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I dette kapitlet skal du lære
· hva god kommunikasjon er
· hvordan kommunikasjonsprosessen foregår
· hvordan vi kommuniserer med ord og med 

kroppsspråk
· hvordan utviklingen skjer fra barn til voksen
· hvordan du kan kommunisere med barn, ungdom, 

voksne og eldre
· hvordan du bør kommunisere med brukere i krise og 

sorg
· hvordan du kan kommunisere med brukere med 

hørsels- og synshemning og utviklingshemning

Fra læreplanen
Eleven skal kunne kommunisere og samhandle med 
mennesker fra ulike kulturer, i ulike aldrer og 
livssituasjoner.

K1

Å kommunisere 
med ulike brukere

› kommunisere = 
det å dele tanker, 
følelser og 
meninger

› samhandle = være 
sammen om noe, 
gjøre noe sammen

1



Å kommunisere med ulike brukere 9 K1

Eksempel

Apotektekniker Ali møter mange som er bekymret for helsa si. Mange 
er for eksempel usikre på om de beskytter seg nok mot smitte. Holder 
det virkelig å vaske hendene ofte og holde avstand? Ali møter alle med 
et vennlig smil. Noen synes det er flaut at de er engstelige, men Ali 
beroliger dem. Han lytter oppmerksomt til hver kunde og hjelper så 
godt han kan. «Det er viktig å være helt til stede for kundene», sier Ali. 
«Og så må jeg være helt sikker på at de forstår hva jeg sier. Jeg møter 
kunder som ikke kan norsk godt, og noen som hører dårlig. Andre er 
irritert fordi det er lang ventetid, og noen spør mye. Jeg må behandle 
alle med respekt og vennlighet – det er helt nødvendig i jobben som 
apotektekniker.»

1 Hva kan du fra før?
a Hva vet du om kommunikasjon og hvordan den foregår?
b Forklar disse ordene til en medelev: toveiskommunikasjon, 

verbal kommunikasjon, kroppsspråk, dobbeltkommunikasjon 
og ironi.

c Les eksemplet om apotektekniker Ali. Hva er det han gjør og 
sier som er viktig når du skal kommunisere med ulike brukere?

2 Hva skal du lære?
Fullfør disse setningene:
– Når jeg snakker med små barn, passer jeg på å …
– Når jeg snakker med en ungdom som er fortvilet, må jeg …
– Når jeg snakker med en person i sorg, bør jeg …
– Når jeg snakker med en person som hører dårlig, er det viktig å …

3 Sett strek mellom ordene som hører sammen

aktiv lytting • • ord

kroppsspråk • • ironi

toveis kommunikasjon• • være helt til stede

verbal kommunikasjon • • forskjellig bakgrunn

referanseramme • • samtale

dobbeltkommunikasjon • • blikk
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HVA ER KOMMUNIKASJON OG 
SAMHANDLING?
I helse- og oppvekstsektoren møter du mennesker som er 
forskjellige på mange måter. De har blant annet ulik kultur, alder, 
bakgrunn og erfaring. I tillegg har de ulik helse og funksjonsnivå. 
Derfor må du alltid tilpasse kommunikasjon og samhandling til 
hver enkelt bruker.

Kommunikasjon betyr «å gjøre felles». Vi deler tanker, meninger, 
følelser og drømmer. Du snakker, lytter, leser og sender en sms, 
hører på musikk eller er stille sammen med en god venn. Hvis 
kommunikasjonen er god, forstår vi hverandre. Å bli forstått gir oss 
en følelse av at vi blir tatt på alvor. På den måten kan 
kommunikasjon føre til trygghet og tillit mellom oss. Og det er viktig 
for god samhandling mellom deg og alle de forskjellige brukerne du 
vil møte daglig i jobben din.

Når du skal samhandle med andre, er dere sammen om noe. Dere 
veksler for eksempel på å snakke og lytte, eller dere gjør noe 
sammen. Da er også relasjonen mellom dere viktig. Som yrkesutøver 
i helse- og oppvekstfag er det ditt ansvar å få en best mulig relasjon 
til hver enkelt bruker. Da er kommunikasjon og måten du 
kommuniserer på, et nøkkelord. Du må kommunisere på en slik måte 
at kunden, brukeren eller pasienten føler at han er viktig og verdifull 
og at det han mener, betyr noe.

› funksjonsnivå = hvor 
god evne en person har 
til å fungere fysisk, 
psykisk og mentalt

› relasjon = forhold eller 
forbindelse mellom 
mennesker

Les om relasjoner på  
side 60.
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Dersom du møter brukerne med varme, åpenhet og respekt, blir de 
glade og trygge. Hvis ikke, kan de miste tillit til deg. Kunder du møter 
på et apotek, vil gjerne bli møtt på en vennlig og god måte. Hvis ikke, 
kommer de kanskje aldri igjen. God kommunikasjon og samhandling 
handler derfor om at vi

• ser på hverandre når vi snakker sammen
• viser at vi er interessert i hva den andre sier. Vi smiler og nikker 

og bruker støttende ord som: «Så flott!», «Så hyggelig!» eller «Så 
trist.»

• kommuniserer tydelig og vennlig og bruker ord som begge forstår
• ikke gjør narr av andre eller sier noe som sårer

Kommunikasjonsprosessen
Når vi kommuniserer, overfører vi et budskap fra en sender til en 
mottaker. Budskapet er innholdet i det du formidler, for 
eksempel at «Nå er det mat. Kom og spis!» I en god 
kommunikasjon skifter vi på å være sender og mottaker.

Vi bruker ordet kommunikasjonsprosess for å forklare hva som skjer 
når vi kommuniserer. Prosessen skjer slik:

• En sender sier eller formidler noe til en mottaker.
• Mottakeren oppfatter eller tolker det som blir sagt, og gir et svar 

tilbake, en tilbakemelding.
• Budskapet er innholdet i det som blir sagt.
• Kanalen er den formen budskapet blir formidlet i. Det kan være 

muntlig, for eksempel en samtale eller et foredrag, eller skriftlig, 
for eksempel en sms, en e-post, en blogg eller et innlegg i en avis.

› prosess = utvikling

› formidle = overføre, gi 
beskjed om

› tolke = oppfatte, forklare

• Når uttrykker du deg mest 
klart, når du formidler noe 
skriftlig eller muntlig?

?

Tilbakemelding

Budskap

Sender Mottaker

› tilbakemelding = svar, 
reaksjon

› budskap = beskjed
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Når vi samhandler, er vi både sender og mottaker
Når du møter ulike kunder, brukere og pasienter, er du både sender 
og mottaker.

Eksempel

William på 85 år har diabetes og kan lett utvikle fot- og leggsår. 
Derfor går han regelmessig til fotterapeut Espen for å stelle føttene 
sine.

Espen har nylig lest i lokalavisa at William har mistet kona si. I 
dag er det første gang han er hos Espen etter at kona døde. Espen 
kondolerer William og viser ekstra omsorg. Han spør William om 
hvordan han har det, og lytter når William forteller. Han spør også 
William om han skal ta spesielle hensyn denne dagen.

Under behandlingen observerer Espen nøye hvordan huden er 
på beina og føttene til William. Han forteller William hva han gjør, 
og William kjenner at han slapper av. Han er trygg på at Espen vet 
hva han gjør, og merker også at Espen ønsker ham alt godt.

Sender og mottaker. I en god kommunikasjon skifter vi på å være 
sender og mottaker. I starten er Espen sender, og William er 
mottaker. Espen er på jobb og har derfor et særlig ansvar for å styre 
kommunikasjonen mellom seg og William. Dersom William spør 
Espen om noe, er han sender og Espen mottaker. De spør, snakker 
og lytter til hverandre.

Budskap. Espen formidler til William at han er verdifull. Det gjør han 
både med ordene han sier, og med måten han bruker stemmen, 
blikket og hendene sine på. Det kaller vi kroppsspråk.

Å lytte og tolke. Når Espen spør William om hvordan han har det, er 
det viktig at Espen lytter godt til svaret han får. Det er ikke alltid lett å 
fortelle om noe som er vondt og vanskelig. Kanskje sier William at 
han har det bra. Da må Espen også tolke kroppsspråket til William, 
for eksempel: Skjelver stemmen til William? Ser han glad eller lei seg 
ut? Stemmer ordene han sier, med det kroppen hans forteller? 
Dersom Espen tolker William feil, vil William kanskje lukke seg inne i 
seg selv. Resultatet kan være at William er like lei seg når han går.

› kondolere = (fra latin: 
føle med) en hilsen som 
blir gitt til mennesker 
som har mistet noen 
etter et dødsfall

• Hvordan vil du beskrive 
kommunikasjonen og 
samhandlingen mellom 
William og Espen?

• Hva er kanalen i denne 
situasjonen?

?

› kroppsspråk = 
kommunikasjon uten 
ord, vi «snakker» med 
kroppen

• Hvorfor kjenner William 
seg lettere i humøret etter 
at han har vært hos 
Espen?

• Hvor viktige er ordene 
som Espen bruker, for at 
William skal føle seg vel? 
Gi eksempler på ord du 
selv ville ha brukt i denne 
situasjonen.

?
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ULIKE FORMER FOR 
KOMMUNIKASJON
Vi skiller mellom enveis- og toveiskommunikasjon og verbal og 
ikke-verbal kommunikasjon eller kroppsspråk. I en 
dobbeltkommunikasjon sier vi én ting med ord og noe annet med 
kroppen vår.

Enveiskommunikasjon
Enveiskommunikasjon betyr at kommunikasjonen bare går én 
vei. Det er senderen som er aktiv. Mottakeren har liten eller ingen 
mulighet til å gi tilbakemelding.

Noen ganger formidler vi et budskap som mottakeren ikke kan 
reagere på. Tenk deg en lærer som snakker en hel time uten at 
elevene får stille spørsmål, eller si hva de mener. Det kaller vi 
enveiskommunikasjon.

Fordelen med enveiskommunikasjon er at senderen er sikker på at 
budskapet er formidlet. En annen fordel er at vi kan gi informasjon til 
mange personer samtidig. Du sender for eksempel en sms til alle 
foreldre som har barn i SFO, om at SFO er stengt fredagen uka etter.

Ulempen med enveiskommunikasjon er at mottakeren ikke kan gi 
tilbakemelding. Tenk deg at du skal gi en beskjed til en pasient. Etter 
at du har gitt beskjeden, venter du ikke på svar, men bare går din 
vei. Pasienten får ikke tid til å reagere på det du sier, verken med ord 
eller kroppsspråk. Hvordan kan du da vite om han eller hun har 
oppfattet det du har sagt?

Du vet heller ikke om de andre følger med på det du sier. Da vet 
du ikke om de har oppfattet det du sa riktig. Når vi ikke kan spørre 
om vi har forstått riktig, kan det lett bli misforståelser.

› verbal = med ord

• Er kommunikasjonen på 
sosiale medier et 
eksempel på enveis-
kommunikasjon? Hvorfor 
eller hvorfor ikke?

?

• Har du noen gang snakket så lenge om en sak 
at andre gikk lei? Hva lærte du av det?

• Tenk deg at du skal gi en viktig beskjed til en 
pasient. Hvordan vil du sikre deg at han 
oppfatter deg riktig?

• Hva kan du gjøre for å hindre at 
kommunikasjonen bare går én vei?

?
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Toveiskommunikasjon
Når kommunikasjonen går fram og tilbake mellom den som 
snakker (sender), og den som lytter (mottaker), kaller vi det 
toveiskommunikasjon.

Toveiskommunikasjon skjer mellom to eller flere personer. Et vanlig 
eksempel er en samtale mellom to personer, slik vi så det i 
eksemplet med Espen og William. De skifter på å være sender og 
mottaker. Begge lytter og gir hverandre tilbakemeldinger.

Fordelen med toveiskommunikasjon er at begge parter kan lytte, 
spørre, svare og komme med egne tanker. Dermed kan de oppklare 
misforståelser med én gang. Det øker muligheten for at de forstår 
hverandre bedre. Å bli forstått gir oss en følelse av at vi blir sett og 
hørt. På den måten kan kommunikasjonen skape trygghet og tillit 
mellom oss.

Finnes det ulemper med toveiskommunikasjon? I utgangspunktet 
ikke. Men det kan skje, for eksempel dersom du ikke hører godt etter 
når en bruker snakker. Kanskje har du tankene et annet sted, eller du 
er mer opptatt av hva som foregår et annet sted i rommet. Det er 
ingen samhandling når du ikke konsentrerer deg fullt og helt om 
pasienten eller brukeren. I tillegg er det viktig at du er oppmerksom 
på at støy kan oppstå i kommunikasjonen.

Les mer om støy i 
kommunikasjonen på  
side 24.
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Verbal kommunikasjon
Verbal kommunikasjon er ordene vi bruker, muntlig eller skriftlig. 
I jobben din må du være særlig nøye med å tilpasse språket til 
den du snakker med.

Når vi kommuniserer verbalt, bruker vi ord. Det kan skje muntlig eller 
skriftlig. Ordene dine har stor betydning for hvordan et budskap blir 
oppfattet. De kan støtte og oppmuntre, men også såre og krenke. 
Derfor bør du være bevisst hvilke ord du bruker når du jobber med 
andre mennesker.

Ord som gjør at andre kjenner seg forstått og respektert, fører til 
trygghet og tillit. Du kan for eksempel si til en som er syk: «Jeg skal 
passe på deg», «Fortell hva du trenger, så skal jeg hjelpe deg så godt 
jeg kan.» Det kan få den andre til å slappe av.

Negative og sårende ord kan derimot føre til uvennskap og dårlige 
relasjoner. Det gjør samhandlingen vanskelig eller umulig. I verste 
fall kan uvennlige ord føre til fysisk og psykisk sykdom og stress. Å 
sette merkelapper på andre, for eksempel ved å si at de er dumme, 
rotete, sure eller vanskelige, kan også føre til at andre kjenner seg 
såret eller mindreverdige.

Tilpass språket til den du snakker med
I jobben din kan du møte mennesker som det er vanskelig å 
kommunisere med. Noen brukere har språkproblemer. Andre hører 
dårlig eller snakker dårlig norsk. Da er det særlig viktig å tilpasse 
språket til hver enkelt bruker. Du snakker for eksempel annerledes 
med små barn enn med ungdom og med voksne.

› krenke = her: fornærme, 
såre

Les mer om å sette 
merkelapper på andre, på 
side 72.

• Det er et ordtak som sier: 
«Jeg kunne bitt av meg 
tunga.» Har du selv 
eksempler på situasjoner 
der du kunne brukt dette 
ordtaket?

• Tenk på hvilke ord du 
bruker når du og vennene 
dine kommuniserer. Er det 
noen ord eller uttrykk du 
bør unngå når du skal 
snakke med eldre 
personer eller barn? 
Diskuter i klassen.

?
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Tenk også på dette: I helse- og oppvekstsektoren blir det brukt 
mange faguttrykk, ofte på latin, som andre kan ha problemer med å 
forstå. Derfor bør du bruke «vanlige» norske ord så langt det er 
mulig. Forklar også nøye hva du mener med de ordene du bruker.

Ikke-verbal kommunikasjon
Vi kommuniserer ikke bare med ord. Vi forteller også noe med 
blant annet blikket, stemmen, ansiktsuttrykket, hendene og 
kroppsholdningen. Det kaller vi ikke-verbal kommunikasjon eller 
kroppsspråk.

Gjennom kroppen forteller vi hva vi mener, hvordan vi har det, og 
hvilke følelser som preger oss. Kroppsspråket ditt påvirker brukere 
og pasienter, og du blir påvirket av kroppsspråket deres. Tenk bare 
på hvordan godt humør smitter. Et smil fra deg til brukeren eller 
pasienten fører ofte til at du får et smil tilbake. Å le sammen skaper 
tilhørighet og trivsel.

Øvelse
Smil naturlig til så mange som mulig i neste pause, og legg merke til 
hva som skjer, både med dem og med deg. Etter pausen kan klassen 
diskutere påstanden: Smil smitter!

Kroppsspråket utgjør ca. 80 % av det vi kommuniserer. Som 
yrkesutøver må du derfor vite hvordan du virker på andre. Hva 
forteller du med kroppen din? I tillegg må du også lære å «lese» 
andres kroppsspråk. Da kan du bedre forstå hvordan de har det, og 
hva de har behov for.

Kroppsspråket avslører hva vi føler. Ordene vi tenker, kan vi skjule, 
men kroppsspråk er ofte lett for andre å lese. Det er fordi 
kroppsspråket er mer ekte enn det verbale språket. Tenk derfor på at 
andre kan finne ut hva du egentlig føler og mener, ved å se på 
ansiktet ditt, høre på stemmen og pusten din og se på 
kroppsholdningen. Jo mer bevisst du er på hva du føler og tenker, 
desto lettere blir det å tro på det du sier.

Det er som regel lett for andre å forstå når du er interessert i hva 
de forteller. Du nikker kanskje til det Alina, 8 år, forteller, ser på 
henne og smiler. Du ler sammen med henne når hun forteller noe 
morsomt. Kanskje ber du henne fortelle litt mer.

• Hva kan skje dersom du 
bruker ord som kunden 
eller brukeren ikke 
forstår?

?

› kroppsholdning = 
hvordan vi for eksempel 
sitter eller går. Vi sitter 
for eksempel bakover i 
en stol, har armene over 
hodet eller i lomma og 
beina i kors. Eller vi lener 
oss framover, lar armene 
og hendene henge fritt 
og viser at vi lytter.

• Diskuter påstanden: «En 
god latter forlenger livet.» 
Hvor viktig tror du latteren 
er for livskvaliteten til 
barn, personer med 
nedsatt funksjonsevne, 
ungdommer, syke eller 
eldre?

?

• Hvor bevisst er du 
hvordan du kommuniserer 
med kroppen din? Spør en 
medelev om hvordan hun 
eller han opplever 
kroppsspråket ditt, for 
eksempel når du snakker 
med en lærer, en trener 
eller en sjef. Er det noe du 
bør endre på?

• Hvordan kan andre seg på 
deg at du er glad og 
fornøyd – eller trist og 
nedfor?

?



Å kommunisere med ulike brukere 17 K1

Men barnet eller andre brukere vil også lett merke det dersom du 
ikke er interessert. Du ser for eksempel på klokka i stedet for på den 
som snakker. Å ha raske blikk på mobilen under en samtale er heller 
ikke god kommunikasjon.

Eksempler på kroppsspråk
Kroppsholdning. Hvordan du står og går, vil sende signaler til 
brukerne. Hvis du for eksempel står og brukeren sitter, formidler du 
kanskje at du er «sjef» og bestemmer. Eller han oppfatter at du ikke 
har tid til å snakke med ham. Hvis du i tillegg har hendene i lomma 
eller armene i kryss foran deg og ikke øyekontakt, blir det enda 
tydeligere at du ikke er interessert.

Du bør ha en åpen kroppsholdning og lene deg litt forover når du 
samhandler med en bruker. Det viser at du er interessert og klar til å 
lytte.

Stemmen kan gi mange opplysninger om hvordan vi har det. Hvis 
brukeren eller pasienten er redd og engstelig, kan du vanligvis høre 
det på stemmen. Da er det viktig at du formidler ro og trygghet. Du 
snakker rolig og puster med magen. Dersom du øker tempoet, kan 
andre oppleve at du er stresset.

Ofte blir stemmen lysere når vi er stresset – vi går opp i toneleie. 
Vi puster også med øvre del av brystet, og ikke med magen. Tenk 
derfor på hvordan du puster, hvordan du står, og hvordan toneleiet 
er når du kommuniserer med en bruker.

› toneleie = hvor 
stemmen «ligger»: er 
den lys eller mørk

• Hvordan høres stemmen 
din ut når du er engstelig? 
Hvordan er den når du er 
glad og fornøyd?

?

• Hvordan er kropps-
holdningen og blikket ditt 
når du lytter til noe du 
ikke er interessert i?

?
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Blikket. Uttrykk som «et blikk sier mer enn tusen ord …» og «hvis 
blikk kunne drepe …» sier noe om hvor viktig blikket er. Den måten vi 
ser på andre på, forteller hva vi mener om dem. Det forteller også 
hvordan vi reagerer på det de sier og gjør.

Du kan oppmuntre, trøste, glede eller gi håp gjennom blikket ditt. 
Men du kan også vise hat, sinne, irritasjon og likegyldighet. Derfor 
må du være bevisst hva du formidler med blikket. Vær også 
oppmerksom på hva brukeren forteller deg med blikket sitt.

Berøring – det å ta på en annen person – er en viktig del av det å 
være menneske. Vi bruker berøring for å bekrefte andre, for å gi 
omsorg, støtte og ros eller for å fortelle at vi liker dem. Mange kan 
huske å ha fått et vennlig klapp på skulderen eller å ha blitt strøket 
over kinnet i en vanskelig situasjon.

Eksempel

Du jobber som helsefagarbeider på et sykehjem. Du har akkurat 
vært inne hos Marta Olsen og møter etterpå datteren hennes i 
korridoren. Hun sier at hun er bekymret for helsa til moren sin. 
Blant annet har hun så dårlig matlyst. Du ser hvor bekymret 
datteren virker. Derfor snakker du vennlig med henne. Du spør 
også hva moren hennes liker å spise og drikke. Kanskje kan det 
hjelpe? Etter samtalen legger du hånden din lett på skulderen til 
datteren, og ser på henne med et varmt smil: «Da blir det ristet 
brød med honning til kvelden.»

› bevisst = være klar over

• Hvor bevisst er du ditt 
eget blikk?

?

• Har du selv opplevd at 
berøring kan føre til 
trygghet og ro?

?
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Berøring er en sterk form for kontakt. Noen liker at du gir dem en 
klem, mens andre synes det er ubehagelig. Det gjelder både barn, 
unge, voksne og eldre. Fordi det å bli tatt på er privat, må du ta 
hensyn til hver enkelt person du møter i jobben din. Følg med på om 
brukeren viser at han ikke liker at du kommer for nær. Spør dersom 
du er i tvil.

Ulike kulturer kan ha forskjellig syn på berøring. Det må du 
respektere. Tilpass berøring til brukeren og til situasjonen.

Dobbeltkommunikasjon
Vi dobbeltkommuniserer når vi sier én ting med ord og noe annet 
med kroppen. Dobbeltkommunikasjon skaper usikkerhet – vi vet 
ikke hva vi skal tro på. Kan vi stole på det personen sier, når 
kroppsspråket hans sier noe annet?

Når du skal kommunisere og samhandle med ulike brukere, må du 
være opptatt av det brukeren sier. Men du må også observere 
kroppsspråket hans. Stemmer det han sier med ord, med det 
kroppen hans forteller?

Eksempel

Helsesekretær Muhammed ser opp på pasienten som nå kommer 
ut fra legen. Han sier at han trenger en ny time om et par uker. 
Muhammed ser opp på pasienten og spør hvordan det går. 
Pasienten smiler tappert og sier at det går bra. Men Muhammed 
ser at pasienten skjelver rundt munnen, at kinnene er røde og at 
stemmen er svakere enn den pleier å være.

Vi kan også snakke om dobbeltkommunikasjon dersom du er litt 
«fraværende» når du svarer andre. Kanskje er du mer opptatt av for 
eksempel det du ser på tv, eller av det andre i rommet snakker om.

• Hva ville du ha gjort 
videre dersom du var 
Muhammed?

• Snakk med en medelev 
om situasjoner der dere 
har opplevd dobbelt-
kommunikasjon. Hvordan 
reagerte dere?

?
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Når du skal jobbe med mennesker, må du være helt til stede og ikke 
ha tankene et annet sted. Den andre vil merke det dersom du bare 
later som om du hører etter. Hvis du lytter aktivt og er interessert, 
kan du skape ro og trygghet.

Dersom du opplever at konsentrasjonen din forsvinner, kan det 
være lurt å spørre om igjen, slik at du er sikker på at du forsto det 
den andre sa. «Forsto jeg deg riktig når du sa at …» Da kan den du 
snakker med, fortelle om du har forstått budskapet riktig eller ikke.

Ironi og selvironi
Ironi er å si én ting, men samtidig vise at vi mener noe annet, og 
ofte det motsatte. Selvironi er å ha humor på egne vegne og få 
andre til å le litt av egne feil og mangler.

Du ironiserer når du uttaler det stikk motsatte av hva du mener, men 
på en slik måte at det er tydelig hva du egentlig mener. Du er ironisk 
hvis du for eksempel sier til barn på SFO at jammen er de flinke til å 
rydde, mens sannheten er det motsatte. Du ser oppgitt ut og smiler 
nedlatende.

Ikke alle forstår ironi. Ironi kan også skape usikkerhet og 
utrygghet. Derfor skal du aldri bruke ironi i kommunikasjon på jobb. 
Det er særlig viktig i møte med små barn. De forstår alt helt konkret 
og kan bli forvirret og usikker dersom du er ironisk.

Å være selvironisk kan derimot åpne opp for tilbakemelding fra dem 
du jobber med. «Jeg er helt håpløs», sier du med et smil etter at du 
for tredje gang har glemt igjen mobiltelefonen din hjemme.

Når du kan le av deg selv, er du trygg på deg selv. Du kjenner dine 
egne svake sider. Da er det kanskje ikke så farlig for andre å vise 
sine svakheter heller.

• Hvorfor er det viktig å 
være helt til stede når du 
snakker med en pasient 
eller bruker?

• Hvor god er du til å være 
til stede i samtaler med 
foreldre eller nære 
venner?

?

› konkret = her: når alt du 
sier, blir oppfattet helt 
bokstavelig

• Hvor god er du til å være 
selvironisk? Tror du at 
selvironi kan føre til at 
andre også tør å vise sine 
svakheter?

?
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Nærhet og avstand
Avstanden vi har til den vi snakker med, forteller hva slags 
relasjon vi har til dem. Det er vanlig å ha mindre avstand jo 
tettere relasjonen er. Ta hensyn til hver enkelt bruker og vær 
bevisst dersom brukeren reagerer når du kommer for nær.

Avstanden du har til mennesker du snakker med, forteller noe om 
hvor godt du kjenner dem. Det kan også si noe om hvilket forhold du 
har til dem. Du har for eksempel større avstand til pårørende enn du 
har til en pasient eller bruker. På apoteket eller i hudpleiesalongen 
skal du og kunden kanskje se på et produkt hun er interessert i. Da 
er det naturlig å stå nær hverandre. Når dere er ferdige med å se på 
produktet, føles det bedre å flytte seg litt fra hverandre.

Eksempel

Susanna jobber som barne- og ungdomsarbeider i Vestlia 
barnehage. Ett av barna på avdelingen er Tomas. Han har 
problemer med å få venner og delta i lek. I dag skal foreldrene til 
Tomas ha et møte med pedagogisk leder i barnehagen. Susanna er 
ikke til stede, men foreldrene vil gjerne høre hva hun mener om 
Tomas. Susanna kommer inn på møtet, men blir stående borte ved 
døra. • Hvilket signal sender 

Susanna til foreldrene?

?
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Det finnes uskrevne regler for hvor nær hverandre vi kan være. Vi sier 
at det finnes tre nærhetssoner:

• Den intime sonen (0–45 cm). Så nær kan vi ha familie, venner og 
kjæreste.

• Den personlige sonen (45 cm–1,2 meter). Venner og kjente vi ikke 
møter så ofte, må vi ha litt mer avstand til.

• Den sosiale sonen (1,2–3,6 meter). Vi har størst avstand til 
mennesker vi ikke kjenner, for eksempel når vi er i butikken. 

Øvelse
Prøv selv! Stå ved siden av hverandre og mål avstanden mellom 
dere. Prøv ut alle sonene. Begynn med den intime sonen. Hvordan 
kjennes det? Stemmer det du leste?

Respekter andres grenser! Vi har alle forskjellige grenser for hvor 
nær vi ønsker å ha andre mennesker. Noen har ikke noe imot at 
andre kommer svært nær, selv om de ikke kjenner dem så godt. 
Andre vil ha større avstand. De kan oppleve det som ubehagelig 
dersom du kommer for nær. Da vil de prøve å øke avstanden ved å ta 
et skritt tilbake. Derfor må du være bevisst hvordan andre reagerer 
dersom du kommer svært nær.

Lytte og tolke
For å forstå et budskap må vi både lytte etter hva senderen 
formidler, og tolke det vi oppfatter.

I jobben din handler kommunikasjon like mye om å lytte som å 
snakke. Når du lytter, må du være interessert og oppmerksom og 
høre nøye etter. Du må være helt til stede og ikke ha tankene et 
annet sted.

Å lytte aktivt betyr at du setter brukeren i sentrum. Han føler at du 
tar ham på alvor og er interessert i ham. Det er viktig for å bygge opp 
tillit mellom deg og brukeren. I tillegg kan det komme fram 
opplysninger som sikrer at han kan få god og riktig behandling.

Å lytte aktivt er ikke det samme som å tie. Du stiller spørsmål, 
viser at du er interessert, kommer med kommentarer og oppmuntrer 
brukeren til å fortelle mer. Det gjør du når du

› sone = område

› intim = nær

• Hvor nær liker du å ha 
andre mennesker, både 
ukjente og dem du 
kjenner godt? Snakk 
deretter med en medelev. 
Har dere de samme 
grensene for nærhet og 
avstand?

• Diskuter i klassen 
hvordan dere kan 
respektere andres grenser 
når dere skal jobbe i 
helse- og oppvekst-
sektoren.

?

• Hva er du best til – å 
snakke eller å lytte?

?
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• ikke avbryter den som snakker, men venter på en naturlig pause 
dersom du vil si noe

• bekrefter at du hører og forstår det som blir fortalt, ved å nikke 
eller si «ja», «mmm» eller «aha»

• har øyekontakt med den som snakker
• gjentar med egne ord det du har forstått (etter at senderen har 

snakket ferdig)
• stiller spørsmål hvis du ikke forstår
• er oppmerksom på kroppsspråket ditt
• er til stede i situasjonen og viser at du har tid til å lytte til det  

som blir sagt

Øvelse
Sitt sammen to og to. Du skal fortelle noe som den andre skal lytte 
seg fram til. Det kan for eksempel handle om et fag som er vanskelig 
på skolen. Etterpå skal du fortelle den som lyttet, hvor god hun eller 
han var til å følge punktene ovenfor. Bytt roller.



Kommunikasjon24 

Støy i kommunikasjonen
Støy er alt som tar oppmerksomheten bort fra det som blir 
formidlet. Vær særlig oppmerksom på støy i kommunikasjon med 
kunder, brukere og pasienter.

Noen ganger klarer du ikke å oppfatte det noen forteller med ord og 
med kroppsspråk. Noe fanger oppmerksomheten din slik at du ikke 
oppfatter hva som blir sagt. Det kan være lyden fra en tv, musikk eller 
støy fra trafikken eller en støvsuger. Hvis en kollega eller lærer har så 
merkelig hårfasong at du ikke greier å følge med på hva han sier, er 
håret en støykilde. Dialekter, vanskelige ord og moteord er også støy 
i denne sammenhengen. Støy kan også handle om dine egne tanker 
og følelser.

I yrket ditt kan du oppleve mange støykilder:

• Et barn som har falt og slått seg og en pasient som tar sterke 
smertestillende medisiner, kan ha problemer med å konsentrere 
seg i en samtale. Da er det smertene og medisinene som skaper 
støy i kommunikasjonen.

• Flere barn i barnehagen snakker samtidig, og du hører bare Jonas, 
som snakker høyest.

• Du er i samtale med Soria samtidig som du hører dine to kolleger 
snakke om hva de skal gjøre i helga. Du blir mer opptatt av hva de 
sier til hverandre, enn hva Soria og du snakker om.

Referanserammer
Å forstå det den andre forstår, er viktig når du skal kommunisere 
og samhandle med andre. Dersom både du og den du snakker 
med, har en felles oppfatning av verden og av ordene dere 
bruker, har dere felles referanserammer. Da øker sjansen for å 
lykkes i kommunikasjonen. Ulike referanserammer kan skape 
misforståelser og gjøre det vanskelig å forstå hverandre.

De gruppene vi tilhører, har en tolkning av virkeligheten som vi er en 
del av. Det som er vanlig i en gruppe du tilhører, for eksempel i 
familien din, kan virke fremmed eller rart for andre som ikke er 
medlem i din gruppe.

Det er særlig når vi skifter miljø – vi begynner for eksempel i ny 
jobb – at vi oppdager hvor forskjellig referanserammene kan være.

• Hva må du gjøre for ikke å 
bli påvirket av støy i 
kommunikasjonen?

?

› referanseramme = et 
sett av begreper, verdier, 
holdninger og vaner som 
vi bruker for å tolke og 
forstå vår egen 
virkelighet
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Referanserammene våre er ofte ubevisste. De er formet i de miljøene 
og den tida vi er en del av. Når du møter mennesker med helt andre 
referanserammer, kan det derfor oppstå misforståelser.

Vi har også referanser fra den kulturen vi tilhører. Det kan handle om 
hvordan et måltid skal serveres, hva slags mat vi spiser, hvordan vi 
kler oss, hvordan vi feirer høytider, viser sorg eller gjennomfører 
begravelser. Jo mer ulike referanserammene er, desto viktigere blir 
det med toveiskommunikasjon og en god dialog der du viser evne til 
å lytte.

Eksempel

En indisk familie serverer ofte måltidene på et lavt bord, med 
familien sittende på golvet. Da sønnen på 3 år begynte i 
barnehagen, satt alle barna høyt, i tripp-trapp-stoler. Det gjorde 
ham redd og usikker. Han begynte å gråte hver gang Rita, barne- 
og ungdomsarbeideren, ville løfte ham opp i stolen. 

Etter et par dager tok barnehagen kontakt med foreldrene. Rita 
fortalte dem hvordan måltidene foregikk, og hvorfor barna hadde 
hver sin tripp-trapp-stol. På den måten forsto foreldrene hva som 
var vanlig i en norsk barnehage. De kunne gjøre sønnen sin trygg 
på at det var helt fint å sitte høyt i barnehagen og på golvet 
hjemme. Etter det klatret han selv opp i stolen før hvert måltid.

• Hvordan vil du møte en 
bruker som har helt andre 
referanserammer enn deg 
selv? Hva kan være 
vanskelig?

?
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FRA BARN TIL VOKSEN
For å kunne kommunisere godt med barn og unge i ulike aldrer 
må du ha kunnskaper om hvordan utviklingen normalt skjer. 
Hvilke behov har barn på ulike alderstrinn, og hvordan uttrykker 
de behovene sine? Hvordan skjer språkutviklingen, og hva må du 
ta hensyn til når du kommuniserer med barn og unge?

Utviklingspsykologien studerer utviklingen hos mennesket fra før 
fødselen til alderdom og død. En av de mest kjente teoriene kommer 
fra den tysk-amerikanske psykologen Erik Homburger Erikson (1902–
1994). Han mente at miljøet betyr mye for hvordan vi utvikler oss, og 
at vi utvikler oss hele livet – fra fødsel til død. Utviklingen skjer i 
faser som han knyttet til bestemte alderstrinn. Han kalte fasene 
menneskets åtte aldrer.

Erikson sier at vi møter en utfordring eller oppgave i hver fase, 
såkalte utviklingskriser. Den måten vi kommer ut av krisen på, bidrar 
til den grunnholdningen vi utvikler til mennesker rundt oss og til oss 
selv. Grunnholdningen kan være stort sett positiv eller stort sett 
negativ:

• Hvis vi kommer igjennom krisen på en god måte, vokser og 
modnes vi.

• Hvis vi opplever mange negative hendelser, kan vi stoppe opp i 
utviklingen. Vi kan også gå tilbake til et tidligere trinn i 
utviklingen.

Den grunnholdningen 
vi utvikler i de ulike 
fasene, påvirker 
personligheten vår. 
Tenk deg et barn som 
mestrer de fleste 
oppgavene det får i 
oppveksten. Det kan 
gi barnet en følelse av 
at «Jeg er en person 
som mestrer.» Det 
påvirker hvordan 
barnet møter 
utfordringer og 
vanskeligheter seinere 
i livet.

› fase = utviklingstrinn
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Fase Positiv grunnholdning Negativ grunnholdning

Spedbarnsalder  
(0 til 1½ år)

Grunnleggende tillit. Dersom foreldre og 
andre dekker barnets behov, gjør de barnet 
trygt. Da kan det utvikle tillit til seg selv og 
verden rundt.

Grunnleggende mistillit. Dersom barnet ikke 
får tilfredsstilt sine behov, lærer det at 
foreldrene ikke er til å stole på. Verden er 
usikker, og barnet utvikler mistillit til seg 
selv og andre.

Småbarnsalder  
(1½ til 3 år)

Selvstendighet. Når barnet får lov til å 
bestemme noe selv, kan det gi en følelse av 
mestring og stolthet: «Andre stoler på meg, 
derfor må jeg være noe verdt.»

Skam og tvil. Et barn som aldri får lov til å 
prøve seg på noe, eller får bestemme selv, 
kan begynne å tvile på seg selv. Det føler 
skam over at det ikke får til noe.

Førskolealder  
(3 til 6 år)

Initiativ. Å prøve seg i stadig nye situasjoner 
fører til selvtillit. Det gjør at barnet blir aktivt 
og selv tar initiativ til ulike oppgaver.

Skyldfølelse. Å oppleve nederlag eller å bli 
straffet når barnet prøver seg på noe, kan gi 
skyldfølelse: «Jeg gjør alltid noe feil, jeg tror 
det er best å la være å prøve.»

Skolealder 
(6 til 11 år)

Arbeidsevne. Barnet utvikler arbeidsevne 
når det lykkes på skolen og i andre 
sammenhenger. Det utvikler kompetanse og 
ferdigheter på mange områder.

Mindreverdighetsfølelse. Hvis barnet ikke 
lykkes på skolen og andre steder, kan det 
føle seg mindreverdig. Det kan utvikle en 
negativ holdning til seg selv: «Jeg får ikke til 
noe. Da er jeg ikke mye verdt.»

Ungdomstid  
(11 til 20 år)

Identitet. Vi skal løsrive oss fra foreldrene og 
finne vår voksne identitet. Hvis selvbildet 
vårt stemmer med forventningene andre har 
til oss, utvikler vi en trygg og sikker voksen 
identitet.

Rolleforvirring. Dersom selvbildet vårt ikke 
stemmer overens med andres forventninger, 
kan vi bli forvirret og ikke riktig vite hvem vi 
er.

Ung voksen alder  
(20 til ca. 35 år)

Intimitet. Nå har vi behov for å knytte tette 
bånd til andre, for å tåle nærhet og være 
intime med andre. Det krever at vi er trygge 
på oss selv.

Isolasjon. Hvis vi ikke klarer å skape nærhet 
til andre, kan vi bli isolerte og føle oss 
ensomme.

Voksen alder  
(ca. 35 til ca. 65 år)

Generativitet. Voksne midt i livet trenger å 
føle at de betyr noe. De har behov for å 
skape noe, bruke evnene sine og føle at de 
utvikler seg.

Stagnasjon. Dersom voksne i denne alderen 
ikke klarer å finne nye mål i livet, kan livet 
føles tomt og meningsløst. De slutter å 
utvikle seg og stagnerer.

Alderdom 
(ca. 65 til død)

Integritet. Når vi blir gamle, har vi behov for 
å tenke igjennom livet, hvordan det har vært, 
og hvorfor det ble slik. Vi godtar livet slik det 
ble, med både sorger og gleder.

Fortvilelse. Vi er misfornøyd med det livet vi 
har levd, og det fører til fortvilelse, 
depresjon og sorg.

› initiativ = sette noe i gang, foreslå 
noe

› intimitet = nærhet, ofte brukt om et 
seksuelt forhold

› isolasjon = det å være alene, 
utestengt fra andre

› generativitet = «forplantning», det 
å skape noe nytt

› stagnasjon = det å stoppe opp i 
utviklingen

› integritet = helhet, det å være hel 
som menneske
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Barns utvikling sosialt og språklig

Spedbarnsalder 0–1 ½ år
Sosial utvikling. Det nyfødte barnet er helt 
avhengig av foreldrene. Foreldrene må dekke de 
behovene barnet har. Det får mat, kjærlighet og 
omsorg. Det blir trøstet når det gråter. Hvis 
barnet blir redd, blir det roet.

Når barnet får dekket sine behov, gjør vi barnet 
trygt. Barnet kan stole på at foreldrene er der 
når det trenger dem. Da kan barnet utvikle en 
grunnleggende tillit til seg selv og verden: 
«Andre mennesker tar seg av meg. De kommer 
alltid når jeg trenger dem. Det må bety at jeg er 
mye verdt. Derfor kan jeg møte andre 
mennesker og verden med tillit.»

Noen barn opplever at verden er utrygg. Kanskje 
dekker ikke foreldre og andre barnets behov. Da 
lærer barnet at foreldrene ikke er til å stole på. 
Det kan føre til at det utvikler en grunnleggende 
mistillit til seg selv og andre. Tenk deg at barnet 
sier til seg selv: «Verden er usikker. Jeg vet aldri 
hva som kommer til å skje.» Og: «Hvis andre 
ikke tar seg av meg, må det jo bety at jeg ikke er 
noe verdt.» En slik negativ holdning kan vare 
hele livet og kan være vanskelig å endre. Men 
det er mulig dersom barnet kan oppleve 
trygghet andre steder, for eksempel i 
barnehagen.

Språkutvikling. Språket utvikler seg helt fra 
barnet er født. Barnet hører stemmen til 
foreldrene og reagerer på blikk, smil og det 
foreldrene sier. Babyen pludrer, babler og 
hermer etter foreldrene. De samspiller med 
hverandre, og slik utvikler språket seg gradvis.

De fleste lyder barnet uttaler, er felles for ulike 
språk. Etter hvert lærer barn at lydene kan stå 
for noe. Dermed forstår de at de kan få 
foreldrene til å skjønne hva de ønsker seg. De 
beveger seg bort til det de ønsker, eller bort fra 
det de ikke vil ha.

Barn uttrykker sine første ord omtrent i 
1-årsalderen. Det er ord som har en mening, for 
eksempel mamma. Det kan bety flere ting, for 
eksempel at barnet vil til mamma, at det er 
sultent eller at det savner mammaen sin. Vi 
tolker ordene og prøver å forstå hva barnet vil.

Småbarnsalderen 1 ½–3 år
Sosial utvikling. I småbarnsalderen utvikler 
barnet seg mye. Det får større kontroll over 
kroppen og lærer å gå og snakke. Dermed blir 
barnet mer selvstendig. Det beveger seg lenger 
bort fra foreldrene og blir mer interessert i andre 
mennesker. Alt må utforskes!

Barnet vil også prøve ut sin egen vilje. «Gjøre 
selv!» er noe alle voksne hører i denne fasen. 
Barnet ønsker å mestre stadig vanskeligere 
oppgaver. Men barnet vet ennå ikke hva som er 
farlig eller skadelig. Det trenger at andre 
beskytter det. Foreldre og andre må derfor sette 
grenser for barnet.

Når barnet får lov til å bestemme noe selv, kan 
det utvikle selvstendighet og stolthet. Det lærer 
å mestre ulike oppgaver. Det er stolt når det får 
til noe: «Se på meg! Jeg kan hoppe høyt!»

Hvis barnet aldri får bestemme noe selv, kan det 
begynne å tvile på seg selv. Det kan føle skam 
over at det ikke klarer noe. Barnet kan bli 
passivt og avhengig. Eller det kan bli vanskelig 
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og aggressivt. Det tviler på sin evne til å mestre 
utfordringer. Kanskje lar det være å prøve?

Språkutvikling. I denne perioden øker 
ordforrådet raskt. Barn prøver ut ord og gjentar 
dem flere ganger til de kan dem. De lager 
setninger, som for eksempel «Drikke saft» eller 
«mamma komme». Vær likevel klar over at 
ordene ikke alltid betyr det samme. «Drikke» 
kan noen ganger bety at barnet er tørst, andre 
ganger at det er sultent. En bil kan være en bil, 
men kan også være et fly eller en båt.

Etter hvert lærer barn å danne seg bilder av ting 
i hukommelsen. De forstår at selv om de ikke 
alltid kan se lekebilen, finnes den fortsatt. 
Denne utviklingen er viktig for å kunne utvikle 
språk og for å kunne tenke og reflektere over 
hvordan noe er.

I denne perioden sier vi at barnas språk er 
egosentrisk. Det betyr at de forstår verden ut fra 
seg selv. Det kan ofte være vanskelig for andre å 

forstå. Derfor er det viktig å spørre barna, slik at 
det blir klart hva de mener.

Førskolealder 3–6 år
Sosial utvikling. I førskolealderen vil barn lære 
noe nytt hele tida. De utforsker omgivelsene, er 
aktive og bruker fantasi og kunnskap. De vil 
gjerne erobre verden, og selvstendigheten øker.

Barnet mangler likevel evne til å vurdere mange 
situasjoner. Derfor må voksne veilede og sette 
grenser. Men noe er forandret: Barnet er modent 
nok til å ta på seg stadig vanskeligere oppgaver. 
Barnet har også bedre hukommelse. Det kan 
huske erfaringer og finne ut av sammenhenger.

Barnet får prøve seg i mange nye situasjoner. 
Det gleder seg over alt det mestrer. «Jeg tør å 
prøve noe nytt. Jeg er ikke redd for nye 
mennesker eller situasjoner.» En slik holdning 
styrker barnets selvtillit og identitet. Det blir 
aktivt og fullt av initiativ.

Noen barn opplever nederlag når de gjør noe. 
Kanskje blir de straffet når de viser initiativ eller 
får nei når de ønsker å gjøre noe. Da kan det 
oppstå skyldfølelse og en følelse av nederlag: 
«Hvorfor får jeg aldri lov til noe? Det må jo bety 
at jeg ikke er flink til noe.» Barnet kan bli usikker 
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på sin evne til å mestre. Det kan bli passivt og 
redd for å gjøre noe galt. Derfor viser det også 
lite initiativ.

Språkutvikling. Fra 3-årsalderen og fram til 
barnet er 6 år, lærer det mange nye ord. Barnet 
kan snakke i lengre setninger og gjøre seg mer 
forstått. En 6-åring vet navnet på de fleste 
tingene rundt seg og forsøker stadig å finne ut 
hvordan ting henger sammen.

Barnet stiller mange spørsmål: «Hvorfor?», «Hva 
er det?», «Hvordan skjer det?» Når voksne svarer 
så godt de kan, utvikler barnet språket videre. De 
lærer mer om verden rundt seg og hvordan alt 
fungerer. Derfor er det viktig at ansatte i 
barnehagen leser mye for barna. Når du leser 
bøker, bruker du andre ord enn det du gjør når 
du snakker. Det utvider barns ordforråd og gjør 

at de får erfaringer om flere 
sider ved livet.

I denne perioden overdriver 
barna ofte. Når de forteller 
om en fisketur, har de ofte 
fått tusen fisk, og hver fisk 
var så stor at de nesten 
ikke kunne få den opp i 
båten. De har sterk fantasi 
og kan leve seg inn i 
historier og fortellinger 
med hele seg.

Skolealder 6–11 år
Sosial utvikling. Nå begynner barnet på skolen. 
Det er en ny og spennende tid! Barnet kan glede 
og grue seg på samme tid. «Tenk om jeg ikke får 
til noe? Tenk om jeg ikke lykkes?» I skolealderen 
blir barnet mer opptatt av miljøet utenfor 
familien. Skolekamerater og venner betyr mye. 
Barn blir opptatt av hva de får til og 
sammenlikner seg ofte med andre.

Barnet lærer å arbeide på skolen, å lage ting og 
fullføre oppgaver. Det utvikler arbeidsevnen sin. 
Barnet oppnår kompetanse og ferdigheter på 
ulike områder.

Barn som ikke lykkes på skolen, kan føle 
mindreverd. Kanskje får de hele tida negative 
tilbakemeldinger. Da kan de utvikle en negativ 
holdning til seg selv: «Jeg får ikke til noe. Jeg er 
ikke flink til noen ting! Da er jeg ikke mye verdt!» 
Et barn som ikke får til å lese, sier kanskje: 
«Dette får jeg aldri til!» Da blir det viktig å møte 
barnet med et vennlig smil og si: «Du kan det 
ikke enda, men vi skal øve og snart vil du få det 
til.»

Språkutvikling. I denne perioden skjer det en 
rask språkutvikling. Barnet bruker fullstendige 
setninger, og språket begynner å likne det 
språket som voksne snakker. Det lærer å lese og 
skrive, snakker reint og kan lese bøker på egen 
hånd. Det blir kjent med nye fag og nye 
mennesker. Barnet kan også i større grad få 
informasjon fra nettet, noe voksne rundt barnet 
må være oppmerksomme på.

• Hvordan vil du 
snakke med 
Linnea, 4 år, som 
forteller om noe 
som er fantasi, 
men som selv tror 
på det hun sier?

• Et barn forteller at 
de i går fikk tusen 
fisk. Hvordan ville 
du ha møtt barnet i 
denne samtalen?



Å kommunisere med ulike brukere 31 K1

Nå får også barnet større forståelse av 
virkeligheten og av hvordan verden henger 
sammen. Barnet kan finne sammenhenger og se 
ulike løsninger. Det kan reflektere inni seg over 
hvordan noe er. Den egosentriske måten å tenke 
på, forsvinner gradvis, og det kan se en sak fra 
forskjellige sider. Det gjør at barnet kan begynne 
å diskutere, være uenig og tenke nærmere 
igjennom et problem.

Ungdomstid (11–20 år)
I denne fasen utvikler vi oss fra barn til voksne. 
Kroppen endrer seg og blir kjønnsmoden. Det 
påvirker selvbildet til både jenter og gutter. 
Forandringene i kroppen fører også til mange 
nye og forvirrende følelser. Vi vet ikke helt hvem 
vi er lenger. Tenåringen er verken barn eller 
voksen. Fra foreldre og andre hører vi at vi må 
være voksne og ta ansvar. Andre ganger blir vi 
behandlet som barn.

Før var identiteten knyttet til foreldrene. Nå må 
den unge løsrive seg. Han skal klare seg selv og 
bli seg selv. Det blir viktig å finne en ny, voksen 

identitet. «Hvem er jeg? Hva 
skal jeg bli? Hva slags liv 
ønsker jeg å leve?» Fordi vi 
er usikre, trenger vi å finne 
noen å høre til. Derfor får vi 
behov for å knytte oss til en 
vennegruppe.

En god utvikling handler om at vi etter hvert 
finner en ny voksen identitet. Vi blir trygge på 
hvem vi er, og hvordan vi ønsker at livet skal 
være. Det gir oss håp og en følelse av at vi 
kontrollerer livet vårt.

Hvis vi ikke klarer å finne ut hvem vi er, kan vi bli 
forvirret. Vi vet ikke riktig hvem vi er, og hva vi 
vil bli. Vi prøver ut flere roller for å finne ut hvem 
vi ønsker å være. Kanskje søker vi til ulike 
grupper for å føle tilhørighet og trygghet.

Voksen alder og alderdom
Vi skiller vanligvis mellom ung voksen alder og 
voksen alder. Den voksne fasen går fram til vi er 
ca. 65 år. Det er ikke like klare aldersskiller for de 
tre siste fasene i Eriksons teori. Her er det større 
individuelle forskjeller enn for de første fem.

Ung voksen alder (ca. 20–35 år)
I ung voksen alder flytter de fleste fra foreldrene 
sine. Noen begynner å jobbe, andre å studere. 
Noen bor alene, andre blir samboere eller gifter 
seg. I denne fasen er det også vanlig å få barn. 
Dermed blir rollen som foreldre viktig. Men det 
er også yrkesrollen. Det å ha jobb gir tilhørig het, 
et sted å gå til, gode kolleger og mulighet til å 
bruke evner, kunnskaper og ferdigheter.

• Hvordan opplever 
du selv ungdoms-
tida? Er du enig i at 
den ofte er preget 
av usikkerhet og 
løsrivelse fra 
foreldre?
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I denne fasen har vi behov for å knytte nære 
bånd til andre. Vi skal tåle nærhet og intimitet. 
For å klare det må vi være trygge på oss selv. Vi 
må vite hvem vi er, og må også kunne 

respektere andre for hvem 
de er. Hvis ikke, kan det 
være vanskelig å utvikle 
nærhet til andre. Resultatet 
er at vi kan isolere oss. Det 
kan føre til at vi blir 
ensomme og alene.

Voksen alder (ca. 35–65 år)
Fra 40-årsalderen opplever de fleste et skille. Vi 
er kommet halvveis i livet, og mange begynner å 
se på livet sitt på nytt. «Hvor ble alle drømmene 
av?» Vi ser kanskje på parforhold og jobb med 
nye øyne. Barna flytter etter hvert hjemmefra, og 
egne foreldre blir kanskje syke eller dør.

I denne fasen har mange behov for å skape noe 
og sette spor etter seg. Noen får nye utfordringer 
i jobben. Andre slutter i en jobb de har hatt i 
mange år for å gjøre noe de alltid har drømt om. 
Kanskje tar de opp igjen hobbyer eller finner nye 
interesser. Mange gleder seg over å ha bedre 
økonomi og større frihet. Men noen føler at livet 
er tomt og uten innhold. «Dagene er helt like 

hverandre. Det er en lang rekke med kjedelige 
rutiner.» De slutter å utvikle seg og stagnerer.

Alderdom (fra ca. 65 år)
Omtrent fra midten av 60-årsalderen skjer det 
store forandringer i kroppen. Men å bli gammel 
handler også om de holdningene vi har. 
Hvordan ser vi på det å bli gammel? 
Holdningene våre påvirker de forventningene vi 
har til det å eldes.

I denne perioden slutter vi i jobben og blir 
pensjonister. Mange av de rollene vi hadde 
tidligere, blir borte. For noen fører det til nye 
muligheter. De reiser mye og er alltid på farten. 
Mange pensjonister savner likevel gode kolleger 
og et sted å gå til hver dag. Noen ønsker å jobbe 
til de er 70 år eller lenger, mens andre ønsker å 
slutte tidligere og bruke resten av livet på andre 
ting.

I denne perioden mister mange en ektefelle, 
venner og andre de er glad i. De må kanskje 
plutselig klare seg alene og føler at livet har 
mistet mening.

Mange eldre er fornøyde med livet. De er friske, 
har gode venner og deltar på mange aktiviteter. 
Det kan også være en periode med større ro. De 
tenker over livet. Hvordan ble det? Og hvorfor 
ble det sånn? En god alderdom handler om

• å godta at livet ble som det ble. Det betyr 
ikke at vi er glade for alt som er skjedd. 
Men vi kan se tilbake og minnes det som 
var bra til tross for sorg, savn og neder-
lag.

• å utvikle integritet – en evne til å se på 
livet som en helhet. Det er sammenheng 
og mening i det livet vi har levd.

Noen er misfornøyd med det livet de har levd. 
De er skuffet eller sørger over livet sitt. Kanskje 
er de også sinte og bitre. De kan være ensomme 
og fortvilte. Kanskje er de også redde for døden.

• Hvor viktig er 
resultatet av de 
forrige fasene for 
hvordan livet blir i 
denne fasen? 
Diskuter i klassen.
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KOMMUNIKASJON MED BARN, 
UNGE OG VOKSNE
Å kommunisere med barn
Du må tilpasse kommunikasjonen ut fra det utviklingstrinnet 
barnet er på. Samtidig må du ta hensyn til hvert enkelt barn. 
Kommuniser med ord og med kroppsspråk, slik at barnet føler 
seg trygt og får tillit til deg. Bruk et enkelt språk, vær konkret, ta i 
bruk barnets nysgjerrighet og anerkjenn de følelsene barnet har.

Som yrkesutøver i helse- og oppvekstsektoren skal du kommunisere 
og samhandle med barn i ulike situasjoner. Du vil møte barn som er 
redde, som har vondt et sted, som gråter og som klamrer seg til 
foreldrene. Et besøk hos for eksempel tannlegen og legen kan være 
skremmende, og mange gruer seg for hva som skal skje. I tillegg 
møter barna mange ukjente mennesker.

Eksempel

Du er tannhelsesekretær og hilser vennlig på neste pasient 
– 3-årige Simen og moren hans. Simen står halvveis bak moren, 
som forteller at Simen er redd for tannleger. Mor har forberedt 
Simen på at han skal sitte i en flott stol, og at tannlegen skal se på 
tennene hans.

Som tannhelsesekretær forstår du at dette ikke vil gå. Simen 
skriker når moren setter ham opp i stolen. Derfor foreslår du for 
Simen at både mamma og Simen kan sitte i den fine stolen. Det 
gjør at Simen blir litt roligere. Tannlegen snakker også hyggelig 
med Simen før han begynner. Han bruker god tid og forteller 
Simen hvor flink han er. Etterpå får Simen premie.

• Hvordan tar du og 
tannlegen hensyn til alder 
og modenhet hos Simen i 
dette eksemplet?

?
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Også i barnehagen kan barnet vise engstelse, for eksempel når 
foreldrene går. Da er det viktig at du som barne- og ungdomsarbeider 
kan skape den tryggheten som barnet trenger. Du kan for eksempel 
finne aktiviteter som du vet at barnet liker å være med på. «Kom, 
skal vi se på yndlingsboka di, Selma. Den ligger der borte», kan du si 
til et lite barn som gråter fordi faren har gått fra barnehagen.

Som yrkesutøver må du først og fremst sørge for at barnet får tillit 
til deg. Du må gjøre dem trygge. Samtidig må du ta dem på alvor, slik 
at de føler seg sett og hørt.

Det er også viktig å snakke med foreldrene på en måte som 
skaper trygghet og tillit. De kjenner sine barn og vet hvilke behov de 
har. Kanskje har de også gode tips til hvordan du best skal ta vare på 
dem.

Noen gode råd
Når du skal kommunisere med barn, må du sørge for at dere forstår 
hverandre. Du må prøve å tolke ordene og kroppsspråket, slik at du 
finner ut hva de ønsker og har behov for. På den måten bidrar du til at 
barna blir rolige og trygge i ulike situasjoner. Her er noen gode råd:

Tilpass språket ditt til barnets alder og modenhet. Det krever at du 
har kjennskap til hvordan språkutviklingen skjer, og hvor langt 
barnet har kommet språklig. Husk at noen utvikler seg raskere og 
andre langsommere enn andre barn.
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Bruk kroppsspråk aktivt. Barn forstår ofte mer enn de klarer å 
uttrykke med ord. Derfor bør du bruke kroppsspråket ditt aktivt for å 
nå fram til barnet. Sett deg for eksempel ned på huk, slik at du får 
øyekontakt med barnet. Smil og tenk over hva kroppsspråket ditt 
signaliserer. Sørg for at barnet er trygt, og snakk med vennlig, rolig 
og varm stemme.

Anerkjenn de følelsene barnet har. Du lytter til barnet og bekrefter 
de følelsene og tankene det har. Du prøver ikke å få barnet til å føle 
eller tenke noe annet. Dersom barnet er redd for noe, må du vise at 
du forstår at det er redd.

Dersom barnet spør om en undersøkelse er vond, må du si det 
som det er. Du kan for eksempel si at barnet må si fra dersom det 
gjør vondt, så skal det få hjelp. Ikke si noe som ikke er sant. Det kan 
føre til at barnet mister tilliten til deg. Dermed kan det bli verre å 
samarbeide med barnet seinere.

Vær konkret. Snakk til barn på en konkret, enkel og tydelig måte. 
Små barn har kanskje ikke så mange ord. Du kan likevel prøve å 
forstå hva barnet uttrykker med lyder og kroppsspråk. Du stiller 
spørsmål for å finne ut hva han vil. Husk å svare barnet i hele 
setninger. Når du viser at du prøver å forstå, blir barnet trygt og får 
tillit til deg. Da er det lettere for barnet å fortelle hvilke behov det 
har, og hva det eventuelt er redd for.

Vær også presis når du forteller om noe. En 2–3-åring har ikke så 
klare tidsbegreper. Å si til et barn på sykehuset at det må ha på 
bandasje i to uker, kan være vanskelig å forstå. Når barn i barne-
hagen spør når det er mat, kan du som barne- og ungdoms arbeider 
si at barnet enda må vente i 10 minutter. Du peker på klokka og sier 
at når den lange viseren er kommet helt opp til 12, på toppen av 
klokka, da er det gått 10 minutter.

Les om anerkjennelse på 
side 71.
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Ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet. Tenk deg denne situasjonen: 
Marcus, 5 år, spør: «Hvor blir det av vannet når vi tar ut proppen i 
vasken?», «Hvor er maurene når det er vinter?», «Hvorfor er det fugler 
som flyr til Syden om vinteren?» Å undre seg sammen med barn kan 
føre til læring og gode samtaler. Bruk faktabøker og internett og ha 
spennende samtaler med barn. Du kan også gjøre en skummel 
situasjon mindre skremmende dersom du bygger på barns naturlige 
nysgjerrighet.

Eksempel

Mari på fem år er til behandling hos fotterapeut Fatima. Hun har 
en vorte under foten. Moren sitter ute mens Fatima behandler 
Mari. Hun er interessert i alt og ser nøye på instrumentene som 
Fatima har lagt fram. De ser litt skumle ut, så hun spør Fatima hva 
de blir brukt til. Fatima forteller og viser Mari hva hun gjør. Hun får 
holde noen av instrumentene også. Det synes hun er gøy – det er 
morsomt å lære noe nytt. Snart er de begge i en ivrig samtale.

Kanskje barna også kan tegne eller lage et rollespill om det de vil 
fortelle? Gjennom lek og aktivitet går samtalen lettere. Barn 
bearbeider og tar ut sine opplevelser i leken. Observer og lytt når 
barna leker.

Ikke dobbeltkommuniser. Når barne- og ungdomsarbeider Harald 
sier til et barn at han er glad for å se det, men ikke har varme i 
stemmen eller ser på barnet, vet ikke barnet hva det skal tro. Det kan 
føre til at barnet mister tillit til Harald.

Belønning. Det er fint med en premie eller noe morsomt dersom 
barnet for eksempel har tatt vaksine eller blodprøve.

Eksempel

Karim, 2 år, har vært på sykehuset til en undersøkelse, men nå 
skal han hjem. Han gråter litt fortsatt – undersøkelsen gjorde 
vondt. Helsefagarbeider Jørgen leter etter en leke som kan muntre 
ham opp, men finner ingenting som passer. I stedet tar han en 
såpebobleflaske og blåser såpebobler mot Karim, som sitter i 
vogna. Karim tar etter såpeboblene og klukker av latter. Et lite 
øyeblikk er alt det vonde glemt.

• Hvordan kunne 
opplevelsen ha blitt for 
Mari dersom Fatima ikke 
viste interesse for henne?

?

• Hvilke behov hos Karim 
ivaretar Jørgen når han 
blåser såpebobler mot 
ham?

• Hvordan ville du ha 
ivaretatt dette behovet 
hos et eldre barn, en 
ungdom eller en voksen 
person? Hvorfor?

?
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Ungdom og språk
Språket hos ungdom er påvirket av det miljøet de er en del av. 
Evnen til kritisk tenkning blir utviklet i denne perioden. 
Ungdommene stiller spørsmål til vedtatte sannheter. De 
diskuterer og finner fram til egne løsninger. De kan likevel være 
svært usikre og sårbare. Derfor må du vise at du tar dem på alvor 
og lytter til det de har å si. Gi også god informasjon om det de 
spør om.

Språket hos ungdom mellom 12 og 18 år likner språket til de voksne. 
Det kan likevel være store forskjeller i hvordan de unge behersker 
språket. Det kan være mange ord de fortsatt ikke kjenner. Ungdom 
kan også ha sitt eget språk, som bare blir forstått av nære venner 
eller det miljøet de vanker i. De kommuniserer også ved bruk av blant 
annet klær, hårmote og musikk, avhengig av hvilken ungdomskultur 
de er en del av.

Det miljøet de unge tilhører, påvirker språkutviklingen. Hvor mye 
de snakker og diskuterer med voksne, har også betydning for 
hvordan språket er, og hvilke ord de bruker.

Evnen til å tenke kritisk blir utviklet i denne fasen. Ungdom er i 
tillegg ofte selvkritiske og selvbildet svinger – de føler seg bra den 
ene dagen, men ikke den neste.

› sårbar = som kan såres
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Å kommunisere med ungdom
Tidligere var alt de voksne sa, riktig, men nå er ungdommene kritiske 
og stiller spørsmål ved «alt». De er ikke lenger barn, og kan også ha 
andre svar på spørsmål enn voksne har. Samtidig er det viktig at du 
som yrkesutøver våger å være voksen. Ikke prøv å være «kul». Bruk 
ditt eget språk, men tilpass det til den du snakker med, slik at dere 
forstår hverandre. Vær ekte, naturlig og vennlig, slik at ungdommen 
slapper av og kan fortelle om det de lurer på, eller det som plager 
dem. Lytt mer enn du snakker, og ta det ungdommene sier, på alvor. 
Da kan du vinne tillit.

Selv om ungdommer begynner å få en del livserfaring, kan de 
fortsatt være usikre og sårbare. Derfor må du være tydelig og gi god 
informasjon om de spørsmålene de har. Det kan være om alt fra 
hvilket Vg2-kurs de skal velge, til familieproblemer, skoleproblemer, 
prevensjon, kjønnssykdommer eller seksualitet. Du kan også 
informere om hvor de kan søke hjelp.

Eksempel

Maria er ofte i ungdomsklubben der Astrid er barne- og 
ungdomsarbeider. En dag tar Maria kontakt med Astrid og spør om 
hun har tid til en prat. Maria forteller at hun har fått en kjæreste 
som er eldre enn henne. Kjæresten vil gjerne at de skal ha sex, 
men Maria vet ikke om hun egentlig vil. «Jeg vet ikke om jeg er klar 
for det ennå.» Astrid spør hvilke følelser Maria har om det 
kjæresten ber om. «Jeg blir litt redd, men samtidig er jeg litt stolt 
over at han spør meg. Og så er jeg jo litt nysgjerrig, da, på hvordan 
det ville være.»

Astrid fortsetter med å stille spørsmål til Maria, uten å si hva 
hun selv mener eller tenker. Til slutt spør hun: «Hva tenker du selv 
at du kan gjøre?»

• Hva tenker du om denne 
samtalen? Hvor viktig er 
det for ungdommer å få 
muligheten til å tenke 
gjennom valgene sine før 
de gjør dem?

?
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I spørsmål som ikke har et klart svar, kan du, som Astrid, få den unge 
til å tenke selv. Bruk god tid, lytt aktivt og still åpne spørsmål, slik at 
den unge kan finne egne svar. På den måten kan du også støtte ham 
eller henne i å tenke gjennom hvilke konsekvenser en handling kan 
ha. Dermed kan ungdommen unngå å ta valg som kan føre til 
uheldige situasjoner seinere. Samtidig får den unge tillit til deg og 
kan seinere ønske å dele også andre spørsmål og bekymringer med 
deg. På den måten kan du bli en viktig person i ungdommers liv.

Å kommunisere med voksne og eldre
Som voksne er vi utviklet språklig og intellektuelt. Det kan likevel 
være mye som skiller oss. Vi har blant annet forskjellige evner, 
erfaring, kunnskap og interesser. Det påvirker hvilke behov vi 
har, men også hva slags språk vi bruker og forstår.

En og samme bruker kan ha forskjellige behov avhengig av hvilken 
situasjon hun eller han er i. En som er redd, trenger for eksempel at 
du opptrer rolig og er hos ham. I en annen 
situasjon er han kanskje glad og fornøyd og har 
behov for å minnes livet sitt sammen med deg. 
Derfor må du tilpasse kommunikasjon og 
samhandling til hver enkelt bruker.

• Først og fremst: Vær klar over at de fleste 
eldre ikke har noen problemer med å 
kommunisere.

• Du kan likevel møte brukere som hører dårlig, 
eller som har problemer med hukommelsen. 
Noen trenger derfor litt ekstra ro og tid for å 
oppfatte det som blir sagt. De merker fort om 
du har tid eller er for travel til å snakke med 
dem.

• Snakk tydelig og skriv ned viktig informasjon 
dersom brukeren ikke husker så lett.

• Vis respekt og lytt aktivt. Eldre har vokst opp i 
en annen tid. De har derfor som regel en 
annen erfaringsbakgrunn enn deg. Ting som 
er en selvfølge for oss i samfunnet i dag, kan 
være fremmed for de eldre. Lytt derfor aktivt, 
og vis interesse og respekt for de erfaringene 
de har.
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KOMMUNIKASJON MED BRUKERE 
FRA ULIKE KULTURER
Å ha forskjellig språk og kultur, påvirker kommunikasjon og 
samhandling. Når vi ikke kan et språk godt nok, kan det det ofte 
oppstå misforståelser. Kultur og tradisjon påvirker også hva vi 
snakker om og hva vi ikke snakker om.

Språkproblemer kan handle om at vi ikke kan språket godt nok. Det 
kan særlig gjelde personer som kom til Norge for få år siden eller 
som flytter til Norge i voksen alder. De kan bruke lang tid på å lære 
seg norsk. Kanskje har de også problemer med å uttale ord riktig og 
å forstå ulike ord og uttrykk. Det skyldes ofte at mange ting i språket 
er så nært knyttet til den kulturen vi har vokst opp med. Det kan 
blant annet gjelde faste uttrykk, der ordene betyr noe annet enn det 
de vanligvis gjør. Norske uttrykk som å ha «hjertet i halsen», 
«sommerfugler i magen» eller å «himle med øynene» kan for 
eksempel være vanskelige å forstå.

Når noen behersker språket dårlig, kan vi lett misforstå og 
feiltolke hverandre. Nordmenn er også kjent for å være svært direkte 
i sin måte å snakke på. I noen kulturer er det uvanlig. Derfor kan 
brukerne bli fornærmet og føle at de ikke blir behandlet med respekt 
og høflighet. Det er for eksempel uhøflig for arabere å gå rett på sak. 
Først forventer de at vi utveksler høflige kommentarer. Deretter kan 
vi komme inn på det som er saken.

• Fortell sidemannen på 
engelsk (eller et annet 
språk du bare delvis 
behersker) om hvordan du 
ønsker å bli møtt på et 
legekontor eller apotek.

• Snakk etterpå om hvordan 
det var å ikke ha nok ord 
for å få sagt det du ønsket 
å si. Hva lærte du? 
Hvordan kan du bruke 
dette i møte med brukere 
fra ulike kulturer?

?

• Stemmer dette med din 
erfaring? Diskuter i 
klassen.

Tenk kritisk
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Tilpass kommunikasjon og samhandling til hver enkelt bruker. 
Kulturforskjellene mellom oss kan være små eller store. Det er for 
eksempel kulturforskjeller mellom ulike landsdeler i Norge og 
mellom ulike aldersgrupper og sosiale lag i samfunnet. Slik er det 
også i andre land. Derfor må du alltid tilpasse kommunikasjon og 
samhandling til hver enkelt bruker.

Hvordan bør du kommunisere og samhandle?
Det er ditt ansvar som yrkesutøver å sørge for at kommunikasjonen 
blir bra. Tenk på dette når du er yrkesutøver og skal snakke med 
personer fra andre kulturer:

• Klarer jeg å kommunisere slik at brukeren forstår? Forstår han de 
ordene jeg bruker, eller tolker han dem på en annen måte?

• Klarer brukeren å få sagt det han ønsker, slik at jeg forstår?

Først og fremst må du prøve deg fram for å finne ut hvor 
mye brukeren forstår. Du bør

• snakke tydelig og sakte
• bruke enkle ord og uttrykk, ikke faguttrykk
• bruke god tid og gi mer veiledning dersom det er 

nødvendig
• sørge for at brukeren forstår det du har sagt. Du 

repeterer for eksempel det han har sagt. Da viser du 
hvordan du har oppfattet svaret hans. Samtidig kan 
brukeren rette på deg eller riste på hodet dersom du 
har oppfattet ham feil.

Ganske raskt finner du ut hvor godt han snakker og 
forstår norsk. Da kan du gå videre og tilpasse språket til 
den enkelte brukeren. Det finnes også brosjyrer på ulike 
språk som du kan dele ut, for eksempel på et apotek eller 
legekontor.

Kroppsspråk
Når ordene dine ikke blir forstått, kan du prøve med kroppsspråk. Du 
bruker hendene, ansiktet og resten av kroppen for å gjøre deg 
forstått. Du tar fram en vare i apoteket som for å si «Er det denne du 
ønsker å kjøpe?» Kunden nikker kanskje ivrig, og du blir med henne 
for å betale.
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Kroppsspråket kan være forskjellig i ulike kulturer. I Kina, for 
eksempel, rister de på hodet når de mener ja, mens de nikker når de 
mener nei. Italienere bruker for eksempel mye gester og mimikk, 
mens vi i Nord-Europa prøver å kontrollere ansiktsuttrykkene, særlig 
ved sterke følelser. Hver kultur har sin form for bevegelse og måte å 
sitte, stå, lene seg inntil noen og å gestikulere på.

I noen kulturer er det ikke vanlig med for sterk øyekontakt. Tenk 
deg at du som barne- og ungdomsarbeider skal si noe viktig til et 
barn som har ertet et annet barn. Da vil du at barnet skal se på deg 
mens du snakker. I barnets kultur kan det å slå øynene ned være et 
tegn på respekt. Hvis du ikke vet det, tenker du kanskje at barnet 
ikke bryr seg om det du sier. Derfor må du ha god kulturell 
kompetanse når du skal jobbe i helse- og oppvekstsektoren.

Høflighet
Når mennesker kjenner seg usikre, prøver vi å være høflige og ikke 
være til bry. Dersom du får en beskjed på et språk du ikke forstår 
godt, og de spør om du har forstått, er det lett å nikke ja.

Eksempel

Du jobber som barne- og ungdomsarbeider i en barnehage med 
barn fra flere land. Nå skal du skrive en beskjed til alle foreldrene, 
om at barnehagen skal på tur i morgen. Du legger ved en full-
stendig huskeliste over hva barna må ha i sekken dagen etter. 
Neste dag kommer Binh og mamma. Hun har ikke med seg noe av 
det du har gitt beskjed om. Hva har skjedd?

Bruk av tolk
Alle som bor i Norge, har rett til lik tilgang på helse- og 
omsorgstjenester av god kvalitet. Dersom brukeren ikke behersker 
norsk, må vi tilrettelegge kommunikasjonen. Som yrkesutøver har du 
ansvar for å sørge for at brukeren har forstått det du har sagt. Det 
kan vi gjøre blant annet ved å bruke tolk. Tolken må kunne både 
norsk og språket til brukeren.

Det er viktig å bruke profesjonelle tolker. En tolk bør helst ha 
samme kjønn som brukeren. Vi bør heller ikke bruke familie-
medlemmer som tolk. De kan ønske å beskytte brukeren og 
oversetter derfor ikke alt som blir sagt. Å bruke barn som tolk, er 
forbudt ved norsk lov.

› gest = bruk av kroppen, 
særlig hendene

› gestikulere = den måten 
vi bruker hendene på når 
vi snakker

Les mer om kulturell 
kompetanse på side 124.

• Hvorfor tror du at Binh 
ikke har med seg det hun 
trenger?

• Hva ville du ha gjort i 
denne situasjonen?

?

• Hvorfor tror du at det er 
forbudt å bruke barn som 
tolk?

?
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KOMMUNIKASJON MED BRUKERE  
I KRISER OG SORG
Når vi er i en krise, er vi sårbare og kan trenge varme, omtanke og 
omsorg. Å være et medmenneske og vise at du bryr deg, er viktig 
når du kommuniserer med brukere i krise og sorg.

En krise er vanskelige opplevelser som vi alle møter i livet. Du mister 
for eksempel jobben. Da forsvinner tryggheten du har følt, og sorg, 
sinne, tomhet og meningsløshet overtar. En krise skjer ofte plutselig, 
og vi klarer ikke å mestre situasjonen slik vi vanligvis mestrer 
problemer og vanskeligheter. Følelsene overvelder oss, og vi vet ikke 
hvordan vi skal håndtere dem.

Som yrkesutøver vil du møte brukere som av ulike grunner er i 
krise. Da er de sårbare og kan trenge omtanke, støtte og et 
medmenneske å snakke med. Du kan også selv oppleve situasjoner 
på jobben som kan vekke sterke følelser, for eksempel i forbindelse 
med dødsfallet til et barn i barnehagen.

Å oppleve tunge stunder og kriser er normalt. Men som regel 
klarer vi å komme oss igjennom de vanskelige periodene og se lyst 
på livet igjen. Kanskje kan krisen og de vanskelige tidene gjøre at vi 
lærer noe nytt om oss selv? Vi utvikler oss og finner fram til evner og 
ressurser vi ikke visste at vi hadde. På den måten kan krisen bli et 
vendepunkt og gi oss en ny start og et nytt syn på livet.

› overvelde = gjøre sterkt 
inntrykk på, ta makten 
fra

› håndtere = arbeide med
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Ulike typer kriser
Vi skiller vanligvis mellom livskriser og traumatiske kriser:

• Livskriser handler om forandringer som de fleste av oss opplever 
i livet. Det kan være å flytte hjemmefra, å gifte seg og få barn, gå 
av med pensjon eller flytte til et sted der du ikke kjenner noen. 
Slike kriser opplever vi i overgangene i livet – når livet forandrer 
seg, og vi må finne nye måter å fungere på.

• Traumatiske kriser skyldes ytre hendelser. De er ikke knyttet til 
ulike faser i utviklingen, men er dramatiske hendelser som 
kommer plutselig og uventet. Mia, 42 år, oppdager en kul i brystet 
og får vite at hun har kreft. Per, 32 år, mister datteren sin på 5 år i 
en ulykke. Ismael, 16 år, faller i slalåmbakken og må sitte i 
rullestol resten av livet. Ran, brann, dødsfall, voldtekt og 
terrorhandlinger er andre eksempler på hva som kan føre til en 
krise. Å ikke kunne få barn kan også være en stor krise for mange.

Når vi er i en krise, kan vi reagere på mange måter. Følelsene kan 
være sterke og gå fra mild skuffelse til bunnløs sorg. Men ikke alle 
mennesker reagerer på samme måte på samme krise. Vi har ulik 
toleranse for å takle kriser. Alder, tidligere erfaringer og evne til å 
mestre vanskelige situasjoner har betydning for hvordan vi reagerer. 
Hva slags krise det handler om, er også avgjørende. Var for eksempel 
vårt eget eller andres liv i fare? Støtte fra familie og gode venner kan 
virke positivt på hvordan vi reagerer, og hvor langvarig krisen blir.

› traume = en vanskelig 
eller dramatisk situasjon 
som fører til fysiske eller 
psykiske skader

› traumatisk = det at en 
hendelse fører til fysisk 
og/eller følelsesmessig 
skade

› toleranse = her: evne til 
å tåle
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Krisefaser
Vi kan dele reaksjoner på kriser inn i ulike faser: 
sjokkfasen, reaksjonsfasen, reparasjonsfasen 
og nyorienteringsfasen. Fasene kan gå over i 
hverandre, og det er vanlig å bevege seg fram og 
tilbake i fasene.

Sjokkfasen kan vare fra noen sekunder til dager. 
Personen kan reagere med sjokk og vantro og 
som om alt er kaos inni seg. Noen gråter eller 
blir sinte. Andre blir apatiske, de føler seg 
numne eller virker helt rolige utad. Mange 
opplever en følelse av uvirkelighet, og at tida 
stopper opp. Oppmerksomheten er nedsatt, og 
det er vanskelig å forstå det dramatiske som har 
skjedd.

Reaksjonsfasen varer fra dager til flere uker. 
Personen begynner å ta inn over seg hva som 
har skjedd. Da kommer følelsene for fullt, som 
angst, sinne, fortvilelse eller gråt. Sorgen kan 
være stor. Personen kan også få ulike kroppslige 
reaksjoner, som søvnløshet, mageproblemer, 
trøtthet, uvelhet og hodepine.

Personen kan benekte det som har skjedd, eller 
prøve å finne en mening i det vonde. Noen vil i 

denne fasen lete etter noen å skylde på. Andre 
isolerer seg eller trekker seg inn i seg selv. Eller 
de blir svært avhengige av andre mennesker for 
å få støtte og nærhet.

Reparasjonsfasen. Nå blir hendelsen 
bearbeidet. Personen begynner å godta det som 
har hendt. Han kan se situasjonen i øynene og 
sette ord på det som har skjedd. Noen vil gjerne 
fortelle om og om igjen om situasjonen. Denne 
fasen kan ta lang tid.

I denne fasen kan personen trenge mye hjelp og 
støtte. Men det er viktig å ikke hjelpe for mye. 
Det kan føre til at personen blir passiv og ikke 
klarer å gjøre noe med sin egen situasjon.

Nyorienteringsfasen. Den verste 
krisereaksjonen er over, vi kan gå videre i livet, 
og begynne å se framover. Samvær med venner 
og fritidsaktiviteter kan tas opp igjen. Kanskje 
ser personen at krisen har ført til personlig 
vekst. Mange ting i livet som var viktig før, betyr 
ikke like mye lenger. Mange setter mer pris på 
de små ting i livet og å være sammen med 
familie og gode venner.

M
er om

› vantro = skepsis, tvil

› apatisk = følelsesløs, likegyldig, sløv

› nummen = lammet, følelsesløs
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Sorg
Sorg er en normal reaksjon på å miste noe eller noen som betyr 
mye for oss. Hva som fører til sorg, og hvor lenge sorgen varer, 
varierer. Det finnes heller ikke én riktig måte å sørge på.

Du kan oppleve sorg når du er i en krise og har mistet noe eller noen 
du er glad i. Sorg handler med andre ord om tap. Du kan for 
eksempel oppleve sorg og savn når en slektning eller venn dør. Å få 
en alvorlig sykdom kan føre til dyp fortvilelse og sorg. Men vi kan 
også føle sorg i andre situasjoner, for eksempel når vi ikke lenger 
mestrer noe vi greide før. Kanskje hadde du en drøm som du så fram 
til, men noe skjer, og drømmen dør.

Eksempel

Bjarne, 72 år, mistet kona si for noen uker siden. Han og kona var 
gift i 50 år, og nå sørger Bjarne dypt. Han har mistet en kjæreste og 
god venn. Nå må han leve resten av livet sitt alene. «Vi hadde så 
mange planer og drømmer framover. Vi skulle reise mer og planla 
også å kjøpe et sommerhus i Spania. Men nå er alle drømmene 
knust. Nå vet jeg ikke lenger hva jeg skal gjøre. Det er tungt.»

Reaksjoner på sorg
«Sorgen har mange ansikter», sies det ofte. Det betyr at det ikke 
finnes en riktig måte å sørge på. Noen gråter når noe tragisk skjer, 
men ikke alle reagerer slik. Andre kan for eksempel bli sinte og synes 
at livet er urettferdig. Mange kan føle en sterk ensomhet eller lengte 
etter det som er gått tapt. Noen vil gjerne snakke om det som har 
skjedd. Andre vil sørge alene.

Selv om en person ikke gråter eller viser sin sorg på annen måte, 
kan han likevel sørge dypt. Hvordan en person sørger, er nemlig 
avhengig av flere faktorer. Det kan være personlighet, livserfaring og 
hva slags tap han har opplevd. Hvordan vi vanligvis mestrer 
vanskeligheter, spiller også inn.

Hvor lenge varer sorgen?
Sorgprosessen tar tid. Hvor lang tid det tar, er vanskelig å si. Fasene i 
et sorgarbeid kan likne fasene i en krise. Men fasene kan variere fra 
person til person og også ha sammenheng med hva som er årsaken 

• Har du opplevd at en drøm 
dør? Hvis ja, hvordan 
reagerte du da?

• Bjarne forteller deg 
hvordan han har det når 
du møter ham på 
legekontoret der du 
jobber. Hvordan vil du 
møte ham? Hva vil du 
gjøre og si?   

?

• Har du opplevd et tap eller 
følt sorg? Hvordan 
reagerte du da?

?
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til sorgen. For noen kan sorgen gå over etter noen få uker. For andre 
kan sorgen vare i lang tid, kanskje i mange år.

Som yrkesutøver er det viktig å være tålmodig med brukere som 
opplever sorg. Ikke gi råd – folk reagerer forskjellig og må få 
bearbeide sorgen på sin egen måte.

Kommunikasjon med brukere i krise  
og sorg
Å møte en bruker som er i krise eller sorg, er tøft. Du trenger ikke 
alltid å gjøre eller si noe, men vær helt til stede, lytt til det 
personen sier, og vis at du bryr deg. Respekter følelsene og 
reaksjonene til brukeren, og tilpass deg hans ønsker og behov.

Det kan være vanskelig å møte mennesker i krise og sorg. Vi føler oss 
hjelpeløse og vet ikke hva vi skal si eller gjøre. Å oppleve en annens 
smerte og lidelse er vondt. Kanskje minner det oss om vår egen 
sårbarhet eller frykt.

Det finnes ingen fasit for hvordan du skal snakke med brukere i 
sorg eller krise. Den måten brukeren reagerer på, påvirker deg, og 
omvendt. Derfor må du observere brukeren, lytte etter det han sier, 
og se på kroppsspråket hans. Vær nær og helt til stede i situasjonen. 
Måten du ser på og snakker med brukeren, blikket ditt, smilet, 
omsorgen du gir, tida du bruker og et godt håndtrykk, betyr mye.
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Noen gode råd

• Vis at du bryr deg. Det kan være mange måter å være et 
medmenneske på. Noen føler seg bedre hvis de har en hånd å 
holde i. Men ikke alle liker berøring. Kanskje kan du vise omsorg 
for eksempel gjennom ulike former for praktisk hjelp? Du trenger 
likevel ikke alltid å gjøre noe. Det holder ofte å sette seg ned og 
lytte til hva personen forteller. Det kan være den beste måten å 
vise at du bryr deg.

• Lytt aktivt og vis empati. Empati betyr innlevelsesevne, evnen til 
å sette seg inn i hvordan andre har det. Lytt derfor aktivt til det 
han sier, og observer kroppsspråket hans. Hva forteller det om 
hvordan han har det?

• Bruk god tid. Det er ikke alltid lett å snakke om det som er 
vanskelig. Derfor må du bruke tid og være helt til stede. Du må 
tilpasse deg tempoet til brukeren, og ikke omvendt.

• Spør brukeren hva han ønsker. Folk i sorg opplever ofte at andre 
ikke nevner det som har skjedd. De vil skåne både personen i 
sorg og seg selv. Dermed snakker de om noe annet enn det 
personen tenker på hele tida. Du kan for eksempel si: «Jeg synes 
det er vanskelig å snakke om dette. Hva ønsker du?»

• Respekter ønskene til brukeren. «Er det noe du vil at jeg skal 
gjøre?» Dersom brukeren sier nei, må du respektere det. Ikke alle 
har behov for å prate om det som er vondt og vanskelig. De kan 
trenge en pause fra sorgen og kunne delta i sammenhenger der 
de kan fokusere på andre områder i livet, det som er friskt, 
hverdagslig og hyggelig.

• Godta følelsene til brukeren. Aksepter de følelsene han har, og 
den måten han sørger på. Kanskje hadde du selv reagert 
annerledes, men det må du holde for deg selv. Det viktigste er at 
du er til stede, bruker tid og hører på hva han sier. Det kan være 
tøft – sterke følelser kan føre til sterke følelser i deg selv. Be om 
hjelp og råd fra lederen din hvis du synes det er vanskelig.

Les mer om empati på  
side 73 og 116.

› skåne = å spare en 
person for noe vondt 
eller vanskelig, for 
eksempel ved ikke å si 
noe om det til ham eller 
henne
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BRUKERE MED HØRSELS- OG 
SYNSHEMNING
Hørselshemning
Hørselshemning betyr at personen helt eller delvis har mistet 
evnen til å høre og oppfatte lyder. Personen kan være tunghørt 
eller døv. Noen gode råd er å redusere bakgrunnsstøy, plassere 
deg vendt mot den du snakker med, ta hendene vekk fra munnen, 
snakke rolig og tydelig og bruke munnen mer enn vanlig.

Det er flere grader av hørselshemning – fra tunghørt til døv. Medfødt 
hørselshemning kan hemme språkutviklingen, det vil si at en som 
ikke hører ord, heller ikke lærer hvordan ordene skal uttales. Derfor 
bruker mange personer med hørselshemning tegnspråk når de 
snakker med hverandre. Mange er også flinke til å lese på munnen 
og til å «lese» kroppsspråk. Derfor betyr kroppsspråk og mimikk 
ekstra mye.

Å høre dårlig gjør det vanskelig å kommunisere med andre. Ord 
og lyder blir borte. Dermed blir det ikke lett å høre og oppfatte hva 
andre sier. Personen kan være redd for å bry andre, og spør for 
eksempel ikke dersom det er noe han ikke hører. Da kan det lett 
oppstå misforståelser.

En person med normal hørsel hører lyder som er langt borte. Han 
hører for eksempel brannbilen og ambulansen før han ser den. En 
slik fjernsans mangler en person med hørselshemning. Han hører for 
eksempel ikke telefon, brannalarm og dørklokker. Dermed mister 
han lett informasjon om det som skjer rundt ham.

• Hva er bakgrunnsstøy?
?

› mimikk = ansiktsuttrykk 
som stadig skifter
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Noen gode råd

• Reduser bakgrunnsstøy. Slå for eksempel av tv og radio.
• Plasser deg vendt mot den du snakker med. Pass på at du har 

lyset i ansiktet og ikke bak deg.
• Bruk god tid. Se på brukeren hele tida når du snakker til ham.
• Ta hendene vekk fra munnen når du snakker. Ikke tygg 

tyggegummi, spis, drikk eller røyk.
• Bruk korte setninger og enkelt språk. Ha tydelig ansiktsmimikk og 

kroppsspråk.
• Snakk rolig og tydelig. Bruk munnen mer enn vanlig. Da kan 

brukeren se hvordan du beveger tunga.
• Snakk med normal stemme. Ikke rop. Det kan gjøre det enda 

vanskeligere å forstå.
• Hvis brukeren hører bedre på det ene øret, så snakk mot dette 

øret.
• Skriv ned viktig informasjon. Gjenta informasjonen hvis det er 

nødvendig. Ikke bli irritert dersom brukeren ber deg gjenta flere 
ganger.

Eksempel

Birgit er 80 år og ny bruker på sykehjemmet. Da hun var 70 år, 
begynte hun å høre dårlig. I dag hører hun nesten ikke på høyre 
øre, men litt bedre på venstre øre. Birgit bruker høreapparat.

Kaja er helsefagarbeider, og i dag skal hun inn til Birgit for 
første gang. Når Kaja kommer inn, sitter Birgit i rullestolen og ser 
ut av vinduet. Kaja går bort til Birgit og tar henne på skulderen, slik 
at Birgit blir oppmerksom på henne. Kaja snur rullestolen slik at 
Birgit sitter med ryggen til vinduet og ser på henne. «Hei, jeg heter 
Kaja. Jeg skal hjelpe deg med kveldsstellet.»

Synshemning
Synshemning omfatter personer med manglende eller sterkt 
svekket syn. Å orientere seg er det største problemet. Rutiner og 
at ting, møbler og utstyr står på samme plass, er viktig for å 
mestre hverdagen.

Mange er svaksynte og har sterkt nedsatt syn. Personen kan likevel 
lese og skrive med riktige hjelpemidler. En som er blind, kan ha 
«gangsyn», men noen blinde ser ingenting.

• Hvorfor skal du ha lyset i 
ansiktet og ikke bak deg?

?

• Hva tenker du om det Kaja 
gjør i denne situasjonen?

?

› orientere seg = finne ut 
hvor en er
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En som er blind, lærer å bruke de andre sansene i større grad: 
hørsel, berøring og luktesans. Han hører på stemmen, kjenner på 
ansiktet og lukter for å kjenne igjen personer. Det største problemet 
for en som er blind, er å orientere seg – å finne fram for eksempel i 
en by eller i et rom.

Rutiner er viktig for de som er blinde eller har sterkt nedsatt syn. 
Det gjør det enklere å være selvstendig. Personen må for eksempel 
gå den samme veien til skolen, jobben og butikken. Ting må stå på 
sin faste plass hjemme, og det bør være færrest mulig hindringer i 
veien når de skal gå rundt i huset eller i leiligheten sin.

Noen gode råd
Som yrkesutøver er det flere ting du må ta hensyn til:

• En som er svaksynt, trenger godt lys for best å kunne utnytte det 
synet han har. Motlys er derimot ikke bra. Derfor bør brukeren ha 
lyset bak seg når dere snakker sammen.

• Bank alltid på døra før du går inn i et rom og sier hvem du er.
• Ikke flytt på ting i rommet eller boligen uten å si fra. Sett heller ikke 

fra deg noe i rommet eller boligen som brukeren kan snuble i.
• Informer om hva du gjør, og når du gjør det. Vær presis når du 

forteller hvor forskjellige ting er. Ikke bruk ord som «her» og 
«der». Si heller «ved siden av …», «under …», «til høyre for …» osv.

• Du er apotektekniker og 
møter Jon, en kunde på 75 
år, som er svaksynt. Dere 
har endret på hylle-
plasseringene i apoteket. 
Hvordan vil du hjelpe Jon 
med å orientere seg? 
Forklar og begrunn.

• Maria er to år. Hun er 
blind og skal begynne i 
barnehagen der du 
jobber. Hvordan skal du 
lære Maria navnene på alt 
som omgir henne?

?
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PERSONER MED 
UTVIKLINGSHEMNING
Graden av utviklingshemning avgjør hvor god språkevne 
brukeren har. Bli godt kjent med ham, tilpass deg tempoet til 
brukeren, og sørg for at han har forstått. Bruk et enkelt språk og 
ikke gi for mye informasjon om gangen. Bruk samme stemme 
som du bruker til andre.

Hvor godt personen forstår og kan uttrykke seg, er avhengig av 
graden av utviklingshemning. Dermed er det store forskjeller mellom 
ulike personer. Noen kan lese og skrive. Andre har ikke verbalt språk 
i det hele tatt.

Personer med utviklingshemning kan ha problemer med å motta 
mye muntlig informasjon om gangen. De kan også bruke litt lengre 
tid på å motta, bearbeide og reagere på informasjon.

Mange har problemer med motorikk. De kan ha ufrivillige 
bevegelser og dårlig koordinasjon. Derfor kan de reagere seinere enn 
personer uten utviklingshemning. Det gjør det vanskelig å uttrykke 
seg og å tolke hva andre sier.

› motorikk = bevegelse

› ufrivillige bevegelser = 
bevegelser som oppstår 
ukontrollert og som 
personen ikke kan styre

› koordinasjon = 
samspillet mellom 
sanser, nerver og 
muskler i bevegelser. Vi 
må blant annet kunne 
koordinere hender og 
føtter for at vi skal kunne 
gå på ski, danse eller 
kjøre bil
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Noen gode råd:

• Bli kjent med brukerne. Brukerne har alt fra moderat til alvorlig 
grad av utviklingshemning. Det påvirker den evnen de har til å 
kommunisere. Derfor må du ha god kunnskap om den enkelte 
bruker og tilpasse kommunikasjonen til hver enkelt.

• Snakk direkte til brukeren. Ikke snakk med unge og eldre brukere 
som om de var barn. Bruk den samme stemmen som du gjør til 
andre brukere i samme aldersgruppe.

• Snakk rolig og tydelig og bruk et enkelt språk uten for mange ord. 
Del opp det du sier, og sjekk at brukeren har fått med seg og 
forstått det du har sagt.

Eksempel

Anne skal hjelpe Petter med å ta på seg sokker og sko. Hun vil at 
Petter skal gjøre mest mulig selv, men han trenger å få vite hva 
han skal gjøre. Derfor er hun rolig. Hun bruker god tid og gir ham 
korte beskjeder: «Ta på deg sokkene.» «Finn skoene.» «Ta på 
skoene.» «Knyt skolissene.» Hun oppmuntrer ham underveis og 
gir ham hjelp dersom han trenger det, for eksempel med 
skolissene. Hun roser ham når han får det til.

• Vær konkret og ikke bruk ironi. Det kan være enklere å forstå det 
du sier, hvis du samtidig bruker bilder, gjenstander eller tegn. 
Ikke bruk ironi. Det kan være vanskelig å forstå.

• Kroppsspråk og ord må passe sammen. Du må være bevisst 
hvordan kroppsspråket ditt er. Det er viktig at du ikke 
dobbeltkommuniserer. Når du forteller noe positivt til brukeren, 
så vis samtidig med ansiktet, stemmen og kroppsholdningen at 
du mener det du sier.

• Bruk god tid. Mange brukere med utviklingshemning kan trenge 
god tid til å svare. Derfor må du tilpasse deg tempoet og rytmen 
til brukeren.

• Hvordan tar Anne hensyn 
til Petter i måten hun 
kommuniserer på?

?
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HOVEDPUNKTER

Hva er kommunikasjon og 
samhandling?
• Kommunikasjon betyr å gjøre felles. 

Vi ønsker å formidle noe og forstå 
og bli forstått. Å bli forstått gir oss 
en følelse av å bli tatt på alvor. På 
den måten kan kommunikasjon 
skape trivsel, trygghet og tillit.

• Samhandling er å være sammen om 
noe. Dere snakker og lytter eller 
gjøre noe sammen. Da er også 
relasjonen mellom oss viktig.

Ulike former for kommunikasjon
• Verbal kommunikasjon handler om 

det vi uttrykker med ord, muntlig 
eller skriftlig. I yrket ditt er det 
viktig å tilpasse språket til den du 
snakker med.

• Ikke-verbal kommunikasjon eller 
kroppsspråk handler om det vi 
forteller med kroppen. Det kan være 
med blikket, stemmen, 
ansiktsuttrykket, hendene og 
kroppsholdningen. Kroppsspråket 
er mer ekte og spontant enn det 
verbale språket. Andre kan derfor 
«lese» hva vi egentlig føler og 

mener bare ved å se hva kroppen 
vår uttrykker.

• Dobbeltkommunikasjon er at vi sier 
én ting med ord og noe annet med 
kroppen. Når du skal jobbe med 
mennesker, bør du unngå å 
kommunisere på denne måten.

• Avstanden vi har til den vi snakker 
med, forteller hva slags forbindelse 
vi har til hverandre. Vær bevisst 
hvordan brukeren reagerer når du 
kommer for nær.

• Å lytte aktivt er viktig for å skape 
god kommunikasjon. Du tolker det 
brukeren sier med ord og 
kroppsspråk. Hva mener han med 
budskapet sitt?

Fra barn til voksen
• For å kunne kommunisere godt med 

barn og unge i ulike aldrer må du ha 
kunnskaper om hvordan språk-
utviklingen normalt skjer.

Kommunikasjon med barn, unge 
og voksne
• Du må tilpasse kommunikasjonen 

til det utviklingstrinnet barnet er 
på. Bruk et enkelt språk, vær 
konkret, ta i bruk barnets 
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nysgjerrighet og anerkjenn de 
følelsene barnet har.

• I ungdommen blir evnen til kritisk 
tenkning utviklet. Ta ungdom på 
alvor og lytt til det de har å si.

• Eldre personer kan ha problemer 
med hørsel eller hukommelse. Det 
kan gjøre kommunikasjonen 
vanskeligere. Prøv deg fram og 
tilpass kommunikasjonen til hver 
enkelt.

Kommunikasjon med brukere fra 
ulike kulturer
• Å ha forskjellig språk og kultur 

påvirker kommunikasjon og 
samhandling. Når vi ikke kan et 
språk godt nok, kan det det ofte 
oppstå misforståelser. Tilpass 
derfor språket til hver enkelt bruker. 
Tenk særlig på kroppsspråk, 
høflighet og på de ordene du 
bruker.

Kommunikasjon med brukere i 
krise og sorg
• Å møte en bruker som er i krise eller 

sorg, er tøft. Du trenger ikke alltid å 
gjøre eller si noe, men vær helt til 
stede, lytt til det personen sier, og 
vis at du bryr deg. Respekter 

følelsene og reaksjonene til 
brukeren, og tilpass deg hans 
ønsker og behov.

Brukere med hørsels- og 
synshemning
• Hørselshemning betyr at personen 

helt eller delvis har mistet evnen til 
å høre og oppfatte lyder. Noen gode 
råd er å redusere bakgrunnsstøy, 
plassere deg vendt mot den du 
snakker med, ta hendene vekk fra 
munnen, snakke rolig og tydelig og 
bruke munnen mer enn vanlig.

• Synshemning omfatter personer 
med varig eller svekket syn. Å 
orientere seg er det største 
problemet. Noen gode råd er å ha 
godt lys, men ikke motlys. Fortell 
hvem du er, og informer om hva du 
gjør og når du gjør det. Ikke flytt på 
ting.

Personer med 
utviklingshemning
• Graden av utviklingshemning avgjør 

hvor god språkevne brukeren har. 
Bli godt kjent med ham, tilpass deg 
tempoet hans og sørg for at han har 
forstått.
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 1  Hva betyr ordet kommunikasjon?

 2  Når er kommunikasjonen god?

 3  Hva er enveiskommunikasjon? Hva er bra 
og mindre bra med denne formen for 
kommunikasjon?

 4  Hva er toveiskommunikasjon? Hva er bra 
og mindre bra med denne formen for 
kommunikasjon?

 5  Hva er verbal kommunikasjon?

 6  Hva er ikke-verbal kommunikasjon eller 
kroppsspråk?

 7  Hva er dobbeltkommunikasjon? Hvorfor 
bør du som yrkesutøver unngå 
dobbeltkommunikasjon?

 8  Hva mener vi med aktiv lytting?

 9  Hva betyr det at vi har felles 
referanserammer?

 10  Hva mente Erik H. Erikson med 
utviklingskriser?

 11  Hvor mange faser mente Erikson at vi 
utviklet oss i? Hvilke?

 12  Hva er det typiske for spedbarnsalderen 
og småbarnsalderen?

 13  Hva er typisk for ungdomstida?

 14  Hva er en livskrise? Gi eksempler.

 15  Hva er en traumatisk krise? Gi eksempler.

 16  Hva er sorg?

 17  Hva kan være vanskelig for brukere som 
snakker norsk dårlig?

 18  Hva er vanskelig for en person med 
hørselshemning?

 19  Hva må du tenke over når du 
kommuniserer med en person som har en 
synshemning?

KAN?

 1  Gi eksempler på hvordan kroppsspråket 
bør være i møte med pasienter og 
brukere. Del tankene med en medelev.

 2  Snakk sammen to og to. Kan du snakke 
på samme måte med alle eldre 
mennesker? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 3  Hvorfor bør du ikke dobbeltkommunisere 
når du snakker med barn?

 4  Hva menes med støy i kommunikasjonen? 
Gi eksempler.

 5  Diskuter med en medelev. Du skal ta 
blodprøve av Pia, 2 år. Hva vil du legge 
vekt på når du kommuniserer med henne, 
og hvorfor?

 6  Snakk sammen om hva som kjennetegner 
en god lytter. Gi hverandre eksempler 
som viser hvor godt det er å bli lyttet til.

 7  Tenk at du er barne- og ungdomsarbeider 
og jobber i en barnehage. Mats, 5 år, har 
falt og fått et stygt sår på kneet og på 
albuen. Det gjør vondt, og han gråter og 
er redd. Hvordan skal du møte og 
kommunisere med ham? Diskuter to og 
to, og noter stikkord. 

 8  Les eksemplet på side 42 sammen med 
en medelev. Hva kunne du ha gjort for at 
Binh og moren skulle ha oppfattet 
beskjeden som du ga?

SNAKKE
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 9  Diskuter i klassen om det er lett eller 
vanskelig å bli mer bevisst på seg selv 
når dere kommuniserer. Gi hverandre 
gode tips til hvordan dere kan bli stadig 
bedre i møte med andre.

 10  Når foreldre eller pårørende klager over 
tilbudene i helse- og oppvekstsektoren, 
handler det ofte om dårlig 
kommunikasjon. Diskuter hvorfor 
kommunikasjonen kan fungere dårlig 

eller til og med bryte sammen. Hva kan 
dere gjøre for å unngå at vi misforstår 
hverandre?

 11  Blinde barn ser ikke lekene og har 
dermed ikke den naturlige 
nysgjerrigheten som synet av en lekebil 
fører til. Hvordan vil du hjelpe et barn 
med synshemning til å bli nysgjerrig, slik 
at hun selv kjenner på lysten til å utvikle 
seg?

SNAKKE

 1  Forklar hva vi mener med kroppsspråk. 
Hvorfor må du tenke på hvordan stemmen 
din er, hvordan du står, og blikket ditt, 
når du kommuniserer med en bruker?

 2  Verbal kommunikasjon. Hvorfor er det 
viktig å tenke igjennom hvilke ord du 
bruker i det yrket du vil velge? Gi 
eksempler.

 3  Gå sammen tre og tre. Én elev er ener, en 
er toer og en er treer. Bytt på rollene.
a Eneren forteller en historie uten å 

bruke kroppsspråk.
b Toeren forteller historien en gang til. 

Bruk kroppsspråk for å understreke 
det du sier.

c Treeren ser på og skriver ned det  
som skjer.

d Diskuter forskjellene dere la merke til.

 4  Beskriv hvordan du kan ta utgangspunkt i 
barns nysgjerrighet når du skal 
kommunisere med dem, for eksempel på 
legekontoret, tannlegekontoret eller hos 
fotterapeuten.

 5  Skriv en historie om hvordan du som 
yrkesutøver bør kommunisere med 
brukere som har en hørsels- eller 
synshemning.

 6  Beskriv hva som kan være utfordrende 
med å kommunisere med mennesker fra 
andre kulturer. Forklar også hva du kan 
gjøre for å sikre at alle brukere skal forstå 
hva du mener.

 7  Forklar kort om Eriksons åtte aldrer, og 
hva som er typisk for hver alder. Drøft 
hvorfor dette er nyttig kunnskap når du 
skal tilpasse kommunikasjonen din til 
ulike brukere. Gi eksempler fra de 
forskjellige yrkene.

 8  Skriv en tekst der du viser at din måte å 
kommunisere på, betyr noe for andre. Ta 
utgangspunkt i ett av yrkene du kan 
utdanne deg til i helse- og oppvekst-
sektoren.

SKRIVE
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 1  Lag et tankekart over kapitlet. Skriv 
Kommunikasjon og samhandling i midten 
og lag punkter og underpunkter ut fra 
dette. Fyll ut og sammenlikn med 
sidemannen. Klassen lager til sist et 
felles tankekart.

 2  Ta bilder med mobilen som kan illustrere 
god eller dårlig kommunikasjon. Husk å 
forklare hva du skal bruke bildene til, når 
du spør om lov til å fotografere. Vis 
bildene for klassen. Bruk bildene når dere 
diskuterer hva som er hva god og dårlig 
kommunikasjon.

 3  Lag spørsmål til et intervju der målet er å 
finne ut hvor viktig god kommunikasjon 
er for hvordan brukeren opplever 
tilbudet. Få spørsmålene godkjent av 
læreren. Dra til en barnehage, et 
omsorgstilbud for eldre eller en 
hudpleiesalong. Diskuter i klassen 
svarene dere får. Deretter lager klassen i 
fellesskap en huskeliste for god 
kommunikasjon.

 4  Rollespill. Gå i grupper på 3–5 elever. 
Tenk på en vanskelig situasjon der en 
pårørende eller kunde klager på det 
tilbudet dere gir. Lag et rollespill der dere 

får med ulike typer kommunikasjon. 
Gruppene bestemmer selv hva klagen 
handler om. Vis rollespillene for klassen. 
Diskuter hva som var bra, og vurder hva 
som kunne vært bedre.

 5  Jobb sammen to og to. Mål opp hvilken 
avstand dere opplever som naturlig 
dersom en av dere
a er barne- og ungdomsarbeider, og den 

andre spiller forelder til et barn du 
jobber med

b eier et større spa, og den andre er en 
som har tenkt å søke sommerjobb der

c er en klassekamerat som du ikke har 
sett på 10 år, og den andre spiller seg 
selv

d er en bestevenn, og den andre er seg 
selv

Diskuter etterpå hva dere kommer fram 
til.

 6  Lag quiz. Jobb sammen to og to. Bruk 
papp og klipp til 20 kort som er ca. 3 x 5 
cm store. På den ene siden av hvert kort 
skriver dere et spørsmål fra kapitlet. På 
den andre siden skriver dere svaret. Sørg 
for at alle temaer i kapitlet blir dekket. 

GJØRE

 9  I dag er du på hjemmebesøk hos Roger, 
85 år. Du vet at han nettopp har mistet 
datteren sin. Hun døde av kreft for en uke 
siden.
a Beskriv hva slags krise Roger antakelig 

er i, og hva som kjennetegner slike 
kriser.

b Hva må du tenke på når du er hos 
Roger for første gang etter at datteren 
døde?

c Hvilke behov kan Roger ha i denne 
situasjonen?

d Skal du nevne det som har skjedd, 
eller ikke? Begrunn svaret.

e Hvordan kan du best kommunisere 
med ham?

SKRIVE
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PÅ TVERS
1 Hvorfor er kulturell kompetanse viktig når du skal kommunisere 

med brukere fra andre kulturer?

2 Pedagogisk leder i barnehagen ber deg forberede et innlegg 
som skal starte en felles diskusjon blant personalet. Temaet er: 
Å forebygge smitte. Gjør greie for hvilke kommunikasjonsformer 
du vil bruke, og hvorfor.

TILBAKE TIL START
1 Skriv et sammendrag av kapitlet. Legg vekt på hva du har lært. 

Få fram hvordan du vil bruke denne innsikten når du skal jobbe 
med mennesker i framtida.

2 Lag en oversikt over hvilke nye fagbegreper du har lært i dette 
kapitlet. Forklar hvert av dem med egne ord, gjerne til en 
medelev.

Sett dere deretter sammen med et annet 
elevpar. Parene stiller hverandre 
spørsmål annenhver gang. Noter poeng 
for hvert svar som er riktig. Sammenlikn 
til slutt poengsummene med de andre 
elevparene i klassen. Hvem vant? Var det 
forskjell på vanskelighetsgraden i 
spørsmålene til de forskjellige 
elevparene?

 7  Spill et rollespill to og to. På apoteket der 
du jobber, skal du forklare en flerkulturell 
om hvordan et legemiddel eller et utstyr 
skal brukes. Brukeren kan ikke særlig 
mye norsk. Hva må du tenke på, og 
hvordan går du fram? Diskuter 
situasjonen i klassen etterpå.

 8  Gå sammen to og to i et rollespill. Én av 
dere spiller en ansatt i ett av yrkene 
innenfor helse- og oppvekstsektoren. Den 
andre er bruker av tjenesten. Brukeren 
kan enten være et barn, en ungdom, en 
som kan dårlig norsk, en eldre person 
med hørselshemning eller en annen dere 
blir enige om. Den ansatte skal med ord 
forklare noe til brukeren, for eksempel 
om en aktivitet han eller hun skal delta i.
a Start øvelsen som en enveis-

kommunikasjon. Hva skjer med 
brukeren?

b Gjør samme øvelse, men da som 
toveiskommunikasjon. Hva skjer i 
denne situasjonen?

c Diskuter de forskjellene dere finner.

GJØRE


