimentere med materialene i tilfelle praktiske økter.

•  Bruk repetisjon, men ikke overdriv det fordi du risikerer at traineene mister interessen.
•  Se etter tegn på tretthet eller kjedsomhet og gi traineene en kort pause.
•  Bruk forskjellige måter for informasjonsoverføring på når folk lærer på forskjellige måter.

3.2.1 Tilrettelegging vs presentasjon

Hva er forskjellen mellom tilrettelegging og presentasjon, lurer du kanskje på? Tidligere i dette kurset 
ble du veiledet gjennom temaet ”Presentasjon”. Du har vært engasjert i øvelser for å fremme din utvik-
ling av presentasjonsferdigheter, og du har oppnådd verdifull erfaring med hvordan du kan presentere. 

Kanskje du til og med har litt tidligere kjennskap til presentasjon. Kanskje du har deltatt på presenta-
sjoner tidligere. Da vil du vite at enten du anser opplevelsen som god eller dårlig, er den svært avhen-
gig av presentatøren. Du kan ha sett på presentasjonen som god hvis presentatøren viste lysbilder, for-
talte historien og holdt oppmerksomheten gjennom hele økten. På den annen side kan du ha betraktet 
en presentasjon som dårlig hvis presentatøren bare leste lysbildeinnholdet og aldri gjorde et forsøk på 
å holde deg engasjert. 
    
Så hva er tilrettelegging, da. Vel, tilrettelegging er helt forskjellig fra presentasjon. Som tilrettelegger 
er du en del av et team der alle medlemmer er like viktige. Din rolle i teamet 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 ogsåhende at 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 et godt team å jobbe med. Det er opp til deg å holde dem interessert og 
åpne. Og i det følgende er det det du vil lære å gjøre.

Hvordan introdusere deg selv som tilrettelegger? 
Hvilke tilretteleggere gjør?

https://www.youtube.com/watch?v=waX-xrVGpPk
https://www.youtube.com/watch?v=UDLGjKBHSXg
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Her er en aktivitet for å øve på presentasjonsferdighetene dine. Denne aktiviteten kan brukes som is-
bryter i begynnelsen av en treningsdag. Det er en avslappet og morsom måte for deg å åpne deg foran 
publikum og øve på presentasjonsferdigheter. På slutten av aktiviteten vil det være en debatt og en 
gruppediskusjon tilrettelagt av treneren din. Dette vil sikre en effektiv overføring av læring. Gruppen vil 
diskutere presentasjon kontra tilrettelegging, hva de følte, hvilke utfordringer de hadde, hva de lærte av 
det, og spesielt hvordan de kan anvende det de lærte i det virkelige liv.

Aktivitet 6.3.1 Presentasjon dynamisk

3.3 Dynamisk aktivitet

I denne aktiviteten vil du oppleve vanskelighetene og fordelene ved teamarbeid. Det er en kompleks 
aktivitet der du vil oppdage utfordringen med å sette et mål og deretter utarbeide og begynne å bruke 
en handlingsplan. De spesifikke målene er knyttet til de spesifikke tidsfristene og ansvarsområdene vi 
har i vårt personlige liv og i vårt yrkesliv. Denne aktiviteten vil få deg til å øve på alle trinn, utfordringer 
og den store fordelen som et gruppearbeid har.

Aktivitet 6.3.3 Øya

I denne neste aktiviteten vil du oppleve en annen type gruppedynamikk. Du er i ferd med å rollespille en 
historie der du i grupper må bestemme deg for en rangering av karakterene fra historien. Historien blir 
lest for deg, og da vil treneren be deg om å rangere karakterene fra best til verste.
Deretter forventes det at du grupperer karakterene i lag og diskuterer valgene for å finne en felles kon-
sensus i løpet av de neste minuttene. Som du vil oppdage, vil du begynne å ha meninger om valgene til 
du kommer til et kompromiss. 

Til slutt kommer verdien av denne øvelsen på debriefing. Treneren vil understreke verdien av å aksep-
tere hverandres forskjellige verdier og verdenssyn, og forståelsen av at det ikke er noe riktig eller galt 
svar.

Aktivitet 6.3.2 Abigails historie
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3.4 Hvordan utføre en bestemt treningsblokk

Du er nesten klar til å dra nå. Dette er den siste delen av din medtrener-trening, og snart vil du være 
making bruk av dine nye ferdigheter i virkelige treninger.  Nå begynner du  sannsynligvis å føle deg 
trygg på rollen som medtrener, men kanskje du føler deg litt redd og usikker også. Ingen bekymringer, 
dette er helt normalt.  Men for atdu skal  føle deg enda mer selvsikker, vil du nå øve deg på å utføre en 
treningsblokk. Men først, her er et eksempel for deg å lese som kan hjelpe deg i din ”går live” øvelse.

Forberedelse: 
•  Read ferdighetsundervisningsprogrammet og diskutere med trener hvordan du best kan legge til 

rette for undervisningen. 
•  Sørg for at du vet hvilke behov deltakerne har og hvordan de kan imøtekomme deres behov.
•  Lag en plan for tilrettelegging.  Trenger du verktøy eller materialer? Hvor mye tid trenger du?  

Hvordan vil du presentere materialet og organisere gruppeaktiviteter?
•  Lag presentasjonen, og øv inn den.
•  Forbered en presentasjon og en diskusjon om hvordan man skal avgjøre om det er et godt tids-

punkt å introdusere seg selv.
•  Forbered enøvelsesaktivitet på hvordan du går opp til personen.
•  Forbered en rollespillaktivitet på hvordan man introduserer seg selv.
•  Forbered en rollespillaktivitet om hvordan du spør noens navn. 
•  Sørg for at rommet er ryddig og at alt materialet er tilgjengelig.

Utførelsen:
•  Velkommen gruppen.
•  Følg planen din.
•  Gi ros mens du går sammen.
•  Lukk økten på en lykkelig måte.

Evalueringen:
•  Evaluer med treneren hvordan treningsblokken din gikk.  Husk tilbakemeldingen når du klargjør 

den neste tilordnede treningsblokken.

Aktivitet 6.3.4 Den ideelle medtreneren

Å gå live  
Nå, gjør ditt valg av dyktighet til å undervise, eller få en tildelt fra treneren din.  Lag en plan, følg den og 
evaluer.
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4. Bli en peer supporter (bare for peer supporter)

4.1 Reflekter over din erfaring og kunnskap

Først av alt er det viktig å vite, 
hva refleksjon betyr

Først av alt er det viktig å vite, 
hva refleksjon betyr

Til dette formålet kan du si at Refleksjon er en bevisst analyse av dine tidligere erfaringer, gode eller 
dårlige. Ja, dårlig også, men du trenger å bekymre deg fordi fokuset handler om den positive læringen 
du får fra den.

Refleksjon handler også om tankene dine og dine måter å gjøre ting på. Du kan komme til en konklu-
sjon at du til og med kan lære av feilene dine, og at det alltid er rom for å forbedre og gjøre det bedre. 
John Dewey sier det slik: ”Vi lærer ikke av erfaring ... vi lærer av å reflektere over erfaring.”

Refleksjon utfordrer måten du gjør ting på, dine tanker og antagelser og lar deg styrke dine handlinger, 
tro og forståelse om deg selv.

Hensikten med refleksjon er å styrke kunnskapen din om deg selv og konteksten du er i og å bringe 
mening til den for å planlegge nåtiden og fremtiden.
Erfaring er prosessen med å gjøre og se ting og få ting til å skje med deg. Du kan kalle det en ferdighet 
eller kunnskap som du får ved å gjøre noe. Erfaring er også følelsene du har gjennom hele prosessen, 
og som du senere forbinder med en bestemt hendelse. For å oppleve noe, er tiden du har brukt på å 
gjøre noe, for eksempel en bestemt jobb, viktig.

ERFARING LASTER INN...

Og til slutt, her er en kort definisjon av kunnskap. Kunnskap er informasjon om et emne du får etter 
erfaring eller studier, enten kjent av en person eller av mennesker generelt. Kunnskap er forståelsen 
av noen eller noe, for eksempel fakta (proposisjonell kunnskap), ferdigheter (prosedyrekunnskap) eller 
objekter (bekjentskapskunnskap).
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Vanskelige ord, kanskje, men det viktigste for deg å huske er at kunnskap kan ta mange former. Fak-
tisk kan kunnskap også referere til en teoretisk eller praktisk forståelse av et emne. Og til slutt handler 
kunnskap om følelsene dine og hvordan du håndterer dem.

”En feil øker opplevelsen din og opplevelsen reduserer feilene dine. Du lærer av dine feil, så lærer andre 
av din suksess.” Bhupendra Nath
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Aktivitet 2.2.3 Mitt portrett

Aktivitet 2.2.1 Livslinje

4.2 Kommunikasjonsevner

I din rolle som peer supporter er din evne til å kommunisere en av de viktigste ferdighetene du trenger. 
Det vil være nyttig for deg å være klar over hvordan du kommuniserer. Deretter kan du bestemme 
hvilke ferdigheter du allerede har som du trenger når du er en peer supporter, og hvilke ferdigheter du 
trenger å jobbe med. Såkalte myke ferdigheter, inkludert kommunikasjonsferdigheter, er vanskeligere å 
mestre fordi reglene endres avhengig av hvor du er og menneskene du er sammen med. 
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Å være en jevnaldrende støttespiller handler ikke bare om arbeid. Det er viktig å bli kjent med personen 
du jobber med og å nyte litt sosial tid og en chit-chat i pausene. 

Imidlertid er det emner som er mer følsomme: religion, politikk eller økonomi, også andre personlige 
emner som rase, seksuell orientering eller visse fysiske egenskaper (inkludert en persons alder, høyde 
eller vekt). Du bør også være forsiktig med å snakke om noens funksjonshemming. Forsikre deg om 
at personen du støtter har avslørt denne informasjonen, og at det er ok for deg å snakke om det. Ellers 
kan det få personen til å føle seg ukomfortabel.

4.2.1 Hvordan snakke om deg selv

Har du noen gang følt at det å møte og snakke med nye mennesker noen ganger kan være en stres-
sende situasjon? Egentlig kan du øve deg på å snakke om deg selv i situasjoner der du møter nye men-
nesker. Dette vil få deg til å føle deg mer komfortabel, du vil virke mer selvsikker og interessant. Her er 
en liste med aktiviteter å velge mellom:

•  Vi presenterer deg selv ’Heisen Pitch Aktivitet’
•  Starte en samtale
•  Bli med i en samtale startet av andre
•  Fortsette en samtale
•  Avslutte en samtale

For å introdusere deg selv, bruk denne aktiviteten:
Aktivitet 6.2.4 Heisbanen

For resten av ferdighetene bruker du denne aktiviteten:
Aktivitet 4.5.1 Møte andre og ha en samtale

4.2.2 Grunnleggende om coaching

Her er en enkel definisjon av coaching: ’Coaching er en prosess som tar sikte på å forbedre ytelsen og 
fokuserer på ’her og nå’ i stedet for på den fjerne fortiden eller fremtiden’.

Her er en mer avansert definisjon av coaching: International Coaching Federation (ICF) definerer 
coaching som ”et partnerskap som akselererer kundens læringstempo, ytelse og fremgang personlig 
og profesjonelt”.  European Coaching Institute (ECI) legger også til viktig informasjon i definisjonen av 
begrepet, nemlig at denne prosessen ”hjelper klienten til å gi opp det han er nå for å bli det han ønsker 
å bli”.
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Du har sikkert hørt om coaching før, og kanskje til og med fått hjelp fra en trener. Da har du allerede 
opplevd at treneren ikke er ekspert, men i stedet er treneren en tilrettelegger for læring.

I utgangspunktet hjelper treneren personen til å forbedre sin egen ytelse. For å si det på en annen 
måte, hjelper treneren personen til å lære. Som en god trener må du tro at den enkelte alltid har svaret 
på sine egne problemer, men forstår at de kanskje trenger hjelp til å finne svaret.
Fortsett å lese, så lærer du mer om coaching. Du vil også få øve og utvikle dine egne coaching ferdig-
heter.

Noen prinsipper i Coaching

Lytting: Du som trener må kunne lytte nøye til personen du støtter. Dette betyr at du må være oppmerk-
som på hva den andre personen sier og se på kroppsspråket også. Du må forstå hvordan personen 
føler seg og forholde seg til det. 

Hvordan stille gode spørsmål: Det er ingen gale svar, bare feil spørsmål. I coaching er spørsmålene de 
som utgjør forskjellen mellom fiasko og suksess. Ikke noe press. 

Tilbakemeldingen: Personen du støtter, må få svar fra deg under coachingsamtalene dine. Dette er 
viktig i prosessen med at personen gjør endringer.  Husk at tilbakemeldingen er å være sann og snak-
kes på en ærlig måte. 

Mangfold: Som trener må du gi personen du støtter sjansen til å se situasjonen fra forskjellige per-
spektiver. Personen du støtter kan være i en vanskelig situasjon og kan ikke se at det er mer ved det 
enn det personen ser. 

Tillit. Du vil oppdage at prosessen med å støtte og coaching vil stoppe opp med mindre du har perso-
nens tillit og tillit. Du får tillit ved å handle oppriktig, holde løftene dine og følge opp med din støtte. 

Begrensninger. Din rolle som trener i støtteprosessen lar deg begrense oppmerksomheten mot per-
sonens livshistorie og alle problemene som følger. Pass på at du ikke tar på deg rollen som rådgiver. 
Husk også at du ikke skal gi råd, bare støtte personens egen utforskning av muligheter.
Tilstedeværelse. Du kan rett og slett ikke gjøre noen av coachingprinsippene og teknikkene hvis du 
ikke er til stede. Du kan ikke sitte og tenke på hva du skal ha til middag når du gjør oppgaven din som 
jevnaldrende støttespiller. Du må rette all din oppmerksomhet til personen og holde den der. 

Stille. Det er en fin linje mellom vanskelig stillhet og god stillhet. Du må være forsiktig så du ikke fyller 
hvert tomrom i samtalen med din egen snakking. Noen ganger er stillheten god, og får personen til å 
tenke og reflektere før han utdyper videre. Våg å vente på det. 

Coaching teknikker
Som peer supporter forventes du ikke å bli verdensmester i coaching. Men å lære om prinsippene og 
teknikkene vil hjelpe deg på din reise for å være den beste peer-supporteren for din person. Her er 
noen nyttige coaching teknikker og verktøy: 
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Teknikken for å sette SMARTE mål
Hva betyr SMART-mål, lurer du kanskje på? Det betyr at målene du setter er konkrete og lettere å 
nå. Mål er enklere å oppnå når de er klare, spesifikke og delt inn i trinn du kan administrere og måle. 
Målene dine må være:

Hva vil du gjØre?

Specifikt Målbart Attraktivt Realistisk Tidfestet

Hvordan kan du 
vite at du har nådd 

målet?

Hvor attraktivt er 
målet for deg, fra 

1-10?

Hvor realistisk er 
målet?

Når skal du ha 
oppnådd målet?

Ved hjelp av denne teknikken kan du gjøre målet ditt ”Jeg vil være lykkelig” til ”Jeg vil gjøre noe hver 
dag som får meg til å føle meg lykkelig”. 

Øv deg på å skrive noen SMART-mål med neste aktivitet.

Aktivitet 5.4.5 SMART Mål

Gullideens scoringsteknikk
På slutten av støtteøkten kan du spørre personen: ”Hva føler du ga deg mest å tenke på i denne co-
achingøkten?” Denne innsjekkingen får personen til å tenke på hva som var verdifullt i løpet av økten. 
Kanskje personen får et ”aha” øyeblikk.

Bruk åpne spørsmål
I din rolle som peer supporter ved hjelp av denne coaching strategien, må du huske å bruke åpne 
spørsmål. Denne teknikken hjelper personen til å gi mer informasjon i svaret, for eksempel følelser, 
holdninger og forståelse av emnet. Hvis du stiller lukkede spørsmål, vil du sannsynligvis bare få ja eller 
nei svar, selv bare en skulder shrug. 

Lekser i coaching
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Nei, det tror du kanskje. Kanskje din erfaring med lekser er at det er det kjedeligste i verden. I coaching 
er lekser imidlertid en god måte å holde personen i flyt med prosessen og se det totale bildet av pro-
sessen. Under samtalene dine får du gi personen tilbakemelding på leksene, som du husker må være 
sann, oppriktig og spesifikk. 

GROW-modellen (vekst)
Dette kan se ut som ’SMART-mål-teknikken. Grow-modellen er en enkel metode for å sette mål og løse 
problemer i coaching. Denne modellen inneholder fire trinn, ett for hver bokstav i GROW.

Mål– Står for det spesifikke målet som personen ønsker å nå

Virkelighet – Hvor stort er gapet mellom status quo og den objektive situasjonen? 

Hindringer og alternativer – Hva hindrer personen i å nå eller komme nærmere målet? Når du vet hva 
det er, kan du utarbeide alternativer for å komme forbi hindringene. 

Langt fremove – Når du kjenner hindringene og har utarbeidet alternativer, gjør det til en vei mot målet. 

4.2.3 Hvordan dele din erfaring og gi råd?

Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger
Konstruktive tilbakemeldinger, hva er det egentlig? Og når skal du bruke den? Kanskje overskriften fikk 
deg til å lure på nettopp det. Så i utgangspunktet betyr konstruktiv tilbakemelding at du må snakke 
med personen du støtter om noe som ikke er riktig eller noe som burde være bedre. Et annet ord for 
det er kritikk, men det ordet har en negativ tone til det, og derfor bør du bruke konstruktiv tilbakemel-
ding. Og det er måter å gjøre dette på, slik at personen du støtter ikke føler seg så dårlig etterpå, men i 
stedet ser det som en måte å lære på. Men viktigst, tenk før du handler.
 
1. Finn ut om det er nødvendig.  Tenk gjennom problemet og finn ut om en tilbakemeldingsøkt er 

nødvendig. Da må du bestemme hva du ønsker at utfallet skal være. Tror du det vil fungere?  

2. Forbered deg på forhånd.  Tilbakemeldingene skal være konstruktive. Dette betyr at du må gi 
konkrete eksempler og levere tilbakemeldinger så nøye og taktfullt du kan. Samle fakta og bruk 
eksempler for å vise personen hva du mener. Deretter jobber dere sammen for å finne en løsning 
på problemet. Forhåpentligvis vil du og personen du støtter fortsette forholdet ditt, og til og med 
gjøre det bedre.  

3. Fokuser på arbeidet, ikke personen.  Sørg for å bare peke ut ekte eksempler og gjøre det på en 
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profesjonell måte. Du må unngå å nevne personens personlighet eller karakter, og i stedet tydelig 
forklare at dette er et løsbart treningsrelatert problem du vil hjelpe personen med.  

4. Vær oppriktig. Du vil vise personen du er der for å hjelpe, ikke ta dem ned eller påpeke feil. Tilba-
kemeldingen din skal være ærlig og ekte, og det bør også tilbudet ditt om å hjelpe. Dette betyr i din 
rolle som peer supporter at du må følge opp med løftet ditt.  

Aktivitet for læring og praksis: 
Rollespill som gir konstruktiv tilbakemelding når personen du støtter, kommer sent to dager på rad for 
øktene. 

Hvordan motta konstruktive tilbakemeldinger
Så nå er det omvendt. Det er du som får konstruktive tilbakemeldinger. Husk at ikke alle har fått opp-
læring i å gi denne typen tilbakemeldinger, som du har. Derfor er det viktig for deg å øve på hvordan du 
får konstruktive tilbakemeldinger, og for å se verdien av å lære det gir deg. 

1. Stopp din første reaksjon   
Ved første tegn på kritikk, før du gjør noe – stopp. Virkelig. Prøv å ikke reagere i det hele tatt! Du vil ha 
minst ett sekund til å stoppe reaksjonen din. Mens ett sekund virker ubetydelig i det virkelige liv, er det 
nok tid for hjernen din til å behandle en situasjon. Og i det øyeblikket kan vi stoppe et negativt ansikts-
uttrykk eller bemerkning og minne deg selv på å holde deg rolig.

2. Husk fordelen med å få tilbakemelding.      
Husk at fordelene med å motta konstruktiv kritikk er å forbedre ferdigheter, arbeidsprodukt og relasjo-
ner. Husk også at ingen er perfekte. Du er menneske og gjør feil og viser svakheter akkurat som alle 
andre. Noen ganger er dette lett å glemme, og det er derfor du bør ta imot konstruktive tilbakemeldin-
ger. Dessuten betyr dette bare at du alltid lærer og utvikler nye ferdigheter. Konstruktive tilbakemeldin-
ger spiller en viktig rolle i den vekstprosessen i livet. Så prøv å ikke være for defensiv.

3. Lytt for å forstå hvordan du kan forbedre deg. 
Lytt oppmerksomt til tilbakemeldingene du får. La personen dele sine fullstendige tanker uten at du 
forstyrrer. Når personen er ferdig, gjenta tilbake. For eksempel: ”Jeg hører deg si at du vil at jeg skal 
være mer forsiktig i arbeidet mitt, er det riktig?” På dette tidspunktet bør du unngå å analysere eller 
stille spørsmål ved personens vurdering. I stedet er det bare å fokusere på å forstå kommentarene og 
perspektivet.

4. Still spørsmål for å dekonstruere tilbakemeldingen.          
Gi tid til å tenke på tilbakemeldingene. Det kan være lurt å få mer klarhet på dette punktet og dele per-
spektivet ditt. Du bør imidlertid unngå å gjøre det til en debatt. Still i stedet spørsmål for å komme til 
roten av de faktiske problemene som blir reist og mulige løsninger for å adressere dem.
Aktiviteter for læring:  
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Rollespill en situasjon der en kollega forteller deg at du ble litt oppvarmet i et møte. Her er noen måter 
å dekonstruere tilbakemeldingen på:

•  Søk spesifikke eksempler for å hjelpe deg med å forstå problemet: ”Jeg var litt frustrert, men kan 
du dele når du i møtet trodde jeg ble oppvarmet?”

•  Erkjenner tilbakemeldingene som ikke er omstridt: ”Du har rett i at jeg kuttet ham av mens han 
snakket, og jeg beklager senere at jegba om unnskyldning for det.”

•  Prøv å forstå om dette er en feil du har gjort en gang, eller om det er tilbakevendende: ”Har du 
lagt merke til at jeg blir oppvarmet i andre møter?”

•  Se etter konkrete løsninger for å løse tilbakemeldingene: ”Jeg vil gjerne høre ideene dine om 
hvordan jeg kan håndtere dette annerledes i fremtiden.”

5. Tenk på en strategi og ta grep.
Dette betyr at du må se på fakta som presenteres, og problemet som er beskrevet. Deretter finner du 
ut en måte å forbedre eller fikse situasjonen på. Før du handler på planen din, kan du dele den med 
treneren din for å se om den kan forbedres. Når planen din er klar til bruk, kan du komme i gang!

4.3 Opprette motpartssupportrelasjon 

4.3.1 Slik forstår du behovene til personen du støtter

Noen personer du vil jobbe med kan ha behov som er enkle og rimelige å møte. Andre kan ha behov 
som krever visse overnattingssteder og gjennomtenkt planlegging. Det er alltid best å spørre personen 
hva de trenger for at du skal finne den beste løsningen. Hver persons behov er spesifikke for dem, så 
følgende er bare en liste over eksempler. Husk at løsningene kanskje ikke passer for alle personer.

•  Kommunikasjonsbehov
•  Hvis noen har problemer med å forstå verbal kommunikasjon eller uttrykke seg verbalt, finn ut 

hvilken som er den beste kommunikasjonskanalen for dem. De kan trenge støtte med skriftlig 
informasjon, symboler, skilt, videoer og så videre. 

•  Hvis noen har problemer med sosial kommunikasjon, kan de be om en alternativ form for 
kommunikasjon med deg og andre kolleger, for eksempel e-post, direktemeldinger eller tekst-
meldinger i stedet for å snakke. De kan trenge forhåndsvarsel hvis de trenger å delta i møter 
ansikt til ansikt. 

•  Tilbakemelding
•  Finn ut mer om nivået og hyppigheten av tilbakemeldinger som noen trenger. De kan trenge 

daglig veiledning og tilbakemelding, eller det kan være ukentlig. 
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•  Planlegging
•  Det er alltid godt å etablere langsiktige og kortsiktige mål. Hvor spesifikke og hvor små trinne-

ne vil være, vil variere fra person til person. 

•  Noen mennesker kan trenge hjelp medprioriteringsoppgaver. 

•  Vurder å bruke smarttelefoner eller nettbrett til påminnelser, jobboppgaver, visuell støtte og 
lydstøtte.

Aktivitet 1.3.3 Identifisere behov

4.3.2 Etablere omkretsen ’Behovet for hjelp’

Karpman-dramatriangelet
Ved å være en jevnaldrende støttespiller, vil du hjelpe folk med å overvinne vanskeligheter. Din rolle er 
imidlertid ikke å bestemme for dem eller gjøre jobben sin for dem. For å unngå konflikt, og for å være 
en god peer supporter og for å nyte rollen, må du bli enige om din omkrets av handling. Du må inngå 
en kontrakt med personen for å skissere deres behov og din handling. Denne kontrakten kan også 
være en muntlig avtale. 

Hvis du hopper over denne delen, risikerer du å bli fanget i en ”Drama trekant”. Dette kan gå som føl-
ger:

DRAMATREKANTEN 
STEPHEN KARPMAN

REDNINGSMANN

OFFER

FORFØLGER

Robert har problemer med å finne en jobb. Som en opplært peer supporter tilbyr du din hjelp. Etter 3 
måneder er Robert fortsatt arbeidsledig og klandrer deg for det: din hjelp var ikke nyttig, og nå føler 
han at han mistet 3 måneder i søket. 
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I dette tilfellet hadde Robert og du sannsynligvis ikke blitt enige godt nok om hva du kunne gjøre, 
og skulle gjøre, for å hjelpe ham. Han forventet nok at du skulle være hans ”redningsmann”. Som du 
tilfeldigvis ikke var en, begynte han sannsynligvis å se deg som en ”forfølger”, noe som sannsynligvis 
førte til at han vedtok en stilling som ”offer”, der han nå sannsynligvis føler seg legitim og kanskje mer 
komfortabel med å bli i. 

Hvis du vil definere behovet for hjelp, kan du bruke følgende tabell:

Aktivitet 6.4.1 Perimetrul foii de lucru

4.3.3 Når er jeg peer supporter, og når er jeg ikke?

Hei, du er nesten ferdig.  Soondu kan stolt kunngjøre deg selv som peer supporter.  Hvor flott er det?  
Men før du feirer, kan du ta en nærmere titt på dette siste avsnittet. Deretter lager du grupper på to og 
diskuterer saken videre.  Spørsmålet er når du er en jevnaldrende støttespiller og når du ikke er det.

Du er ikke en peer supporter til enhver tid.  For å finne ut når du skal være en jevnaldrende støttespiller, 
må du sørge for at du får det nøye beskrevet av veilederen din. Da får du det store bildet. Da må du ta 
en formell prat med den som trenger peer-support og din veileder. Så tegner dere tre de finelinjene  i 
det store bildet. 

Så for detaljer og farger på det store bildet, må du vite hvordan du bestemmer deg. For det første ut-
vikler de detaljerte ferdighetene seg gjennom erfaring.  Derfor blir du kanskje ikke klar over alle ferdig-
hetene ved å ta dette kurset. Men dette kurset vil gjøre det mulig for deg å lage dine egne erfaringer. 
Uten kurset vet du ikke hva du skal se etter i arbeidsmiljøet og i kollegarelasjonene dine som kan være 
nyttig hjelp til å bestemme når du skal være en jevnaldrende støttespiller og når du ikke skal være en. 

Her er et eksempel på det store bildet:
Veilederen din forklarer at din rolle som medtilhenger skal utføres når nye medarbeidere melder seg på 
selskapet og spesielt din avdeling.  Du skal vise dem rundt på fasilitetene, for eksempel hvor du finner 
badet eller lunsjrommet, og å sådem rutinen for å holde stedet ryddig og ryddig, samt resirkuleringsre-
gimet. 

Her er et eksempel på de finere linjene i det store bildet:
Du planlegger et møte med degr veileder og medarbeider du skal være peer støtte. I dette møtet spør 
du kollegaen som trenger støtte som du må   vurdere for å kunne følge denne personen best mulig.  
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Da kan du finne ut om det er noe personen absolutt ikke vil at du skal gjøre. Kanskje personen har en 
spesifikk rutine for kaffeproduksjon, og da vil du vite på forhånd aldri å spørre om personen vil at du 
skal få kaffe.  Så drar duenavtale som vil bli signert av alle parter.

Hvordan får du tak  i detaljene og fargene i det store bildet?
Som sagt tidligere, vil erfaring fullføre bildet. But her er noen eksempler å vurdere for at du skal kunne 
lage dine egne erfaringer senere.

Nå kobler du sammen og diskuterer følgende eksempler og vurderer om du skal være en jevnaldrende 
støttespiller eller ikke. Og gjett hva, når du er ferdig, er du FERDIG!!! 

Vurder dette:
Du støter på personen du registrerer deg for å støtte på bussen.  Er du en jevnaldrende støttespiller i 
denne situasjonen?

Hva med denne:
Du møter personen du er registrert på peer-support på jobben, og du kan se et forvirret utseende på 
personens ansikt. Personen står og holder papirkoppen og ser around ut som om han leter etter noe. 
Er du en jevnaldrende støttespiller i denne situasjonen?

Og denne?
Du er midt i en viktig oppgave når personen du er registrert på peer-support nærmer seg deg og spørs, 
for millioner av ganger, hvor badet er. Er du en jevnaldrende støttespiller i denne situasjonen? 

Til slutt, vurder denne siste:
Personen du er registrert for peer-support ringer deg på telefonen din sent søndag kveld for å spørre 
om riktig tidspunkt å møte opp på jobb mandag morgen er 8am. Er du en jevnaldrende støttespiller i 
denne situasjonen?

Husk at det ofte er mer enn ett svar, og spesielt hvis du legger til en ’Det avhenger av omstendighetene 
...’ til det.

* * *
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5. Lista activităților
Aktivitet 6.1.1 Roller som medtrener og peer supporter
Aktivitet 6.1.2 Roller og kommunikasjon
Aktivitet 6.1.3 Skille mellom formelt og uformelt språk
Regneark 6.1.3 Formelt og uformelt språk 
Aktivitet 6.2.1 Historiekjeder
Aktivitet 6 2.2 Verdier gjennom historiefortelling
Aktivitet 6.2.3 Uttrykk deg effektivt
Utdeling 4.4.2 De 7 C-ene for uttrykksfull kommunikasjon
Regneark 4.2.6 Ikke-verbal kommunikasjon 
Aktivitet 6.2.4 Heishøyden
Aktivitet 6.2.5 Aktiv lytting
Aktivitet 3.2.4 Empatisk lytting
Aktivitet 4.3.7 Aktiv lytting
Utdeling 4.3.6 RASA Aktiv lytting
Utdeling 4.3.5 Lytting hele kroppen
Aktivitet 5.3.2 Fem hvorfor
Aktivitet 6.3.1 Presentasjon dynamisk
Aktivitet 6.3.2 Abigails historie
Aktivitet 6.3.3 Øya
Aktivitet 6.3.4 Den ideelle medtreneren
Aktivitet 2.2.1 Livslinje
Aktivitet 2.2.3 Mitt portrett
Aktivitet 4.5.1 Møte andre og ha en samtale
Aktivitet 5.4.5 SMARTE mål
Aktivitet 6.4.1 Rollespill for peer supporter
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Aktivitet 6.1.1 Roller og kommunikasjon Modul 6 

Syntese og læringsmål
Introduksjon til hvordan kommunikasjon endres avhengig av andres rolle

Varighet og materiale (Hva er nødvendig for aktiviteten)

Varighet: 5 min
Materiale: 
•  Peer support eller co-trainer cut-outs
•  Organisatinalt diagram
Organiation av rommet: –

Aktivitetsforløpet  (trinnvis med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

•  Skriv utorganiensationaldiagram og riktig kuttet ut ’Peer Supporter’ eller ’Co-trainer’.
•  Skriv utorganiensationaldiagram.
•  Tenk på rollen din som peer supporter eller medtrener. Plasser boksen i forskjellige deler 

av diagrammet nedenfor, og tenk på hvordan kommunikasjonsstilen vil endres i hver situa-
sjon. Hvor formell eller uformell bør du være i hvert tilfelle? Hva er de mulige konsekvense-
ne av å bruke feil type kommunikasjonsregister.
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Aktivitet 6.1.2 Roller som medtrener og peer supporter Modul 6 

Syntese og læringsmål
Definer rollene til medtrener og peer supporter fra de 4 vinklene til en sosial rolle: kompe-
tansen personen har, oppfatningen av kompetanse, bildet oppfattet av andre, personens 
forventninger. 
Læringsmål
•  Bedre forstå begrepet sosial rolle
•  Forstå at det ikke finnes noen riktig måte å være og handle på

Varighet og materiale
Varighet: 20 min
Materiale: 
•  Et papir og en penn for hver gruppe
•  En trykt versjon av tabellen for hver gruppe eller en videoprojeksjon
Organiation av rommet: Del traineene i grupper på 3

Løpet av aktiviteten 
•  Hver gruppe diskuterer og fyller ut tabellen nedenfor.

Medtrener Motpartssupporter

Hvilke ferdigheter trenger du å ha?

Hvordan bli oppfattet som ...

Hvordan se ut som ...

Hvordan vil du være som en ...

Når vil du ta på deg denne rollen? 
(hvordan kommer du til  
å tidsbegrense)
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Aktivitet 6.1.3 Skille mellom formelt og uformelt språk Modul 6 

Syntese og læringsmål
•  Praksis som skiller formell fra uformell språk

Varighet og materiale (Hva er nødvendig for aktiviteten)

Varighet: 5 min
Materiale: 
•  Regneark
Organiation av rommet: –

Aktivitetsforløpet  (trinnvis med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

•  Skrive ut regnearket
•  Del ut regnearket og be traineene om å jobbe i små grupper på 2-3. De må lese setningene 

i tabellen, og avgjøre om hver setning er formell eller uformell i samtale med en medarbei-
der / leder.

•  Når de er ferdige, kan du gå gjennom øvelsen som en gruppe (svarene nedenfor)
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Svar:

Setninger: Formell Uformell

1 Selvfølgelig vil jeg ta meg av det med en gang.

2 Hvordan går det der borte i dag?

3 God ettermiddag, sir.

4 Bare vent litt, ok?

5 Når muligheten oppstår, vil vi legge til rette.

6 Takk alle for oppmerksomheten, det er mye verdsatt.

7 Jeg skjønner det ikke, kan du forklare det igjen?

8 Ja visst, det holder.

9 Kan du gi meg et øyeblikk?

10 Dette er et virkelig vinn-vinn-resultat for oss alle lag.

11 Fremover vil vi øke arbeidsmengden på dette prosjektet.

12 Kan du gi meg nedturen på det siste møtet?

13 De ansatte må fokusere sine prioriteringer på nytt.

14 Takk en million!

15 Kan du hjelpe meg med dette?

16 Ikke nøl med å kontakte meg umiddelbart.

17 Når du får sjansen, send meg en myk kopi av dokumentet vil du?

18 Jeg beklager forsinkelsen.

19 Vedlagt er det nødvendige dokumentet.

20 Beklager, det kan jeg ikke gjøre.

21 Hei der alle sammen.

22 Dette krever umiddelbar oppmerksomhet!

23 Repliker eksemplene i dokumentet.

24 Ikke noe problem, når som helst!

25 Ì er glade for å informere deg om vårt kommende arrangement.

26
Det er ingen omtale av en foreslått forsinkelse i hennes nylige 
e-postkommunikasjon. 

27
Har du sett de siste greiene deres? Vi må virkelig trappe opp spillet 
vårt i denne avdelingen.

28
Jeg må jogge hukommelsen min. Jeg husker ikke noe av statistik-
ken til møtet.

Be traineene om å opprette formelle og uformelle ekvivalenter for hvert av uttrykkene som er oppført i 
boksen ovenfor, i par eller grupper på tre, og diskuter som en gruppe når de er ferdige.
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Regneark 6.1.3 Formelt og uformelt språk
Les gjennom øvelsen nedenfor ved å sette et kryss i riktig boks for å bestemme hvilket uttrykk som er 
formelt eller uformelt i samtale med en medarbeider / leder?

Setninger: Formell Uformell

1 Selvfølgelig vil jeg ta meg av det med en gang.

2 Hvordan går det der borte i dag?

3 God ettermiddag, sir.

4 Bare vent litt, ok?

5 Når muligheten oppstår, vil vi legge til rette.

6 Takk alle for oppmerksomheten, det er mye verdsatt.

7 Jeg skjønner det ikke, kan du forklare det igjen?

8 Ja visst, det holder.

9 Kan du gi meg et øyeblikk?

10 Dette er et virkelig vinn-vinn-resultat for oss alle lag.

11 Fremover vil vi øke arbeidsmengden på dette prosjektet.

12 Kan du gi meg nedturen på det siste møtet?

13 De ansatte må fokusere sine prioriteringer på nytt.

14 Takk en million!

15 Kan du hjelpe meg med dette?

16 Ikke nøl med å kontakte meg umiddelbart.

17 Når du får sjansen, send meg en myk kopi av dokumentet vil du?

18 Jeg beklager forsinkelsen.

19 Vedlagt er det nødvendige dokumentet.

20 Beklager, det kan jeg ikke gjøre.

21 Hei der alle sammen.

22 Dette krever umiddelbar oppmerksomhet!

23 Repliker eksemplene i dokumentet.

24 Ikke noe problem, når som helst!

25 Ì er glade for å informere deg om vårt kommende arrangement.

26
Det er ingen omtale av en foreslått forsinkelse i hennes nylige 
e-postkommunikasjon. 

27
Har du sett de siste greiene deres? Vi må virkelig trappe opp spillet 
vårt i denne avdelingen.

28
Jeg må jogge hukommelsen min. Jeg husker ikke noe av statistik-
ken til møtet.

Arbeid i grupper på 2-3 skaper en formell / uformell ekvivalent for hvert av de ovennevnte setningene.
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Aktivitet 6.2.1 Historie Kjeder Modul 6 

Syntese og læringsmål
Skape og fortelle en historie sammen.
Læringsmål
•  Planlegger historien å fortelle, 
•  Struktur og organisering av en historie.
•  De fire ingrediensene i en historie: hovedpersonen eller motivet, et sted / et miljø, et dilem-

ma / et problem og slutten.

Varighet og materiale
Varighet: 30 min
Materiale: Ingen
Organiation av rommet: Stolene i en sirkel.

Løpet av aktiviteten 
•  Gruppen vil sitte i en sirkel,
•  Velg et tema som det skal bygges historien rundt - det kan handle om personlig erfaring, 

om et arrangement, om barndommen, om foreldre, om bestevenner, om et tre, om et kjæ-
ledyr, om en mat, om favorittbok / sang / artist etc.

•  Den første traineen begynner med å starte historien med noen få setninger relatert til 
temaet valgt,

•  En etter en vil hver trainee fortsette historien der den stoppet,
•  Historien slutter etter at hver trainee bidro en gang eller når vil bli bestemt for å gjøre det.
•  En gruppediskusjon som identifiserer trinnene som skal nås før for å begynne å fortelle en 

historie (etablere temaet for historien, skape stemningen og utføre tekniske aktiviteter for 
å varme opp) og strukturen i en historie.
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Aktivitet 6.2.2 Verdier gjennom historiefortelling Modul 6 

Syntese og læringsmål
Intervjuet for en ekte jobb improviseres med deltakerne gjennom historiefortelling.
Læringsmål
•  Forbedre muntlig presentasjon
•  Utvide kommunikasjonsferdigheter
•  Bygg tillit, gi følelse av tilhørighet, øk analytisk tenkning.

Varighet og materiale
Varighet: 30–60 min (5 min per deltaker)
Materiale: 
•  Stoler 
•  Tabeller 
Organiation av rommet: Halvcirkel; historieforteller og en av deltakerne foran gruppen.

Løpet av aktiviteten 
•  Hver deltaker blir bedt om å velge jobben han / hun ønsker å søke og bli intervjuet,
•  Treneren er i rollen som intervjuer, og leder intervjuene på en slik måte at hver deltaker 

blir bedt om å fortelle en fortellende eller personlig historie for å bevise at han / hun er 
den rette personen for ønsket stilling eller å bevise gjennom historier verdiene av hans / 
hennes personlige egenskaper.

•  Etter intervjuet diskuterer alle deltakerne hvordan historien representerer personen, hvor-
dan den hjelper, hvordan ord kan brukes på en passende måte, hva som sies gjennom 
kroppsspråket, og så videre. Hvordan når du lytter en historie, setter du deg selv i skoene 
til historiefortelleren utenengang realiing. Instinktivt vil du undres: ”Hva ville jeg gjort?”, 
”Hvordan ville jeg gjøre det?”, ”Hva ville jeg si?”, ”Hvordan ville jeg si det?”; ikke bare om 
historiefakta, men også om hvordan den leveres historien av historiefortelleren.
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Aktivitet 6.2.3 Uttrykk deg effektivt Modul 6 

Syntese og læringsmål
•  Bruke de 7 kommunikasjonsmidlene til å presentere et emne
•  Bruk de 7 kommunikasjonsmidlene til å gi instruksjoner

Varighet og materiale (Hva er nødvendig for aktiviteten)

Varighet: 30 min
Materiale: Trykt Utdeling 4.4.2 De 7 C-ene for uttrykksfull kommunikasjon
Organiation av rommet: Plass til individuelt arbeid, pararbeid og gruppepresentasjon

Aktivitetsforløpet  (trinnvis med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

Tillat 5 - 10 minutter forberedelse for hver aktivitet.
ØVINGSAKTIVITET 1: Hver deltaker kan forberede en 5 minutters muntlig presentasjon om 
et tema etter eget valg. Deltakerne bør oppfordres til å planlegge sin ”tale” ved hjelp av PA-
CE-metoden, bruke visuelle hjelpemidler hvis det er hensiktsmessig, å være oppmerksom på 
publikum og snakke entusiastisk. Etter at de har presentert, gir gruppen tilbakemelding.

ØVINGSAKTIVITET 2: To deltakere kan rollespille og motta instruksjoner. Personen som gir 
instruksjonene kan tenke på et arbeidsrelatert emne eller et emne relatert til livsferdigheter. 
De burde snakke i minst 5 minutter. Gruppen gir tilbakemelding.
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Aktivitet 6.2.4  Heishøyden Modul 6 

Syntese og læringsmål
En heistale er en klar, kort melding eller ”kommersiell” om deg. Den kommuniserer hvem 
du er, hva du leter etter og hvordan du kan dra nytte av et selskap ellerorganiation. Det er 
vanligvis omtrent 30 sekunder, tiden det tar folk å ri fra toppen til bunnen av en bygning i en 
heis. (Tanken bak å ha en heistale er at du er forberedt på å dele denne informasjonen med 
hvem som helst, når som helst, selv i en heis.) På en karrieremesse kan du bruke talen din til 
å presentere deg for arbeidsgivere. Det er viktig å få talen din til åhuskesog praktiseres. Øv 
inn din 30 sekunder lange heistale med en venn eller foran et speil. Det viktige er å øve det 
HØYT. Du vil at det skal høres naturlig ut. Bli komfortabel med det du har å si, slik at du kan 
brise gjennom det når den tid kommer.

Varighet og materiale (Hva er nødvendig for aktiviteten)

Varighet: 20 min

Bek:
absolutt ikke lenger enn 25 til 30 sekunder
eller - med ord - ca 80 til 90 ord
eller - i setninger - 8 tot 10 setninger

Materiale:  –
Organiation av rommet: –

Aktivitetsforløpet  (trinnvis med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

•  ET EKSEMPEL PÅ TALEOMRISS FOR HEIS
•  Disse 10 taleemnene vil bidra til å skrive en nøye planlagt og forberedt presentasjon 

som griper tak i oppmerksomhet og sier mye med noen få ord. Dette formatforslaget 
hjelper deg med å unngå å opprette en salgsplass. Bruk hver idé til å skrive en kort 
kraftig setning.

•  OM DEG
•  1. Smil til motparten din, og åpne med en uttalelse eller et spørsmål som fanger  

oppmerksomheten: en krok som be lytteren om å stille spørsmål.
•  2. Fortell hvem du er: beskriv deg og din bedrift.
•  3. Fortell hva du gjør og vis entusiasme.
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•  HVA TILBYR DU
•  4. Fortell hvilke problemer som er løst eller bidrag du har gjort.
•  5. Gi et levende eksempel.
•  6. Fortell hvorfor du er interessert i lytteren din.
•  HVA ER FORDELENE
•  7. Fortell hvilken veldig spesiell tjeneste, produkt eller løsninger du kan tilby ham eller 

henne.
•  8. Hva er fordelene med å jobbe med deg? I hva skiller du deg fra konkurransedyktige 

selskaper?
•  HVORDAN GJØR DU DET
•  9. Gi et konkret eksempel eller fortell en novelle, vis din unikhet og gi illustrasjoner på 

hvordan du arbeider.
•  OPPFORDRING TIL HANDLING
•  10. Hva er det mest ettersøkte svaret etter heistalen din? Vil du ha et visittkort, en  

henvisning eller en avtale for en presentasjon etter heistalen?

SJEKKLISTE FOR FINTUNING
TRINN 1: Skriv først ned alt det som kommer opp i tankene dine.
TRINN 2: Klipp deretter sjargongen og detaljene. Lag sterke korte og kraftige setninger.  

Eliminere unødvendige ord.
TRINN 3: Koble setningene til hverandre. Heisadressen din må flyte naturlig og jevnt. 

Ikke forhast deg.
TRINN 4: Memorise viktige punkter og praksis.
TRINN 5: Har du virkelig svart på det viktigste spørsmålet til lytteren din: Hva er i det for 

meg?
TRINN 6: Lag forskjellige versjoner for forskjellige forretningssituasjoner i heistalen. Noter 

dem på profesjonelle visittkort.
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Aktivitet 6.2.5 Aktiv lytting – rollespill Modul 6 

Syntese og læringsmål
”Jeg holder seks ærlige serveringsmenn
(De lærte meg alt jeg visste);
Navnene deres er Hva og hvorfor og når
Og hvordan og hvor og hvem.”
Et utdrag fra Rudyard Kiplings dikt i ”The Elephant’s Child” åpner bokstavelig talt muligheter 
for å praktisere en nøkkelferdighet som en del av et kommunikasjonsferdighetskurs samt 
allierte ferdigheter i aktiv lytting og observasjon.
Aktiviteten fokuserer på bruk av Kiplings seks OPEN-spørsmål i stedet for lukkede, hypotetis-
ke og supplerende henvendelser. således:
1. Hva
2. Hvorfor
3. Når
4. Hvordan
5. Hvor
6. Hvem

Læringsmål
•  Praktisere kommunikasjon, aktive lytte- og observasjonsevner
•  Det har overførbart verktøy til et bredt spekter av andre opplæringskurs som advokat-

virksomhet, selvsikkerhet, påvirkning og alt som er knyttet til intervjuforberedelse.

Varighet og materiale
Varighet: 30 – 60 min
Materiale: Ikke noe materiale nødvendig.
Organiation av rommet: 
•  Bord og stoler.
•  Treningsøvelsen fungerer best med ikke mer enn 12 deltakere

Løpet av aktiviteten 
•  Alle deltakerne er gruppert i en åpen sirkel ved bord eller uten bord (kun stoler).
•  Treneren vil erklære at deltakerne skal øve på bruk av åpne spørsmål som vil teste deres 

lytte- og observasjonsevner samt bruk av Kiplings seks åpne spørsmål. 
•  Kiplings seks åpne spørsmål vil bli delt på et flippover eller strømpunkt, og holdt skjermen 

synlig gjennom hele aktiviteten.
•  Be om en frivillig.
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•  Den frivillige må forlate rommet, og i deres fravær må gruppen bestemme noe de vil vite 
om den frivillige, for eksempel favorittsport eller siste ferie. Noe spesifikt og innenfor gren-
sene for personvern og anstendighet!

•  Når gruppen er bestemt på det hemmelige spørsmålet, kan du invitere den frivillige tilbake 
i rommet, for å sitte foran gruppen. Han / hun må komme med en uttalelse - hva som 
helst. Så la oss anta at gruppen ønsker å kjenne henne / hans favoritt fotballklubb. La oss 
si at det er Manchester United. Den frivillige vet ikke at dette er temaet. Han/hun kommer 
med en uttalelse, for eksempel på vei hit i dag så jeg et ekorn ”.

•  Den frivillige vender seg deretter til den første personen i gruppen. Den personen kan stille 
et åpent spørsmål, men det må være basert på det siste som kommer ut av den frivilliges 
munn, og ethvert påfølgende spørsmål må inneholde noen eller alle de siste ordene som 
kommer ut av den frivillige munnen.

Så la oss forestille oss løpet:
  ➤ Trainee 1: - Hvilken farge hadde ekornet?
  ➤ Frivillig: Grå 
  ➤ Trainee 2: Hvilke andre farger er det ved siden av grått? 
  ➤ Frivillig: Rød 
  ➤ Trainee 3: Hvilke andre ting er RED?
  ➤ Frivillig: Epler/Blod/Robins/Trafikklys 
  ➤ Trainee 4: ( KATASTROFE KOMMER ) Liker du Robins?
  ➤ Frivillig: JA! - Et lukket spørsmål er stilt. Noen lyttet ikke, men hjelpen er tilgjengelig med 

nummer 5)
  ➤ Trainee 5: Når du sier JA, hva mener du? (tvinger Frivillig til å åpne seg) 
  ➤ Frivillig: Jeg liker røde ting, spesielt min favoritt fotballklubb farge
  ➤ Trainee 6: Hva er din favoritt fotballklubb?
  ➤ Frivillig: Manchester United.

Det vil ikke være så lett som dette - det kan gå rundt bordet to ganger. Den frivillige kan bli 
erklært vinneren. Det kan bli konkurransedyktig. Massevis av industrispråk. Snart vil være 
åpenbar hvem som er rask på føttene, deft, kreativ, aktiv lytter, observatør, etc.

Den frivillige må alltid fortelle sannheten, men hvis de oppdager eller mistenker innholdet i 
det hemmelige spørsmålet, har de et mandat til å være så vanskelig som de vil med unnvi-
kende eller korte svar. Dette vil ytterligere teste intervjuerens ferdigheter. Folk har ikke lov til 
å gå ut av rekkefølge eller konferere. Du vil se folk i den ene enden av bordet dø for å hoppe 
inn.
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Aktivitet 6.2.6 Empatisk lytting Modul 6 

Syntese og læringsmål
Forbedre empatiske lytteferdigheter

Varighet og materiale (Hva er nødvendig for aktiviteten)

Varighet: 20 min
Materiale: ingen
Organiation av rommet: –

Aktivitetsforløpet  (trinnvis med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

•  Finn en partner. 
•  Still inn en tidtaker i 2 minutter og få partneren din til å snakke om ethvert emne. 
•  Du lytter uten å avbryte. 
•  Når tidtakeren piper, slutter hun å snakke, ogdu oppsummererordene hennes og eventuelle 

følelser uttrykt. 

Når du er ferdig, diskuterer du opplevelsen. 

Hvordan var det for deg? Hvordan var det for partneren din? Reverser roller og gjenta øvel-
sen. Du kan bli overrasket over å finne deg selv sliter med å vente på pipetonen før du snak-
ker. Denne oppdagelsen kan styrke motivasjonen din til å kontrollere trangen til å snakke. Din 
avtale omå oppsummeredet du hørte vil mest sannsynlig føre til at du tar mer hensyn til den 
andre personens ord og overordnede uttrykk.
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Aktivitet 6.3.1 Dynamikk i presentasjon Modul 6 

Syntese og læringsmål
La oss bli kjent med kollegene våre ved å skape et tillitsklima og en nær intern forbindelse 
mellom medlemmene i gruppen.

Varighet og materiale
Varighet: 60–90 min
Materiale: 
•  Ark
•  Fargede fargestifter,
•  Markører
•  Klistremerker
•  Fargede papirer
•  Saks
•  Lim
Organiation av rommet: Bord og stoler for hver deltaker.

Løpet av aktiviteten 
•  Alle deltakerne får et ark A3 eller A4 og fargede fargestifter. Vi kan legge til markører, 

klistremerker, farget papir, saks, lim.
•  Tanken er at alle skal promotere seg selv, og fremheve sine kvaliteter. Alle deltakerne opp-

retter en annonse der de selv er produktet de må promotere. 
•  Annonsen består av en reklameplakat med en reklamemelding. 
•  På slutten vil alle annonser bli presentert, og hver deltaker vil velge en annonse som over-

beviste ham / henne og forklare hvorfor han / hun velger den.
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Aktivitet 6.3.2 Abigails historie Modul 6 

Syntese og læringsmål
Deltakerne vil bli delt i grupper og må bestemme seg for en rangering av karakterene fra 
historien.

Varighet og materiale (Hva er nødvendig for aktiviteten)

Varighet: 20 min
Materiale: 
•  Penner
•  Papir
Organiation av rommet: –

Aktivitetsforløpet  (trinnvis med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

Instruks
Les historien til deltakerne og be dem rangere karakterene fra best til verst.
Grupper dem deretter i lag og be dem diskutere valgene sine og finne en felles konsensus i 
løpet av de neste minuttene. Deltakerne vil begynne å krangle om valgene sine til de kommer 
til et kompromiss. Til slutt kommer verdien av øvelsen på debriefing når treneren må under-
streke verdien av å akseptere hverandres forskjellige verdier og verdenssyn og forstå at det 
er riktig eller galt svar.

Bakgrunnshistorie
En gang var det en pen jente som heter Abigail som bodde i et hus med sin mor. Hver dag 
gikk hun over byen sin, over den eneste broen som krysset elven til elven for å se kjæresten, 
Tom. Abi syntes Tom var nydelig! Hun hoppet over og synge på vei for å se kjæresten sin, og 
de var veldig forelsket.

Tom syntes selvsagt også at Abi var nydelig. Han ville også krysse byen og den eneste broen 
over elven for å besøke Abi, men han hoppet ikke og synge, i hvert fall når de andre guttene 
så ut som han ikke gjorde det!

De var så forelsket og gikk rundt og holdt hender for å vise alle hvor høyt de elsket hver-
andre. Aw

En natt oversvømmet en stor storm elven og feide bort broen, den eneste broen, så neste 
morgen kunne de bare stå på motsatte elvebredder og vinke til hverandre, begge veldig triste 
over at de ikke kunne holde hender.
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Abigail gråt. Hun gråt og gråt og ønsket å se tomen sin, men det ville ta måneder før en ny 
bro skulle bygges, og det var ingen annen måte å krysse elven på. Så etter noen dager så 
Abigail en liten robåt bundet opp på elven, og gikk for å snakke med mannen som eide den.

”Vær så snill” Abi tryglet ”Ro meg over elva så jeg kan se tomen min”. Mannen som eide 
båten het Sinbad. Det var ikke mange som snakket med ham, og svært lite var kjent om 
ham. Sinbad tenkte på Abigails problem og tilbød seg å hjelpe. ”Jeg vil ro deg over elven” sa 
Sinbad, og Abi smilte, men hun var glad for å gjøre det raskt. Sinbad fortsatte: ”Jeg vil ro deg 
over elven, hvis du ligger med meg.”

Abigails smil ble til et fryktelig skrik, og hun stakk av gråtende. Hun kunne ikke bestemme 
seg for hva hun skulle gjøre. Hun ville så gjerne treffe Tom, men ville ikke ligge med Sinbad. 
Hun følte seg revet mellom å se kjæresten og være utro mot ham med Sinbad, og hun følte 
at hun trengte å be noen om råd, så satte seg ned med mor og forklarte hele historien.

Abigails mor lyttet til historien hennes, og da Abi var ferdig, så hun på moren og ventet på 
hennes råd. ”Vel” moren hennes startet ”du må ordne opp i denne selv”. Abigails mor ga 
ingen råd da hun ønsket at Abi skulle ta avgjørelsen selv.

Abi var nå mer forvirret enn noen gang og satt i parken og tenkte på mulighetene sine. Hun 
bestemte seg for at hun ville treffe Tom mer enn noen gang... Han ville vite hva han skulle 
gjøre, så hun hoppet opp og dro til Sinbad.

1Etter at hun lå med ham, holdt Sinbad sitt ord og tok henne med på båten sin over elven. 
Abi løp så snart hun kom til Tom. Tårer som løp ansiktet hennes, hun slo på døren hans og 
han var veldig sjokkert over å se Abi, og for å se at hun var så opprørt. Abi forklarte alt som 
skjedde med henne, og da hun fortalte Tom at hun måtte ligge med Sinbad for å se henne, 
ble han gal.

”HVA!” ropte han ”du var utro mot meg... med Sinbad!” Abi prøvde å forklare hvorfor hun gjor-
de det, men Tom var så sint at han smalt døren lukket og ikke ville snakke med Abi igjen.
Abi gråt litt mer, og var nå på feil side av elven for å be moren om råd, men hun visste hvor 
Toms beste venn, Bob, bodde.

Hun dro hjem til Bob og forklarte alt for ham. Bob slapp henne inn i huset sitt og ga henne en 
god kopp te for å prøve å hjelpe ting. Som Abi forklarte hva som hadde skjedd i dag, var Bob 
avskyelig over hvordan Tom hadde handlet. Så avskyelig at han dro hjem til Tom og banket 
ham opp for å behandle Abi så dårlig.

Så dro Bob med Abigail.

Og det er her historien vår slutter.
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Aktivitet 6.3.3 Øya Modul 6 

Syntese og læringsmål
Historien - En øy i Sør-Stillehavet

Gruppen du tilhører er på cruise sør for Stillehavet. Etter en storm sank skipet og du er de 
eneste overlevende, forliset på en øy, langt fra noen vannvei. I nærheten av denne øya passe-
rer et skip hver tredje måned. Den siste passerte for 1 uke siden. På denne øya bor en familie 
av innfødte som består av en mann med to koner og tre barn - to jenter (20 år og 12 år) og 
en gutt (18 år).  Familien har kano. På denne øya lever noen ville geiter og et par pantere; Det 
er også noen dyr å jakte, slanger og sjøfugl. Det nærmeste landet ligger i en avstand på ca 
1650 km. 
I tillegg til gjenstandene du hadde på den tiden sank skipet, har du også det havet kastet på 
øya etter vraket:

  4 2 rifler med ammunisjon
  4 2 akser
  4 1 sag
  4 100 m ledning
  4 2 valg - et verktøy for å jobbe landet
  4 1 spade
  4 30 m elektrisk kabel
  4 24 strikkepinner
  4 Matbokser (6 store krukker med syltetøy og 12 små krukker med spinat)
  4 1 tom metallfat
  4 8 flasker olje
  4 28 meter tau
  4 Stoff (42 x 1,20 m)
  4 20 ansiktsmasker
  4 1 fiskegarn
  4 1 Bibel
  4 noen aviser

Læringsmål
•  Gruppebeslutninger: vanskeligheter og fordeler med teamarbeid.
•  Når det ikke oppnås enighet om målet, er det svært vanskelig å utarbeide en handlings-

plan. 
•  På individnivå må vi ta det etablerte målet for å sikre at hele laget fungerer. 
•  Viktigheten av å sette mål på en veldig klar måte. 
•  Angi prioriteter for bestemte mål.
•  Hvordan det påvirker graden av kunnskap om oppgavene, kontrollen over de tilgjengelige 

ressursene, viktigheten av å vite ressursene vi stoler på og hva vi bør stole på.
•  Hvis uforutsette problemer eller hendelser har vært forutsett som kan oppstå underveis.
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Varighet og materiale
Varighet: 90 min
Materiale: 
•  Papirark
•  Fargestifter.
Organiation av rommet: Bord og stoler. Hvis vi har ett bord for hver deltaker, kan tabeller 
settes sammen for å lage ett større bord for hver gruppe.

Løpet av aktiviteten 
•  Skjemagrupper på 5-7 personer.
•  Hver gruppe vil motta historien - En øy i Sør-Stillehavet
•  Hver gruppe vil bli bedt om å velge ett generelt mål, fra følgende tre:  

  4 Vent med å bli reddet med neste skip som passerer ved siden av øya.
  4 Bestem deg for å bo på øya og bo sammen med de innfødte.
  4 Lag en umiddelbar fluktplan (uten å vente på å bli frelst).

•  Utarbeide en handlingsplan – basert på det ene overordnede målet som er valgt, vil hver 
gruppe bli bedt om å velge 10 av de 17 gjenstandene som havet har kastet på land, og 
planlegge alle handlinger og aktiviteter de vil utføre, for å nå dette overordnede målet. Det 
er viktig å sette tidsfrister og ansvar for hver av aktivitetene.

•  Alle grupper har ca 20-25 minutter til å utarbeide sin handlingsplan.
•  Alle gruppens meninger vil bli delt.
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Aktivitet 6.3.4 Den ideelle medtreneren Modul 6 

Syntese og læringsmål
Finne de viktigste egenskapene til en ideell medtrener og den ideelle atmosfæren skapt av 
ham eller henne   

Varighet og materiale
Varighet: 30 minutter 

•  2 minutter - instruksjoner 
•  10 minutter - oppsamling av materialer 
•  5 minutter - stor gruppediskusjon 
•  3 minutter - presentasjon  
•  10 minutter - debriefing/evaluering

Materiale: 
•  aviser med titler som inneholder de viktigste ordene  
•  magasiner med bilder 
•  saks 
•  flippover
Organiation av rommet: –

Løpet av aktiviteten 
Spill:  

1. Be deltakerne forestille seg en ideell medtrener og samle sine viktigste ferdigheter, 
verktøy, kompetanse osv.

Spørsmål: ”Hvordan forestiller du deg en god medtrener? Hvordan ser han / hun ut?  Hva er 
hans/hennes verktøy, ferdigheter, kompetanse? Hva er det i hans / hennes ”lomme?” 
De kan også samle bilder relatert til en ideell trener eller atmosfæren skapt av ham / henne. 
Materialene (aviser, magasiner og saks) er plassert midt i rommet. Titlene på artiklene inne-
holder ord som empati, tålmodighet, erfaring, aktiv lytting, selvtillit, ansvar, entusiastisk, klar 
kommunikasjon, vennlighet, respektfull oppførsel, positiv atmosfære, partnerposisjon, etc. 
Bildene har lignende betydninger, eller om personer og situasjoner i forbindelse med rollen. 
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2. Diskuter i gruppen og velg de viktigste. 
3. Velg én person for presentasjonen. 
4. Presentasjon: Personenoppsummerer de viktigste ferdighetene og legger ordene på 

”personen” på flippskjemaet.  
Noen presenterer ved å tegne en person på flippskjemaet og legge til de valgte ordene 
og bildene  

5. Debriefing:  
Deltakerne deler sine erfaringer om spillet.   
Spørsmål: Hvordan følte du deg under spillet? Hvordan likte du det? Wsom jegikke nyttig 
for deg? Hvordan likte du presentasjonen? Hvordan likte du presentasjonen? 

6. Evaluering  
Hvordan likte du metodikken? 

Evalueringen – vi kan diskutere viktigheten av det sammen 
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Aktivitet 6.4.1 Rollespill for støtte fra motpart Modul 6 

Syntese og læringsmål
•  Slik forbereder du deg på rollen som peer supporter
•  Bruke kunnskap som er tilegnet i et simulert miljø
•  Å praktisere peer-støtteteknikker
•  Å reflektere over opplevelsen av peer supporting

Varighet og materiale (Hva er nødvendig for aktiviteten)

Varighet: 30 min
Materiale: 
•  Når det gjelder praktiske ferdigheter, alle gjenstander som trengs for å lære ferdigheten.
•  Enhet for å video rollespille (valgfritt)
Organiation av rommet: 2 deltakere spiller rollen mens resten av gruppen observerer.

Prosedyre  (trinnvis med veiledende spørsmål og bruk av materialet)

Rollespill er en aktivitet når du enten setter deg selv i andres sko, eller når du holder deg i 
dine egne sko, men setter deg selv i en imaginær situasjon. Det er en teknikk som gjør det 
mulig for deltakerne å utforske realistiske situasjoner ved å samhandle med andre mennes-
ker på en administrert måte for å utvikle erfaring og prøve forskjellige strategier i et støttet 
miljø.

Gjennom rollespill kan deltakerne forberede seg på en rekke utfordrende og vanskelige situ-
asjoner som kan få dem til å føle seg nervøse eller engstelige. Du kan bruke rollespill som 
et middel for deltakerne til å øve og teste all informasjonen som er gitt i de siste modulene. 
Målet med rollespill er at deltakeren på slutten av opplæringen kan oppleve og forberede seg 
på rollen som medsupporter og deretter reflektere over den (gjennom selvrefleksjon, for å 
øke selvbevisstheten).

By forbereder deg på å bli en peer supporter ved hjelp av rollespill, du bygger opp erfaring og 
selvtillit med å håndtere situasjonen i det virkelige liv, og du kan utvikle raske og instinktivt 
korrekte reaksjoner på situasjoner. Dette betyr at du vil reagere effektivt etter hvert som 
situasjoner utvikler seg og ikke blir overveldet av hendelser. Det er viktig å erkjenne at feil vil 
skje, og enda viktigere å reagere effektivt når de skjer.  Rollespilløvelser oppmuntrer deltaker-
ne til å tenke mer kritisk om å bli en jevnaldrende støttespiller og se situasjoner fra et annet 
perspektiv.

For å hjelpe deltakerne med å dra nytte av bruken av rollespill, bør rollespillene være inn-
holdsfokuserte, de bør samsvare med læringsmålene og være relevante for den fremtidige 
peer supportersituasjonen.
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Slik bruker du rollespill
Det er enkelt å sette opp og kjøre en rollespilløkt. Det vil bidra til å følge de fem trinnene 
nedenfor.

Trinn 1: Identifisere situasjonen

For å starte prosessen, samle deltakerne sammen og introdusere rollespillaktiviteten. Deter 
en åpen diskusjon for å avdekke alle relevante problemstillinger og eventuelle bekymringer. 
Dette vil hjelpe deltakerne til å begynne å tenke på å bli en jevnaldrende støttespiller før rolle-
spillet begynner.

Sammen med deltakerne utforsker de mulige situasjoner som de kan bruke i rollespillene. 
Disse kan enten være praktiske ferdigheter eller teoretiske (basert på kunnskap og erfaring). 
Gi veiledning til deltakerne med følgende forslag, men det er viktig for deltakerne å velge 
emnet de ønsker å undervise/dele selv. Ferdigheten skal være noe de er gode på, og den 
teoretiske kunnskapen skal handle om noe de har oppnådd eller lykkes med.  Dette vil gjøre 
opplevelsen mer ekte.

Peer Supporting-situasjonene kan variere fra enkle praktiske oppgaver til mer teoretiske 
temaer om livsferdigheter.

Forslag til peer som støtter praktiske ferdigheter:
•  Hvordan bolje et egg
•  Hvordan make en kake
•  Hvordan find din vei i et nytt miljø (arbeid eller skole)
•  How jeg begynte å bruke offentlig transport 

Forslag til motpartsstøtte i vanskeligere oppgaver, basert på kunnskap eller erfaring:
•  Del din erfaringom at du ble mer selvstendig i livet ditt.
•  Del din erfaring om how du forbedret ditt fysiske utseende / helse
•  Støtt en jevnaldrende som er usikker på seg selv (for eksempel i å få nye venner)
•  Støtt en jevnaldrende som er redd for noe (for eksempel å gjøre en rask test)
•  Støtt en jevnaldrende i å oppnå et vanskelig mål (for eksempel å miste vekt når overvektig)

Trinn 2: Legge til detaljer

Deretter setter du opp et scenario i nok detalj til at det føles ”ekte”. Forsikre deg om at alle er 
tydelige på situasjonen du prøver å jobbe gjennom, og at de vet hva du vil oppnå ved slutten 
av rollespillet.  Det kan hjelpe noen deltakere å skrive trinnene i hva de vil undervise eller 
poengene de vil dekke. Minn deltakerne på teknikkene som er lært så langt.
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Trinn 3: Tilordne roller

Når du har angitt emnet for hver motpartssupporter, må du identifisere hvem som skal spille 
av den støttede personen i hvert par.  Hvis det er mulig, tilordner du rollen til den støttede 
personen til noen som faktisk er interessert i emnet eller ferdighetene.  Hvis emner og 
ferdigheter er kjent, kan den støttede personen representere noen som er støttende, fiendtlig, 
sint eller umotivert.
Begge deltakerne i hvert par bør bruke fantasien til å sette seg selv i tankene til jevnaldrende 
som de representerer. Dette innebærer å prøve å forstå deres perspektiver, mål, motivasjoner 
og følelser når de kommer inn i situasjonen.

Trinn 4: Utakt scenariet

Ett par om gangen tar på seg rollen sin og handler ut situasjonen, mens resten av deltakerne 
observerer og tar notater for å gi tilbakemelding. Oppfordre deltakerne til å prøve forskjellige 
tilnærminger der det er nødvendig.  Rollespillet bør ha en minimumsvarighet på 10 minutter. 

Trinn 5: Diskuter hva du har lært

Når du er ferdig med rollespillet, kan du diskutere hva du har lært, slik at du og de involverte 
deltakerne kan lære av opplevelsen (selvrefleksjon og selvbevissthet).

Videoinnspilling

Under rollespillaktiviteten kan du bruke videoopptak (med samtykke fra alle deltakere). Å 
observere seg selv i videoen vil øke selvbevisstheten og forbedre selvtilliten i rollen som peer 
supporter. Spørsmål for å veilede tilbakemeldingen om ytelse kan være:

•  Nådde rollespillet sittopprinnelige mål, å øve på peer-støtte?
•  Hvor effektivt brukte deltakerne sine kunnskaper og ferdigheter til å støtte jevnaldrende?
•  Hvordan krevde deltakerneå ikke være en jevnaldrende støttespiller?  Hva var enkelt / 

vanskelig? Hva fungerte bra? Hva må forbedres?

Øvelse gjør mester!

Prøv rollespill ved hjelp av ulike emner/ferdigheter eller de samme temaene/ferdighetene 
med ulike personer. Det kan være nyttig hvis scenariene bygger seg opp i intensitet. Så du 
kan starte med en enkel oppgave og deretter gå videre til en vanskeligere. Du kan også teste 
og praktisere ulike tilnærminger for håndtering av situasjoner, slik at du kan gi deltakerne 
erfaring med å håndtere problematiske situasjoner.
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