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Jara er aktivitør. Han og Ida, som er lærling, er i ferd med å planlegge 
neste ukes aktiviteter for torsdagsgruppa på dagsenteret. Det er ei 
gruppe på åtte personer med demens, og Ida har truffet dem flere 
ganger. «Kanskje du vil ta hovedansvaret for planleggingen, Ida?» spør 
han. Oi, det var nesten litt skummelt, synes Ida. «Det er så mye å tenke 
på – hva om det blir helt feil? Men ja, jeg lager gjerne en plan, bare du 
ser over den etterpå. Jeg er redd for at jeg skal gjøre det for vanskelig 
for deltakerne, at de ikke skal mestre det jeg legger opp til.»

Eksempel

 I dette kapitlet skal du lære
• hvordan aktiviteter kan bidra til mestring, utvikling 

og god helse
• hva mestring betyr for selvfølelsen
• hvilken sammenheng det er mellom mestring, 

utvikling og god helse
• hvilke hensyn du må ta når du skal tilpasse 

aktiviteter til ulike brukere
• å jobbe systematisk med å planlegge, gjennomføre 

og vurdere aktiviteter for ulike brukere
• å gi eksempler på aktiviteter som kan bidra til 

mestring, utvikling og god helse

Fra læreplanen
Eleven skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere 
aktiviteter som bidrar til mestring, utvikling og god 
helse.

H3

Arbeid med 
aktiviteter3

› mestring = det å 
beherske noe, 
greie, takle 
utfordringer, ha 
kontroll

1 Hva kan du fra før?
a Hvorfor er det viktig å være aktiv?
b Tenk på noe du liker å gjøre. Hva er det som gjør at du liker det? 

Hvilke følelser vekker aktiviteten i deg?
c Hvorfor tror du Ida er så opptatt av at deltakerne skal mestre de 

aktivitetene hun legger opp til?
d Ida gruer seg for planleggingen. Hva er det hun må tenke på?

2 Å mestre en utfordring
Tenk på en gang du opplevde å mestre noe du ikke var sikker på 
om du kunne greie. Hva tenkte og følte du da du greide det? 
Hvordan påvirket det selvtilliten din?

3 Hva kan du lære av dette kapitlet?
Bla gjennom kapitlet to og to, les overskrifter og se på bildene.
a Hva tror dere at dere vil lære av å jobbe med dette kapitlet? 

Skriv ned fem setninger.
b Hva kan dere om dette temaet allerede?

4 Hvilke ord hører sammen? Sett strek mellom de ordene.

mental trening gå tur
fysisk aktivitet indre drivkraft
kulturell aktivitet å bry seg om
sosial aktivitet løse kryssord
motivasjon opplevelelsen av å greie noe, ha kontroll
omsorg konsert

mestring kaffeselskap
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Brukermedvirkning
Som fagarbeider skal du alltid legge til rette for og ivareta retten til 
brukermedvirkning. Det gjelder også når du skal planlegge og 
gjennomføre aktiviteter. I samarbeid med brukeren må du kunne 
vurdere forutsetningene hans og ut fra det foreslå aktiviteter som 
passer. Med forutsetninger tenker vi for eksempel på interesser, 
erfaringer, ressurser og fysisk og psykisk funksjonsevne.

Les mer om 
brukermedvirkning i kapittel 
2 i boka Yrkesliv.

Les mer om kommunikasjon 
i kapittel 1, om relasjons
ferdigheter i kapittel 2 og om 
omsorg i kapittel 3 i boka 
Kommunikasjon.

BETYDNINGEN AV AKTIVITET
Alle mennesker trenger å bruke seg selv. De trenger å være aktive på 
måter som gjør at de får gode opplevelser og får brukt ressursene 
sine, lære og utvikle seg. Å være aktiv er nødvendig for å dekke de 
grunnleggende behovene. Det gir mening til livet, er bra for både den 
psykiske og fysiske helsa og er nødvendig for å kunne utvikle seg – 
forutsatt at aktivitetene passer for hver enkelt.

I dette kapitlet skal vi se nærmere på hva som kan være gode 
aktiviteter, og på hvordan du systematisk kan planlegge, 
gjennomføre og vurdere aktiviteter som passer for en enkelt eller for 
en gruppe brukere.

Noen trenger hjelp til å være aktive. Som yrkesutøver i helse- og 
oppvekstsektoren vil du møte brukere der du må legge til rette for 
både fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige aktiviteter. Du 

vil møte brukere som trenger hjelp til hverdagslivets 
aktiviteter, som for eksempel å vaske seg, kle på seg og 
spise. Andre brukere igjen kan trenge hjelp til å gjennomføre 
nødvendige endringer i livssituasjonen sin. Det kan for 
eksempel dreie seg om å trene seg opp etter sykdom eller 
skade, hjelp til å etablere og ta vare på vennskap eller hjelp 
til å bli mer fysisk aktive og legge om kosten for å gå ned i 
vekt.

Når bidrar aktiviteter til utvikling, 
mestring og god helse?
Hva betyr det når vi sier at aktiviteter skal bidra til mestring, 
utvikling og god helse? For å kunne svare på det må du forstå 

hva mestring er, hva utvikling er og hva god helse er.
Vi skal se nærmere på hva utvikling er, hva mestring er, hvordan 

aktiviteter kan bidra til det, og hvordan du kan motivere brukere til å 
delta i aktiviteter. Deretter skal du få lære om en modell du kan 
bruke som verktøy for å jobbe systematisk med å planlegge, 
gjennomføre og vurdere aktiviteter. Til slutt i dette kapitlet gir vi 
eksempler på aktiviteter du kan legge til rette for. Men aller først litt 
om noen forutsetninger du må legge til grunn når du som yrkesutøver 
skal planlegge og gjennomføre aktiviteter for en eller flere brukere: 
brukermedvirkning, omsorg og forholdet mellom deg og brukeren og 
om og hvordan du kan samarbeide med andre yrkesgrupper i et 
tverrfaglig samarbeid.

Les mer om grunnleggende 
behov og psykisk og fysisk 
helse i kapittel 2.

• Hvilke aktiviteter gjør 
hverdagen din 
meningsfull?

• Er det mulig å utvikle seg 
uten å være aktiv fysisk, 
psykisk eller sosialt? 
Hvordan?

?

Les mer om hva som 
fremmer psykisk og fysisk 
helse i kapittel 2.

• Hvilke aktiviteter kan 
fremme psykisk helse?

• Hvilke aktiviteter kan 
fremme fysisk helse?

?

Omsorg og relasjoner
En forutsetning for brukermedvirkning er at 
brukeren har tillit til deg og opplever at du bryr 
deg om ham. Først da vil han være åpen mot 
deg om hvordan han har det, hva han 
interesserer seg for, og hva han ønsker og 
trenger. Dette handler også om at du må kunne 
kommunisere med brukeren ut fra hans 
forutsetninger og utviklingsnivå.

Den danske filosofen Kierkegaards berømte 
dikt om hjelpekunst starter slik:

Tverrfaglig samarbeid
Det er ikke bare brukeren du kan eller bør 
samarbeide med. Ofte er det flere yrkesgrupper 
som samarbeider med brukeren og med 
hverandre for å gi et best mulig tilbud. I en 
barnehage vil du alltid samarbeide med 
barnehagelæreren, og noen ganger med for 
eksempel

• en spesialpedagog når du skal tilrette-
legge aktiviteter for barn med utfordrin-
ger knyttet til utvikling, språk eller det å 
leke med andre barn

• en fysioterapeut når du skal tilrette-
legge aktiviteter for barn med utfordrin-
ger knyttet til motorisk utvikling og 
 ferdigheter

På en helseinstitusjon vil du for eksempel 
samarbeide med

• sykepleiere, vernepleiere og leger for å 
tilpasse aktiviteter til helsetilstand, 
sykdommer og behandling

• en fysioterapeut om trening

• en ergoterapeut for å tilrettelegge omgi-
velsene og finne gode hjelpemidler til 
brukere som trenger det

Om
sorg, relasjoner og tverrfaglig sam

arbeid

Les mer om tverrfaglig samarbeid i kapittel 8 i boka 
Yrkesliv.

Hvis det i sannhet skal lykkes
å føre et menneske hen til et bestemt sted,
må man først og fremst passe på å finne ham der
hvor han er,
og begynne der.

• Hva har dette med 
omsorg og 
relasjoner å gjøre?
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Lindy er helsefagarbeider og er nesten ferdig med høyere 
yrkesfaglig utdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid. Nå er 
det bare muntlig eksamen som gjenstår. Hun har lest mye og 
jobbet med oppgaver, og i siste del av utdanningen har klassen 
trent mye på ferdigheter i profesjonell kommunikasjon. Dette sier 
hun om utdanningen: «Det har vært to krevende år med jobb og 
studier. Men jeg har lært mye, veldig mye! Det hadde jeg forventet 
også, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle lære så mye om meg 
selv! Jeg er mer oppmerksom på hvordan jeg virker på andre, og 
tror jeg er blitt flinkere til å lytte også.»

Lindy jobber i hjemmesykepleien ved siden av studiene. Der 
jobber de blant annet med hverdagsmestring. Det betyr at de 
legger vekt på å hjelpe pasientene med det pasientene selv synes 
er viktig i hverdagen. Pleierne spør blant annet pasientene: 
«Hvilke aktiviteter er det viktig for deg å greie?» En av pasientene 
er Freddy. Han har hatt slag og må blant annet trene på å gå og 
stå. Greier han det, er det mye annet han kan greie uten hjelp, for 
eksempel å lage seg mat, stelle seg og gå på WC.

Selv var Freddy ikke så interessert i å trene, og han var ofte i 
dårlig humør. Lindy snakket med ham og forsto at han var opptatt 
av å kunne beholde hunden sin. Men da måtte han greie å gå tur 
med den. Lindy har lagt merke til at Freddy er mer motivert til å 
trene nå når han tenker på turer med hunden. Han greier stadig 
flere skritt for hver dag og virker oftere i bedre humør.

Eksemplene over viser fagarbeidere 
som legger til rette for ulike 
aktiviteter på forskjellige 
arbeidsplasser. Ingen av 
aktivitetene skjer tilfeldig. De er 
nøye planlagt ut fra hensikten med 
aktiviteten, og de er tilpasset de 
enkelte brukernes alder og 
funksjonsnivå. Samtidig er 
fagarbeiderne bevisste på hvordan 
de kan motivere brukerne, for 
eksempel ved å informere, rose og 
oppmuntre dem. De er opptatt av 
brukermedvirkning.

Eksempel

• Hva har bidratt til denne 
utviklingen hos Lindy?

?

Eksempel

• Hva har skjedd med 
Freddy? Har han utviklet 
seg? Begrunn.

?

UTVIKLING
Å bidra til utvikling er å legge til rette for at «noe» skal kunne 
vokse og gro. En plante trenger næring, vann og lys. Et barn 
trenger i tillegg både kjærlighet, omsorg og utfordringer.

Hva er utvikling?
Utvikling handler om at noe eller noen forandrer seg. Når vi 
snakker om mennesker, tenker vi ofte at utvikling handler om å 
forandre seg i positiv retning. Utvikling skjer gjennom modning 
og læring. Faget utviklingspsykologi beskriver nettopp dette  
– hvordan mennesker utvikler seg gjennom livet.

Fra vi er født og utover i barndom og ungdomstid, skjer det både en 
fysisk og psykisk modning som gjør oss i stand til å lære det vi 
trenger for å takle livet. I barndom og ungdomstid spiller modningen 
en stor rolle. Læring og modning må skje i takt:
• Et spedbarn kan for eksempel ikke lære å gå før kroppen er i 

stand til å holde seg oppreist.
• En seksåring kan lære å sykle, men kan ikke sykle trygt i trafikken 

fordi hjernen er ikke moden nok til å vurdere trafikkbildet.
• Først i 25-årsalderen er hjernen utviklet nok til å forstå 

konsekvenser, følgene, av handlinger fullt ut.
• I voksen alder dreier utvikling seg ofte om å lære noe nytt og om å 

forstå seg selv og andre i lys av det.

Paul jobber i en barnehage. Hver morgen har de samlingsstund. 
Barna er ivrige og har mye å fortelle. De trener på å rekke opp 
hånda, vente på tur og å lytte til hva de andre forteller.

Hirut jobber på et eldresenter. To dager i uka har hun ansvar for 
treningsgruppa. De trener kondisjon, styrke og balanse. Hirut 
synes det er utfordrende, men morsomt å lage et program med 
øvelser som alle kan være med på og få noe ut av. Det beste er når 
deltakerne forteller henne at de er blitt i mye bedre form etter å ha 
deltatt i noen uker. Og at de i tillegg forteller at humøret blir bedre 
av å trene.

Eksempel

• Har samlingsstunden 
betydning for barnas 
utvikling? Hvordan?

?

Eksempel

• Snakk med en medelev: 
Hvordan påvirker fysisk 
aktivitet den psykiske og 
fysiske helsa?

?
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Hvorfor er mestring viktig?
Hver gang du opplever mestring, lærer du noe om dine egne 
ressurser. Du erfarer at du får til noe.

Mestring styrker deg i troen på at du kan greie andre oppgaver også, 
du får tro på deg selv, selvfølelsen din styrkes. Og når du – og andre 
– tror på deg, er det lettere å få til ting også.

Det motsatte kan skje dersom du stadig opplever at du ikke 
mestrer oppgaver eller situasjoner som andre eller du selv forventer 
at du skal mestre. Du mister troen på deg selv. Du tør kanskje ikke 
prøve på nye ting engang.

Liam er lærling i Vestlia barnehage. Han liker jobben, og særlig å 
være med i gruppa for skolestarterne. Han har lagt merke til at 
Filip er interessert i bokstaver, og tenker at han sikkert har lyst til å 
lære å lese. Han finner fram en bok for å lese sammen med Filip. 
«Hvilken bokstav er det?» spør han. «Det vet jeg, det er F», svarer 
Filip glad, «det er min bokstav.»

Liam fortsetter med neste bokstav og prøver å få Filip til å sette 
sammen bokstavene til ord. Det går ikke så greit. Filip kan ikke alle 
bokstavene, og selv om Liam forteller ham hva bokstavene heter, 
får han ikke til å sette sammen ord. Til slutt blir Filip lei. «Jeg vil 
ikke lese!» sier han og løper av gårde. Neste gang Liam spør om de 
skal lese bok, er ikke Filip interessert.

Det hjelper lite å legge til rette for gode aktiviteter dersom brukeren 
ikke ønsker å delta.

Av ulike grunner skjønner ikke alle at de trenger å være aktive, at 
det faktisk kan bidra til at de får det bedre. Andre kan miste motet 
når de forstår at det krever mye av dem. Derfor må du ha kunnskap 
om hvordan du kan oppmuntre andre til å komme videre. Da snakker 
vi om motivasjon.

• Hvilke følelser får du når 
du opplever at du ikke 
mestrer en situasjon eller 
en oppgave?

?

Eksempel

• Hvorfor tror du Filip ikke 
vil lese sammen med 
Liam?

• Kunne Liam ha gjort noe 
annerledes? Hvordan?

?

• Tenk på deg selv, hva skal 
til for at du skal ha lyst til 
å gjøre noe, for eksempel 
å gjøre lekser? Til å spise 
sunt og trene? For å svare 
på det må vi vite hva som 
får oss til å gjøre noe, hva 
som driver oss.

?

MESTRING
Mestring er et nøkkelord når du skal legge til rette for aktiviteter 
som bidrar til utvikling og god helse.

Hva er mestring?
Å mestre noe er det samme som å greie noe eller å beherske en 
situasjon. Du kan for eksempel greie å spille et instrument, løse 
en gåte eller lære å sy eller snekre. Du kan oppleve situasjoner 
som du synes er vanskelige eller skumle, men erfare at du 
behersker dem.

Du er på vei hjem, det er kveld og mørkt. Da ser du to personer 
som står ved en mann som ligger på bakken. Mannen på bakken 
blør fra et sår i hodet. Ingen gjør noe. Du har mest lyst til å gå 
videre, ikke bli innblandet i noe, men stopper og spør hva som har 
skjedd. Det virker som om de to som står der, er både fulle og 
redde, og du får ikke kontakt med mannen på bakken. Enden på 
det hele er at du får tak i ambulanse, og får kameratene til mannen 
på bakken til å vente sammen med deg til ambulansen kommer. 
Du behersker situasjonen.

Skal aktiviteter kunne bidra til mestring, utvikling og god helse, må 
de være interessante for brukeren. De må være noe brukeren har 
forutsetninger for å greie, men samtidig også utfordre litt – være noe 
å «strekke seg etter». Da kan aktivitetene bidra til at brukeren 
utvikler seg både fysisk, psykisk og sosialt.

Lina arbeider i en bolig for personer med utviklingshemning. Der 
bruker de mye tid på at beboerne skal trene på, og mestre, 
hverdagslige aktiviteter, for eksempel å kle på seg og å spise selv. 
Sondre har trent lenge og målrettet på å kle på seg selv om 
morgenen. Nå greier han å lukke glidelåsen i jakka selv, og stråler 
mot Lina. Lina roser ham og sier han er flink.

Mestring kan også ses i en større sammenheng. Å mestre de 
utfordringene du møter i hverdagen, er et grunnleggende behov. 

Eksempel

• Hvordan påvirker det deg 
når du opplever at du får 
til noe du i utgangs
punktet tenkte var 
vanskelig?

?

Eksempel

• Hvordan tror du det 
påvirker helsa til Sondre 
at han er så fornøyd med 
å greie å kle på seg selv?

?

God helse har den 
som har evne og 
kapasitet til å mestre 
og tilpasse seg livets 
uunngåelige 
vanskeligheter og 
hverdagens krav».

Les mer om helse og 
grunnleggende behov i 
kapittel 2 på side 156.
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MOTIVASJON
Motivasjon er det som driver oss til å gjøre noe, utføre en 
handling. Det setter i gang handlinger for å oppnå et mål, enten 
fordi vi trenger det, eller fordi vi ønsker det.

Ytre og indre motivasjon
Motivasjon får deg til å gjøre noe: Du er sulten – det får deg til å 
spise. Du liker å lære og vil ha oversikt og kontroll over 
skolearbeidet. Derfor gjør du lekser, leser i bøkene og gjør 
oppgaver. Barna i 3. klasse sitter stille og følger med fordi de vil 
at læreren skal synes at de flinke.

Vi skiller mellom ytre og indre motivasjon:
• Ytre motivasjon. Hvis du gjør noe bare fordi andre frister med 

belønning, kaller vi det ytre motivasjon. Foreldrene dine kan for 
eksempel love deg penger dersom du får gode karakterer. Da yter 
du ekstra fordi du trenger penger, mer enn fordi du er interessert i 
faget.

• Indre motivasjon. Når du har satt et mål for deg selv eller du har 
lyst til å gjøre noe, kaller vi det indre motivasjon. Det er ditt eget 
valg og noe du ønsker å gjøre for din egen skyld. Du synes det du 
gjør, er morsomt, og det er gøy å lykkes! Det gir indre glede og 
tilfredshet.

Det er lettere å starte på og fullføre en aktivitet eller oppgave når vi 
er indre motivert. Å stimulere den indre motivasjonen til brukeren er 
derfor en viktig del av arbeidet med å planlegge og gjennomføre 
aktiviteter.

• Tenk på det yrket du har 
lyst på. Er det noen 
situasjoner der det kan 
være riktig å belønne en 
bruker for å få ham eller 
henne til å gjøre noe?

?

Hva må til for å bli indre 
 motivert?

Selvbestemmelsesteorien peker på tre forhold, 
grunnleggende psykologiske behov, som 
fremmer indre motivasjon:

• autonomi, eller selvbestemmelse

• kompetanse

• tilhørighet

Selvbestemmelse er særlig 
viktig. Jo større innflytelse 
du har i en situasjon eller 
en aktivitet, jo sterkere du 
opplever at du bestemmer 
og velger selv, desto 
sterkere blir den indre 
motivasjonen.

Kompetanse er den evnen 
du har til å bruke 
kunnskapene og 
ferdighetene dine i ulike 

situasjoner. Mennesker har 
behov for å få brukt 
kompetansen sin og å 
utvikle den videre. Det 
styrker den indre 
motivasjonen når du 
opplever at du har kompetanse til å greie en 
oppgave, og at det du gjør, samtidig fører til at 
du utvider kompetansen din 
eller lærer mer.

Tilhørighet handler om å 
være en del av et fellesskap, 
om å være en del av og bli 
akseptert av en gruppe og å 
få anerkjennelse for den du 
er og det du gjør. Det skaper 
trygghet og gir en 
opplevelse av å skape noe 
sammen med og for andre. 
Du bidrar til fellesskapet. 
Det du gjør, betyr noe for de 
andre. Det styrker den indre 
motivasjonen.

M
er om

• Tenk på deg selv og 
noe du liker svært 
godt å gjøre. Er det 
du som har valgt 
hva du skal gjøre, 
eller har andre 
valgt for deg?

• Hvilken sammen
heng ser du 
mellom selv
bestemmelse og 
bruker med
virkning?

• Hvilken 
sammenheng ser 
du mellom 
kompetanse og 
mestring?

• Når yter du best på 
fotballbanen eller 
håndballbanen 
– alene eller 
sammen med laget 
i en kamp?

• Hvorfor er det 
lettere å vinne en 
hjemmekamp enn 
en bortekamp?

• Hvordan kan du 
skape en 
opplevelse av 
tilhørighet hos en 
bruker eller i en 
gruppe av brukere?
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Del opp oppgaven
Ikke sett for høye mål i starten. Det kan være viktig å gjøre og mestre 
én ting om gangen. Når brukeren klarer å gå et skritt videre, påvirker 
det selvtilliten og selvbildet på en positiv måte. Da er det lettere å bli 
motivert til å fortsette.

Du jobber som helsefagarbeider på nevrologisk avdeling. Der blir 
du blant annet kjent med Jakob. Han er 72 år og er nylig behandlet 
for et hjerneslag – med godt resultat. Men han har fortsatt noe 
nedsatt førlighet på den ene siden av kroppen. Han strever også 
litt med å huske ordene han skal bruke.

I samarbeid med Jakob har det tverrfaglige teamet på 
sykehuset laget et treningsprogram som han skal følge. Du blir 
bedt om å hjelpe Jakob med å gjennomføre programmet. Jakob 
skal blant annet trene på å gå. Seinere skal dere øve på å kaste 
ball sammen. Du skal samtale med ham og øve på ulike ord og 
dermed bedre språkevnen.

«Hei, Jakob», sier du når du kommer til ham på første treningsdag. 
«I dag skal du begynne å trene. Er du klar?» Jakob smiler litt 
skjevt, men nikker. Du tenker at han ikke virker helt fornøyd, så du 
sier: «Vi tar det svært forsiktig i starten. Hva tror du om at målet i 
dag er at du skal gå fra senga og bort til døra? Kan det være en grei 
start?»

Gi ros og støtte underveis
Gi ros underveis. Det får brukeren 
til å prøve litt ekstra. «Det klarte 
du fint!» «Så flink du er!» Å mestre 
de utfordringene vi får, gir oss en 
følelse av glede – vi greide det! 
Når vi lykkes med noe, vil vi gjerne 
fortsette med mer av det samme. 
Det blir en god sirkel som gjør at 
vi stadig ønsker å yte mer.

Eksempel

› førlighet = det å ha god 
styrke i armer og bein

Eksempel

• Jakob skal trene på mange 
ting. Hvorfor er det lurt å 
ta en ting om gangen?

?

Hvordan kan du motivere?
Hva kan du helt konkret gjøre for å stimulere den indre 
motivasjonen til en bruker?

Vær engasjert!
For å motivere brukeren må du selv være engasjert og interessert. 
Det kan du vise både med ord og med kroppsspråket ditt. «Kom 
igjen! Dette greier du fint!» sier du til Hannah, 17 år, som sliter med 
treningen etter skaden hun fikk da hun falt av en hest. Samtidig 
smiler du, du er åpen og positiv og viser at du tror at hun kan mestre 
noe. Du tar deg god tid og er helt til stede i situasjonen. Det smitter 
over på brukeren.

Ta hensyn til brukerens behov og interesser
Vi er mest motivert når det er noe vi er interessert i. Bli derfor godt 
kjent med brukeren. Still spørsmål og lær om hvilke interesser han 
har. Det er kunnskap du kan bruke når du seinere skal foreslå 
aktiviteter.

Ta utgangspunkt i brukerens evner og forutsetninger
Brukerne må kunne mestre oppgaven. Hvis de får oppgaver som er 
for vanskelige, kan det føre til at de gir opp med én gang. For lette 
oppgaver er heller ikke bra. Det kan føre til at de kjeder seg.
I begge disse situasjonene kan brukeren bli fortvilet og irritert. Derfor 
må du alltid tilrettelegge aktiviteten ut fra den kunnskapen du har 
om brukeren. Tenk på brukerens alder, modenhet, evner og 
funksjonsnivå. Du kan for eksempel ikke lære et barn noe før det er 
modent for det.

Lukas går i barnehagen. Han er 2 år og strever med å få på seg 
klærne. Barne- og ungdomsarbeider Nora vet at Lukas er gammel 
nok til å kle på seg selv. Han trenger bare litt tid. Så hun lar ham 
bruke god tid på å ta på seg dressen og trekke opp glidelåsen. 
Hun smiler til ham og roser ham når han får den på seg. På den 
måten motiverer hun ham til å fortsette å kle på seg. Når Lukas har 
fått på seg dressen, er han stolt. Han fikk det til! Det gir ham lyst til 
å prøve på nye utfordringer.

› engasjert = her: være 
sterkt interessert i

• Hvordan er det å gjøre noe 
sammen med noen som 
ikke virker interessert? 
Hva forteller det deg når 
du skal støtte og 
oppmuntre andre til å 
delta i aktiviteter?

?

Eksempel

• Hva kan skje med 
utviklingen til Lukas hvis 
Nora alltid kler på ham 
fordi det går fortere?

?
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Hva viser modellen?
En didaktisk relasjonsmodell viser hva – hvilke faktorer – det er 
viktig å ta hensyn til når du skal planlegge aktiviteter som skal bidra 
til læring og utvikling eller god helse hos en eller flere personer. Den 
fungerer som en huskeliste når du skal planlegge og gjennomføre 
aktiviteten, og er et verktøy du kan bruke for å reflektere over og 
vurdere aktiviteten og resultatet av den etterpå.

Når du skal lære om hvordan menneskekroppen fungerer, er det 
flere faktorer som påvirker hvor lett og godt du lærer og greier å 
forstå det. Hvis du forstår hensikten med å lære om kroppen, 
påvirker det motivasjonen din. Hvis boka er vanskelig å forstå, kan 
det hjelpe at læreren forklarer, eller at du snakker med en 
medelev. Kanskje finnes det bøker som er enklere skrevet, eller du 
kan finne videoer på nettet. Du lærer også bedre av å jobbe med 
spørsmål og oppgaver. Men ikke noe av dette hjelper hvis du ikke 
har tid til å holde på med det, eller hvis alt foregår på et språk du 
ikke forstår.

Modellen viser ikke bare hvilke faktorer som gjelder, men også 
hvordan disse faktorene henger sammen og påvirker hverandre og 
resultatet av aktivitetene. Blir en av faktorene endret, påvirker det de 
andre faktorene. Hvis du har planlagt tur med en gruppe barn, og det 
blir regn, må du passe på at barna har regntøy, og dere må kanskje 
gå til et annet sted enn du hadde planlagt. Etter aktiviteten kan du 
bruke modellen til å vurdere hvilken del av planen som ikke gikk som 
planlagt, og hvilken del av planen som gikk bra.

› faktor = her: en av flere 
deler i en helhet

Eksempel

• Hvordan påvirker de ulike 
faktorene i eksemplet 
over hverandre?

?

JOBB SYSTEMATISK – DIDAKTISK 
RELASJONSMODELL
Det er mye å tenke på og mange hensyn å ta når du skal 
planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter for en eller flere 
brukere.

Når du skal planlegge en aktivitet, må du tenke på hvem som skal 
delta, hvilke interesser de har, hva de kan og vet om det dere skal 
gjøre, hva hensikten er, hva dere skal gjøre og hvordan, hvor mye tid 
dere har, hva dere trenger av utstyr, osv. Hvordan kan du sikre at du 
husker alt og ikke overser viktige detaljer? Didaktisk relasjonsmodell 
er et verktøy du kan bruke til nettopp det.

Ida (se eksemplet på side 179) synes at det er mye å tenke på når 
hun skal planlegge aktivitetene for gruppa på dagsenteret. Men 
sammen med Jara har hun gått gjennom et verktøy eller en modell 
hun kan bruke. «Hva var det den het igjen?» spør hun. «Didaktisk 
relasjonsmodell, var det ikke?» «Ja, riktig», svarer Jara. «Når du 
bruker den, er det mye lettere å jobbe systematisk, slik at du 
greier å huske alt du må tenke på.» «Ja, det er sant. Jeg forstår ikke 
helt hvorfor den heter didaktisk relasjonsmodell, men som verktøy 
er den egentlig ganske grei å forstå, det hjelper å bruke den.»

Hva er didaktisk relasjonsmodell?
Den didaktiske relasjonsmodellen ble utviklet for å gi lærere et 
verktøy til å planlegge undervisningen. Modellen brukes også for 
å planlegge og gjennomføre aktiviteter.

Hva betyr egentlig didaktikk og relasjon?
Direkte oversatt fra gresk betyr didaktikk «undervisningskunst» eller 
undervisningslære. Mange beskriver didaktikk som undervisningens 
hva – hvorfor – hvordan. Hva vil du gjøre? Hvorfor vil du gjøre det, og 
hvordan vil du gjøre det? Relasjon handler om forholdet mellom 
noen eller noe, altså hvilken sammenheng det er mellom noen eller 
noe, og hvordan de påvirker hverandre.

Eksempel

• Hvorfor er det viktig å 
jobbe systematisk når du 
skal planlegge aktiviteter 
for en eller flere personer?

?

› didaktikk = læren om 
undervisning og læring i 
skole og annen 
organisert virksomhet

Den didaktiske relasjonsmodellen
Bjørndal og Lieberg 1978

Deltakerforutsetninger

Arbeidsmetoder

Evaluering Mål

Innhold Rammefaktorer
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Rammefaktorer
Rammefaktorene handler om ytre forhold og hvilke muligheter og 
begrensninger de gir for den planlagte aktiviteten. Ytre forhold kan 
være omgivelser/lokaler, tid til rådighet, hjelpemidler, materialer og 
økonomiske ressurser. Bestemmelser i lover og forskrifter er også 
rammefaktorer som vi må ta hensyn til.

Noen av rammefaktorene Marit og de tre brukerne må tenke på
Brukermedvirkning er lovbestemt. Det er også viktig at de tre 
brukerne er med i planleggingen, slik at aktiviteten er interessant og 
passer for dem. De har sammen bestemt at de vil på tur denne dagen 
– det øker motivasjonen.

Tid. Turen må foregå på torsdag mellom kl. 11 og 14.

Sted. Det tar fem minutter å gå til skogen. Der kan de følge en merket 
tursti på enten tre eller fem kilometer. Siden de skal være ute, er 
også været en rammefaktor de må ta hensyn til. Joar sjekker 
værmeldingen.

Materialer. Sammen lager de fire en oversikt over hva de trenger, og 
hvordan de kan skaffe det. De kan låne termos og vannflasker på 
kjøkkenet. Der kan de også få brød og pålegg til å smøre matpakker. 
Kaffe må de trakte selv, men de kan bruke kaffetrakteren på 
fellesrommet. «Huset vårt» har sitteunderlag som de kan låne. «Hva 
med ryggsekker?» spør Marit. «Det har vi», nikker alle.

Økonomi. De har ingen penger de kan bruke til denne aktiviteten, og 
de har verken bil eller sykler. Derfor velger de å gå tur i nærmiljøet. 
De tar heller ikke med annen mat enn den de kan få fra kjøkkenet.

• Er det andre ting du ville 
ha tenkt på i plan
leggingen av denne turen?

?

Bruk modellen
Vi skal se nærmere på faktorene i den didaktiske relasjons
modellen, hva de betyr, og hvordan du kan bruke dem.

Marit jobber som miljøarbeider på «Huset vårt», et lavterskeltilbud 
for personer med psykiske problemer. Marit planlegger en tur 
sammen med tre av brukerne.

Deltakernes forutsetninger
Når du skal planlegge aktiviteter for en eller flere personer, må du 
tenke gjennom alt dette: Hvem skal delta? Hvor mange? Hva liker de 
å gjøre? Hva kan de greie å gjøre? Hvordan forstår de informasjon? 

Marit tenker: Nathalie, Lise og Joar er ganske forskjellige, men det 
virker som om de har det hyggelig sammen. Joar er overvektig og 
røyker. Han blir fort andpusten når han anstrenger seg. Jentene 
røyker ikke og virker sprekere. Men de sier selv at de sjelden trener 
eller går lange turer. Alle tre sier at de har lyst til å komme seg ut 
på tur, men turen må ikke være for lang eller for slitsom.

Mål
Hva er hensikten med aktiviteten? Hva skal deltakerne oppleve? Skal 
det være en hyggelig stund? Skal det gi en form for trening – sosialt 
eller fysisk? Her er mestring sentralt.

Det er flere mål med turen: Det skal være hyggelig, slik at alle tre 
ønsker å gjenta turen. Derfor passer det best å ha en pause med 
mat og kaffe underveis. Turen skal bidra til å øke det fysiske 
aktivitetsnivået for brukerne, men de skal ikke føle at de blir for 
slitne. Nathalie, Lise og Joar skal oppleve mestring. Hvis turen gir 
mersmak, kan det føre til at de blir mer fysisk aktive i hverdagen. 
Det er bra for helsa. Marit tenker at mestringsfølelse og bedre 
helse på sikt kan bidra til bedre selvfølelse hos brukerne og gi 
dem større tro på egen evne til å mestre de utfordringene de har i 
livet sitt. Det er et skritt på veien mot å utvikle seg.

Eksempel
› lavterskeltilbud = 

tjenestetilbud som 
personer kan oppsøke 
direkte og bruke uten 
henvisning fra for 
eksempel en lege

› deltakerforutsetninger  
= egenskapene, 
interessene, 
kunnskapene, 
erfaringene, ressursene 
og eventuelt 
begrensningene til hver 
enkelt deltaker. Faktorer 
det er viktig å ta hensyn 
til, er for eksempel alder, 
språk, kulturell 
bakgrunn, motivasjon, 
fysisk og psykisk helse 
og funksjonsnivå

Eksempel

Eksempel
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Arbeidsmetoder
Arbeidsmetoder er en beskrivelse av hvordan du helt konkret vil 
gjennomføre aktiviteten. Du må velge metoder som passer for alle 
som skal delta. For eksempel: Voksne som skal lære en sang, kan 
lære teksten ved å lese. I en barnehage må barna lære teksten ved å 
høre. Du må også ta hensyn til dine egne forutsetninger. Skal du lære 
noen å strikke, må du kunne strikke selv.

Marit og de tre brukerne er enige om at de vil på tur. Turen skal 
øke det fysiske aktivitetsnivået deres, så de vil gå. Siden de verken 
har sykler eller bil og heller ikke vil bruke penger på å reise, velger 
de å gå på tur i nærmiljøet. Alle fire er enige om at turen skal gi 
dem en naturopplevelse. Derfor velger de å gå i skogen i stedet for 
i bymiljøet.

Vurdering
Vurdering bruker vi til å finne ut hvordan aktiviteten fungerte, om 
den ble gjennomført slik vi hadde planlagt, og om hensikten ble 
oppnådd. Hva ble resultatet? Hva kan vi gjøre annerledes neste 
gang? Hva har vi lært av planleggingen og gjennomføringen?

Turen ble hyggelig. De hadde god tid både til å nyte selve turen og 
til rasten. «Vi kunne vel godt ha tatt stien på fem kilometer», sier 
Nathalie. «Det kan vi gjøre neste gang, vi ble jo nesten ikke slitne 
av dette.» «Jeg ble litt sliten, jeg», sier Joar, og fortsetter med et 
smil: «Og jeg fikk gnagsår! Men jeg fullførte – med glans vil nå jeg 
si!» Marit nikker og smiler til Joar. Hun sier at de kanskje burde 
snakket om hva slags sko og strømper det er lurt å bruke på tur, og 
at de må huske å ta med gnagsårplaster i sekken neste gang. 
«Turen ga en god følelse, da», sier Lise. «Jeg er fornøyd med både 
meg selv og dagen i dag! Det er ikke alltid jeg er det.»

Eksempel

Eksempel

• Hva tenker du? Ble 
hensikten med turen 
oppnådd? Var 
planleggingen god nok? 
Hvorfor – hvorfor ikke?

?

Innhold
Hva skal aktiviteten(e) være?

Innholdet i aktiviteten er det som skal gjøres eller læres. I dette 
eksemplet er det en tur i skogen, der de skal ha matpause underveis. 
I en barnehage kan det være utelek, formingsaktiviteter eller å synge 
sammen, i et bofellesskap kan det være et felles måltid, eller det kan 
være det å stelle seg om morgenen for en som trenger hjelp til det.

Turen kan ikke vare lenger enn tre timer, og de skal ha matpause 
underveis. Dette er også den første turen de skal gå sammen, og 
Marit vet ikke i hvor god eller dårlig form de tre brukerne er. De er 
dessuten uvante med å gå lange turer, og er redde for at fem 
kilometer kan bli for langt. Derfor bestemmer de seg for turstien 
på tre kilometer. «Da vet vi at vi har god tid, både til å gå og raste», 
sier Lise.

Eksempel
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Å motivere til og legge til rette for naturopplevelser
Barn og ungdom
Barn som tidlig blir tatt med på turer i skog og mark, vil gjerne 
fortsette med det seinere i livet. De motiveres gjennom opplevelser 
som å se på smådyr, insekter og mark, se at bladene vokser på 
trærne eller at løvet faller av.

Mange skoler er også opptatt av at ungene skal lære seg å være 
ute hele året, og de tar derfor i bruk nærområdet som klasserom. Da 
kan barna oppleve naturfag i praksis og utføre ulike aktiviteter. Det 
er mye læring i å kunne kle seg etter været, plukke bær i skogen og 
finne skjell i fjæra. Eller det å lære hvor viktig det er å bruke refleks 
når det er mørkt.

Voksne og eldre
Som yrkesutøver møter du mange som opplever endringer i 
livssituasjonen sin. De kan ha problemer med å bevege seg og er 
derfor lite aktive. Kanskje de tidligere var glade i naturen, i 
hagearbeid eller å gå turer i skog og mark. Selv om de nå ikke 
kommer så langt, kan du motivere dem til en tur ut. «Skal vi ta med 
kaffen og sette oss på benken utenfor?» spør du Otto på 
sykehjemmet der du jobber.

Kaja er helsefagarbeider og arbeider i et bofellesskap for personer 
med utviklingshemning. I dag har hun klart å motivere Cecilie til å 
gå tur. Cecilie mangler språk for å fortelle om hva hun liker, føler 
og tenker. Hun er ofte urolig uten at noen forstår hvorfor. Men nå 
ser Kaja hvordan Cecilie koser seg. «Mmm …», sier hun og bøyer 
seg ned mot blomstene langs veien. «Hun ser så rolig og fornøyd 
ut», tenker Kaja. «Vi må prøve å komme oss ut litt oftere.»

Sansehager. Mange sykehjem og dagsentre har sansehager, som 
kan gi brukerne gode opplevelser. Sansehager er laget spesielt for 
dem som er eldre, eller som har demens eller funksjonsnedsettelser. 
Hagene skal stimulere til sanseopplevelser og aktivitet.

En sansehage har stier og steder å sitte. Her kan brukerne sitte på 
en benk og nyte naturen. Kanskje kan de også plukke bær eller 
blomster. I sansehagen kan det også være redskaper og hus, for 
eksempel utedo, hønsehus og naust, som brukerne kanskje kjenner 
igjen fra gamle dager. Det kan skape gode minner som du kan bruke 
i samtaler med dem.

• Du har fått ansvaret for å 
lage et program for en 
utedag på skolen eller i 
barnehagen. Hvilke 
aktiviteter vil du legge til 
rette for?

?

Eksempel

• Hva tror du Kaja oppnår 
med å ta med Cecilie ut på 
tur?

?

• Hva kan du gjøre dersom 
brukeren er senge
liggende og ikke selv kan 
komme ut i naturen?

?

› naust = lite hus til å 
oppbevare båter og 
fiskeredskaper i

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
Gode aktiviteter skaper trivsel, glede og trygghet. Det bidrar til 
mestring, utvikling og god helse. Du kan for eksempel legge til 
rette for aktiviteter som musikk, opplevelser i naturen, turer og 
utflukter, som til et teater eller et museum. For at aktiviteter skal 
være gode, må du ta hensyn til hva hver enkelt bruker kan og 
ønsker, og tilrettelegge aktiviteter ut fra det.

Alder, modenhet og funksjonsnivå kan sette grenser for hva vi kan 
gjøre. Tenk likevel mest på hva brukerne kan klare. Å bruke kroppen 
og hodet, det vil si følelsene og hjernen, styrker både den psykiske 
og fysiske helsa og dekker mange behov.

Brukerne er forskjellige og kan ha svært ulike interesser, behov og 
ønsker. Derfor skal du spørre brukerne selv hva de liker og ønsker. 
Du kan også spørre pårørende dersom brukerne ikke klarer å 
uttrykke seg selv. Hvis du er på hjemmebesøk hos brukeren, kan du 
observere hjemmemiljøet. Hva henger på veggene? Hva ser du av 
gjenstander som kan gi deg en idé om hva han eller hun er 
interessert i?

Å stimulere brukeren til aktiviteter som gir mestring, handler også 
om å gi informasjon om hvilke tilbud som finnes. Du kan blant annet 
fortelle om aktiviteter i nærmiljøet eller på institusjonen og 
oppmuntre til å ta dem i bruk.

Aktiviteter i naturen
Å være ute i naturen gir ro, glede og velvære, og det er bra både 
for den fysiske og psykiske helsa.

Tenk for eksempel på 
hvordan det er å kjenne 
duften av nyslått gress, 
føle sjøsprøyten fra 
havet, smake på 
snøfnuggene som 
daler, kjenne vinden 
ruske i håret eller 
regnet som pisker i 
ansiktet! Naturen gjør 
at vi kan stresse ned og 
hente ny energi.

• Vi har både fysiske, 
psykiske, sosiale, 
kulturelle og åndelige 
behov. Diskuter hvilke 
typer aktiviteter som kan 
dekke de forskjellige 
behovene. Er det noen 
aktiviteter som dekker 
alle behovene?

?

Les mer om ulike behov i 
kapittel 2.
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Dersom du jobber på et sykehjem, kan du invitere ulike musikere til 
å underholde. Det kan være med eller uten dans, for eksempel 
rullestoldans. Du kan også arrangere sangkvelder. Det er populært 
for eldre, særlig når de selv kan foreslå sanger. Det er mange som 
husker sangtekster fra sine unge dager. Å kunne synge med kan gi 
brukerne en følelse av at de fortsatt mestrer noe, og det gir en følelse 
av tilhørighet.

Kari er helsefagarbeider og jobber på en demensavdeling på et 
sykehjem. Hun er også musiker og spiller gitar og synger. Når hun 
har tid, tar Kari en runde til hver av brukerne. Nå er hun hos Anna. 
«Skal vi synge en sang sammen, Anna?» spør hun og setter seg 
ned. «Husker du denne?» Kari begynner å synge en kjent sang fra 
da Anna var yngre, og etter hvert synger Anna med. Hun klapper i 
hendene og smiler til Kari. «Det skal så lite til», tenker Kari, «for at 
brukerne skal få det bedre.» Det er sjelden Anne har øyekontakt 
med noen. Men sangen har visst vekket til live noe som har vært 
borte en stund.

Andre kulturaktiviteter
Kulturaktiviteter som også mange liker, er å lese høyt fra aviser, 
lytte på lydbøker, delta i aktivitetsspill eller være med på å 
arrangere konkurranser, for eksempel quizer. Å dra på museer, 
kino eller teater kan være hyggelig for mange. Mange liker å være 
kreative og skape noe selv. Det gjelder mennesker i alle aldre, for 
eksempel gjennom drama og forming. Det gir en følelse av 
mestring og glede.

Å motivere til og legge til rette for ulike 
kulturaktiviteter
På sykehjem og andre institusjoner er det ulike aktiviteter som 
du kan stimulere brukerne til å være med på.

I en barnehage kan du for eksempel motivere barna til å 
male sine egne bilder etter å ha vært på en kunstutstilling. 
Kanskje kan dere også stille ut produktene etterpå? Besøk 
teatre, se i kunstbøker og inviter forfattere eller kunstnere til 
barnehagen. De kan tegne, male og gjøre ulike håndarbeids-
aktiviteter, for eksempel lage papirdokker og masker. Slike 
erfaringer er viktige for at barn skal kunne skape noe selv.

Eksempel

• Hvilke andre sang og 
musikkaktiviteter kan du 
planlegge og gjennomføre 
sammen med brukerne?

?

Sang og musikk
For alle mennesker uansett alder, funksjonsnivå eller 
kulturbakgrunn er sang, dans og musikk verdifullt for trivselen 
– og for helsa. Men ta alltid hensyn til hva slags musikk brukeren 
liker.

Forskning har vist at når vi lytter til yndlingsmusikken vår, utvider 
blodårene seg, og blodsirkulasjonen blir bedre. Musikk vi ikke liker, 
har motsatt virkning. Den får blodårene til å trekke seg sammen. Det 
er altså bevist at vi slapper bedre av og får det bedre ved å lytte til 
favorittmusikken vår.

Hør alltid med brukerne hva slags musikk de liker, og respekter 
den musikksmaken de har. Ikke tving noen til å høre på en type 
musikk de ikke bryr seg om. Noen vil gjerne høre på viser og 
trekkspillmusikk. Andre liker for eksempel pop, jazz eller klassisk 
– eller noe helt annet.

Å motivere til og legge til rette for sang og musikk
Det øker både motivasjonen og selvfølelsen å gjøre noe sammen 
med andre og få være med å velge hva dere skal gjøre. Spør for 
eksempel barn om å velge en sang, og syng sammen med dem. Du 
kan også stimulere barn og unge til å skrive egne tekster eller lage 
musikk. Det å spille sammen skaper glede, samhold og fellesskap.  
I barnehagen kan du for eksempel bruke ulike rytmeinstrumenter og 
synge og klappe til. Kanskje kan barna også vise andre hvor flinke de 
er?

Å lære om musikk fra andre land og kulturer er også en fin måte å 
skape fellesskap og glede på.

På Internasjonalt senter er det ungdommer fra mange forskjellige 
land. Nå er de blitt enige om å lage en fest. Der skal ungdommene 
framføre musikk og dans fra hjemlandet sitt.

Felek jobber som barne- og ungdomsarbeider på senteret. Hun 
har fått ansvaret for å lage et program for kvelden. Felek snakker 
med ungdommene og hører hva de kan bidra med. Dermed blir det 
afrikansk dans, trommekurs og servering av meeze fra Libanon. 
Mange blir overrasket når de oppdager at dansetrinn i den 
afrikanske dansen minner dem om dans fra sitt eget land. Noen 
ungdommer har på seg nasjonaldraktene sine, og alle danser og 
hygger seg sammen. Det blir en fargerik og morsom kveld!

• Hvilke behov blir dekket 
når vi hører på musikk, 
enten det er alene eller 
sammen med andre?

?

Kilde: forskning.no

Eksempel
› meeze = libanesiske 

småretter, omtrent som 
tapas, bare med andre 
ingredienser

• Tenk deg at du jobber i en 
barnehage eller en 
ungdomsklubb. Hva annet 
kan du gjøre for å 
motivere barn og ungdom 
med flerkulturell 
bakgrunn til å vise fram 
sin egen kultur?

?
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Sosialt samvær
Å være sammen med andre er viktig for vennskap og for følelsen 
av å høre til et sted.

Tilrettelegg for eksempel måltider slik at de blir en positiv 
opplevelse, og inviter alle med. Når vi spiser sammen med andre, 
slik som i barnehagen eller på sykehjemmet, kan vi snakke sammen 
og dele opplevelser og gleder. Det gir en følelse av fellesskap og 
tilhørighet. Vi ser at andre trives sammen med oss. Sosialt samvær 
kan dermed være med på å forebygge ensomhet. På den måten 
påvirkes både den psykiske og sosiale helsa.

Erland er 87 år og bor på sykehjem. Han vil helst spise selv, men 
søler fælt. Før var han svært sosial, men nå klarer han nesten ikke 
å prate. Det synes han er flaut, så han vil helst ikke være i 
fellesområdet, men sitte alene på rommet sitt.

Eksempel

• Synes du at Erland bør få 
sitte alene på rommet, 
eller har du noen forslag 
til å trekke ham med i 
fellesskapet?

?

Fysisk aktivitet og lek
Fysisk aktivitet gjør at vi får brukt kroppen, og det er bra for både 
utholdenhet og styrke. Voksne bør være fysisk aktive minst 30 
minutter daglig, barn 60 minutter hver dag. Det hjelper for både 
humør og velvære, og forebygger overvekt. Når barn leker, er de 
aktive og bruker kroppen sin og hele seg.

Å motivere til og legge til rette for fysisk aktivitet og 
lek
Når barn leker, bruker de ofte kroppen sin. De hopper, klatrer, 
danser, står på ett bein og balanserer. De kan uttrykke seg og være 
kreative. De skaper noe nytt, bruker fantasien, prøver og feiler og 
finner nye løsninger. Både barn og unge kan spille en rolle de dikter 
opp selv, eller de kan lage små historier som de kan framføre.

I vårt flerkulturelle samfunn kan det være spennende å invitere 
personer fra ulike kulturer for å finne ut mer om leker fra «hele 
verden». Lag for eksempel en workshop med lek som tema. Da kan 
dere lære mye om hvordan barn leker i andre kulturer. Kanskje finner 
dere igjen den samme leken, med litt variasjon, i flere land?

Ta hensyn til brukernes helsetilstand og funksjonsnivå når du 
stimulerer til aktivitet. For eksempel vil eldre som er fysisk aktive, 
klare seg lenger uten hjelp. Mange kan derfor oppleve bedre 
livskvalitet. Å gå en tur i butikken eller gjøre husarbeid fører til at 
brukeren beveger seg og bruker energi. Tenk derfor aktivitet i alle 
situasjoner, for eksempel på sykehjem. Du kan for eksempel 
motivere brukerne til å gå med støtte til badet i stedet for å bli kjørt i 
rullestol. Kanskje kan dere kaste ball sammen eller utføre enkle 
øvelser mens dere sitter på en stol.

• Tenk tilbake til da du var 
7–9 år. Hvilke leker likte 
du best å holde på med?

?

Les om fysisk aktivitet i 
kapittel 7.

Ulike aktivitetstilbud

Å gi alle det tilbudet de ønsker, kan være 
vanskelig i helse- og omsorgs tjenesten. Det 
gjelder særlig dersom brukeren har et stort 
behov for hjelp til aktivisering. For noen kan det 
være vanskelig å finne noe de er interessert i. 
Derfor er det viktig og nyttig å samarbeide med 
andre, både pårørende og ulike organisasjoner 
og foreninger.

Aktivitetssentre. Mange kommuner har 
aktivitetssentre der brukere kan drive husflids- 
og håndverksvirksomheter, som strikking, 
toving, snekring, maling og kurvfletting. 
Kreative aktivitetsledere har for eksempel 
organisert garnbøting for eldre menn som har 
drevet med dette tidligere. Det er ofte kafé, 
frisør, fotterapeut og liknende tilbud i 
tilknytning til slike sentre.

Andre steder kan skolebarn lære om gamle 
håndverksteknikker og mattradisjoner. De får 

være sammen med de eldre, som demonstrerer 
karding, spinning og toving, eller de lærer å 
lage matretter som er ukjente for de unge. 
Kontakt mellom generasjonene gir nytte og 
glede for alle.

Aktivitet for alle er lavterskeltilbud som tilbyr 
flere typer mosjons- og trivselsaktiviteter, med 
bedre helse og trivsel som mål. Aktivitetene 
passer uansett alder og form.

Aktivitetsledere tilrettelegger også for at 
personer med funksjonshemning skal kunne 
delta, eventuelt med ledsager. Tilbudene kan 
være stavgang, vannaerobic, seniordans og 
svømming. De fleste tilbudene er svært billige.

For folk fra andre kulturer er det laget 
spesielle kvinnegrupper der de som bare 
ønsker å trene sammen med kvinner, får 
mulighet til det. Tilbudene blir lagt opp i nært 
samarbeid med innvandrerorganisasjoner, 
brukerorganisasjoner, kompetansesentre og 
myndigheter.

M
er om
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HOVEDPUNKTER

Betydningen av aktivitet
• Alle trenger å være i aktivitet for å få 

gode opplevelser og bruke 
ressursene sine.

• I yrkesutøvelsen vil du ha i oppgave 
å planlegge, gjennomføre og 
vurdere ulike typer aktiviteter.

Utvikling
• Utvikling er at noe eller noen 

forandrer seg. Det skjer gjennom 
modning og læring. Modning og 
læring må skje i takt.

• Skal aktivitet bidra til utvikling, må 
det være noe brukeren kan greie, og 
samtidig noe å strekke seg etter.

Mestring
• Å mestre er å greie noe. For at en 

bruker skal oppleve mestring i en 
aktivitet, må den være oppnåelig, 
men også utfordre litt.

• Hver gang du mestrer, lærer du noe 
om deg selv og ressursene dine, og 
du får tro på deg selv.

Motivasjon
• Ytre motivasjon er å gjøre noe for å 

få en ytre belønning, som en premie 
eller gode karakterer.

• Indre motivasjon er å gjøre noe 
fordi du har lyst, selve aktiviteten er 

et mål for seg selv. Som yrkesutøver 
blir det en viktig oppgave for deg å 
stimulere den indre motivasjonen 
hos brukeren.

Jobb systematisk – didaktisk 
relasjonsmodell
• Når du skal planlegge en aktivitet 

for en bruker, er det mye du må 
tenke på. Da er det nyttig å bruke et 
planleggingsverktøy, for eksempel 
en didaktisk relasjonsmodell.

• En didaktisk relasjonsmodell er en 
type huskeliste som har delt inn 
planleggingen i seks faktorer: 
deltakernes forutsetninger, mål, 
rammefaktorer, innhold, 
arbeidsmetoder og vurdering.

Eksempler på aktiviteter
• I yrkesutøvelsen kan det være at du 

skal planlegge aktiviteter i naturen, 
sang og musikk, fysisk aktivitet og 
lek, og sosialt samvær.

Ord det er viktig å forstå
• aktivitet
• bruker-

medvirkning
• omsorg
• utvikling
• modning
• mestring

• ytre motivasjon
• indre motivasjon
• didaktikk
• relasjon
• forutsetning
• rammefaktor
• vurdering

1 Hvorfor er det viktig å være aktiv?

2 Hva er utvikling?

3 Hva er mestring?

4 Hvorfor er mestring viktig?

5 Hvilken sammenheng er det mellom 
mestring, utvikling og god helse?

6 Hva er motivasjon?

7 Hva er forskjellen mellom indre og ytre 
motivasjon? Hvorfor er det viktig å vite 
forskjellen mellom dem?

8 Hvilke tre forhold fremmer indre 
motivasjon?

9 Hvordan kan du motivere brukere til å 
delta i aktiviteter?

10 Hva er en didaktisk relasjonsmodell? 
Hvilke faktorer inngår i modellen?

11 Hva kan du bruke en didaktisk 
relasjonsmodell til?

12 Hva menes med brukernes 
forutsetninger?

13 Hva menes med rammefaktorer i den 
didaktiske relasjonsmodellen?

14 Gi eksempler på hvordan du kan bruke 
naturopplevelser som aktivitet for
a barn og unge
b voksne og eldre

15 Hva er en sansehage? Hvem kan ha glede 
av slike hager?

16 Hvilke kulturaktiviteter kan passe for alle?

17 Hvordan kan du stimulere eldre på et 
sykehjem til aktivitet?

18 Hvorfor er sosialt samvær noe alle bør 
delta i?

19 Forklar Ord det er viktig å forstå, med 
egne ord.

KAN?

1 Brukermedvirkning. Snakk sammen to og 
to. Hvorfor må du ta utgangspunkt i 
brukerens interesser og ressurser når du 
skal foreslå aktiviteter?

2 Mestring. Diskuter med en medelev. 
Hvorfor er det viktig å oppleve mestring?

3 Motivasjon. Fortell en medelev med egne 
ord om hva som menes med motivasjon. 
Hva har motivasjon å gjøre med det å 
planlegge, gjennomføre og vurdere 
aktiviteter?

4 Snakk sammen to og to. Tenk på ulike 
situasjoner du har mestret. Hvordan 

opplevde du det? Hvorfor er mestring 
viktig når du skal planlegge, gjennomføre 
og vurdere aktiviteter?

5 Positivt fokus. Diskuter med sidemannen 
hva dere forstår med uttrykkene under. 
Hva har disse uttrykkene med temaet i 
kapitlet å gjøre?
a Det handler ikke om hvordan vi har 

det, men hvordan vi tar det.
b Av motgang blir vi sterkere.

6 Betydningen av aktivitet. Diskuter i 
grupper hvordan aktivitet kan bidra til 
mestring, utvikling og god helse.

SNAKKE
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7 Les eksemplet om Lise, Joar og Nathalie 
på sidene 192–195. Snakk med en 
medelev om og eventuelt hvordan 
aktiviteten kan ha bidratt til mestring, 
utvikling og god helse hos dem.

8 Motivasjon. En gruppe ungdommer på 
ungdomsklubben trenger å spise sunnere 
og være mer fysisk aktive. Diskuter 
hvordan dere kan gå fram for å motivere 
dem. Hva må dere ta hensyn til?

9 Didaktisk relasjonsmodell. Les om 
didaktisk relasjonsmodell og eksemplet 
om Marit, Joar, Lise og Nathalie på sidene 
192 til 195. Snakk deretter sammen i 
grupper på tre.
a På hvilke måter tar Marit hensyn til å 

styrke indre motivasjon og bruker
medvirkning?

b Hva var hensikten eller målet med 
turen? I hvilken grad ble målet nådd?

SNAKKE

1 Aktiviteter for barn. Dere er invitert til 
JoJo barnehage for å arrangere en 
aktivitetsdag for gruppa 3–5 år. Lag en 
liste over aktiviteter du vil foreslå.

2 Teknologi. Beskriv og gi et eksempel på 
hvordan bruk av teknologi kan gjøre det 
lettere for en bruker å være aktiv, enten 
fysisk, psykisk eller sosialt.

3 Funksjonsnivå. I JoJo barnehage skal du 
lede aktivitetene i dag. Det er to barn 
med spesielle behov: en gutt på 4 år som 
er hørselshemmet, og ei jente på 5 år 
som sitter i rullestol.
a Hvordan vil du legge til rette for at 

også disse barna kan være med på de 
aktivitetene du har foreslått?

b Hva betyr det at du må ta hensyn til 
brukernes funksjonsnivå?

4 Brukermedvirkning og motivasjon. 
Hvilken sammenheng er det? Forklar og 
gi eksempler.

5 Emma, 16 år, har mange hull i tennene. 
Du er tannhelsesekretær og skal lære 
henne å stelle tennene riktig. Hva vil du 

gjøre for å motivere henne? Skriv en tekst 
med tittelen «Å motivere en ungdom til 
bedre munnhygiene».

6 Les eksemplet om Marit, Lise, Joar og 
Nathalie på sidene 192–195.
a Hvordan hjelper det Marit å bruke 

didaktisk relasjonsmodell i 
planleggingsarbeidet?

b Hvordan bruker Marit modellen til å 
vurdere aktiviteten?

c Hva lærte Marit, Lise, Joar og Nathalie 
av å vurdere turen etterpå?

7 Musikk stimulerer. Klassen din er blitt 
bedt om å sette sammen en kort konsert 
for eldresenteret.
a Hvordan tror du musikk kan virke inn?
b Hva bør dere ta hensyn til i 

planleggingen?
c Hvordan vil du velge ut musikken som 

skal spilles? Begrunn svaret ditt.

8 Bruk didaktisk relasjonsmodell. Gjør 
rede for, trinn for trinn, hvordan du kan 
bruke modellen til å planlegge konserten 
på eldresenteret (se oppgave 7).

SKRIVE

GJØRE
1 Finn ut mer om lavterskeltilbud i din 

kommune.

2 Teknologi og mestring. Søk på nettet 
eller bruk andre kilder. Finn eksempler 
på teknologi som kan bidra til mestring 
hos en bruker (barn, ungdom, voksen 
eller eldre). Lag en presentasjon som 
viser eksempler med bilder og 
forklaringer.

3 Rollespill. Oskar på 75 år er enkemann. 
Han bor alene og har få nære slektninger. 
Oskar føler seg ofte ensom. Du treffer 
ham på hjemmebesøk som helse
fagarbeider. Drøft hvordan du kan møte 
Oscar i denne situasjonen. Hvordan kan 
du motivere ham til sosialt samvær og 
nye aktiviteter? Spill situasjonen som et 
rollespill.

4 Aktiviteter i din kommune. Bruk internett 
eller ta kontakt med noen i kommunen 
som kan gi deg informasjon.

• Hvilke aktivitetstilbud finnes i 
kommunen din?

• Lag en oversikt over aktivitets
tilbudene i kommunen din, og hvilke 
grupper og aldre tilbudene er for.

5 Lærings og mestringssentre. Bruk for 
eksempel internett og finn ut mer.
a Hvilke kurs tilbyr lærings og 

mestringssentrene på sykehus?
b Velg ut et kurs som du beskriver 

nærmere: målet, hvor lenge det varer, 
og hvordan det er bygd opp.

6 UTFORSK. Gå sammen i grupper på tre. 
Dere skal bruke en didaktisk 
relasjonsmodell og planlegge, 
gjennomføre og vurdere en aktivitetstime 
for klassen. Bli på forhånd enige med 
hverandre og læreren om rammene for 
aktivitetene. Etter gjennomføringen skal 
dere vurdere hvordan det gikk. Lag en 
presentasjon og oppsummer erfaringene 
i samlet klasse til slutt.

PÅ TVERS
Aktiviteter, teknologi og mestring. Jobb sammen to og to. Dere skal 
skrive en artikkel med tittelen: «Hvordan kan bruk av 
velferdsteknologi bidra til økt aktivitet, mestring og utvikling hos en 
bruker?» Ta utgangspunkt i et av yrkene dere kan utdanne dere til 
– velg hvilket.

TILBAKE TIL START
1 Gå tilbake til «I dette kapitlet skal du lære» på side 178. Skriv en 

tekst til hvert av punktene. Sammenlikn hva du har skrevet, 
med det en medelev skrev. Var det likt eller forskjellig?

2 Diskuter med en medelev hvordan det dere nå har lært, vil være 
nyttig når dere kommer ut i jobb.
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