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Seksjon 1

1 OPPGAVE

Forside SV-136 24. mai 2016
Emnekode: SV-136
Emnenavn: Pedagogikk, kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv
 
Dato: 24. mai
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler:
Ingen
Merknader: 
Oppgave 1 teller 40%, oppgave 2 teller 40% og oppgave 3 teller 20%. 
LYKKE TIL! 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Nei
Ja

 

Kandidat 1622

SV-136 1 Pedagogikk, kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv Page 2 av 10



2 OPPGAVE

Oppgave 1 (40 %)
Beskriv hvordan man i motiverende intervju betrakter motstand og forklar hvordan du som veileder
kan håndtere ulik form for motstand i en samtale, samt arbeide for å styrke brukers
endringsmotivasjon.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Motstand betyr å gå i mot og er et begrep som brukes for å beskrive atferden til et menneske. I Motiverende

Intervju (MI) ser man på motstand som et tegn på at samtalen ikke går som den skal. Man ser at motstand

som oppstår i MI som regel retter seg mot behandleren/veilederen eller relasjonen. I MI kan en derfor skille

mellom to typer motstand:
• Saksmotstand

• Relasjonsmotstand

Saksmotstand er motstand som kan oppstå hvis veilederen presser brukeren for mye ved for eksempel å

fokusere for mye på endring før brukeren er klar for det. Brukeren begynner gjerne å bagitalisere, benekte og

vise pessimissme ovenfor saken man jobber med. Dette kan vise seg ved at brukeren kommer med ytringer

om at han/hun ser for mange negative konsekvenser ved endring, at nåværende situasjon har flere fordeler

enn ulemper eller rett og slett ytring om at man ikke ønsker å gjøre endring.

 

Relasjonsmotstand er motstand som oppstår mot brukeren og veilederen sin relasjon. Motstand vil blant

annet vise seg i brukerens atferd ved at brukeren blir mer taus, viser liten interesse for samtalen eller

kritiserer veilederens kompetanse. Motstand mot veiledningssituasjonen og veilederen kan også være noe

som brukeren har tatt med seg inn i samtalen fra før av. Det kan være at man er henvist til samtalen av noen

andre, og egentlig ikke ser på situasjonen sin som et problem.

 

Motstand er en naturlig del av menneskets samspillsmønster. Automatisk møter man gjerne motstand med

argumentasjon og overtalelse, som igjen skaper mer motstand hos den andre personen. En av

hovedhypotesene til hvorfor MI er så effektiv ved atferdsendring er at man bryter med det naturlige

samspillmønsteret, og møter heller brukeren med forståelse og empati istedenfor overtalelse og

argumentasjon.

 

Når en møter motstand i en samtale er det viktig å reflektere over hvordan man utfører samtalen og møter

brukeren. For deretter å gjøre endringer som fører til at man møter brukeren bedre og kan redusere
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motstanden. Å vise akspet, respekt og forståelse ovenfor brukeren er viktig for å minske motstanden. Dette

er i tråd med MI sine verdiprinsipper:
• Partnership

• Man skal ha en samarbeidende og ikke-dømmende samtalestil som fremmer likverd.

• Acceptance
• Man skal vise brukeren at deres holdninger og synspunkter har betydning.

• Man skal ikke fremme egne interesser.

• Compassion
• Man skal vise forståelse for at situasjonen kan være vanskelig.

• Evocation
• Man skal hente frem motivasjon i brukeren ved å vise autonomistøtte.

Ved å holde seg til verdiprinsippene i MI så vil man kunne klare å unngå og minske motstand. Dette kan man

gjøre ved å ha en klientsentrert samtalestil. Ved å stille åpne utforskende spørsmål, reflektere i den forstand

at man speiler tilbake hva brukeren sier, eller hva man selv antar ligger bak brukerens ytringer og ved å

oppsummere underveis ivaretar man brukerens synspunkter og holdninger.

 

Å stille åpne spørsmål handler om å legge til rette for at brukeren skal kunne komme med lengre svar hvor

han/hun gir uttrykk for sine holdninger og synspunkter. Åpne spørsmål starter gjerne med spørreord, for

eksempel kan spørsmålene starte så her: "Hva tenker du om..", "Hvordan føler du..". Å stille spørsmål på

denne måten viser at man er interessert i brukeren.

 

Deretter vil bruk av refleksjon ovenfor det brukeren svarer og sier være en nyttig kommunikasjonsteknikk.

Refleksjon kan utføres på flere måter:
• Enkel refleksjon

• Her reflekterer man i den forstand at man gjentar hva brukeren sier. Dette viser at man hører etter og

at det brukeren sier har betydning. Når man ikke vet hvorfor motstand oppstår, eller man er redd for å

formulere seg feil er dette en fin måte å reflektere på. Det kan være spesielt nyttig ved saksmotstand.

Da denne formen for motstand er rettet mot at veileder kanskje drar for mye i retning av endring. Ved

enkel refleksjon vil man derfor anerkjenne hvor brukeren er i sin prosess. Ved relasjonsmotstand er

det imidlertid lurt å holde seg unna denne type refleksjon, da den kan oppfattes som at hjelperen ikke

vet hva han skal si eller som etterligning av det brukeren sier.

• Kompleks refleksjon
• I en kompleks refleksjon legger man også til det man antar at brukeren mener ved sine ytringer. Man

får muligheten til å teste ut sine hypoteser ovenfor hva som ligger til grunn for det som blir sagt.

Komplekse refleksjoner kan være et godt verktøy hvis det man legger i refleksjonen stemmer overens

med brukerens synspunkter og følelser. Da viser man høy grad av forståelse ovenfor brukeren, og
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man kan trekke frem ting og følelser som ikke har kommet opp til overflaten av seg selv ennå.

Bommer man på refleksjonen og det allerede er en relasjonsmotstand hos brukeren vil dette kunne

forsterke motstanden. Det er da viktig å forklare at man misforstod, og stille et nytt åpent spørsmål om

hvordan brukeren oppfatter det selv.

• Fortsettelses refleksjon
• Dette er en form for kompleks refleksjon. Man kobler til et alternativt og positivt utsagn sammen med

brukerens negative ytring. Brukeren sier for eksempel: "Det er så vanskelig å..", og veilederen

reflektere med en fortsettelse som kan fremme endringssnakk: "Du synes det er vanskelig å.., og

samtidig har du vist stor interesse for å overkomme denne utfordringen". Utsagnet veileder tilfører må

komme fra brukerens tidligere holdninger eller synspunkter fra samtalen. Dette kan være nyttig å

bruke for å skifte fokus fra motstandssnakk og bagitalisering, til endringssnakk.

• Dobbel refleksjon
• Ved dobbel refleksjon reflekterer man to sider av samme sak tilbake til bruker uten å legge mer vekt

på den ene fremfor den andre. Dette er en nyttig refleksjon ved saksmotstand, da det kan føre til at

brukeren får oversikt over sine delte meninger på en systematisert måte.

Refleksjon er en måte å få bruker til å fortsette å utforske sider av et bestemt tema på. Både ved

motstandssnakk og endringssnakk vil refleksjon brukt på den rette måten føre til reduksjon av motstand.

 

Bruk av oppsummeringer både formativ og summativt er en nyttig kommunikasjonsteknikk for å gi brukeren

en oversikt over det han/hun har sagt. Før en oppsummering er det alltid viktig å be om lov. Dette viser

autonomi, altså styrker selvbestemmelsen til brukeren. Oppsummerer man to sider av samme sak er det

viktig å koble sidene sammen med ord som" og, samtidig" istedefor "men" da sistnevnete er en hard måte å

kommunisere på og skiller de to sidene mer tydelig fra hverandre. Som regel er det ikke slik. Presenterer en

person to sider av samme sak er personen ambivalent og alle ytringene kan være like viktige og

betydningsfulle for brukeren.

 

Både åpne spørsmål, refleksjon og oppsummeringer er kommunikasjonsteknikker som bygger opp under MI

sine verdiprinsipper. Alle teknikkene fremmer aksept, respekt og forståelse ovenfor brukeren, og bruk av

disse teknikkene vil dermed kunne minske motstand. I tillegg vil en kunne minske saksmotstand ved å

begynne å snakke om de positive sidene ved nåværende atferd hos brukeren. Da viser man at dette også er

viktig og man kan til og med overraske en bruker som fra før av er negativt innstilt til veileder og veiledningen

på en positiv måte. 

 

I tillegg vil eksplisitt bekreftelse og aktiv lytting være nødvendig ved å minske motstand. Ved

relasjonsmotstand vil man kunne redusere motstanden ved blant annet å si at man forstår personens

synspunkter. Bruker vil dermed kunne oppleve av veilederen er på lag med brukeren og interessert i det

brukeren har å si. Aktiv lytting ved både å si "mhm, ja, jeg forstår" og ved å opprettholde øyekontakt, nikke og

være aktiv tilstedet er i tillegg nøvendig for å vise at man er tilstedet og interessert i samtalen.
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For å styrke brukerens endringsmotivasjon er det viktig å fremme og bygge videre på endringssnakk hos

brukeren. Det er viktig at motivasjonen dannes og hentes frem hos brukeren. Veilederen skal ikke overbevise

om at endring er viktig, men legge til rette for at brukeren kan finne sin egen motivasjon. Dette er viktig for at

langvarig endring skal være mulig, da ting man kommer frem til selv har større tyngde og påvirkning enn det

man blir fortalt gjennom overbevisning.

 

Man kan blant annet styrke endringsmotivasjon ved selektiv refleksjon. Når endringssnakk forekommer kan

man dermed reflektere ved å velge ut deler av det brukeren sier med fokus på det positive. Dette kan blant

annet være ytringer om nåverende situasjons mindre gode sider, eller fremtidige positive konsekvenser ved

endring. Ved selvektiv refleksjon vil bruker kunne bygge videre på det som blir reflektert. Ved å si ting høyt,

og bearbeide det man sier vil disse ytringene kunne bli vektlagt tyngre og har større betydning senere. 

 

Utvelgelse av hva man sier under oppsummeringene kan også fungere på samme måte som selektiv

refleksjon. Det er imidlertid viktig å ikke utelukke for mye. Bruker skal kunne kjenne seg igjen i det som blir

sagt. Oppsummerer man både de negative og positive sidene vil det kunne være nyttig å være oppmerksom

hva som blir sagt først. Ved oppsummering av positive og negative sider ved nåværende situasjon er det lurt

å begynne med de positive sidene først og avslutte med de negative. Det som blir sagt til slutt er nemlig det

som lettest blir husket av brukeren når han/hun går videre med dagen sin. Det vil dermed kunne føre til at

man reflektere og tenker over dette utover selve samtalen.

 

Styrking av brukerens endringsmotivsjon vil også kunne bli utført ved hjelp av strategier som

informasjonsutveksling og beslutningstakning hvis brukeren er i riktig fase og klar for dette. Begge

strategiene legger opp til at det er brukeren selv som skal konkludere. På den måten vil både informasjonen

og beslutningen bli personlig.

 

Informajsonsutvekslingen går ut på at man først ber om lov, derretter stiller man spørsmål for å finne ut av

hva brukeren kan fra før av med fokus på kunnskap, for så å gi en liten konkret bit av informasjon på

bakgrunn av hva brukeren kan fra før. Etter informasjonen stiller man åpne spørsmål for å få brukeren til å

bearbeide og reflektere over informasjonen, for derretter å følge opp med refleksjon som til slutt vil kunne

føre til at informasjonen blir personlig viktig for brukeren og vil kunne styrke motivasjon for endring.

 

Beslutningstakning som strategi vil starte med en stor oppsummering av holdningene, synspunktene og

tankene om endring hos brukerene, etterfulgt av en liten kunstpause uten å gi inntrykk av at bruker skal ta

over. Både oppsummeringen og kunstpausen vil gi inntrykk av at det som kommer etter er av viktighet.

Deretter stiller man brukeren et åpent spørsmål uten å legge til rette for at svaret skal være i en spesiell

retning. Det kan være "Hva tenker du når du hører denne oppsummeringen?" Det er dermed lagt til rette for å

kunne ta en beslutning. Om det skjer så vil det være nyttig å følge opp med refleksjon som gjerne inneholder

ord for endring. Dette fører til at bruker får bearbeidet beslutningen sin, og at den blir mer realistisk.
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3 OPPGAVE

Oppgave 2 (40%)
Gjør rede for begrepet didaktikk?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Didaktikk kan defineres som spørsmål om undervisning og læring. Når man skal bidra til læring må man

gjøre en rekke overveielser rundt det å planlegge, analysere og bearbeide undervisning. Disse overveielsene

kan begrepsfestes som didaktikk.

 

Grunntanken med didaktikk er at det alltid finnes yngre generasjoner som trenger å undervises.

Underbegreper i didaktikk er oppdragelse, undervisning og sosialisering.

 

Didaktikk kan sees på som undervisningskunst, og man kan både vise til en snever og en vid betydning av

begrepet. Den snevre betydningen av didaktikk viser til hva undervisningen skal innholde, mens den videre

betydningen viser til hva som skal gjøres/innholdet, hvordan det skal gjøres og hvorfor det skal gjøres. I

historisk forstand har vi sett en utvikling fra en snever og teoretisk betydning av begrepet til bruk av et mer

videre og praktisk bruk av begrepet hvor man itillegg til innhold og mål er opptatt av begrunnelse og

planlegging for undervisningen.

 

Didaktikk kan sees på som kjernen i pedagogikk med de pedagogiske komponenten: skolehistorie, etikk,

filosofi, psykologi, vitenskapsteori, sosiologi og sosialantropologi som spiller inn på didaktikken.

 

For å gi en forståelsesramme og et redskap lærere kan bruke i det didaktiske arbeidet har man utviklet "den

didaktiske relasjonsmodellen". Dette er en modell som omfatter 6 kategorier som alle fungere i et dynamisk

samspill og må dermed sees på som en helhet.

 

Modellen omfatter viktige hovedkategorier og skal kunne ligge til grunn for planleging, analysering og

forbedring av undervisningen. Den er enkel i bruk for nybegynnere og fungerer i tillegg til analyse og

forbedring av større og mer kompliserte undervisningsopplegg. Modellen er formet som en diamant hvor

ingen av kategoriene kommer først og alle de 6 hjørnene (kategoriene) i diamanten er forbundet sammen

med hverandre. Den er dynamisk i den forstand at forandring i en av kategoriene vil kunne føre til foranding i

en eller flere av de andre kategoriene. De 6 kategoriene som inngår i modellen er:
• Innhold

• Mål
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• Læringsaktiviteter

• Læringsforutsetninger

• Rammefaktorer

• Vurdering

Et eksempel på at modellen er dynamisk og at alle kategoriene må sees i forhold til hverandre:
• For å kunne sette mål for undervisningen må man vite at disse målene er relevante for de som skal lære,

kunnskap om læringsforutsetningene er dermed viktig. Dette kan blant annet går ut på hvilken alder

elevene har, og hvor mye de kan fra før. Målene inneholder også undergrupper som ferdighetsmål,

holdningsmål og kunnskapsmål. Utarbeiding av innhold er derfor viktig å se i sammenheng med målene.

Innholdet er det som skal føre til oppnåelse av målene. Rammefaktorene kan også spille inn på de andre

kategoriene. Hva står det i retningslinjene fra for eksempel myndighetene at man skal ha vært igjennom i

undervisningen? Hvilket utsyr har man mulighet til å bruke? Deretter er vurdering av undervisningen, seg

selv som lærer og måloppnåelsen viktig for å kunne ta lærdom av det didaktiske arbeidet, og bringe med

seg dette videre når man på nytt skal planlegge og gjennomføre en undervisning.

 

Det er greit å merke seg at undervisning er sterkt knyttet opp mot læring. En undervisning uten hensikten om

at noen skal lære noe kan sees på som meningsløs. Underviser får nå erfaring i å undervise, men målet med

en undervisning er nettopp det at noen andre skal ta lærdom av dette. Forutsetninger og spørsmål rundt

dette for å få til undervisning og læring på best mulig måte er nettopp det vi kaller didaktisk arbeid.
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4 OPPGAVE

Oppgave 3 (20 %)
I kapittelet «Den menneskelige dimensjonen av entreprenørskap» av Andreas Aase, presenteres
fire roller som bør være tilstede i en hver gruppe eller organisasjon. Beskriv de fire rollene og gi
eksempler på hvordan du kan benytte kunnskap om disse rollene i en gruppe eller organisasjon.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

De fire rollene som Andreas Aase presenterer er:
• Integratoren

• Administratoren

• Produsenten

• Enteprenøren

Integratoren er den rollen som liker å ha det hyggelig og sosialt. Som innehaver av denne rollen ønsker man

at alle skal ha det bra og man jobber mot å inkludere og høre alle sine meninger i gruppen slik at ingen blir

utelatt.

 

Administratoren er opptatt av detaljer og system. Man liker å ha kontroll og orden over prosessen og er som

regel matematisk dyktig. De som innehar rollen administrator er som regel line til å ta styringen og ha oversikt

over prosessen.

 

Produsenten er opptatt av fortgang og fremgang i prosessen. Denne rollen pleier å inneha egenskaper som

gjør at man er fokusert på arbeidet. Man lar seg ikke like lett falle ut av arbeidsrytmen, noe som integratoren

kan ha en tendens til.

 

Enteprenøren er den rollen som er kjennetegnet ved å være nytenkende og kreativ. Som innehaver av denne

rollen stiller man gjerne kritiske spørsmål som bidrar til at man kan utforske nye ideér og komme frem til nye

og mer kreative løsninger.

 

Det kan være at man kjenner seg spesielt godt igjen i en av de presenterte rollene, eller man kan kjenne seg

igjen i flere av rollene. Det er imidlertid viktig å ikke se disse rollene ut i fra et personlighetsperspektiv, men

heller som en metode for å komme frem til gode arbeidsgrupper.

 

Ved å ha kunnskap om de ulike rollene vil man kunne bidra til å sette sammen grupper som jobber godt

sammen og utfyller hverandre. For å finne frem til hvem som skal sette seg inn i hvilken rolle kan man får
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utdelt et smilemunn, to strekmunn og en surmunn og plassere disse ikonene på de ulike rollene. Det kan

være at man kjenner seg igjen i flere av rollene, og en må dermed prøve å vektlegge hvilken rolle en kjenner

seg mest igjen i. Et eksempel på hvordan man kan velge hvem som skal sette seg inn i hvilke roller kan se

slik ut:
• I gruppen så kan det være at to stykker har satt seg med smilemunn på integratoren, en av de har

strekmunn på enteprenøren, mens den andre og resten av gruppen har strekmunn på enteprenøren. Da

vil det være naturlig å gi rollen som enteprenør til den ene personen som har valgt å sette strekmunn på

enteprenørrollen, og at integratorrollen vil gå til den andre som har satt smilemunn på integratorrollen.

Kjenner man seg for eksempel igjen i flere av rollene, kan man sette seg inn i den rollen som mangler i

gruppen og rollens oppgaver, og bevisst bruke kunnskapen om rollen til å opprettholde god flyt i gruppen. Er

det slik at man har blitt tildelt en rollen, som for eksempel administrator, men vet at man har vanskelig for å

huske på tidsfrister, så kan man tildele denne oppgaven til en som synes dette er lettere. På denne måten

ser vi at kunnskap om de ulike rollene kan bidra til å fordele oppgaver på en mer systematisert måte som

bidrar til at alle får noe de føler de mestrer og liker.

 

Skal man sette sammen flere grupper i en organisasjonen kan man også unngå at grupper blir satt sammen

på bagrunn av hvem man er venner med eller kjenner bedre. Ved å gå ut ifra at alle gruppene skal ha en av

rollene vil nye grupper som kanskje ikke naturlig ville bli dannet, nettopp bli dannet. De vil kunne fungere

bedre enn om man ikke var klar over sine foretrukne roller, og man vil kunne unngå å for eksempel ende opp

med en gruppe full av "administratorer". Denne gruppen vil kanskje ikke fungere like optimalt da de ulike

personene som kjenner seg mest igjen i rollen som administartor kanskje har forskjellige systemer de vil

bruke for å ha kontroll på prosessen.

 

Alle de fire rollene er viktige roller som alle har viktige oppgaver på hvert sitt område for å opprettholde et

godt arbeidsmiljø, en god arbeidsprosess og et godt "produkt". Å strebe etter å sette seg inn i kunnskapen

om disse rollene vil dermed være nyttig for å utvikle gode grupper og organisasjoner.

 

Kandidat 1622

SV-136 1 Pedagogikk, kommunikasjon og psykologi i et helseperspektiv Page 10 av 10


