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Sammendrag 

Problemområde og formål 

Jeg har i dette forskningsprosjektet ønsket å se på hvordan coaching kan virke oppbyggende i 

en samtaleprosess.  

Noe av kritikken rettet mot coaching ligger på at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelige 

og valide forskningsresultater på feltet. De resultatene og konklusjoner som blir fattet, er 

dessuten ofte et resultat av undersøkelser som kun er gitt i etterkant av kurset. Som forsker 

har man da ingenting å sammenligne med, og det kan bli vanskelig å si om noen reell endring 

har skjedd.  

Jeg ønsker derfor med min forskning å forsøke vitenskapelig å dokumentere hvilke virkninger 

et gitt coachingopplegg kan ha, gjennom å foreta måling både før og etter et kurs. Min 

datainnsamling til denne undersøkelsen vil gjøres via FROG Online Identity. FROG Online 

Identity leveres av lyk-z & døtre og er et metodisk treningssystem med verktøy basert på en 

coachende tilnærming, og utviklet for ungdom i alderen 14-25 år som står utenfor 

storsamfunnets arbeidsmarked eller andre institusjoner (omtalt som ‘utenforskapet’).  

Formålet med denne studien har vært å få en dypere innsikt i hva coaching innebærer og 

hvordan coaching kan fungere som treningsmetode for ungdom og unge voksne i alderen 17-

21 år. Jeg ønsket å undersøke om coaching kan ha en oppbyggende effekt på 

selvoppfatningen til ungdom/unge voksne som står i utenforskapet. På bakgrunn av dette 

formulerte jeg problemstillingen:  

 På hvilken måte kan coaching virke oppbyggende i en samtaleprosess?  

Problemstillingen vil besvares med disse spørsmålene:  

1. Er det elementer i coaching (FROG) som fremmer selvoppfatning?  

2. Er det elementer i coaching (FROG) som hemmer selvoppfatning?  

3. Hvilken verdi kan coaching ha i forhold til selvoppfatning hos ungdom og unge voksne 

som står i utenforskapet?  

4. Kan pedagogikken på noen måte dra nytte av coaching som et verktøy?  
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Teori 

Mitt teoretiske rammeverk er basert på tradisjoner coaching kan sees å ha røtter innenfor, og 

jeg valgte å benytte meg av teoretikere som jeg anser som aktuelle i forhold til å belyse 

coaching i et vitenskapelig perspektiv. Innenfor coaching har jeg hovedsakelig valgt Berg, 

Gjerde og Whithworth,. Coaching bygger blant annet på elementer fra den humanistiske 

tradisjonen, klientsentrert terapi og kognitiv terapi. Innenfor disse tradisjonene er det en rekke 

ulike teorier jeg kunne ha benyttet meg av, men på grunn av oppgavens omfang og tidsbruk 

har det vært nødvendig å foreta et valg. Valget falt på Mead, Bateson, Dilts, Libet, Rogers, 

Beck og Dweck. Valg av teoretikere jeg valgte å fokusere på i forhold til begrepsavklaringer 

for temabolkene jeg har benyttet i min intervjuguide er blant andre: Skaalvik og Skaalvik, 

Shibbye, Woolfolk, Deci og Ryan og Weiner.  

Metode 

Problemstillingen har blitt utforsket gjennom både kvalitative forskningsintervjuer og 

deltagende observasjon, med til sammen åtte deltakere hvorav tre var informanter. Med 

bakgrunn i en fenomenologisk tilnærming har formålet vært å tilegne meg forståelse av 

informantenes egne opplevelser, tanker og følelser rundt coaching som treningsprogram, og 

hvordan dette har påvirket deres selvoppfatning. For å sikre mest mulig valide resultater, 

utførte jeg derfor intervju både før og etter kurs for å kunne sammenligne resultatene før og 

etter kurs. Dette supplerte jeg med deltagende observasjon av 10 kursdager, hvilket gav 

muligheten til å sikre validiteten ytterligere, da jeg på denne måten kunne spørre om ting jeg 

så, samt vurdere det som informantene sa med det som informantene gjorde.   

Funn og resultater 

Informantene i denne undersøkelsen har totalt sett gitt uttrykk for positiv opplevelse av 

coaching (FROG) som treningsprogram. Fordelene ser ut til å ha vært mange, og coaching har 

således bidratt til å fremme informantenes selvoppfatning. Selvoppfatning er i følge Skaalvik 

og Skaalvik (1996) enhver oppfatning, vurdering, forventning, tro eller viten en person har 

om seg selv. Begrepet kan derfor best forstås som en fellesbetegnelse på ulike aspekter ved en 

persons oppfatninger, vurderinger og forventninger i forhold til seg selv. 

Det som kjennetegner mønster i analysen før kurs er forhold som usikkerhet, nervøsitet, 

mistillit, likegyldighet og passivitet. Faktorer som redsel for å dumme seg ut, bli kritisert eller 
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avvist var også fremtredende. Informantene hadde til felles at de sto i utenforskapet og at de 

ønsket en forandring i livet.  

De forhold som imidlertid kom frem etter endt kurs var selvsikkerhet, anerkjennelse, åpenhet, 

mestring og tillit.  Det å våge å ta sjanser, å stole på seg selv og på andre var elementer som 

var fremhevende i analysen av data etter endt kurs.  

Funnene viser at informantene har blitt kjent med sine verdier og kvaliteter, og har utarbeidet 

sine egne personlige arbeidsredskaper som skal hjelpe de til å holde fast i disse og til å nå 

målene sine. De har blitt bevisst hvilken rolle de selv spiller i interaksjon med andre 

mennesker og på hvilken måte dette er med på å påvirke deres omgivelser. Gjennom 

treningsprogram basert på coachende teknikker bestående av øvelser, partnerarbeid, 

atferdstrening, kommunikasjonstrening og forståelse av egen innflytelse, har informantene 

fått bedre innsikt i sosiale relasjoner, verdier, egne og andres behov og intensjoner.  

Fokus på utviklingsmessige erkjennelsesprosesser har bidratt til å støtte informantene i å 

forstå hvordan de indre sammenhengene mellom tanker og følelser er med på å styre deres 

handlinger og atferd.  Beck (1979) hevder at oppfatning og opplevelser generelt er aktive 

prosesser som involverer både ytre og indre prosesser. Måten man betrakter seg selv på har 

dyptgripende innflytelse på hvordan man lever. Ens egen innstilling til seg selv kan avgjøre 

om man blir den man ønsker å være, og om man vil oppnå det man setter pris på i livet 

(Dweck, 2006). Man kan se endringer i informantenes økte bevissthet rundt at de selv er en 

like stor del av samspillet med sine omgivelser. Dette kan ses i lys av det Bateson (1972, 

1979) kaller sirkulære sammenhenger; hvor man får en forståelse av at man selv er en del av 

sin forklaring.   

Funnene har vist at samtlige av informantene har hatt en opplevelse av positiv endring i 

tankemønster og atferd, som igjen bidrar til å styrke deres selvoppfatning. 

Ingen av informantene viser til at coaching har hatt en hemmende virkning på deres 

selvoppfatning, slik som blant annet Rønning (2005) og Løkke (2012) hevder at coaching kan 

føre til. Men dette impliserer ikke at coaching kan passe for alle. Funnene i denne 

undersøkelsen, sammen med den empirien og teorien som er presentert, viser at denne form 

for treningsprogram krever ressurser i form av god tid og engasjement, grundig faglig 

kompetanse innen feltet og god kommunikasjon mellom kursledere og deltakere.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og tema 

Oppgavens tema er først og fremst valgt på bakgrunn av egen interesse for å arbeide med 

unge som sliter med å finne sin plass i samfunnet. Denne interessen har vært en sentral 

inspirasjonskilde for å skrive om treningsprogram for ungdom i risiko, da jeg selv har erfaring 

som lærer på østkanten av Oslo. Arbeidet med ungdom ga et innsyn i viktigheten av, og ikke 

minst i behovet for, tilrettelagte tiltak, både på individ- og systemnivå. Jeg vil derfor i mitt 

forskningsprosjekt foreta en undersøkelse å se på eventuelle virkninger av treningsprogram 

for ungdom som står utenfor arbeid, skole, eller andre institusjoner (heretter omtalt som 

‘utenforskap’). Denne undersøkelsen vil foregå via FROG Online Identity. FROG Online 

Identity er et metodisk treningssystem med verktøy basert på en coachende tilnærming og 

utviklet for ungdom i alderen 14-25 år. På bakgrunn av dette formulerte jeg problemstillingen:  

På hvilken måte kan coaching virke oppbyggende i en samtaleprosess?  

At det finnes lite forskning på coaching var også noe som økte min motivasjon for temaet. 

FROG Online Identity er ny på sitt område og det er alltid spennende å forske på noe som 

ingen har forsket på før. Jeg har i flere sammenhenger hørt at coaching har en positiv effekt, 

og jeg har derfor et ønske om å se nærmere på denne effekten, og om den eventuelt kan 

dokumenteres vitenskapelig.  

 

Vedrørende min egen rolle som forsker ønsker jeg å understreke et særskilt punkt som jeg 

mener er viktig å klargjøre. Det at lyk-z & døtre er et familieselskap vil til en viss grad prege 

min objektivitet som forsker, selv om jeg personlig ikke er ansatt i bedriften. Jeg har derfor 

under min forskning hele tiden tatt ekstra høyde for å være så objektiv som mulig, slik at mitt 

familiebånd til lyk-z & døtre ikke på noen måte gjør meg inhabil. Likevel vil kvalitativ 

forskning alltid være farget av en viss subjektivisme, da man tar med seg sin forforståelse og 

fortolkning inn i forskningen. Dette vil utdypes nærmere i metodekapittelet. 

 

FROG Online Identity, heretter omtalt som FROG, leveres av lyk-z & døtre as, som er et 

familieeid aksjeselskap med hovedkontor i Skien. I tillegg har de knyttet seg til dyktige 

personer i styre, administrasjon, prosjekter og drift. Våren 2013 satser de på å spre 
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lederutviklingsprogrammet for unge til hele Norge. Etter hvert vil de også satse på 

internasjonale markeder (Lykseth, 2013).  

Målgruppen er mennesker i alderen 14-25 år som av en eller annen grunn har falt ut av skole 

og arbeidsliv. De føler seg mistilpasset og er inne i en ond sirkel hvor de bryter seg selv ned 

gjennom en rekke destruktive aktiviteter. Målgruppen er også de som arbeider med 

førstnevnte målgruppe.  

Metoden har som mål å trene målgruppen til å bli kjent med hvem de er (identitet), lære seg å 

kommunisere hvem de er og hva de vil til de omgivelser de er avhengige av, eller ønsker å bli 

en del av. De trenes til å bli kjent med sine evner og verdier og sette dette i et system som 

bringer dem fremover, lære seg å forstå den impact (effekt) de har på sine omgivelser og den 

impact omgivelsene har på dem. Dette skaper trygghet og selvfølelse som gir dem mot og 

utholdenhet til å holde fast ved det de ønsker (skole, arbeid med mer). Dette resulterer igjen 

samhandling med de omgivelser de trenger for å være en del av de samfunn de tilhører 

(Lykseth,2013).  

Metoden gjennomføres via workshops i grupper, én til én samtaler, gruppearbeid mellom 

workshops og online arbeid. Metoden er et dynamisk system der verktøyene tilpasses til det 

behov for support den enkelte gruppe/individ har (Lykseth, 2013).  

Er så dette en oppbyggende form for samtale? Og i så tilfelle: på hvilken måte?  

 

For å tilegne meg en dypere forståelse for hvordan coaching (FROG) fungerer og hvilken 

eventuell virkning den har på ungdommers/unge voksne sin selvoppfatning, velger jeg en 

kvalitativ forskningstilnærming. Mitt hovedarbeid angående metodeinnsamling vil være 

semistrukturert dybdeintervju. Et semistrukturert intervju skal forsøke å sikre at jeg får 

kartlagt de samme temaene i alle intervjuene. Samtidig åpner det for utdyping av enkelte 

spørsmål og oppfølgingsspørsmål underveis. En av hovedgrunnene til at jeg velger en måling 

både før og etter kurs, og ikke kun måling etter kurs som krever mindre ressurser, er at det 

finnes veldig liten vitenskapelig forskning på coaching, og resultater som er belyst er som 

regel målt kun etter et gjennomført opplegg (Berg, 2006). Validiteten svekkes, da resultatene 

etter gjennomført opplegg ikke kan sammenlignes med eventuelle resultater før det gitte 

opplegget. Dette er blant annet en stor del av kritikken og innvendingen mot coaching og jeg 
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vil derfor prøve å bidra med forskning som kan gi mer valid dybde og tyngde som fører til 

mer solide forskningsresultater.  

Dette vil suppleres med deltagende observasjon, og jeg vil således benytte meg av det Bruhn-

Jensen (2002) kaller for metodetriangulering. Dette innebærer å kombinere ulike metoder, og 

på grunn av tid og ressurser vil hovedfokuset ligge på intervjudata, og deltagende observasjon 

vil være underordnet. Triangulering av metoder kan øke troverdigheten ved at samme 

problemstilling blir belyst fra ulike innfallsvinkler. De ulike metodene kan dermed utfylle 

hverandre og bidra i hverandres utilstrekkelighet (Bruhn-Jensen, 2002). Ved å kombinere 

deltagende observasjon med intervju, kan man dra nytte av at de to ulike 

datainnsamlingsmetodene gir grunnlag for ulike typer data. Dette gir muligheten til å spørre 

om ting man har sett, og man kan således vurdere det sagte opp mot det observerte (Fangen, 

2004). På denne måten vil jeg kunne få en mer inngående forståelse av coaching via metoden 

FROG. 

Jeg fikk tilbud om å observere på en workshop under metoden FROG, navnet på denne 

Workshopen var Identitet, Kommunikasjon og Impact. Utvalget ble på den måten valgt for 

meg. Fire av åtte kursdeltakere var villige til å bli med i min undersøkelse. Da den ene falt fra, 

endte jeg opp med tre. Dette var ungdom som blant annet hadde tilknytning til NAV, 

barnevernet og til psykiatrien. Det de hadde felles var at de alle sto i utenforskapet og ønsket 

en forandring i livet. Selv om ikke alle kursdeltakere deltok på intervjuene, fikk jeg tillatelse 

av samtlige kursdeltakere til å observere de og bruke de i observasjonsdataen jeg innhentet 

under kursperioden. Jeg fikk også tillatelse til å benytte meg av tekster og uttalelser de kom 

med om seg selv før og etter kursperiode, om dette skulle være ønskelig. 

Coaching (FROG) tar utgangspunkt i at individet selv har den kunnskap og innsikt som trengs 

for å finne svaret på overliggende. Kunnskapen eller innsikten er imidlertid ikke tilgjengelig 

for individet i den situasjon han/hun befinner seg i (utenforskapet), av ulike grunner og 

forskjellig fra individ til individ. FROG praktisert via workshops består av tester, øvelser, 

oppgaver, gruppearbeid, partnerarbeid, atferdstrening, kommunikasjonstrening, forståelse av 

egen innflytelse (ibid). Hensikten er altså å hjelpe ungdommene til å få bedre innsikt i sosiale 

relasjoner og vennskap og å forstå egne og andres behov og intensjoner. Ved praktiske 

øvelser legges det vekt på individets egne utviklingsmessige erkjennelsesprosesser, som en 

hjelp i å støtte ham/henne i å forstå hvordan de indre sammenhengene mellom tanker og 
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følelser er med på å styre handlinger og atferd. Individet finner tilbake til sine indre verdier 

via ulike praktiske og verbale/nonverbale øvelser.  

Rønning (2005) kritiserer slike modeller, og mener det innebærer en risiko for at 

maktrelasjonen allerede i utgangspunktet tipper i retning coachen. Dette kan skje ved at den 

coachede underkaster seg coachens program. Samhandlingsmønsteret som lett oppstår, og 

vedlikeholdes, innebærer at coachen opprettholder sin identitet som klok og kompetent, 

velgjørende hjelper, mens den coachede opprettholder sin identitet som velutviklet, 

presterende, høytytende og kompetent. Det er imidlertid ikke sikkert dette skjer til begges 

gunst når coachen er i lederposisjon. Videre påstår han at coaching, paradoksalt nok, kan føre 

til det stikk motsatte resultatet av hva coachingens talsmenn sier de oppnår. Istedenfor å lede 

til økt mestring, effektivitet og forpliktelse kan coaching som treningsmodell forsterke 

allerede eksisterende tendenser til avmakt, fremmedgjøring og sviktende opplevelse av 

tilhørighet (Rønning, 2005).  

1.2 Formål og problemstilling 

 

At det er mange innvendinger og kritikk rettet mot dagens voksende coaching kultur, råder 

det liten tvil om. Psykologer og psykoterapeauter hevder at coaching virker mot sin hensikt, 

og fortviler over at hvem som helst kan kalle seg coach ved å gjennomføre et kurs og motta et 

diplom. Troverdigheten og tilliten til begrepet coach blir svekket, og skeptikere retter skarp 

kritikk mot coaching. Da metoden til lyk-z & døtre, FROG, er såpass ny på markedet, 

foreligger det ingen tidligere studier av denne metoden for coaching. 

For at et nytt treningsprogram skal kunne implementeres, er det viktig å innhente og dele 

informasjon, kunnskap og erfaring rundt programmet gjennom forskningsbasert litteratur. Det 

er dette jeg vil forsøke å gjennomføre ved blant annet å innhente data ved deltagende 

observasjon, og intervjue informantene før kurs og etter kurs. Samme intervjuguide vil bli 

benyttet for alle informantene. Formålet med denne undersøkelsen er å få en dypere innsikt i 

hva coaching innebærer og hvordan coaching kan fungere som en treningsmetode, med 

utgangspunkt i metoden FROG. Jeg ønsker å undersøke om coaching kan ha en oppbyggende 

effekt på selvoppfatningen til ungdom/unge voksne som står i utenforskapet.  
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Den overordnede problemstillingen i min undersøkelse er:  

På hvilken måte kan coaching virke oppbyggende i en samtaleprosess?  

Problemstillingen inneholder ingen hypoteser og er av eksplorerende og beskrivende karakter, 

og hovedfokuset ligger på å avdekke/forstå styrker, muligheter og begrensinger ved coaching 

(FROG) som treningsprogram for ungdom i utenforskapet i alderen 17 til 21 år. Jeg ønsker å 

fokusere på og lete etter gode løsninger og muligheter, heller enn å se på hva som eventuelt 

ikke fungerer.  

Den overordnede problemstillingen besvares med disse forskningsspørsmålene:  

1. Er det elementer i coaching (FROG) som fremmer selvoppfatning? 

2. Er det elementer i coaching (FROG) som hemmer selvoppfatning? 

3. Hvilken verdi kan coaching (FROG) ha i forhold til selvoppfatning hos ungdom og 

unge voksne som står i utenforskapet 

4. Hvilken verdi kan coaching (FROG) ha i forhold til selvoppfatning hos ungdom og 

unge voksne som står i utenforskapet 

 

1.3 En diskusjon rundt sentrale begreper  

 

Utenforskapet: er vanlig definert som at vedkommende har falt utenfor storsamfunnets 

arbeidsmarked eller andre institusjoner( www.document.no) . 

Coaching: coaching er ikke nødvendigvis nytt i forhold til virkemidler eller metode. Effektiv 

kommunikasjon, selvranskelse, søken etter mening, ansvarliggjøring og læring har lenge levd 

i offentligheten og innenfor organisasjons- og ledelseslitteraturen. Coaching er heller ikke nytt 

med hensyn til sitt formål, men vil hevde at det er nytt i forbindelse med hvordan formål, 

tankesett og metodisk tilnærming er satt sammen (Gjerde, 2010).  

Gjerde definerer begrepet coaching slik:  

en samarbeidende, tilpasset, løsningsfokusert og systematisk kommunikasjonsprosess 

som fremmer handling, læring og utvikling- på personlig og faglig plan gjennom blant 

http://www.document.no/
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annet bevisstgjøring, motivasjon og ansvarliggjøring. Coaching bygger på ressursene 

til fokuspersonen, slik som dennes kunnskap, erfaring, verdier og egenskaper, og gjør 

bruk av ferdigheter og metode for at fokuspersonen skal få aktivisert disse i form av 

eget begrepsapparat og handlemåter (Gjerde, 2010:25).  

 

Berg benytter seg av denne definisjonen: ‘’gjennom en handlingsorientert dialog, utfordre og 

støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke, -være,- og læremåte, samt sine gode 

følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål’’ ( Berg,2006:15). 

En definisjon kan gi oss retning for, avklaring av og påminnelse om hva coaching er, og 

hvorfor og hvordan vi utøver coaching. Vi får oppsummert typiske kjennetegn ved faget, noe 

som kan bidra til å skille coahing fra relaterte roller. Og for de som praktiserer coaching, kan 

det være godt å bli minnet på hva disse kjennetegnene er (Gjerde, 2010). Tilnærmingen man 

har til begrepet avhenger av tradisjon, teoretisk ståsted og hvilke forskningsspørsmål man står 

overfor. De ulike teoretiske premissene det opereres med, får konsekvenser for hvordan 

coachingen kommer til uttrykk, og det er derfor vesentlig å være bevisst hvilken prinsipiell 

oppfatning av coachingbegrepet som blir lagt til grunn. 

FROG bruker en tilnærming som er basert på lederutvikling og coaching for ledere i 

næringslivet. De fokuserer på kunnskap og kompetanse som den enkelte unge trenger for å 

skape en trygg plattform for videre vekst og utvikling, faglig, sosialt og på områder for 

selvmestring 

1.4 Avgrensning av oppgaven  

 

Dette forskningsprosjektet omhandler coaching og hvilke eventuelle endringer coaching som 

treningsprogram kan ha på ungdommer og unge voksne i aldersgruppen 17-21 år. Dette er en 

gruppe som er utenfor arbeidsliv og/eller skole, og som sliter med å finne sin plass i 

samfunnet. Mitt teoretiske rammeverk er basert på tradisjoner coaching kan sees å ha røtter 

innenfor. Dette prosjektet er avgrenset ved at jeg har valgt å benytte meg av teoretikere som 

jeg anser som aktuelle i forhold til å belyse coaching i et vitenskapelig perspektiv. Innenfor 

coaching har jeg valgt Berg, Gjerde og Whithworth, med små innslag av andre teoretikere 
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innimellom. Coaching (FROG) bygger blant annet på elementer fra den humanistiske 

tradisjonen, klientsentrert terapi og kognitiv terapi. Innenfor disse tradisjonene er det en rekke 

ulike teorier jeg kunne ha benyttet meg av, men på grunn av oppgavens omfang og tidsbruk 

har det vært nødvendig å foreta et valg. Valget falt på Mead, Bateson, Dilts, Libet, Rogers, 

Beck og Dweck. Valg av teoretikere jeg valgte å fokusere på i forhold til begrepsavklaringer 

for temabolkene jeg har benyttet i min intervjuguide er blant andre: Skaalvik og Skaalvik, 

Shibbye, Woolfolk, Deci og Ryan og Weiner.  

1.5 Oppgavens struktur  

 

Kapittel 1 omfatter innledning til oppgaven. Her har jeg redegjort for bakgrunnen og temavalg 

for oppgaven. Jeg har gjort rede for undersøkelsen, undersøkelsens formål og for oppgavens 

problemstilling. En liten diskusjon rundt sentrale begreper vil også foreligge her. Kapittel 2 

danner det teoretiske bakteppet for oppgaven. Denne delen danner grunnlag for senere 

drøfting av resultatene.  I kapittel 3, metodekapittelet, gjør jeg rede for fremgangsmåten i 

forskningsprosessen, samt metodevalg som er tatt underveis. Her gjør jeg også en vurdering 

av materialets bruksverdi, altså kvaliteten i undersøkelsen, og etiske hensyn som er tatt i -

forbindelse med studien. Kapittel 4 utgjør selve analysen. Her presenteres undersøkelsens 

funn. Kapittel 5 blir en drøfting av hvordan analysekapittelet kan gi svar på 

forskningsspørsmålene i avsnitt 1.2, gjennom å drøfte empiri og teori. I kapittel 6 avsluttes 

oppgaven med avsluttende refleksjoner som omhandler sammenfatning av hovedfunn og 

videre forskning. 

Alle vedleggene er å finne bakerst i oppgaven 
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2 Teoretiske utgangspunkter  

 

Dette kapitlet redegjør for sentral teori tilknyttet undersøkelsenes problemstilling, og danner 

grunnlag for senere drøfting av resultatene.  

2.1 Mead 

Georg Herbert Mead (1934) mener at vi konstruerer oss selv, og mennesker har alltid et ''jeg'' 

og  '' meg'' ( engelsk ''I'' og ''Me'') . Her dannes og utvikles identiteten i en dualisme mellom 

''Jeg-et'' og ''Meget'', hvorav jeget  er den personlige identitet og meget er den sosiale 

identiteten.  Identiteten utvikles i interaksjon mellom et aktivt subjekt og et observerende 

objekt. Jeg-et er aktivt og ubevisst subjekt og meget er et observerende og bevisst objekt. Det 

vil si at jeget er den siden hvor sosialiseringen er aktiv, vi kan være frie og kreative. Vi kan 

her lage vår egen personlighet, og for eksempel velge å være ''søt'' eller ''tøff''. Dette vil gi 

forskjellige reaksjoner fra samfunnet (Mead, 1934). Den sosiale identiteten dannes i meget 

hvor individet har en passiv rolle. Her handler det om individets evner til å se seg selv 

gjennom andres øyne (eksempelvis kjønn, religion, nasjonalitet, utdanning; altså ‘’jeg kan 

velge å være..’’). Meg-et skapes av den generaliserte andre, som i følge Mead (1934) er 

normer og regler i samfunnet. Altså om hvilke forventninger man tror at andre har om en. En 

sykepleier vet for eksempel at det forventes av samfunnet at hun er rolig og medmenneskelig, 

og dette er hva den generaliserte andre har styrt. Man speiler seg selv i menneskene rundt seg. 

En ser seg selv gjennom andres øyne, vurderer verdien av en selv og gjennom ens egne 

handlinger ut i fra hvordan man tror andre vurderer det. Dette vil føre til refleksjon å påvirke 

Jeg-et. Dette kan ses i tråd med Giddens (1991) begrep om refleksiv identitet. Giddens (1991) 

mener at alle handlingsalternativene og valgene vi må ta gir oss dybde og selvinnsikt. Vi 

tvinges til å være selvrefleksive, og dette kan brukes positivt. Det å ha refleksiv identitet vil i 

realiteten si alltid å være klar over, og på en eller annen måte alltid å kunne beskrive, hva man 

foretar seg og hvorfor man gjør det. Forskjellige fenomener speiler seg i hverandre, man lærer 

seg selv å kjenne i møtet med andre. Man former seg selv via andre, det vil derfor aldri kun 

være jeg.  Jeg-et er en respons på Meg-et, men uten Jeg-et ville ikke Meg-et eksistert. 

Identitetsutvikling hos et menneske er derfor en interaksjon mellom din egen personlige 

identitet (jeg), og din sosiale identitet (meg). Hvordan du ser deg selv gjennom andres øyne 
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gjør at identitet utvikles gjennom refleksjon. Både Mead (1934) og Giddens (1991) hevder at 

refleksjon er et særs viktig moment for identitetsutvikling. Giddens (1991) hevder blant annet 

at det er de selvrefleksive som endrer samfunnet, mens de som ikke er refleksive bare '' 

henger med''. En konsekvens av dette kan være at man faller utenfor samfunnet ved at man 

føler at man ikke er en del av det, at man ''flyter rundt'' og mister fotfeste, og føler at hendelser 

og opplevelser mister mening. Identitetsutviklingen stagnerer og man ''mister seg selv'' og 

sine verdier.  

I Meads ånd ser man altså på menneskets relasjon til sine omgivelser og dets fortolkning av 

verden og seg selv. Dette gir en relasjonell forståelse av mennesket, og vektlegging av at man 

alltid fortolker verden og fenomener man møter. Man ser her at Mead er forankret i 

fenomenologien og hermeneutikken. 

I coaching (FROG) er, i likhet med teoriene til Mead og Giddens, refleksjon en stor del av 

identitetsutviklingen hos mennesker. I hvilken grad man er bevisst hvordan ens egen atferd 

påvirker mennesker rundt og hvordan man ønsker at andre skal oppfatte en, er i stor grad med 

på å forme ens identitet (Gjerde 2010; Lykseth, 2013). Man utvikler sin egen personlige 

identitet og personlige verdier (Jeg-et), i møtet med øvelser som baseres på egentrening som 

foregår både i handling med andre mennesker og en selv (meg-et) som fører til selvrefleksjon. 

Dette vil igjen ha innvirkning på ens personlige vekst og verdier og styrke 

identitetsutviklingen, samt bidra til å skape mening i hverdagen. Man har iboende ressurser, 

evner og muligheten til å utvikle sin selvoppfatning, som er med på å utgjøre ens identitet, 

man må bare få muligheten til å ta i bruk de rette redskapene til å kunne finne frem til disse 

egenskapene og verdiene i seg selv.  Det er dette coaching (FROG) har som intensjon 

(Lykseth, 2013). 

2.2 Gregory Bateson  

Et av Gregory Batesons viktigste prinsipper innenfor kommunikasjonsteori er å sette 

relasjonen i sentrum av en grunnleggende forståelsesramme (Bateson, 1972). Gregory 

Bateson (1972,1979) var opptatt av spørsmål knyttet til erkjennelse og tenkning. Bateson er 

mest kjent for å være systemteoretiker, men man se at han også er forankret i fenomenologien 

når han i sin teori hevder at all erfaring er subjektiv og all persepsjon er en tolkning (ibid).  
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Vi er alle ulike, og viser våre sider i møte med andre. Vi er alle i samme båt, med sterke og 

svake sider, og har muligheter til vise noe nytt i nye sammenhenger. Både vår forståelse av 

oss selv og vår forståelse av verden bygges opp i møte med andre, og i møte med andre kan 

endring skje (Bateson, 1972). Dette er i direkte tråd med Meads (1934) identitetsteori hvor 

han hevder med at selvet utvikles både på det personlige og det sosiale plan. Filosofien til 

FROG har fokus på at når man begynner å forstå mennesket og seg selv i lys av relasjoner i 

tillegg til egenskaper, kan dette ha store konsekvenser og åpne for nye muligheter (Lykseth, 

2013). Hensikten med øvelsene under modulen ‘impact’ ( se 2.8 side 28-29) ,er nettopp det  å 

bli bevisst hvordan ens egenskaper, som både er bevisste og ubevisste, reflekteres i andre, 

som igjen kan føre til inspirasjon til å se annerledes på andre og på seg selv. Deltakerne får 

muligheten til å oppdage sider ved seg selv de ikke var klar over, både situasjoner som viser 

hvor de er selvsikre og trygge, og situasjoner som viser hvor man ikke er det. 

2.2.1 Gregory Batesons kommunikasjonsteori 

Bateson (1972) hevder at vi ikke forholder oss til fenomener og gjenstander direkte, men til 

våre ideer om tingene. Når vi tenker på en edderkopp, er det bare ideen om en edderkopp vi 

har inne i hodet. Hvis vi blir redde, er det vår idè om en edderkopp vi er redde for. Vi tolker, 

avgrenser, tillegger mening, legger merke til og reagerer ut i fra hvem vi er og hva vi har lært. 

Virkeligheten ser ulik ut fra person til person, og det er ikke objektive størrelser vi forholder 

oss til, men vår tolkning (Bateson, 1972,1979). Han er opptatt av at all erfaring er subjektiv, 

men samtidig er relasjon helt grunnleggende, både relasjonen mellom fenomener og 

relasjoner mellom mennesker. Kommunikasjonsperspektivet til Bateson handler altså om 

hvordan vi forstår virkeligheten, hvordan vi persiperer og tolker enkeltgjenstander, 

fenomener, situasjoner og samspill (ibid).  Han sier det enkelt slik: ‘’våre hjerner skaper de 

bilder vi tror at vi oppfatter med våre sanseorgan’’(Bateson, 1979: 55).  

Et samspill mellom to mennesker har en sammenheng, men det er ikke slik at det ene er 

årsaken til det andre. Eksempelvis er det ikke slik at: hun maser  derfor er han passiv 

Sammenhengen er der, men begge er en like stor del av samspillet med bidrag og ansvar: 
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Denne modellen illustrerer Batesons teroi om sirkulær sammenheng. Rent tankemessig 

organiserer vi vår forståelse av sammenheng ved å punktuere noe. Når man punktuerer noe, 

organiserer vi vår forståelse av et samspill , vi sier at noe er årsaken til noe annet, vi har en 

mening om hvor samspill oppstår. For eksempel: ‘’hun overtar alltid ledelsen, vi andre blir 

passivisert’’ (Bateson, 1979).  Vi kan i stedet lete etter mer fruktbare analyser når vi står 

ovenfor problemer vi ikke greier å løse. Ved å tenke i sirkulære sammenhenger blir 

spørsmålet om den egentlige ‘’årsak’’ uinteressant. Vi kan heller lete etter en forståelse som 

kan gi nye handlingsalternativer, og åpne for kreative løsninger når samspill låser seg. Da vil 

det vi tidligere så på som egenskaper ved individer framstå i et nytt lys.Hvis vi sier om noen 

at ‘’hun tar så lite ansvar’’, så sier vi noe om relasjonen mellom oss. Ved å se på samspill i et 

sirkulært lys blir vi selv en del av samspillet, og kan få en idè om at vi selv er en del av vår 

beskrivelse. Når vi sier om andre at de er passive, uansvarlige etc, så er det i forhold til oss de 

viser disse sidene. Det er ikke en egenskap ved individet , men noe de viser i en bestemt 

relasjon ( Ulleberg, 2004).  

Det man utvikler i en relasjon, blir til en idè om en egenskap, og denne ideen styrer deg 

videre. Eksempelvis: Kari sover tungt hver morgen og vil ikke opp. Mor vekker henne flere 

ganger, men alltid så er det noe:‘’Skal bare slappe av litt til, skal bare tenke på noe, skal 

bare..’’ Så begynner Kari å tro at hun er belemret med en spesiell egenskap: Hun er en sånn 

som ikke kan stå opp, ikke kan høre klokka,som ikke kan våkne, som rett og slett trenger en 

som kunne ta ansvar for henne. Det hun har utviklet i en relasjon, er blitt til en idè om en en 

egenskap, og denne egenskapen styrer henne videre. Kari tar denne ideen med seg videre inn i 

senere  boforhold, skoleforhold og arbeidsforhold ( Ulleberg, 2004).  

Det er dette Bateson kaller en komplementær interaksjon: Mor  tar ansvar, Kari sover i trygg 

forvissning om at ansvaret er mors, søvnen og uansvarligheten er Karis ( Bateson,1972).  

hun 
maser  

fordi  Han er 
passiv 

fordi  



12 

 

Jeg vil bruke dette som analyseredskaper  i forbindelse med mine data. Dette vil være en måte 

å forstå samspill knyttet til et tema eller en situasjon på. Interaksjoner endrer seg, relasjoner er 

ikke statiske, men i bevegelse. Både symmetriske og komplimentære interaksjoner vil 

eskalere eller avta: likheten vil øke eller avta, ulikheten vil øke eller avta. Enkelte vil endre 

relasjon for bestandig, andre vil pendle mellom ytterpunkter og atter andre vil bølge frem og 

tilbake med små justeringer. Enkelte ganger er stabilitet av det gode, andre ganger oppleves 

forandring som noe positivt ( Ulleberg, 2004).  

Bateson (1972) utviklet både en kommunikasjonsteori og en vitenskapsteori, og befattet seg 

med tenkning og læring på flere nivåer.   

Tydeliggjøring  i kommunikasjon er en klar rød tråd gjennom alle øvelsene i workshopen 

Identitet, Kommunikasjon og Impact. Det kan sammenlignes med det Bateson (1972) kaller 

det analoget nivået i kommunikasjonen. I analog kommunikasjon er det noe likt i det som skal 

uttrykkes og måten man uttrykker det på. Hvis et smil uttrtykker glede, vil det som oftest 

uttrykke mer glede jo bredere det blir. Den vil også alltid henvende seg til relasjonen, og 

søker å definere denne, og vil automatisk bli tolket av de andre deltakerne i 

kommunikasjonen. Mennesket er automatisk tolkende, vi gir det vi opplever betydning eller 

mening. Dette gjør vi ofte uten ord, med fornemmelser og følelser. På bakrunn av tidligere 

erfaringer, hvordan forholdet vårt har vært før, og avhengig av alle ledsagende tegn, vil 

setninger som for eksempel ‘’nå må du få se å få gjort det’’, bli tolket (Ulleberg, 2004).  

Bateson hevder at det er to nivåer i kommunikasjonen, det analoge – og det digitale ( Bateson, 

1972 ; Ulleberg, 2004). Det digitale er enkeltord, tegn, gester eller symboler. Det er ikke noe 

hundeaktig i ordet hund, eller noe bokaktig i ordet bok.  Disse ordene må læres for å bli 

forstått. Hvordan dette blir tolket er den analoge kommunikasjonen. Her ser man at det åpner 

for dobbeltkommunikasjon, to motstridende meldinger blir gitt samtidig på to ulike nivåer. 

Alt det vi kommuniserer parellelt med ordene er en del av den analoge kommunikasjonen. 

Dette dreier seg om i tillegg til ordvalg om tonefall, kroppsholdning gester, stemmebruk og 

rytme ( Ulleberg,2004). Det analoge hjelper oss altså til å tolke det som uttrykkes. Analog 

kommunikasjon er flertydig: tårer kan uttrykke glede, sorg eller sinne. Misforståelser i 

kommunikasjonen kan oppstå fordi man tolker en persons analoge uttrykk, og oppfatter 

uttrykket helt annerledes enn personen selv gjør. Uheldige samspillsmønstre kan da oppstå. . 
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Som vi har sett sier altså Bateson at det er umulig å kommunisere bare på ett nivå, ord vil 

alltid ha overoner, implisitte betydninger og tolkningsmuligheter, og vil alltid omfatte både 

innholds-og forholdsnivået.  

Mead og Bateson mener begge at man utvikler seg selv i møte med andre, men mens Mead 

ser på hvordan samfunnets forventninger (de generaliserte andre) påvirker utviklingen på det 

sosiale plan, og hvordan det sosiale plan forandrer det personlige plan, løfter Bateson årsak-

virknings-ideen til å gjelde at man lærer og utvikles ved å se på det  sirkulære samspillet i 

møtet med andre. Her blir vi selv en del av samspillet, og kan få en idé om at vi selv er en del 

av vår beskrivelse ( eller er det rett og slett slik også Mead ser på det sirkulære i og med at 

han hevder at uten Jeg-et ville ikke Meg-et eksistert og motsatt?)   

2.2.2 Læringsnivå 

Bateson snakker om forandring og læring som to sider av samme sak: ‘’ordet ‘læring’ betyr 

utvilsomt forandring av et eller annet slag’’ (Bateson, 1972:283). Bateson er opptatt av å 

forstå i nivåer, og teori om læring foregår hos Bateson i noe mer fastlagt hierarki. Jeg vil 

senere i analysekapittelet bruke Batesons læringsnivå2 som et analyseredskap til å utforske 

hvilke forestillinger de ulike deltakerne har etablert på dette nivået, blant annet grunnlegende 

oppfatninger om mennesket, verdispørsmål, selvforståelse, faglige synspunkter med mer. Så 

vil jeg se etter eventuelle differanser, om det har skjedd plausible endringer på læringsnivå2 

før og etter kurset.  

Man kan  for øvrig stille seg tvilende til å  innføre en hierarki av logiske typer på 

menneskelige tanker, mennesker trenger ikke er på langt nær  være så rasjonelle som Bateson 

foreslår.  

En som lot seg inspirere til videreutvikling av Batesons arbeid, var Robert Dilts  

2.3 Robert Dilts  

I sitt coachingarbeid benytter mange coachere seg av begrepet logiske nivåer, inkludert 

metoden FROG. Begrepet ble skapt av Robert Dilts (1991) basert på Gregory Bateson´s 

arbeid med læringsnivåer.  
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Dilts´ logiske nivå-modeller starter i stigende orden med omgivelser, dernest adferd, så 

‘’capability’’ (som på norsk kan bety så vel kompetanse som indre og ytre ressurser), så 

kommer verdier og identitet og til slutt misjon/visjon og spiritualitet (Dilts, Epstein, Dilts 

1991). Som en praktisk arbeidsmodell innenfor coaching og særlig NLP er den usedvanlig 

god (Berg,2006).   

Den er imidlertid ikke en modell over logiske nivåer. Årsaken er at de nivåene som beskrives 

ikke er klasser og klassemedlemmer i et helhetlig system. I et system må hvert nivå være 

progressivt mer omfattende enn nivået under. Det betyr igjen at når noe endres i et høyere 

nivå så vil nivåene under bli styrt, justert og organisert av den overordnede endringen 

samtidig som endringer i et lavere nivå ikke nødvendigvis vil føre til endringer på et høyere 

nivå (Dilts, Epstein, Dilts, 1991).  

 

Figur 1: Dilts Logiske nivåer satt opp i pyramidediagram, hentet fra Dilts, Epstein og  Dilts (1991).  

 

Dette er et redskap jeg observerte i praksis under min deltagende observasjon under 

workshopen Identitet, Kommunikasjon og Impact, og som jeg vil komme tilbake til i analysen 

og i drøftingskapittelet.  

 

 

 

who I am:  

Identity 

 

My belief system: 
Values and meanings  

My Capabilities: Strategies and 
States 

What I do or have done : spesific 
Behaviors  

My Environment: Extrernal Constreaints  
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2.4 Ubevisste beslutningsprosesser 

 

Betydningen av hvordan våre ubevisste mentale prosesser påvirker vår emosjonelle eksistens, 

ble først utviklet av Freud et al.(Freud i Libet, 2004). Benjamin Libet (2004) bygget videre på 

denne tankegangen, og spørsmålene ble nå: Hvordan skiller hjernen mellom ubevisste og 

bevisste mentale aktiviteter? Hvordan kan de fysiske aktivitetene gi milliarder av nerveceller 

opphav til en integrert bevisst subjektiv bevissthet? Hvordan kan det subjektive sinn påvirke 

eller kontrollere frivillige handlinger? Og hvordan kan det bygges en bro mellom det 

‘’psykiske’’(hjernen) og det ‘’mentale’’ (vår bevissthet, subjektive erfaringer)?  

Disse spørsmålene har det kommet mange svarforslag på, hovedsakelig fra filosofiske og 

religiøse retninger. Men i de senere år kommet bidrag fra neuro-vitenskapen (Libet, 2004). De 

religiøse forslagene er metafysiske tilnærminger og ikke vitenskapelige etterprøvbare. 

Forslagene fra filosofien har vært teoretiske høyst spekulative modeller og er for det meste 

ikke etterprøvbare (Libet, 2004).   

Vitenskapelige funn har stadig produsert sterke beviser for at mentale evner, ja til og med ens 

naturlige personlighet, er avhengige av, og kan bli kontrollert av, spesifikke strukturer og 

funksjoner i hjernen (Libet, 2004). Den ikke-fysiske naturlige subjektive bevissthet, som 

inkluderer åndelighet, kreativitet, bevisst vilje og fantasi, er dog ikke alene direkte 

beskrivende eller forklarende for de fysiske bevisene (ibid).  

Libet uttaler : ‘’as a neuroscientist investigating these issues for more than thirty years, I can 

say that these subjective phenomena are not predictable by knowledge of neuronal function. 

This is in contrast to my earlier views as a young scientist, when I believed in the validity of 

determinist matrealism’’ ( Libet, 2004:5).  

Samtidig stiller ikke Libet seg helt ukritisk til egen forskning, og hevder at det er ingen 

garanti for at fenomenet om bevisstheten og dens konneksjon vil kunne skrives inn i dagens 

gjeldende fysikk. 

Målet med Libets studier var å undersøke hvordan nervesystemet fungerer i å produsere atferd 

av den enkelte, basert på vitenskapelige bevis. Den største utfordringen ved denne type 

undersøkelser, er behovet for forsøkspersoner – hvilket innebærer direkte studier av 
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hjernefunksjonen, hvilket selvfølgelig er svært begrenset. Mye kan avklares ved hjelp av 

forskning på dyr, men alle de typer funksjoner som kan formes uten bevisst oppmerksomhet 

kan man foreløpig bare finne i mennesker (Libet, 2004).  

Libets (2004) omfattende eksperimenter tyder på at ulike ubevisste prosesser i hjernen er den 

sanne initiativtaker til viljebestemte handlinger, og fri vilje har derfor ingen betydning for 

menneskelig atferd. Hvis ubevisste hjerneprosesser allerede har tatt et skritt for å iverksette en 

handling før bevisstheten er klar over noe ønske om å utføre det, er kausaliteten mellom 

bevissthet og vilje så å si eliminert, ifølge denne tolkningen. Daniel C. Dennett (2004) hevder 

derimot at fri vilje er en evne mennesker (og kun mennesker) har som et resultat av deres 

evolusjonære utvikling. Den frie vilje, og evnen,  til å handle fritt, er i følge Dennett (2004) 

evnen til å håndtere hindringer i verden på en vellykket måte. Det innebærer makten til å gjøre 

det uunngåelige ‘’unngåelig’’ 

Libet fant  i sin undersøkelse frem til at den underbevisste hjerneaktiviteten som førte til det 

bevisste valget om å bevege håndleddet begynte omtrent et halvt sekund før forsøkspersonen 

var bevisst om sin hensikt om å bevege seg. Libets funn antyder at forsøkspersonens valg 

treffes på et underbevisst plan og først i etterkant oversettes til en "bevisst beslutning", og at 

forsøkspersonens oppfatning av at handlingen fant sted etter hans eller hendes vilje kun 

skyldes det retrospektive perspektivet på hendelsen (Libet, 2004). 

2.5 Den humanistisk tradisjonen  

 

Den humanistiske tradisjon har sin bakgrunn i Europa, men også i USA. Humanistisk 

tradisjon oppsto som en reaksjon både på psykoanalysens determinisme og på atferdsterapiens 

noe mekaniske og upersonlige tilnærming. Innenfor humanistisk tradisjon finner man enda 

flere teorier og retninger enn innenfor de ovennevnte tradisjonene (Johannessen, Kokkersvold 

og Vedeler, 2001). Her vil jeg fokusere på Carl Rogers klientsentrerte terapi, da han var den 

første som utviklet en egen teori innenfor den humanististiske tradisjonen. 
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2.5.1 Carl Rogers, klientsentrert terapi 

Den klientsentre tradisjon oppfatter individet som essensielt godt fra naturens side. Individet 

har dessuten medfødt, innebygd evne til å realisere sine muligheter og til å leve på en fredelig, 

produktiv og kreativ måte. Sosiale og psykologiske krefter kan imidlertid komme til å 

motvirke en slik naturlig god utvikling (Johannessen, Kokkersvold og Vedeler,2001).  

Mennesket har ifølge Carl Rogers (Rogers, 1965) evner og muligheter til og hanskes med sine 

konflikter og problemer Men de kan komme til å bli hindret i dette dersom de mangler 

kunnskap om seg selv. Mennesket oppfattes altså som et både rasjonelt, sosialt og 

fremtidsrettet, realistisk vesen. Når negative og antisosiale følelser og holdninger kommer til 

uttrykk, skyldes det at grunnleggende behov ikke blir oppfylt. Man kan se den rogerianske 

teorien i tråd med med Maslows behovsteori, hvor problemer kan oppstå som et resultat av at 

individet ikke har fått oppfylt grunnleggende behov (Johannessen, Kokkersvold og Vedeler, 

2001; Maslow, 1987) . Dette gjelder særlig behovet for å bli elsket og behovet for en positiv 

selvoppfatning (ibid). En positiv selvoppfatning kan føre til en dypere kunnskap om seg selv å 

gi en bredere selvinnsikt.  

Mennesket oppfattes altså som et både rasjonelt, sosialt og fremtidsrettet, realistisk vesen. Når 

negative og antisosiale følelser og holdninger kommer til uttrykk, skyldes det at 

grunnleggende behov ikke blir oppfylt( ibid) . Dette er igjen i samsvar med Maslows 

behovsteori. For eksempel skyldes aggressive handlinger at man ikke har fått tilfredsstilt sitt 

basale behov for kjærlighet og tilhørighet. Dersom mennesker blir frigjort fra forsvarsatferd, 

vil deres relasjoner med andre bli positive (Johannessen, Kokkersvold og Vedeler,2001).  

Rogers mener at alle mennesker: 

- har verdi i seg selv, er unike og fortjener respekt. 

- både har evne og rett til å finne sin egen vei (og får de mulighet til det, vi de vurdere 

riktig og handle klokt) 

- kan velge sine egne verdier 

- kan være konstruktive og ansvarlige 

- Kan hamle opp med egne følelser, tanker og atferd 

- har potensial for konstruktiv forandring og personlig utvikling mot et fullverdig liv 

(Rogers sitert i Johannessen, Kokkersvold og Vedeler, 2001).   
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Man ser store likheter mellom rogeriansk teori og coaching (FROG): coachen skal hjelpe 

individet til å velge selv, og til å være sin egen ‘’arkitekt’’.  

2.6 Kognitiv atferdsterapi  

 

Det finnes mange forskjellige former for kognitiv terapi. Her vil jeg imidlertid konsentrere 

meg om en bestemt form for kognitiv teori; den som er utviklet av Aaron T Beck og hans 

medarbeidere. På bakgrunn av omfattende forskning på depresjon som viste at depressive 

pasienter hadde en systematisk negativ bearbeiding av informasjon, utviklet Beck, Rusch, 

Shaw og Emergy (1979) den kognitive modell (figur 2). Den kognitive modellen omhandler 

hvilken rolle kognisjoner (tenkning, tolkning) har i utvikling og opprettholdelse av psykiske 

lidelser. En av tesene i Becks kognitive modell er at den måten en person tenker om, eller 

forstår, begivenheter på, påvirker hvordan han/hun føler og handler (Beck et al. 1979).  

Kognitiv atferdsterapi er basert på en denne modellen, som tar utgangspunkt i at psykiske 

vansker og stress i all hovedsak skyldes negative tankeprosesser og uhensiktsmessige 

mestringsmåter (Mørch & Rosenberg, 2005). Beck et al. (1979) skriver: ‘’perception and 

experiencing in general are active processes that involve both inspective and introspective 

data’’ (Beck, A.T, Rusch, A.J, Shaw, B.F & Emergy, G. 1979, s:8) 

Oppfatning og opplevelser generelt er aktive prosesser som involverer både ytre og indre 

prosesser. En av grunntesene kan derfor sies å være at måten man tenker på, former personens 

respons, som følelser og handlemåter, altså ens atferd (Weishaar & Beck 1986). 
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Figur 2, Den kognitive modell, Aaron Beck, 1979 

 

 

Staff og Nordahl (2012) referer blant annet til National Institute of Clinical Exellense, UK, og 

oppgir at kognitiv terapi har vist god effekt ved mange former for psykologiske vansker og 

psykosomatiske tilstander. 

2.6.1 Feiltolkninger/tankefeller 

Feiltolkninger beskriver ulike måter vi kan misoppfatte eller forvrenge informasjon på. Det 

finnes mange forskjellige typer feiltolkninger som trer i kraft når negative skjemaer aktiveres. 

Beck et al. (1979) nevner:  

Alt eller ingenting tenkning: Du ser ting i sort-hvitt. Dersom en situasjon ikke er helt 

perfekt, anser du den som totalt mislykket. Man er enten smart eller dum, verdifull eller 

verdiløs. 

Overgeneralisering: Du oppfatter én eneste negativ hendelse, som for eksempel å motta 

kritikk på noe man har gjort, som et endeløst mønster av nederlag. Du bruker ord som “alltid” 

eller “aldri” når du tenker på det.  

Negative automatiske tanker: Negative automatiske tanker er spontane tanker og 

forestillinger som strømmer uanmeldt inn i vår bevissthet. De har et spesifikt innhold (for 

eksempel: ‘’ingen bryr seg om meg’’, ‘’jeg er mislykket’’), og har en tendens til å dukke opp i 

spesielle situasjoner eller når vi er i en bestemt sinnsstemning. Vi er ikke vant til å fokusere 
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oppmerksomheten på dem. Derfor er det vanlig at vi aksepterer dem som sanne uten å vurdere 

hvor realistiske de er. Slik får de innvirkning på kroppslig aktivering, følelser og atferd.  

Diskvalifisering av det positive: Du avviser positive erfaringer ved å insistere på at de “ikke 

teller”. Hvis du gjør en god jobb, sier du kanskje til deg selv at den ikke var god nok, eller at 

hvem som helst kunne gjort det like bra. Å diskvalifisere seg selv betyr å fjerne gleden fra 

livet, og det får deg til å føle deg utilstrekkelig og utilfreds. 

Trekke forhastede konklusjoner: Du fortolker hendelser negativt når fakta som eventuelt 

kunne støttet dine konklusjoner, er fraværende. Tankelesning: Uten å sjekke det, trekker du 

uten videre den konklusjonen at noen reagerer negativt mot deg. Spådomskunst: Du forutsier 

et negativt utfall. Før en prøve sier du til deg selv: “Jeg kommer til å gjøre det dårlig. Hva om 

jeg stryker?”  

Overdrive eller minimalisere: Du overdriver eller forstørrer betydningen av problemene og 

feilene dine, eller du minimaliserer betydningen av de gode egenskapene du besitter. 

Spesifikke typer av negative tanker forårsaker spesifikke negative følelser. For eksempel vil 

troen på at du er i fare gjøre deg engstelig eller redd. De negative tankene som gjør deg 

deprimert, engstelig, sint, frustrert eller gir deg skyldfølelse, er ofte forvrengte og urealistiske, 

selv om de i øyeblikket synes å være holdbare argumenter. Det første skrittet på veien mot å 

bryte ut av en negativ sinnsstemning er å erkjenne at det er en nær forbindelse mellom 

tankene og følelsene dine, og å gjenkjenne feiltolkninger, som de seks nevnt ovenfor. Det 

neste skrittet er å gjøre aktive forsøk på å forandre disse tankene. Det er imidlertid ikke 

FROGs mål å fjerne alle tankefeller fullstendig (Lykseth & Lykseth, 2013).  Målet er heller å 

gjøre deltakerne klar over at de finnes. Igjen gjelder det at økt bevissthet gir økt mulighet til å 

påvirke situasjonen ved å velge alternativt. Et slikt handlingsmønster krever refleksjon. Noen 

individer opparbeider raskt evne til refleksjon, andre trenger lengre tid på å omstille seg.  

I FROGs sammenheng bruker man kunnskapen om feiltolkninger som ett av mange 

hjelpemidler i en større hensikt, men ikke som terapi. FROG berører dette materialet på et 

overfladisk nivå. Når de mener stoffet forsvarer sin plass, er det fordi små tankejusteringer 

kan føre til store endringer og dermed ha stor betydning for deltakerens mulighet til å lykkes 

(Lykseth & Lykseth, 2013).  

Du har et valg. Mentale innstillinger er bare antagelser. De har store konsekvenser, men de 

sitter bare i bevisstheten, og den kan du forandre. Dette knytter jeg opp til observasjoner jeg 
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gjorde meg under kursperioden. Tanker er bare en tanke, du kan velge den bort eller la den 

bli. Du kan velge måter å tenke på. Her ser man store likheter til Carol S Dweck og hennes 

syn på hvordan mental vekst, emosjoner og atferd henger sammen. 

2.7 Dweck  

 

Carol S Dweck (2006) bygger sin psykologitradisjon på at det folk tror på, har stor betydning. 

Det kan dreie seg om bevisste eller ubevisste antagelser, som påvirker det vi ønsker oss, og 

hvor godt vi klarer å virkeliggjøre ønskene. Denne tradisjonen viser også hvor stor betydning 

folks antagelser kan ha – selv når det gjelder de minste ting (Dweck, 2006). Dette vil jeg 

knytte dirkete opp til ulike observasjoner jeg gjorde meg under kursperioden, samt støtte meg 

til under min analyse av intervjuene.  

Måten du betrakter deg selv på har dyptgripende innflytelse på hvordan du lever. Din egen 

innstilling til deg selv kan avgjøre om du blir den du ønsker å være, og om du vil oppnå det 

du setter pris på i livet (Dweck, 2006).  

Så hender det ofte at mange mister seg selv og trenger hjelp til å finne tilbake til sin identitet 

og hvem man er. Hvordan kan så en enkel antagelse ha nok kraft til å forandre tankemønster 

og dermed liv? Lykseth og Lykseth (2013) hevder at coaching (FROG) er en effektiv og egnet 

tilnærming for nettopp dette. Metoden er utviklet for ungdom og unge voksne som har mistet 

seg selv, som sliter og står i utenforskapet. FROGs metodologi bygger på, i likhet med 

Dwecks, at det du selv tror om deg selv, har en enorm innvirkning på hvordan du lever livet 

ditt (Lykseth & Lykseth, 2013). Jeg vil forsøke å undersøke om FROG har den effekten 

Lykseth og Lykseth hevder at den har. 

Dweck forfekter at den mentale innstillingen om vekst bygger på tanken om at dine 

grunnleggende kvaliteter er noe du kan dyrke frem videre ved egeninnsats. Selv om folk er 

vidt forskjellige – med hensyn til medfødte evner, tilbøyeligheter, interesser og temperament 

– kan alle forandre seg og vokse ved å bruke evnene og vinne nye erfaringer (Dweck, 2006).  
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2.7.1 Fast eller flytende intelligens 

Dweck (2006) mener at man har to typer kognitive innstillinger. Den første er en konstant 

mental innstilling: De som mener at personlig utvikling er satt, man har fått de evnene og 

kvaliteter man har, enten er man dum eller smart. Den andre er en mental innstilling om vekst, 

hvilket vil si at man tror de evnene og kvalitetene man har fått bare er et utgangspunkt og at 

disse kan vokse ved egeninnsats. Sistnevnte vil takle utfordringer og nederlag på en annen 

måte enn de som tenker på seg selv og sine egne evner som noe endelig satt. Får man dårlig 

karakter på en prøve, reagerer man kanskje med sinne, gråt og frustrasjon. En med mental 

innstilling til vekst, vil heller tenke at han må gjøre en bedre innsats og kanskje også finne 

andre måter å arbeide på.  

Dette handler igjen om hvilket liv man skaper for seg selv. FROG er en metode som gjennom 

sine øvelser og teorier ønsker å fremme og utvikle dette tankesettet hos ungdom og unge 

voksne som står i utenforskapet. 

Etter hvert som man begynner å forstå de to viktigste mentale innstillingene, forstår man også 

bedre hvordan den ene tingen fører til den andre- hvordan en antagelse om at evnene dine er 

uforanderlige, fører til en rekke andre tanker og handlinger, og hvordan en antagelse om at 

evnene dine kan dyrkes videre, fører til helt ulike tanker og handlinger (Dweck, 2006).  

Personer med mental innstilling til vekst har større tro på sine egne ferdigheter og sin evne til 

å prøve ting de ennå ikke mestrer. Dweck (2006) refererer til forskningsresultater som viser at 

vi er lite flinke til å vurdere våre egne evner, og at de aller fleste feilvurderinger til egne 

prestasjoner lå hos personer med en konstant mental innstilling, noe som ser ut til å ha 

betydning for de med en mental innstilling til vekst, er at de har en egen evne til å forvandle 

tidligere tilbakeslag i livet til fremtidig suksess (Dweck, 2006). 

Dette kan kanskje ha særlig betydning hos ungdom og unge voksene som sliter, da denne 

gruppen ofte har mange negative livserfaringer.  Jeg vil blant annet undersøke hvordan dette 

skjer via FROG. Jeg vil forsøke å analysere om FROGs tilnærming fremmer mental 

innstilling til vekst og se på effekten dette gir i forhold til selvoppfatning.  
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2.8 Teoretisk begrunnelse for valg av temabolker i 

intervjuguiden.  

Det viser seg at vi har selvoppfatning på ulike områder. For at jeg på best mulig måte skulle 

kunne besvare min problemstilling, ville jeg gjennom min intervjuguide forsøke å måle de 

ulike dimensjonene av selvoppfatning. Dette omhandler temaer som selvtillit, selvfølelse, 

evnen til selvrefleksjon, identitet, motivasjon samt attribusjon og mestringsforventning 

(Skaalvik & Skaalvik 1996). Det er disse temaene som danner bakgrunn for min analyse av 

funn. I min intervjuguide har jeg benyttet meg hovedsakelig av åpne spørsmål, med unntak av 

noen skaleringsspørsmål.  

Innholdet i de ulike begrepene er svært omdiskutert, og tilnærmingen man har til begrepene 

avhenger av tradisjon, teoretisk ståsted og hvilke forskningsspørsmål man står overfor. De 

ulike teoretiske premissene det opereres med, får konsekvenser for hvordan begrepene 

kommer til uttrykk, og det er derfor vesentlig å være bevisst hvilken prinsipiell oppfatning av 

begrepene som blir lagt til grunn. Jeg vil derfor nå komme med en begrepsavklaring på de 

ulike temaene som danner de ulike bolkene i intervjuguiden.  

2.8.1 Selvoppfatning – en fellesbetegnelse  

Med selvoppfatning mener Skaalvik og Skaalvik (1996) enhver oppfatning, vurdering, 

forventning, tro eller viten en person har om seg selv. Begrepet kan derfor best forstås som en 

fellesbetegnelse på ulike aspekter ved en persons oppfatninger, vurderinger og forventninger i 

forhold til seg selv. Man kan ha konkrete oppfatninger om seg selv på et område, som 

skoleelev (knyttet opp til prestasjoner), mens andre har med oppfatning av sitt eget utseende. I 

tillegg til å ha oppfatninger av seg selv på konkrete områder, for eksempel oppfatninger av 

egne prestasjoner på skolen, kan en også generelt ha et positivt eller negativt syn på seg selv – 

verdsette seg selv høyt eller lavt (Skaalvik & Skaalvik, 1996). Hildgard, Atkinson og 

Atkinson (1979) sier om selvbilde eller selvoppfatning at: ‘’ Self-concept er den 

sammensetningen av tanker, følelser, og holdninger som mennesker har om seg selv’’ 

(Hildgard, Atkinson & Atkinson, 1979:605). 

Identitet er en viktig del av vår selvoppfatning (Skaalvik & Skaalvik, 1996). Identitet er et 

svært intrikat og omdiskutert begrep. Jeg har valgt å bruke Mead (1934) sin forståelse av 
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identitet (viser til 2.1 under samme kapittel), som hevder at identiteten utvikles kontinuerlig 

gjennom en interaksjon mellom ditt personlige jeg og ditt sosiale meg. Mead (1934) hevder at 

et individs selvoppfatning endrer seg gjennom interaksjon med andre mennesker. Hvordan vi 

tenker om oss selv, er ikke et resultat av genetiske forhold, men av at vi omgås venner, 

familie, lærere og samfunnet generelt (de generaliserte andre) som gir tilbakemelding på vår 

væremåte og våre prestasjoner. På denne måten utvikles kontinuerlig ens personlige identitet 

(jeg-et) i møtet med ens sosiale identitet( meg-et). Identitet blir da en fornemmelse av hvem 

man er og hvilke større og mindre grupperinger man har tilhørighet til. Dette inkluderer blant 

annet faktorer som kjønn, etnisitet, alder, verdier, evner, forventninger med mer.  

Selvtillit og selvfølelse er to begreper som ofte blir brukt om hverandre. De kan imidlertid 

bety to forskjellige ting, og det ene kommer ikke naturlig etter det andre. Selvfølelse er 

knyttet til selvinnsikt, og man kan si at det omhandler måten vi ser og kjenner oss selv på. 

Selvtillit er hvilken verdi vi tillegger oss selv og hvilken tro vi har på oss selv. Det går an å ha 

høy selvtillit og dårlig selvfølelse. Og omvendt kan man på grunn av god selvfølelse være klar 

over side dårlige sider, som igjen kan gi dårlig selvtillit (eventuelt være klar over side sterke 

sider som gir god selvtillit) (Øiestad, 2009). 

I begrepet selvrefleksivitet ligger det å kunne forholde seg til seg selv, å kunne observere seg 

selv og betrakte seg selv utenfra (Schibbye, 2006). Ved å reflektere over det vi gjør kan vi 

analysere og betrakte vår egen opplevelse, og på den måten få vite at opplevelsen er vår, ikke 

andres. Denne opplevelsen kan vi videre uttrykke i ord.  Når en er selvrefleksiv har man en 

fleksibel, direkte og umiddelbar tilgang til ens egne refleksjoner og reaksjoner, og kan skille 

mellom indre og ytre opplevelser og mellom ulike følelsesprosesser. På den måten blir det 

mer samsvar mellom indre følelser og ens følelsesuttrykk (Schibbye, 2006).  

Motivasjon defineres vanligvis som: ‘’an internal state that arouses, directs and maintain 

bahaviour’’ (Woolfolk, Hughes & Walkup, 2013:430).  Motivasjon er altså en indre tilstand 

som forårsaker, styrer og opprettholder atferd. Schunk et al. sier at: ‘’ motivation is the 

process whereby goal-directed activity is instigated and substained’’ (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2008:4) Sistnevnte er en definisjon som oppfatter motivasjon som en prosess hvor 

målrettet aktivitet igangsettes og vedvarer. Deci og Ryan(1985) hevder at det som aktiviserer 

og styrer atferden vår er komponentene indre- og ytre motivasjon. Vår indre motivasjon er 

den naturlige tendensen til å oppsøke og å overvinne utfordringer når vi forfølger personlige 
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interesser og utvikler våre ferdigheter. Ved indre motivasjon er aktiviteten i seg selv 

belønning nok. Når vi utfører en handling for å oppnå noe, som for eksempel karakterer, få 

penger eller få noen til å le og så videre. Vi er altså ikke interessert i aktiviteten, men hvilken 

gevinst handlingen vil gi oss (Deci & Ryan,1985).   

Målorientering: De typer mål vi setter oss, påvirker vår motivasjon for og nå dem. Sosiale 

kognitive teoretikere vektlegger målsetting som en sentral motivasjonsfaktor (Schkunk et al. 

2008). Det finnes ulike typer mål og målorienteringer. Målorienteringer er tankemønstre om 

målene, og omhandler årsakene til at vi søker å nå mål, og de standardene vi bruker for og 

evaluere våre framskritt på veien mot disse målene (Woolfolk, Hughes & Walkup,2013).    

Attribusjon,fortolkningsteori: I sosiale rom er vi konstant opptatt av å finne årsaker til det som 

skjer. Attribusjonsteori, eller fortolkningsteori, handler om opplevelser av årsaker til 

handlinger, seiere og nederlag, og hvordan disse opplevelsene får avgjørende innflytelse på 

fremtidig motivasjon og fremtidige prestasjoner. Innenfor teorien stilles det spørsmål om 

hvordan vi attribuerer (forklarer) resultater av våre egne handlinger til indre eller ytre krefter, 

og om vi attribuerer ansvar til oss selv eller andre (Wormnes & Mangen, 2005; Weiner, 

1986). Det er en nær sammenheng mellom en persons attribusjonsmønster og hans eller 

hennes selvoppfatning (Wormnes & Manger, 2005; Weiner 1986). Kort fortalt er altså 

attribusjonsteori beskrivelser av hvordan individets forklaringer, rettferdiggjøringer og 

unnskyldninger påvirker motivasjon og atferd. 

Weiner (1986) finner at fortolkningen vår av årsakene til våre gode prestasjoner får 

konsekvenser for den følelsesmessige tilstanden. Når vi lykkes blir vi glade, men vi blir enda 

mer glade når vi opplever at det var noe ved oss selv, noe indre, som skapte denne suksessen. 

Opplever vi at det er ytre faktorer som er årsaken til suksessen, blir vi glade, men ‘’frarøves’’ 

gleden ved at det var noe ved oss selv som skapte utfallet. Ytre forhold, som for eksempel 

flaks, kommer og går, uten at vi selv kan gjøre noe fra eller til. Det som har med oss selv å 

gjøre, oppleves mer stabilt og ved å erfare dette gis det håp og forventninger om fremtidig 

suksess (Wiener, 1986). Wormnes og Mangen (2005) hevder at attribusjonen til indre forhold 

til suksess styrker selvoppfatningen. Attribusjonen til ytre forhold ved nederlag truer ikke 

suksessen, men endrer heller ikke på noen ting.  
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2.9  Coaching 

 

Gjerde (2010) viser til at coaching er basert på et tankesett om at læring og utvikling best 

skjer med utgangspunkt i fokuspersonens egne ressurser, bevissthet, erkjennelser, og 

handling. Det krever derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læringsprosess fra 

fokuspersonens side. Her spiller blant annet kvaliteten på coachingrelasjonen en viktig rolle 

(Gjerde, 2010). Coaching oppmuntrer fokuspersonen til å ta et aktivt ansvar for sitt liv, og 

tilrettelegger for vekst ved hjel av bevissthet og ansvarsfølelse. Ansvar og bevissthet går som 

er rød tråd gjennom all coachinglitteratur og metode (Berg, 2006, Gjerde, 2010). Dette er 

nødvendigvis ikke noe som skiller coaching så mye fra sine beslektede fagfelt, men er likevel 

et sterkt kjennetegn som farger mye av metodevalget som gjøres i coaching og utvikling av 

coachingrelasjonen (Gjerde, 2010). Videre er coaching en systematisk tilpasset prosess 

utformet for å tilrettelegge og lette utvikling på det kognitive, emosjonelle og/eller 

atferdsmessige plan (Gjerde, 2010).  Coachen gjør med andre ord bruk av metoder og 

virkemidler som gjør det lettere for fokuspersonen å bli bevisst og utvikle egne tanker, 

følelser og handling. Med tilpasset mens det at de forskjellige metodene vil få forskjellig 

vekting og bli introdusert på forskjellige tidspunkt, for å treffe fokuspersonen best mulig. 

Videre vil oppgaver som gis mellom coachingsamtaler, bygge på erkjennelser og tanker fra 

selve samtalen, og ikke være bestemt på forhånd (Gjerde, 2010).  

Coaching er mer løsnings- og målortientert enn problemorientert. Dette er et viktig 

kjennetegn ved coaching det herskes enighet om, hevder Gjerde (2010). Tanken som ligger 

bak er at det som gis oppmerksomhet, har en tendens til å forsterke seg. Så i stedet for å dvele 

ved analyse av et problem, vil coaching rette oppmerksomheten mot løsning av problemet, og 

dermed forsterke løsningen (Gjerde, 2010). Samtidig kan det rettes kritikk mot et for sterkt 

løsningsfokus: problemer vil alltid finnes, og skal ikke alltid omformuleres til ‘’utfordringer’’.  

 

Det finnes ulike typer coaching. Spesialiseringene bygger videre på de mer generelle 

metodene i coaching og prøver å imøtekomme konkrete behov hos enkeltindivider og team. 

Berg (2006) nevner blant annet: Selvcoaching, som omhandler hvordan en kan hjelpe seg selv 

til å nå sine mål, og emosjonell coaching som innebærer hvordan man kan arbeide med 

positive og negative følelser for og lykkes. 
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2.9.1 Selvcoaching 

Negative tanker fører til negative følelser (Ellis & Dryden, i Berg 2006). Men tankene eier 

deg jo ikke. Du eier tankene dine. Du har ansvar for ditt eget liv og må velge det livet du 

ønsker å leve. Negative tanker er vaner som kan endres. Alle driver vi en form for 

''selvsnakk''. Vi snakker med oss selv med vår ''indre stemme''. En person kan ha snakket seg 

selv inn i stagnasjon (Berg, 2006). Selvcoaching er å bruke selvsnakk for å oppnå gode 

følelser og leve et bedre liv. Selvcoaching bygger på kognitive teknikker, hentet fra blant 

annet Beck og Ellis & Dryden ( Berg,2006). Selvcoaching dreier seg om å endre negative 

tankevaner. Alle vaner er tillærte, og alle vaner kan dermed bli brutt. For å tro på at vi skal 

greie det, må vi ha positive mestringsopplevelser. Men for å få positive mestringsopplevelser 

må vi ha tro på at vi greier det. Dette er et dilemma i all coaching (ibid).  

2.9.2 Emosjonell coaching 

Emosjonell coaching skal hjelpe personer til å lykkes til å ha et bedre liv (House, K.H, House, 

K.K, Sandahl.P, Whithworth.L ,20007; Berg 2006). Metoden er å jobbe med følelser. Å jobbe 

med følelser er en utforende form for coaching og krever spesialkompetanse (ibid).  

Hvordan lærer man så å bruke disse følelsene og tankene konstruktivt både i møte med seg 

selv og andre? Hvordan kan man snu negative tanker til positive ved hjelp av sin ''indre 

stemme''? Hvordan kan man forstå og påvirke seg selv og andre?  

Emosjonell intelligens (EQ)  

Med emosjonell intelligens menes evnen til å: identifisere, vurdere og uttrykke emosjoner hos 

seg selv og andre. Frembringe og bruke følelser til å løse et problem. Forstå følelser og 

kunnskap om følelser. Styre følelser hos seg selv og andre for å fremme emosjonell og 

intellektuell vekst. ( Mayer& Salovey i Berg,2006).  

Enkelt sagt så er EQ (emosjonell intelligens) det å identifisere, bruke, forstå, og styre følelser 

(Berg, 2006). Dette vil fremme evnen til å bli oppmerksom på følelser hos en selv og andre, 

evnen til å utvikle og kommunisere følelsene, og å bruke dem i tenkning og skapende arbeid. 

Evnen til å forstå følelsesmessige reaksjoner, hvorfor følelser kommer til uttrykk, og grunnen 

til følelsesmessige reaksjoner og evnen til å regulere følelser hos en selv og andre for å 
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fremme personlig forståelse og vekst (Berg, 2006). Ved å utvikle disse evnene vil også 

selvfølelsen vokse.  

2.9.3  kommunikasjon 

Coachens viktigeste verktøy er god kommunikasjon ved bruk av spørsmål, aktiv lytting, 

tilbakemelding og metaforer. Et delmål er å skape '' den magiske relasjonen'' (House, K.H, 

House, K.K, Sandahl.P, Whithworth.L ,2007; Berg,2006). Coacher og den som coaches må 

sammen utvikle en en god dialog, preget av åpenhet, trygghet, tillit, varme og gjensidig 

respekt. Jo bedre denne dialogen er, jo større er sjansene for å lykkes. Hensikten er å hjelpe 

den coachende til å retolke sin virkelighet, reformulere mål, overvinne barrierer, prøve ut nye 

handlinger, nå sine mål og hele tiden lære av prosessen ( Berg, 2006) 

2.10 FROG 

 

FROG kombinerer selvcoaching, emosjonell coaching og kommunikasjonsteorier (Lykseth, 

2013). Metodens utvikling startet i 1998 under et oppdrag i Kroatia hvor Lykseth skulle trene 

unge mennesker som hadde tapt det meste under krigen i å tenke entreprenørskap og hva kan 

vi leve av, hvordan skape en ny tilværelse med egen personlige ressurs som drivkraft. Her ble 

det tydelig at individet selv trengte gjennomgående trening i å forstå sine egne verdier, bli 

kjent med sine evner og så sette dette sammen, - og ut i en eller annen praktisk handling. 

Videre hvordan de skulle kommunisere seg selv ut for å komme i dialog med de mennesker, 

institusjoner, miljøer og nettverk de trenger for å leve et verdig liv. Metoden er blitt foredlet 

og utviklet siden den gang og er i dag i bruk i flere land i Europa (Italia, Finland, Irland og 

Norge). 

FROG tar utgangspunkt i at individet selv har den kunnskap og innsikt som trengs for å finne 

svaret på overliggende. Denne kunnskapen eller innsikten er imidlertid ikke tilgjengelig for 

individet i den situasjon de befinner seg (utenforskapet). Dette av ulike grunner og forskjellig 

fra individ til individ. FROG består av tester, øvelser, oppgaver, gruppearbeid, partnerarbeid 

atferdstrening, kommuniasjonstrening, forståelse av egen innflytelse (ibid). Hensikten er altså 

å hjelpe ungdommene i å få bedre innsikt i sosiale relasjoner og vennskap, å forstå egne og 

andres behov og intensjoner. Ved praktiske øvelser legges det vekt på individets egne 
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utviklingsmessige erkjennelsesprosesser, som en hjelp i å støtte det i å forstå hvordan de indre 

sammenhengene mellom tanker og følelser er med på å styre dets handlinger og atferd. 

Individet finner tilbake til sine indre verdier via ulike praktiske og verbale/nonverbale øvelser 

(Lykseth, 2013).  

Metoden har blitt nominert i USA i forbindelse med en leadership/coaching konferanse i 

Florida, Marco Island, februar 2011. Ingeborg Lykseth ble kåret til Årets sosiale entreprenør 

2012. Juryens begrunnelse lød slik:  

Ved å kombinere og bygge på en rekke allerede anerkjente metoder har kandidaten 

bygget sin egen teknikk for å skape positiv endring hos ungdom uten skoleplass eller 

jobb. Denne godt etablerte sosiale entreprenøren tar tak i en økende 

samfunnsutfordring. Denne entreprenøren hjelper ungdom å bli kjent med sine egne 

ressurser slik at de kan ta gode valg for seg selv. Metoden er også beskrevet som et 

godt bidrag der det er behov for interkulturell forståelse. Ingeborg Omdal Lykseth 

holder på å utvikle en nettbasert versjon av den godt utprøvde metoden. Denne skal 

bidra til ytterligere skalering i Norge og internasjonalt (pressemelding, Ferd konsern, 

Oslo, 15.mai 2012). 

 

Denne webplatformen er for øvrig nå utarbeidet, og i januar 2013 uttaler Ferd konsern: 

 

Ferd Sosiale Entreprenører har inngått en tre års samarbeidsavtale med lyk-z & døtre as. 

Selskapet ble fra nyttår en del av vår portefølje på 11 sosiale entreprenører. Ingeborg Omdal 

Lykseth og hennes selskap lyk-z & døtre as har utviklet en læringsplattform ved navn FROG 

Online Identity, som gir unge i alderen 16-25 år verktøy og grunnlag for å tydeliggjøre sine 

livsmål, og ta gode strategiske valg for eget liv ut fra egne verdier og kvaliteter. 

Læringsplattformen består av en nøye sammensatt og strukturert workshop, og et webbasert 

læringsverktøy (LMS). FROG skal primært distribueres gjennom lisenssalg til selskaper og 

organisasjoner som jobber med ungdom, men også gjennom egne workshops hos lyk-z. 

  

Ingeborg Omdal Lykseth er sosial entreprenør og gründer av natur, og har utviklet mange 

konsepter, både kommersielle og ikke-kommersielle. Gjennom arbeidet sitt ønsker hun at 

flere skal bli kjent med egne uante muligheter. Hun har i mange år jobbet for å bedre 

livssituasjonen til unge med prosjekter over hele Europa. 
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- Vi er imponert av det Ingeborg Lykseth skaper av endringer hos de unge som har 

gjennomgått hennes program. Dette var også noe av bakgrunnen for at hun ble Årets sosiale 

entreprenør i 2012. Nå ser vi frem til å bistå i satsingen med å få resultatene over på en 

nettbasert plattform som kan brukes av flere og nå mange tusen unge fremover, sier Katinka 

Greve Leiner, leder for Ferd Sosiale Entreprenører (www.ferd.no) 

 

Våren 2013 lanserer selskapet deres webbaserte arbeidsverktøy for deltakere i workshop. 

Dermed får de unge deltakere for første gang tilgang til en metode der de kan jobbe både i 

faste faglige samlinger og for seg selv med oppgaver og i et treningsopplegg under trygg 

ledelse av en coach. Verktøyet gir gode rammer for et tett online samarbeid mellom de unge i 

hver enkelt arbeidsgruppe og coachen som har ansvaret for gruppa. Verktøyet blir også en 

online møteplass der coacher hos alle samarbeidspartnere kan dele erfaringer og hente råd. 

Ved å samarbeide med dyktige organisasjoner og enkeltpersoner hos sine lisenstakere, vil de 

sørge for at tilbudene deres når et stort antall unge. Lisenstakerne har tilgang til deres metoder 

og systematiserte verktøy. Coachene hos hver enkelt samarbeidspartner gjennomgår vårt 

opplæringsprogram. Slik vil de sørge for at innhold og kvalitet i programmet har samme 

kvalitet, uansett hvor og av hvem det leveres. Deres arbeid er sosialt entreprenørskap. Når de 

jobber for å løse det betydelige samfunnsproblemet som frafallsproblematikk og utenforskap 

blant unge mennesker er, følger de prinsippene som sosialt entreprenørskap bygger på. Deres 

mål er å gi tilbake til samfunnet, ikke bare de konkrete resultatene av sine og partnernes 

innsats, men også økonomisk  

I 2013 ble lyk-z & døtre tatt opp i porteføljen av selskaper hos Ferd Sosiale entreprenører. 

(www.ferd.no).   

2.10.1 Workshop: Kommunikasjon, Identitet og Impact 

Jeg vil starte med å gi en nokså kort presentasjon over hvordan workshopen er strukturert. 

Senere i drøftingskapittelet vil jeg implementere observasjonsdata av workshopen, og drøfte 

dette opp til teori og empiri. 

 

 

http://www.ferd.no/
http://www.ferd.no/
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Gjennomføring av workshop 

En workshop FROG gjennomføres i fem Moduler: Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact 

og The big leap. Hver modul består av en gruppesamling og perioder der deltakerne jobber 

individuelt. Det er viktig at man som coach er på tilbudssiden i periodene med individuelt 

arbeid, dvs. at man er aktiv, pågående og oppsøkende. Slik sikrer coachen at den enkelte er i 

gang og beholder tilhørigheten til gruppa også i de individuelle arbeidsperiodene. 

Samlingene i workshop starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00, og følger en nøye 

oppsatt timeplan. Coachen må beregne cirka 1 time forarbeid hver dag før deltakerne 

kommer. Man må være forberedt på at tiden løper fort i disse små pustehullene. Det er i tiden 

før og etter den daglige samlingen coachen har mulighet til å løse små og store praktiske 

forberedelser, ha kontakt med samarbeidspartnere, utstyrsleverandører og andre medspillere.  

Som coach må man også være forberedt på henvendelser fra foreldre og deltakerne selv. Det 

er vanlig at det å delta i en FROG Workshop setter i gang tankeprosesser og skaper nye 

spørsmål. Både deltakeren selv og foreldrene vil forvente at coachen har tid til å svare på 

spørsmål de har om prosessen, og at de har spørsmål de gjerne vil drøfte med coachen om nye 

tanker og visjoner de har fått som følge av stoff de har jobbet med. 

Kursleder Ingeborg Lykseth og coach Anne Marit Lykseth (2013) viser til at øvelsene isolert 

sett er av liten verdi uten debriefing direkte etter at de er gjennomført. Det er viktig at 

coachen(e) oppmuntrer til diskusjon i plenum og sørger for at det skjer. Alle øvelser blir 

avsluttet med en debrief i halvsirkelen. Det blir stilt spørsmål som eksempelvis: hvordan var 

det å gjøre denne øvelsen? Hva lærte du? Hva er annerledes? Hva er nytt? Hvordan kan du 

bruke dette i din hverdag. 

MODUL 1 

Visjon : består av teori, øvelser og praktisk trening. 

Målet med modulen Visjon er å hjelpe deltaker med å sette individuelle mål. Han eller hun 

skal klare å identifisere et hovedmål og delmål og sette disse i system. Stikkord er blant annet: 

hva vil jeg, egentlig? Hva drømmer jeg om å gjøre? Hvor ser jeg meg selv når jeg er i en jobb 

eller i en annen situasjon der jeg er på mitt aller beste?  
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Noen av øvelsene jeg observerte (disse vil utdypes senere i drøftingen) under denne modulen 

var: Tall og følelse, Inspirerende ledere, en mingleøvelse som setter fokus på viktige 

kvaliteter. Denne øvelsen er delt inn i to deler. Lytteøvelse: lyttenivå 1,2 og 3, verdiøvelse, 

foto og til sist assumpsjon (antakelse)  

Utbytte: Trygghet i gruppen. Bevisstgjort mål. Hvordan ens handling i dag påvirker målet i 

fremtiden. Bevisstgjort på egne verdier og kvaliteter, selverkjennelse på hvilke ferdigheter de 

har. Motivasjon.  

MODUL 2 

Identitet: består av teori, øvelser og praktisk trening. 

Etter å ha gjennomgått denne modulen, skal deltaker ha et klart bilde av hvem han eller hun 

er. Hver enkelt skal ha oversikt over hvilke verdier de har og hva som er viktig for dem i 

deres liv. De skal føle eierskap og stolthet over sine egne egenskaper og kvaliteter, og skal 

kunne beskrive dem selv. De skal også vite hva som motiverer dem personlig. Stikkord her er: 

Hvem er jeg? Hva er viktig for meg? Hva er mine verdier? Hvilke egenskaper og unike 

kvaliteter har jeg? Her defineres roller i eget liv og samfunn. 

Noen av øvelsene jeg observerte under denne modulen var tall og følelse, identitetsøvelser, 

presentasjoner av seg selv og hverandre og cross the line.  

Utbytte: ulike uttrykk for identitet. Tydelighet omkring egen/gruppens identitet. Selvtillit og 

selvfølelse.  

MODUL 3  

Kommunikasjon: består av teori, øvelser og praktisk trening. 

Kommunikasjon er et bredt og viktig tema i dagens samfunn. Modul 3 har fokus på dialog og 

det å kunne lytte på en aktiv måte. Deltaker skal opparbeide konkrete 

kommunikasjonskunnskaper. De skal oppnå bevissthet om ordets makt og om de 3 

lyttenivåene. De skal også øve på verdibaserte samtaler som åpner dialog og fører dem 

fremover. Stikkord her er: lyttenivå 1,2 og 3, verdibaserte samtaler og åpen eller lukket 

dialog. Photospeak, en øvelse i non-verbal kommunikasjon og forståelse for formelen: 
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Kompetanse = Kunnskap x Vilje x Evne. Deltakerne lærer å uttrykke sine evner og samle sin 

vilje. De skaper et eget kunnskapsgrunnlag. Slik får de også en plattform for å kommunisere. 

Noen av øvelsene jeg observerte under denne modulen var Tall og følelse, photospeak, power 

of Words, ja og.., heldigvis/uheldigvis. 

Utbytte: Bevissthet om hvordan åpne og lukke en dialog, skape velfungerende dialoger og 

skape trygge velfungerende relasjoner. Trygghet i gruppen og stor trygghet på seg selv. Økt 

selvfølelse omkring hvem man er og at man har en evne til å kommunisere nettopp det. 

Skaper tydelig kommunikasjon. 

MODUL 4 

Impact/effekt: består av teori, øvelser og praktisk trening 

Denne modulen har en dyptgripende effekt på deltakerne. Her oppnår de en ofte overraskende 

bevissthet og forståelse for hvordan effekt de har på andre mennesker. De lærer også om 

hvilken innflytelse de har på omgivelsene og hvordan de selv er med på å skape den 

hverdagen de lever. Stikkord her er: hvilken innflytelse har jeg på andre mennesker rundt 

meg? Hvordan lar jeg meg påvirke, av hva og hvem? Hva slags atmosfære kan jeg være med 

på å skape?  

Noen av øvelsene jeg observerte under modul 4 var: Stigmatisering, Assumpsjon, Gruppe 

impact og Historie i plenum, to følelser  

Utbytte: Forstå sin egen effekt på omgivelsene, forstå omgivelsenes effekt på seg og lære å 

bruke sin egen impact til å skape gode relasjoner.  

MODUL 5 

The big leap: består av teori, øvelser og praktisk trening 

I denne modulen går deltakerne inn i en periode der de begynner å utføre de aktiviteter som er 

beskrevet i de ulike delmålene de har utarbeidet i visjonsmodulen. Her settes det ‘ å gjøre’ i 

fokus. Deltaker må ta de praktiske grepene som er nødvendige for at han eller hun skal nå 
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målet sitt. Han eller hun skal ut i feltet og åpne nye dører. Stikkord er her: er det jeg gjør nå i 

tråd med mine verdier? Er denne ene aktiviteten en del av en større hensikt?  

Øvelser jeg observerte her var: presentasjon av seg selv foran publikum, via visuell cv og 

egne ord om seg selv før og etter kurset.  

Utbytte: ‘’Walk the talk’’, praktisere ny kunnskap i hverdagen og realisere en plan. 

Selvstendighet, mot til å tro på seg selv og at hver og en kan. Aktivisering av sin nye 

tilværelse gjennom avtaler og møter med de aktuelle partnere for uker og måneder fremover. 

Dette skaper verdighet. 

Deltakerne jobber med å realisere de planene de har skapt i programmet. Det skapes 

tilhørighet. Her skal deltakerne prøve ut sin nyskapte selvtillit og selvfølelse i praksis. Deres 

nye veivalg følges opp med kontaktpersoner i skole, næringsliv og offentlig forvaltning.  

2.11 Kritiske blikk 

I det sen-moderne samfunnet blir selvrealisering et tema av ''ytterste viktighet''. Det 

vellykkede liv blir heist opp foran øyne på oss alle, og i veiledningslitteraturen finner vi 

mange spor av denne tenkningen. Det hele bygger på at vi alle kan forandre oss, alle kan bli 

kreative og bli til noe. Baksiden av optimismen er at mange kan forskreve seg og møte skam 

og nederlag. Det blir ikke nok å leve et anstendig og skikkelig liv. Nå er det graden av 

selvrealisering som gjelder, men siden målet er uklart, tar verken prosessen eller veiledningen 

slutt (Kroksmark, Thomas, og Åberg, Kari, 2007).  

I en kronikk i Aftenposten hevder Per Are Løkke at: ''Dagens ungdom er flasket opp på 

illusjonen om at de kan skape seg selv utelukkende ut fra egne ressurser, og at de kan finne 

sin identitet uten å identifisere seg med andre. «Gjør og velg hva du vil, det er opp til deg!» er 

mantraet ungdommen podes inn med, noe som skaper en forventning om at det finnes 

ubegrensede muligheter, og at det er opp til ungdommen selv å utnytte disse. Det er ikke 

opprøret mot makten som i dag er ungdommens mentale arena, men kampen om å prestere og 

lykkes '' (www.dagsavisen.no) 

Videre hevder han: '' Som psykolog observerer jeg daglig den overfladiske 

individualiseringens smertefulle fallhøyder. Når ungdommene i terapirommet uttrykker hva 
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som skjuler seg bak deres angst, depresjon og selvskading, kan de i rå form beskrive seg selv 

på følgende måter: «Jeg er så stygg, så lite interessant, så mislykket.» «Jeg må være best hele 

tiden, en liten feil fyller meg med angst og verdiløshet.» «Jeg vil ikke være her lenger. Alle 

har noe, er noe, jeg er ingenting.»  

Ungdommens nødrop er ikke bare et personlig anliggende. Det forteller også om 

omkostningene ved å vokse opp i vår vellykkethetstid. Når man læres opp til å tro at man har 

alle muligheter til å leve ut sine drømmer, blir det raskt ens egen feil dersom disse sjansene 

ikke blir utnyttet. Nederlag og problemer oppleves dermed som en defekt ved en selv. 

Aggresjonen rettes innover'' (www.dagsavisen.no ) .  

Han avslutter så sitt innlegg med setningen: ''Det har oppstått et epidemisk selvhat blant 

ungdom'' (ibid).  

Kronikken til Løkke kan muligens tolkes som en innvending mot dagens coachingkultur, 

hvorav fokuset nettopp ligger på at det ikke er hva som faktisk hender med individet som er 

avgjørende for identitetsdannelsen, men hvordan individet tolker og reagerer på de sosiale 

hendelsene. Der man mener at man faktisk har muligheter til å leve ut drømmene sine, hvor 

det er fokus på at det er ressursene hos hvert enkelt individ som bestemmer drivkraften, om 

man bare har de rette redskapene å ta i bruk. Coaching (FROG) hevder å lære individer ulike 

metoder og teknikker som kan bidra til en positiv identitetsutvikling med stor bevissthet på 

individets omstendigheter (Gjerde, 2010, Lykseth, 2013).  

Men er det så effektivt, og nærmest spektakulært, som blant annet Berg (2006), Gjerde (2010) 

med fler hevder, eller er det slik at det virker i mot sin hensikt, som blant annet Løkke hevder, 

og snarere fører til selvhat isteden for selvfølelse? Vil begreper som selvrealisering, mestring 

og fokus på egne ressurser ha en hemmende innvirkning heller enn en fremmende? 

FROG består av konkrete coachende teknikker som fremmer identitetsutvikling ved at 

individet finner tilbake til sine indre verdier som man vet at man har, men som har gått tapt ett 

eller annet sted på veien (Lykseth, 2013). 

Rønning (2005), som kritiserer slike modeller, hevder at den dominerende måten å beskrive 

coaching på underbeskriver, eller til og med tilslører, coachens fremvoksende makt i forhold 

den som coaches. Selv om coachen spør og guider og ikke instruerer eller gir ordrer, er det 
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åpenbart at avhengighetsforholdet som kan oppstå, kan fremme en svært skjev maktrelasjon. 

Dette kan få alvorlige konsekvenser.  (www.magma.no) 

Ved å begynne coachingrelasjonen med å se på den caochendes verdier, får man tidlig et raskt 

innblikk i hans/hennes drivere og hva som er viktig for ham/henne, og dette er et godt 

utgangspunkt for å bygge en god relasjon og coachingsprosess tilpasset den coachede (Gjerde, 

2010). Dette svekker Rønnings påstand om skjevhet i maktrelasjonen, hvor han hevder at den 

coachende underkaster seg coachen og hans/hennes lederrolle. 

2.12  Tidligere forskning 

For coaching gjelder det samme som for mange andre retninger i veiledning: Det finnes lite 

eller ingen dokumentasjon som entydig peker mot positive virkninger. I den grad 

undersøkelser finnes, spriker de i forskjellige retninger (Kroksmarkog og Kari, 2007). Men 

bruk av coaching bør være forskningsbasert, og forskningen om coaching øker (Berg, 2006). 

Den forskningen som har blitt gjort omhandler primært generell coaching, og er i sin startfase 

og kan kritiseres for mangelfulle vitenskapelige metoder. Det etterlyses mer bruk av av ''pre-

/post-design''(Berg, 2006; Gjerde, 2010). Det vil si at man måler både før og etter at 

coachingen er gjennomført, for å finne valide mål på endring. Flere av studiene er kun gjort 

ved hjelp av selvrapportering i etterkant av coachingprosessen, og ettersom man ikke har noe 

å sammenligne disse resultatene med, er det vanskelig å vite om reell endring har skjedd 

(ibid). Likevel er resultatene såpass interessante at det skaper forventning til coaching som 

læremetode (Berg, 2006). 

I en studie med 87 ledere som mottok individorientert coaching svarte 63% at de hadde 

oppnådd varig atferdsendring,, 48% rapporterte om høyere selvbevissthet og forståelse og 

45% sa de opplevde å bli bedre ledere ( gjennom blant annet forsterket optimisme, selvtillit og 

evne til å motivere) (Gjerde,2010). Hallet skriver at coaching fører til økt læring gjennom 

selvrefleksjon, ettersom man får tenke gjennom og utvikle egne ideer om utøvelse av jobben 

og på det personlige plan (Hallet i Gjerde, 2010).  

På metoden FROG foreligger det ingen tidligere forskning. 

http://www.magma.no/
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3 Metode  

Jeg vil i første del av dette kapittelet vise til generell metode, før jeg i del to vil vise til det 

konkrete, hvilke metodiske valg jeg har gjort meg i prosessen og hvorfor jeg har valgt å foreta 

de ulike valgene. 

3.1 Vitenskapsteoretisk ramme  

Den vitenskapsteoretiske rammen rundt undersøkelsen er forankret i fenomenologi og 

hermeneutikk. Det fenomenologiske perspektivet dreier seg i hovedsak om forskerens 

forståelse av et fenomen slik det blir erfart av individet selv. En fenomenologisk og 

hermeneutisk tilnærming til dataanalysen har gitt mulighet for å få dypere innsikt i FROG 

som treningsprogram.  

3.1.1 Fenomenologi  

En fenomenologisk tilnærming i generell ikke-filosofisk forstand har vært utbredt i kvalitativ 

forskning (Kvale & Brinkmann, 2009). Når det er snakk om kvalitativ forskning, er 

fenomenologi mer bestemt et begrep som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener 

ut fra aktørens egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av informantene, ut fra 

den forståelse at den virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter. Menneskets 

subjektive opplevelse står sentralt i fenomenologien (Alvesson & Sköldberg, 1994). Fordi 

formålet med undersøkelsen er å få en forståelse av metoden FROG gjennom deltakernes 

subjektive erfaringer er dette perspektivet særlig vektlagt i undersøkelsen. 

3.1.2 Hermeneutikk  

Hermeneutikken er en tilnærming til tolkning av tekst og har som hensikt å avdekke en 

dypere mening enn den som kan oppfattes umiddelbart (Alvesson & Sköldberg, 1994; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Ordet tekst blir her brukt i utvidet form, og gjelder enhver form for 

budskap. Denne tilnærmingen kan bidra til en dypere innsikt i hvordan FROG som 

treningsprogam blir oppfattet, gjennom den hermeneutiske spiralen. Når vi skal forstå noe 

nytt – for eksempel et treningsprogram– begynner vi ikke på bar bakke. Vi bruker den 

kunnskapen vi allerede har (forforståelse) til å fortolke hva som skjer. Etter hvert som 
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hendelsen beveger seg fram, glir opplysningene inn i forforståelsen vår. På den måten er en 

fortolkning hele tiden et møte mellom deg som forsker og det du oppfatter. Dette er 

kontinuerlig prosess der fortolkningen av teksten som en helhet kaster lys over 

enkeltspørsmålene, og fortolkningen av enkeltspørsmålene kaster lys over helheten (ibid).  

Den hermeneutiske fortolkningen utvikler seg stadig i et samspill mellom helhet og del, og 

datamaterialet og meg som forsker. Den har verken et bestemt utgangspunkt eller et bestemt 

sluttpunkt. Dette beskrives som den hermeneutiske spiralen(Dalen, 2004).  

 

3.2 Kvalitetssikring ved kvalitativ metode: reliabilitet 

og validitet  

 

Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre. Reliabilitet 

behandles ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på 

andre tidspunkter av andre forskere (Kvale & Brinkmann; 2009, Tetzchner, 2001; Thagaard 

2009; Dhaler-Larsen, 2002; Yin, 2009). Dersom man oppnår samme resultat som ved samme 

undersøkelser utført på nøyaktig samme måte, er reliabiliteten høy (Dhaler-Larsen, 2002). 

Ved kvalitative undersøkelser vil reliabiliteten variere i forhold til hvilken data man bruker. 

Dhaler-Larsen (2002) sier i midlertidig at relabilitetskriteriet er rimelig abstrakt i kvalitativ 

data, da dette bygger på mange timers sterk personlig, og høyst kontekstualisert, interaksjon 

mellom en forsker og et felt. Det er kort sagt veldig mange forhold som skal beskrives før 

man har beskrevet en datainnsamlingssituasjon så detaljert og grundig at for eksempel én 

bestemt måte å spørre på, er reliabel, altså at det vil utløse samme svardata i en tilsvarende 

situasjon. 

 

Validitet dreier seg om kunnskapens gyldighet, om metoden måler det den blir antatt å måle 

og resultatene gir svar på de spørsmålene man stiller (Kvale & Brinkmann, 2009; Tetzchner 

2001; Yin, 2009). Validitet kan defineres som en uttalelses sannhet, riktighet og styrke. En 

valid slutning korrekt utledet fra sine premisser. Et valid argument er et fornuftig, velfundert, 

berettiget, sterkt og overbevisende argument (Kvale & Brinkmann, 2009). I forskning er det 

alltid nødvendig å reise spørsmålet om hva en undersøkelse sier noe om; om den forteller noe 

om en liten gruppe eller en større populasjon, om den sier noe om fordelingen av visse 
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egenskaper og handlinger, og om den støtter eller avkrefter en teoretisk antakelse (Tetzchner, 

2001). Reliabilitet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for validitet. En 

måling kan ikke være valid om den ikke er reliabel, men det hjelper lite at en metode er 

reliabel dersom den ikke måler det man vil si noe om (Tetzchner, 2001) 

Indre validitet søker å etablere en årsakssammenheng og går på selve årsaksforholdet, mens 

ytre validitet vil si noe om i hvilken grad resultatene kan generaliseres til andre lignende 

studier (Tetzchner 2001; Yin, 2009).   

 

3.3 Valg av forskningstilnærming og metode 

Induksjon, deduksjon og abduksjon 

Hvordan dataen tolkes, kan på den ene siden knyttes til forskerens teoretiske forankring og på 

den andre siden til de tendensene og sammenhengende som forskeren vurderer under analyse 

av dataene. Kvalitative studier har tradisjonelt hatt en induktiv tilnærming, det vil si at det 

teoretiske perspektivet utvikles på grunnlag av analyse av dataene (Postholm, 2005; 

Thagaard, 2009). Men en kvalitativ tilnærming kan også ha en deduktiv karakter ved at 

forskningen tar utgangspunkt i hypoteser fra tidligere teorier. I de fleste studier kan 

forskningsprosessen karakteriseres som en veksling mellom induktive og deduktive faser 

(Thagaard, 2009). Det vil si at forskeren veksler mellom inspeksjon av data og utvikling av 

ideer fra tidligere teorier. Forskningsprosjekter kan imidlertid klassifiseres etter om 

tyngdepunktet er knyttet til ny teori eller videreutvikling av etablert teori (Thagaard, 2009).  

I en posisjon mellom induksjon og deduksjon står abduksjon. Alvesson og Sköldberg (1994) 

fremhever det dialektiske forholdet mellom teori og data, og hevder at abduksjon har en 

sentral plass når det gjelder det å utvikle ideer, og forskerens teoretiske forankring gir 

perspektiver på hvordan dataene forstås. Ragin (1994) understreker også betydningen av et 

dialektisk forhold mellom teori og data. Han sier at kvalitativ forskning er preget av en 

kombinasjon mellom induktive og deduktive tilnærminger. De resultater, meninger og 

fortolkninger forskeren kommer danner seg av datamaterialet, kan både knytte seg etablert 

teori og til den oppfatningen forskeren danner seg av dataens meningsinnhold (Ragin, 1994).  
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3.3.1 Semistrukturert intervju  

Et semistrukturert intervju brukes når temaer fra dagliglivet skal forstås ut fra 

intervjupersonens egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2009; Dalen, 2004). Det ligger nær 

opp til en samtale i dagliglivet, men har som profesjonelt intervju et formål (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Både en særegen teknikk og tilnærming er nødvendig. Det er 

semistrukturert – det er verken en åpen samtale eller en lukket spørreskjemasamtale. Det 

utføres i overenstemmelse med en intervjuguide som sirkler inn bestemte temaer, og som kan 

inneholde forslag til spørsmål. Intervjuet blir som regel transkribert, og den skrevne teksten 

og lydopptakene utgjør til sammen materialet for den etterfølgende meningsanalysen (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

3.3.2 Deltagende observasjon 

Deltagende observasjon er en av de mest sentrale kvalitative metodene i 

samfunnsforskningen, og benyttes ofte synonymt med feltarbeid (Fangen, 2010). Ordet 

deltagende observasjon sier mer om forskerens måte å arbeide på enn feltarbeid, ved at det 

viser mer til den komplekse balansen mellom det å være ute blant folk og delta i deres 

samhandling, samtidig som du er der for å observere og studere dem.   

Forskerens tilstedeværelse kan påvirke deltakerne på kurset til å oppføre seg annerledes enn 

man ellers ville. Det å måtte utsettes for en forsker som sitter og noterer alt den andre foretar 

seg, er en såpass stressende opplevelse at personen automatisk oppfører seg annerledes enn 

han eller hun ellers ville gjort (Fangen, 2010). Forskereffekten kan derfor bli større snarere 

enn mindre når man inntar en ren observatørrolle. I tillegg vil en slik utvendig observatørrolle 

bygge på et problematisk menneskesyn, idet de man studerer blir til de fremmede ”andre”, 

som man ikke møter på likeverdig måte gjennom gjensidig kommunikasjon. De blir objekter 

for forskning, uten å tillates noen egen aktiv rolle i relasjon til forskeren og forskningen. 

(Fangen, 2010). Idealet er likevel å gli inn i den sosiale sammenhengen, slik at de andre ikke 

skal føle seg beklemte av forskerens tilstedeværelse, selv om de egentlig vet at forskeren ikke 

er ‘’en av dem’’(Fangen, 2004) 

Deltagende observasjon er en metode som sikrer høy grad av validitet forstått som et spørsmål 

om forskningen måler det den virkelig skal måle (Fangen, 2004).  
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3.3.3 Case-studie  

Det er mange ulike tilnærminger og tradisjoner til case-studier. Man kan studere case-studien 

analytisk, holistisk, hermeneutisk, organisk, kulturelt eller ved å benytte seg av ‘mixt-

methods’, med mer (Stake, 1994). Ragine (1994) forankrer case-studier i en realistisk 

epistemologi, som innebærer at våre sanser og erkjennelser inneholder informasjon om 

virkeligheten. Dette står i samsvar med det fenomenologiske synet på viktigheten av 

menneskets subjektive opplevelse av verden, og hermeneutikkens fortolkningsteori som sier 

at all erkjennelse av verden hviler på fortolkning. Da fenomenologien og hermeneutikken er 

valgt som vitenskapstradisjoner i denne oppgaven, vil jeg derfor bruke Ragin`s (1994) 

beskrivelse av hva en case-studie innebærer. Flyvbjerg (2001) viser til at alle uenigheter om 

hvordan man best definerer begrepet case-studie, har ført til at innholdet til slutt har blitt 

misvisende og vanskelig å tolke. Gjerring hevder at vi derfor er bedre tjent med en mer 

generell og ‘’commonsencial’’definisjon (Gjerring sitert i Flyvbjerg, 2001). Ragin`s (1994) 

kan synes å ha en åpen definisjon av hva case-studie innebærer:  

Case-studie er et grunnleggende element innen forskning på sosiale fenomen og 

brukes som oftest for å beskrive medlemmene av et sett av sammenlignbare 

fenomener, noen ganger referert til som observasjoner. Tilfellet kan være felles 

enheter som individer og bedrifter, men kan også være enkeltstående hendelser som 

for eksempel en borgerkrig. Den avgjørende faktoren for avgjørelsen av å definere 

studien som en case-studie, er formålet med studien. Case-studie er ikke et metodisk 

valg, men et valg av hva som skal studeres (Ragin,1994:184).  

Ragin (1994) identifiserer tre forskningsstrategier der skillet går mellom antallet case og 

faktorer: case-studier, som har 1-4 studieenheter, komparative studier, som har fra 5-50 

studieenheter og Survey, som gjerne har mer enn 200 studieenheter 

Som empirisk forskningsstrategi spiller case-studie en viktig rolle på fagområder som skal stå 

til tjeneste med kunnskaper og dømmekraft for å bistå enkeltmennesket. Dette ideografiske 

perspektivet har på denne måten en grunnleggende plass i pedagogisk forskning hvor det 

forskes i dybden, og kan med dette gi en intensiv case-studie (Ragin,1994; Befring, 2007; Yin 

2009). Befring (2007) hevder at en slik tilnærming til case-studier, ofte vil være 

formålstjenlig i forbindelse med et pilotstudium, og da vil den i første rekke ha et 
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eksplorerende formål. Dette går igjen i min undersøkelse og problemstilling, som både søker 

å være eksplorerende og deskriptiv.  

Dette er et relativt nytt forskningsområde, hvor det foreligger lite vitenskapelig forskning. 

Formålet med denne case-studien ikke er generalisering, men ment som et bidrag som 

innenfor samfunnsvitenskapen er et nytt og utfordrende felt.  En case-studie gir også mulighet 

for å danne seg et bilde av et utviklingsforløp (Hellevik, 1999). 

Reliabilitet og validitet ved case-studier 

Ved kvalitative undersøkelser og case-studier, vil reliabiliteten variere i forhold til hvilken 

data man bruker. Dahler-Larsen (2002) sier i midlertidig at relabilitetskriteriet er  abstrakt i 

kvalitativ data, da dette bygger på mange timers sterk personlig, og høyst kontekstualisert, 

interaksjon mellom en forsker og et felt. Det er kort sagt veldig mange forhold som skal 

beskrives før man har beskrevet en datainnsamlingssituasjon så detaljert og grundig at for 

eksempel én bestemt måte å spørre på, er reliabel, altså at det vil utløse samme svardata i en 

tilsvarende situasjon. Graden av reliabilitet virker inn på case-studiets validitet (Dahler-

Larsen, 2002). 

Case-studier blir ofte kritisert for å begrense muligheter for ytre validitet. Dahler-Larsen sier 

at denne kritikken er korrekt ut i fra statistiske prinsipper, men hevder at i case-studier er som 

regel begrepsanalytisk i motsetning til statistikk, og at man ved en slik analytisk 

generalisering kan basere seg på case som representerer fenomener som er sjelden studert 

(Dahler-Larsen, 2002). Jeg vil senere i kapittelet presentere de ulike metoder og data jeg har 

brukt i min case-studie, samtidig vurdere reliabilitet og validitet.  

3.4 Min forforståelse  

Med utgangspunktet i et fenomenologisk perspektiv er det i følge Dalen (2004) viktig å ta 

forskerens forforståelse med i betraktning på en slik måte at den åpner for dypest mulig 

forståelse av informantens erfaringer. Som pedagogikkstudent vil min forforståelse i forhold 

til fenomenet som studeres nødvendigvis være mer eller mindre farget av det som har blitt 

presentert og fokusert på i utdannelsen. Mitt arbeid som lærer for elever (med utfordrende 

atferd) vil også være en del av min forforståelse. Da fenomenet er noe helt nytt som aldri har 

blitt forsket på, eller skrevet noe om før, er det lite kunnskap jeg har på området som jeg tar 
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med meg inn i forskningen. Jeg opplever at pedagogikkstudie har gitt rom for- og oppmuntret 

til- selvstendig tenkning, og åpenhet rundt ulike tilnærminger. Jeg anser min nysgjerrighet og 

min pedagogikkutdannelse en styrke som jeg kan dra nytte av gjennom forskningsprosessen. 

Samtidig har jeg forsøkt å møte informantene og datamaterialet med et mest mulig åpnet 

blikk. Den hermeneutiske tilnærmingen krever at forskeren er bevisst sin egen forforståelse 

fordi den brukes aktivt i fortolkningen av data (Dalen, 2004). 

 

3.5 Utvalg  

Med et fenomenologisk utgangspunkt, som vektlegger informantens subjektive erfaring, 

innebærer det at informantene må ha den opplevde erfaringen som er fokus for undersøkelsen. 

Når man har funnet ut av hvilken sosial enhet (en organisasjon, en gruppe, et miljø med mer) 

man skal studere, må man foreta et valg om hvilke personer i den sosiale enheten forskningen 

skal konsentreres om. Hvis man skal studere en svært liten sosial enhet, som for eksempel en 

avgrenset venneklikk, vil man kanskje fokusere like mye på alle i gruppen (Fangen, 2004). 

Utvalgsprosedyrer i kvalitativ forskning følger ikke like strenge regler som ved kvantitativ 

forskning. Man vil aldri kunne oppnå noe representativt utvalg i statistisk forstand, og man 

kan ikke benytte utvalgskriterier som tilfeldig utvalg eller lignende. Poenget er heller ikke å 

oppnå statistisk representativitet. Poenger er mer å finne et godt eksempel, enten et ekstremt 

tilfelle som setter problemstillingen på spissen, eller et mer typisk tilfelle som kanskje vil 

kunne finnes i tilsvarende varianter andre steder. Den form for utvalg man benytter seg av, er 

således et strategisk utvalg (Fangen, 2004). I mindre forskningsprosjekter med intervju som 

datainnsamlingsmetode anses et utvalg på tre til fem personer som et godt utgangspunkt for å 

finne en felles essens i deltakernes opplevelse (Postholm, 2005). 

3.6 Datainnsamlingen 

Jeg vil ha en abduktiv tilnærming til min undersøkelse, da jeg er med på å tolke betingelsene i 

ulike situasjoner ut i fra min egen referanseramme. Jeg tar med meg mine erfaringer, 

opplevelser og bilder og prøver å forstå og skape mening i datamaterialet jeg har innhentet. 

En slik induksjon innebærer at studien er verdiladet, og en kvalitativ forsker innser også at 

forskningen han eller hun gjør aldri kan være ‘’verdifri’’ eller objektiv (Creswell sitert i 



44 

 

Postholm,2005). Dette er noe som vil diskuteres ytterligere under avsnitt om reliabilitet og 

validitet. Samtidig vil et deduktivt perspektiv prege min forskning, da mine fortolkninger, 

analyser og resultater jeg kommer frem til, bli støttet av vitenskapsteorier. Det vil finnes en 

kontinuerlig interaksjon mellom praksis som observeres og teorier som leses. Mine 

observasjoner i praksis fordrer at jeg som forsker stadig utvikler min teoretiske kunnskap for å 

videreutvikle og utdype min forståelse av praksisfeltet. 

Formålet med oppgaven var å få en dypere innsikt og forståelse for hva coaching innebærer, 

og om det kan ha en oppbyggende virkning på selvoppfatning hos ungdom som står i 

utenforskapet. På bakgrunn av dette valgte jeg å benytte meg av et semistrukturert intervju i 

datainnsamlingen. Det innebærer at jeg på forhånd kategoriserte bolker med ulike temaer i 

intervjuguiden. Dette åpnet også for oppfølgingsspørsmål som ga meg muligheten til å samle 

inn tilleggsinformasjon, samtidig som det åpnet for utdyping av enkelte spørsmål underveis.  

3.6.1 Utvelgningsprosessen  

Kriteriene for deltakerne som skulle delta i workshopen under FROG ble at de var mellom 

16-25 år, at de sto i utenforskapet , og at de ønsket en forandring, da metoden er utarbeidet 

nettopp for denne målgruppen. Man kan på denne måten si at det ble benyttet formålstjenlige 

utvalgskriterier. Det betyr at informantene ble valgt ut ved at de ‘’passer’’ til undersøkelsen. 

Utvelgingsprosessen av informanter ble lagt for meg, da jeg fikk tilbud om å være 

observerende deltager under workshopen Identitet, Kommunikasjon og Impact. I henhold til 

norsk personopplysningslov ble prosjektet meldt og gitt godkjennelse av Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) (Vedlegg 2). Når godkjenneselen forelå, kontaktet 

kursleder Ingeborg Lykseth personlig hver og en av deltakerne og forespurte om de ville delta 

i min undersøkelse. Tre av deltakere sa seg frivillige til å delta på min intervjuundersøkelse, 

mens de resterende fire gav meg full tillatelse til å observere dem under kurset samt bruke det 

i oppgaven. Deltakerne fikk tilsendt et informasjonsskriv med samtykkeerklæring i forkant av 

intervjuet (vedlegg1).  

3.6.2 Utarbeidelse av intervjuguide  

Ettersom jeg hadde liten innsikt i hva FROG innebar og det ikke fantes noen dokumenter eller 

skrevne artikler om metoden, fikk jeg en muntlig og skriftlig innføring av metodeutvikler 
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Ingeborg Lykseth i god tid før kursstart. Da hun forklarte at dette var en metode som skulle 

føre til positiv identitetsutvikling hos ungdom, valgte jeg videre ut i fra vitenskapsteorier og 

sentrale teorier inne coaching, ulike temaer jeg delte opp i bolker i intervjuguiden (se vedlegg 

3). Teoretiske begrunnelser for disse temabolkene er redegjort for i oppgavens teorikapittel 

(se 2.8).  

Utarbeidelsen av en intervjuguide handler om en prosess der forskeren skal omsette den 

overordnede problemstillingen til konkrete temaer og underliggende spørsmål (Dalen, 2004). 

Problemstillingen min og forskningsspørsmål dannet bakgrunn temaene i intervjuguiden. Jeg 

ville i størst mulig grad konstruere spørsmål som jeg mente ville gi meg mest mulig 

informasjon om det jeg ønsket å undersøke.  

Ved formuleringen av spørsmålene ble det tatt flere hensyn. Et godt spørsmål skal både 

produsere så rik og fyldig kunnskap som mulig, og bidra til en positiv interaksjon mellom 

intervjueren og den som bli intervjuet. Det kan være hensiktsmessig med både lukkede og 

åpne spørsmål, så lenge formålet med spørsmålet er gjennomtenkt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Jeg benyttet meg av lukkede spørsmål da det gjør analysejobben litt enklere, da de 

letter forskerens arbeid og koding av svar. Spørsmålene blir også klarere presisert når 

svaralternativene foreligger, de gir bedre mulighet for å sammenligne svar fra ulike 

informanter og de hjelper informanten til og huske( www.kunnskapssenteret.com)  

Jeg benyttet meg av åpne spørsmål for å tilrettelegge for at informanten skulle fortelle mest 

mulig fritt om sine opplevelser, tanker og følelser. På bakgrunn av det fenomenologiske 

perspektivet i undersøkelsen inneholdt intervjuguiden en overvekt av åpne spørsmål, da særlig 

i form av refleksjonsspørsmål. Dette er noe som gir mulighet til å avdekke uvitenhet, 

misforståelser og uventede forestillingsrammer. De tvinger ikke informanten til å svare eller 

tenke i en bestemt retning, og de ligner mer på en vanlig samtale og påtvinger ikke ord og 

formuleringer på informanten.  

 

Intervjuguiden (se vedlegg 3) ble ikke sendt til informantene i forkant. Jeg mente at dette ville 

gi en mer naturlig gang i samtalen og at svarene ville bli mer intuitive, enn om de hadde fått 

guiden på forhånd.  

 

http://www.kunnskapssenteret.com/
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3.6.3 Gjennomføring av intervjuene  

Da min undersøkelse har et intervju før kurs og et intervju etter kurs, altså to intervjuer per 

informant ble dette en todelt prosess.  

Prøveintervjuene 

Jeg ble rådet til å ha prøveintervju i forkant av undersøkelsen. Formålet var å se hvilke 

spørsmål som ‘fungerte’, og hvilke som ikke ‘fungerte’, i den forstand om det var behov for 

oppklaringer, om noen spørsmål var uforståelige eller overflødige, og tidsperspektiv med mer. 

Da metoden FROG er utarbeidet for ungdom/unge voksne og dannet bakteppe for innholdet i 

intervjuguiden, forsøkte jeg å få tak i prøveinformanter i den aktuelle aldersgruppen. De tre 

som sa seg villige til prøveintervju var i alderen 24-27. Dette gav meg likevel muligheten til å 

gjøre de endringer jeg følte var nødvendige etter prøverundene. Jeg følte at dette hadde vært 

nyttig erfaring for meg som intervjuer, da jeg fikk spørsmål og ulike tilbakemeldinger både på 

innholdet i guiden og på meg som intervjuer. Jeg skulle senere få erfare at intervjuene tok 

lengre tid enn det det tok i prøveintervjuene.  

3.6.4 Intervju før kurs  

Jeg hadde booket kontor og hadde i god tid avtalt tid og sted med alle som skulle inn til 

intervju. Da dette var ungdom som hadde tilknytning til blant annet barnevernet, NAV og 

psykiatrien som sto i utenforskapet, kunne det tenkes at de både ville være nervøse og usikre i 

en ukjent situasjon. Jeg ville derfor prøve å tilrettelegge på best mulig måte for at de skulle 

slappe av og føle at de kunne være åpne og ærlige. For at det ikke skulle føles så formelt for 

informantene, tente jeg stearinlys, satte fram litt søtsaker og drikke på bordet. 

Før vi startet intervjuet informerte jeg om bakgrunnen for undersøkelsen. Det var tydelig at de 

alle tre var nervøse, og jeg sa flere ganger både før og under intervjuet at det var ingen rette 

eller gale svar, og ingen fasitsvar på noen av spørsmålene. Det jeg ønsket var at de var ærlige, 

og hvis det var spørsmål de ikke ønsket å svare på så hoppet vi bare over de spørsmålene det 

eventuelt skulle gjelde.  

Intervjuene ble tatt opp på bånd. Jeg viste båndopptakeren til informanten og forklarte at den 

kom til å ligge på bordet. Da den første informanten uttrykte at hun ble stresset over dette 

foreslo jeg å skjule den for å se om det ville hjelpe, hvilket det også gjorde.  
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Det var satt av 1,5 time per intervju. Dette skulle vise seg å bli noe knapt for to av 

informantene som brukte 2 timer (dette var noe jeg tok til etterretning, og satt av lengre tid til 

intervju etter endt kurs). Dette var ungdom som tydelig hadde behov for å prate, og 

innimellom sporet samtalen av fra hva den egentlig omhandlet. Jeg var innstilt på at dette 

kunne komme til å skje, og opplevde med flere av informantene at samtalen tok en terapeutisk 

retning. Jeg fortalte da at det var trist å høre at informanten hadde opplevd den aktuelle 

hendelsen, og minnet om det jeg hadde fortalt før intervjuet, at jeg ikke kunne svare på intime 

personlige spørsmål og lignende. Jeg oppfordret informanten til å snakke med en som kunne 

hjelpe med dette, for eksempel helsesøster eller en psykolog.  

Underveis gjorde jeg meg notater av blant annet den non-verbale kommunikasjonen, som 

besto av blant annet kroppsspråk, gester, holdninger med mer. Dette tok jeg med i 

refleksjonsnotat jeg satte opp etter hvert intervju.  

3.6.5 Intervju etter endt kurs  

Den samme intervjuguiden ble benyttet. Jeg hadde booket samme kontorlokalet som sist. Selv 

om vi nå ikke var ukjente for hverandre og prosessen kunne virke mindre skummel, ville jeg 

fortsatt legge til rette for en mest mulig trygg og tillitsskapende kontekst. Dagen for kursslutt 

var en fredag, og allerede førstkommende mandag hadde jeg to intervjuer. Det siste hadde jeg 

tirsdagen etter. Det å ha intervju etter kurs så snart etter kursslutt, har sin svakhet. Mer om 

dette kommer under avsnitt og validitet, reliabilitet og overførbarhet. 

Jeg merket meg fort at kroppsspråket på samtlige var forandret da de kom inn til intervju 

nummer to. Holdningen, utseende og måten de kom inn i rommet på var annerledes enn første 

gang de kom inn. Dette kan ha flere årsaker, og det at jeg nå ikke var en ukjent var nok en av 

faktorene. På den måten kan man si at jeg allerede startet så smått å analysere. Jeg tok også 

her opp på bånd og tok notater underveis.  

Jeg lagde meg igjen egne refleksjonsnotater etter hvert intervju som jeg senere tok i bruk i 

analysen, sammen med lydopptak, transkripsjon og observasjonsdata. 
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3.6.6 Min rolle som deltagende observatør  

Det å bli iakttatt påvirker den iakttattes følelse av frihet og naturlighet. En forsker som glir 

naturlig inn i samhandlingen, innvirker derfor i de fleste tilfeller mindre på oppførselen til de 

tilstedeværende enn en som sitter i et hjørne og noterer. Jeg ville derfor i størst mulig grad 

være aktiv deltagende under kurset, å være med på delta på ulike øvelser, derfor både deltok 

og observerte jeg. Dette kan i seg selv by på særegne etiske utfordringer. Dersom jeg som 

forsker blir for involvert som deltager kan jeg risikere at forskningen, og observasjonen, 

kommer for mye i bakgrunnen. De andre deltakerne kan oppleve det som et svik dersom jeg, 

som etter hvert har blitt like involvert som dem, så går over i en mer distansert og 

tilbaketrukket forskerrolle (Fangen, 2010).  

For på best mulig måte å balansere relasjonen mellom meg som forsker og deltakerne, valgte 

jeg først å presentere meg selv og fortelle om oppgaven min og om hvordan jeg kom til å 

fungere under disse to ukene. Jeg fortalte at jeg kom til å sitte bak i rommet og ta notater 

samtidig som jeg ville forsøke å delta på ulike øvelser. Jeg informerte om at jeg hadde hatt 

halvparten av gruppa inne til intervju i forkant av kurset, og at jeg gjerne ville prate med hver 

og en deltaker om de tillot det. Her fikk jeg igjen muntlig bekreftelse av samtlige deltakere 

om tillatelse til å observere dem, og til å bruke muntlige og skriftlige uttalelser de eventuelt 

ville komme med i løpet av kurset.  

Under kursperioden forsøkte jeg ikke å distansere meg og opptre som fremmed for deltakerne, 

ei heller bli for involvert og få et venneforhold til dem. Et slikt venneforhold kan da føre til en 

opplevelse av tillitsbrudd overfor en person dersom alt han eller hun sier og gjør blir gjort om 

til gjenstand for analyse og fortolkning. Det at det opparbeides et fortrolig tillitsforhold gjør 

derfor at man ikke kan gjøre denne personen til gjenstand for forskningen. Jeg forsøkte derfor 

ikke å bli for nær noen av deltakerne. Nær kontakt med enkelte deltagere kan imidlertid være 

positivt, i det det kan sikre innpass og løpende informasjon, men man må vurdere i hvert 

tilfelle om den gode kontakten gjør at man har kommet for nær til å kunne bruke denne 

personen som forskningsobjekt (Fangen, 2010). 

Forskeren må også vurdere om det er hensiktsmessig å la relasjonen mellom forsker og 

informant bli til gjensidig forpliktende vennskap. En sammenblanding av forsker-informant-

relasjon og vennskap kan gi gode data fordi man får tilgang til mer sensitiv informasjon på 

denne måten, samtidig kan det være problematisk dersom gjengivelse av informasjon man får 
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tilgang til på denne måten oppleves som et tillitsbrudd. En måte å løse dette på, er at man gir 

sin fortrolige kontakt mulighet til å samtykke til hvilke deler av informasjonen som skal 

gjengis, og eventuelt lar personen lese gjennom det man skriver før det gjøres offentlig 

(Fangen, 2010). Jeg følte ikke at jeg fikk for nær kontakt med noen av deltakerne, men gav 

samtlige likevel tilbudet om å få lese teksten jeg produserte før endelig utgivelse.  

Kursdagene varte fra 09.30 til15.00 hver dag mandag til fredag i to uker. Resultatet av 

datamaterialet jeg satt med etter disse ukene opplevde jeg var rikt og fyldig, og inntrykket 

mitt var at jeg hadde fått mye informasjon og adekvat stoff til det jeg ønsket å undersøke (se 

vedlegg 4).  

3.7 Bearbeiding av analyse og data  

3.7.1 Transkripsjonen 

Etter at intervjuene var gjennomført transkriberte jeg umiddelbart intervjuene fra lydopptak til 

tekst. Det ble ikke benyttet noen form for dataprogram. Dette ble en svært tidskrevende 

prosess. Kvale og Brinkmann (2009) påpeker at det er ulike måter og transkribere på, og at 

dette er en fortolkningsprosess hvor dataene kan reduseres underveis. For å få mest mulig 

korrekt og fyldig datamaterialet, valgte jeg å transkribere alle lyder og ta med pauser. Dette 

fordi jeg var ute etter å innhente så mye informasjon om informantene som mulig i forhold til 

det jeg spurte om, som var elementer innunder selvoppfatning, og da vil lyder som ‘’eh’’, 

‘’øh’’ og lignende, samt hvor lenge og hvor ofte informanten pauser før han eller hun svarer, 

også være av verdi i tolkningen av analysen. 

3.7.2 Analysen 

Analysen av intervjudata er en kvalitativ innholdsanalyse. Det innebærer at intervjuene er delt 

opp i kategorier, transkribert og kodet. Det finnes ingen fasit på hvordan man best kan 

analysere sitt datamateriale i kvalitative undersøkelser (Kvale & Brinkann,2009; Fangen, 

2010). Jeg har benyttet meg av eklektisk analyse, som innebærer at man kombinerer ulike 

analyseteknikker. Jeg utførte det som Kvale og Brinkann (2009) kaller en metningsfortetning, 

som er en forkortelse av intervjupersonens uttalelser. Dalen (2004) kaller dette koding, man 

leser det transkriberte intervjuet og noterer nøkkelord og korte formuleringer som forteller 
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hva intervjupersonen sier. Dette gjør lange og komplekse intervjutekster mer oversiktlig for 

videre analyse (Kvale & Brinkmann, 2009; Hollway og Jefferson, 2000).  For en mest mulig 

oversiktlig analyse, valgte jeg å presentere funnene i matriseform. Dette hjalp meg til videre 

analyse av sentrale tema og mønstre i svarene som jeg i drøftingen sammenfattet med 

observasjonsdata, empiri og teori. Som igjen gav meg muligheten til å studere eventuelle 

endringer mellom intervju før kurs og intervju etter kurs. Intervju før kurs gav mulighet for å 

si noe om informantenes selvoppfatning før kurset, og intervju etter kurs gav mulighet for å si 

noe om informantenes selvoppfatning etter kurset.  

Med utgangspunkt i et hermeneutisk perspektiv på kvalitativ forskning har analysen en 

fortolkende tilnærming til meningsinnholdet. 

Med støtte i Robert Dilts (som vist til i teorikapittelet under 2.3) og hans utvikling av 

‘Logiske nivåer’, vil jeg i analyse av observasjonsdata presentere en ferdigstilling av 

informantenes modell som de utarbeidet gjennom kurset. Logiske nivåer refererer som nevnt 

til et hierarki mellom prosesser på ulike nivåer hos enkeltindividene, og er et vesentlig 

konsept knyttet til læring og endring. Verdiene består av fem nivåer knyttet til informanten 

selv og ett eller flere nivå utenfor seg selv (viser til figur 1., under teorikapittel 2.3). 

Utarbeidelsen av denne modellen var en lang prosess som startet fra dag én og ble avsluttet 

dag ni ( se vedlegg 4) så jeg velger å ha fokus på informantenes modeller av logiske nivåer i 

delen av analysen hvor jeg presenterer observasjonsdata.   

3.8 Kvalitetssikring ved mine funn  

Indre validitet omhandler i hvilken grad mine funn virkelig kartlegger det fenomenet jeg skal 

utforske. Som nevnt ble det benyttet skaleringsspørsmål i intervjuguiden. Dette ikke helt 

uproblematisk i forhold til resultatenes indre validitet. Et av problemene med å måle begreper 

som dette, er at de skalaene en kommer frem til ikke fanger opp kompleksiteten på de ulike 

områdene (Skaalvik & Skaalvik, 2006 ). Det at man også tillegger ulik verdi i tallene på en 

skala kan være en svakhet. En 2’er på en skala fra 1 til 10 kan eksempelvis veie tyngre for 

person A enn for person B. Når man da sammenligner målinger på tvers vil dette kunne 

medføre uriktig målinger og dermed medføre en trussel mot resultatenes indre validitet.  

Fetterman (1989) hevder at man som forsker må klargjøre sin subjektivitet fra 

forskningsprosessens begynnelse. I en slik klargjøring skal forskerens tidligere erfaringer, 



51 

 

skjevheter eller avvik, fordommer og oppfatninger som kan ha påvirket tolkningen og 

tilnærmingen til studiet. Min objektivitet som forsker vil være ekstra sårbar da jeg innheter 

min data til undersøkelsen i en familiebedrift.  Dette har jeg påpekt tidligere (viser til 1.1 og 

3.4). Jeg forsøkte derfor å tilnærme meg forskningen med det som Lincoln (2008) omtaler 

som kritisk subjektivitet, og var med dette oppmerksom på mitt psykologiske og emosjonelle 

ståsted fra forskningens start til slutt.  

For å sikre oppgavenes indre validitet på best mulig måte, benyttet jeg meg av 

metodetriangulering. Dette kunne øke troverdigheten ved at den samme problemstillingen ble 

belyst fra ulike innfallsvinkler. De ulike metodene kunne dermed utfylle hverandre og bidra i 

hverandres mangler.  

 

Ytre validitet innebærer hvilken grad mine funn kan overføres til andre sammenhenger som 

ligner den som min studie er foretatt innenfor. Denne undersøkelsen har ikke som hensikt å 

generalisere funnene, og utfordringer ved generalisering av kvalitativ data vil derfor ikke 

drøftes her. Jeg ønsker å belyse fenomenet fra informantenes synspunkt for å gi et inntrykk av 

hvordan coaching (FROG) kan fungere som treningsprogram for ungdom og unge voksne i 

utenforskapet, og hvordan den oppleves og forstås av de involverte. Dette betyr imidlertid 

ikke at jeg stiller meg uforpliktet til at resultatene kan ha en viss overførbarehetsverdi, og i så 

måte være relevante og anvendbare for andre lignende situasjoner og personer.  

 

For å ivareta reliabiliteten i oppgaven på best mulig måte, ble det foretatt en nøye beskrivelse 

av leddende i forskningsprosessen, slik at prosessen ble gjort mest mulig transparent for 

leseren. Denne beskrivelsen inneholder forhold ved meg som forsker, ved informantene, ved 

intervjusituasjonen, ved observasjonssituasjonen og ved metodene som er benyttet i analysen 

av datamaterialet. Dalen (2004) peker på at dette kan være med på å gi leseren mulighet til å 

innta samme perspektiv som forskeren, og dermed styrker undersøkelsenes reliabilitet.  

 

Objektivitet omhandler hvorvidt mine funn er fri for min forutinntatthet. Som tidligere nevnt 

vil min undersøkelse, i likhet med andre kvalitative undersøkelser, være farget av min 

forforståelse. Siden undersøkelsen er gjort i en familiebedrift, kan sjansene for at resultatene 

preges av subjektivitet være ekstra store. Dette innebar at jeg hele vegen tok høyde for å være 

så objektiv som overhodet mulig.  
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3.9 Etiske vurderinger  

Hvordan du utformer problemstillingen eller studiens formål, har etiske konsekvenser. Ideelt 

sett bør ikke formålet bare være å utvikle kunnskap, men også å forberede situasjonen til de 

menneskene du studerer (Kvale & Brinkmann, 2009). Etiske formål er noe forskeren må 

reflektere over gjennom hele forskningsprosessen (Kvale & Brinkann, 2009).  Når unge deltar 

i forskning, har man et særskilt ansvar. Jeg anser hensyn til personer som mest sentralt i denne 

undersøkelsen, og fokuset vil derfor ligge på deltakerne av undersøkelsen i dette avsnittet. 

NESH (2009) viser til at det er rimelig å skjerpe kravene til fritt informert samtykke ved 

forskningen innebærer noen form for risiko eller sensitiv informasjon. Før kursstart 

informerte jeg informantene både muntlig og skriftlig om tema og formål med oppgaven. Jeg 

fortalte dem om min bakgrunn for valg av dette. Vi gikk sammen gjennom informasjonsskriv 

og samtykkeerklæringen (se vedlegg 2), og de kunne på den måten stille spørsmål underveis 

om det var noe som var uklart før de signerte. Jeg understreket for informantene at jeg ikke 

var ute etter noen personlige eller sensitive opplysninger, og om det var spørsmål underveis 

som informantene ville unnlate å svare på, var dette helt i orden. Selv om min intervjuguide 

(se vedlegg 3) ikke direkte inneholdt sensitive spørsmål, kunne spørsmålene likevel oppleves 

relativt personlige/følsomme for informantene. Jeg informerte også om at dersom 

informantene kom til å føle ubehag under undersøkelsen, sto de fritt til å trekke seg.  

 

Etiske refleksjoner i forbindelse med deltagende observasjon har jeg vært inne på tidligere 

(viser til avsnitt 3.6.6), ved min rolle som deltakende observatør. Etiske refleksjoner gikk her 

på forholdet mellom meg som forsker og informantene som forskningsobjekter.  For ikke å 

skape noe som kunne føles som tillitsbrudd mellom meg og mine informanter etter endt 

observasjon og endelig utgitt tekst, ønsket jeg på best mulig måte å finne en balanse mellom 

vår relasjon. Ikke bli for nær og utvikle vennskapelige bånd, ei heller for distansert. Jeg gav 

samtlige deltakere, også de som ikke deltok i min undersøkelse, tilbud om å lese teksten før 

den gikk til trykk, for å vise at jeg ikke hadde misbrukt deres ord, handlinger eller tillit. Dette 

ga de muligheten til å korrigere teksten om de synes det truet deres personvern.  

 

I arbeidet med observasjonsnotater og analysen ble deltakernes navn byttet ut med informant 

1, informant 2 og informant 3, samt deltaker 4, deltaker 5, deltaker 6, deltaker 7 og deltaker 8. 
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I tråd med NESH (2009) sitt krav om konfidensialitet har forskningsmaterialet blitt 

anonymisert. All informasjon som kan identifisere deltakerne ble slettet ved 

forskningsprosessens slutt.  
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4 Presentasjon av analyse og funn  

 

Dette kapittelet vil vise en presentasjon av datamaterialet. Jeg starter med en 

matrisepresentasjon av intervjudata, før jeg presenterer observasjonsdata med fokus på 

informantenes utarbeidelse av Robert Dilts arbeidsredskap Logiske nivåer. 

4.1 Presentasjon av intervjudata 

 

SELVTILLIT  Informant 1 

 

Informant 2 

 

Informant 3  

 

Før Etter Før  Etter Før  Etter 

På en skala fra 

1-10, hvor 1 er 

svært dårlig og 

10 er svært god, 

hvor god/dårlig 

selvtillit har du? 

 

5 7-8 Vet ikke 8 2 5 

På en skala fra 

1-10, hvor 1 er 

svært lite viktig 

og 10 er meget 

viktig, hvor 

viktig mener du 

det å ha god 

selvtillit er? 

6 9 8 9 10 10 

I hvilke 

situasjoner det 

kan være bra å 

ha god selvtillit? 

Når du 

skal 

prestere 

eller stå 

foran folk 

Når du skal 

komme deg 

fremover i 

livet å nå dit 

du vil 

Vet ikke Når du skal 

få til noe! 

Når hun 

skal lese 

høyt for 

eksempel 

Når du 

skal få 

deg dame 

Alltid. Når 

du møter 

folk. Når du 

lager 

musikk.  

Hvilke tre 

positive 

egenskaper ved 

deg selv er med 

på å gi deg god 

selvtillit? 

Sta, ærlig 

og får folk 

til å le 

God til å 

motivere, 

morsom og 

kreativ. Dette 

gjør meg 

stolt, og da 

får jeg videre 

god selvtillit 

Aner ikke, 

liker ikke å 

si slike ting 

om seg selv 

Nysgjerrig, 

inspirerend

e og 

troverdig 

Vet ikke, 

vil ikke si 

positive 

ting om 

seg selv 

Morsom, 

engasjert og 

tålmodig. 

Hvordan er det 

for deg å snakke 

i forsamlinger? 

Litt 

vanskelig 

Litt 

vanskelig/litt 

lett 

Svært 

vanskelig 

Litt 

vanskelig 

Vanskeli

g 

Litt 

vanskelig/lit

t lett 

Hva er det som 

gjør at du har 

Om hun er 

sikker på 

Det har blitt 

lettere etter de 

Hun hater å 

snakke i 

Det er ikke 

så 

Liker det 

ikke, men 

Det er på 

grunn av at 
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svart 

(eks.*vanskelig*

) på spørsmål 

nummer 6? 

 

det hun 

skal 

snakke 

om, er det 

ikke noe 

problem. 

Men om 

hun skal 

snakke om 

noe hun 

ikke 

interessere

r seg for, 

eller seg 

selv, blir 

det 

vanskelig 

to ukene her. 

Hun er ikke 

så redd for å 

bli dømt 

negativt 

lengre.  

forsamlinger

, det skjer 

bare ikke. 

skummelt 

som hun  

trodde. 

Fortsatt litt 

hat i det, 

men det går 

mye bedre 

nå 

gjør det 

om han 

må.  

han gjorde 

det igjen og 

igjen på 

kurset han 

har blitt litt 

bedre, det 

føles i alle 

fall slik. 

Hvilke 

egenskaper ved 

deg selv kan 

begrense din 

selvtillit? 

 

Ikke så 

godt likt 

av jenter, 

for åpen 

og stoler 

for lett på 

folk 

Gjør folk 

usikre, kan 

være 

vanskelig å 

forstå og 

nedverdigend

e 

kommenterer 

i hjem og 

skole 

Vet ikke Det at hun 

stenger 

meg inne. 

Men jeg er 

mer åpen 

nå. Det er 

noe som 

egentlig gir 

meg bedre 

selvtillit 

˗˗˗˗ ˗˗˗˗ 

På en skala fra 

1-10, hvor 1 er 

svært liten og 10 

er svært høy, 

hvor viktig tror 

du at ytre 

forhold (som 

venner, 

familiebakgrunn, 

skoletrivsel med 

mer) har å si for 

din selvtillit? 

  ˗˗˗˗  ˗˗˗˗ ˗˗˗˗ ˗˗˗˗ 10 5 
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SELVFØLELSE Informant 1 

 

Informant 2 

 

Informant 3 

 

Før  Etter Før Etter Før  Etter 

Hva betyr begrepet 

selvfølelse for deg? 

 

Slik en ser 

på seg selv 

Hvordan 

en ser på 

seg selv og 

hvordan en 

føler seg. 

Vet ikke 

(er med på 

at det er‘ 

hvordan 

en føler 

seg med 

seg selv’) 

Hvordan 

en ser på 

seg selv 

Ingen 

spesiell 

betydning. 

( er med 

på at det er 

slik en ser 

seg selv, 

sine 

meninger 

og hva 

man står 

for) 

Slik en 

ser på seg 

selv og 

føler seg 

med seg 

selv. 

På en skala fra 1-10, 

hvor høy er din 

selvfølelse i dag 

4 7 3 8 10 10 

I hvor stor grad 

påvirker andres 

forventninger din 

atferd? 

Ikke viktig 

å bli likt 

av andre 

enn 

venner, 

men viktig 

og ikke ha 

et dårlig 

rykte, eller 

være 

dårlig likt 

Ikke viktig 

å bli likt av 

andre enn 

venner, 

men viktig 

å gi et godt 

inntrykk. 

Vant til 

ikke å bli 

likt 

˗˗˗ Ikke så 

veldig 

viktig, det 

var viktig 

før (på 

skolen).  

Svarer 

med 

skala, 5. 

det er litt 

viktig at 

andre 

liker han. 

I hvor stor grad 

påvirker andres 

forventninger din 

atferd?  

 

˗˗˗  ˗˗˗ ˗˗˗ ˗˗˗ I stor grad I middels 

stor grad 

Hva mener du at andre 

mennesker syns du er 

flink til? 

At jeg er 

god faglig, 

kreativ og 

flink til å 

synge 

At jeg er 

flink til å 

inspirere, 

spre glede 

og 

motivere 

Kanskje 

kollegaer 

synes jeg 

er snill 

Tøff og 

modig! 

Det vet jeg 

ikke i det 

hele tatt 

At jeg er 

flink til å 

lage 

musikk 

Hvordan forholder du 

deg til mennesker med 

andre 

oppfatninger/meninger 

enn deg 

Ingen 

problemer 

med det, 

men liker 

selv sta og 

liker en 

god 

diskusjon 

Ingen 

problemer, 

med å 

forholde 

seg til det 

Vet ikke Går fint 

det 

Ingen 

problemer 

med det, 

det går helt 

fint 

Det går 

veldig 

fint. 

I hvilken grad, på en 

skala fra 1 til 10, er du 

fornøyd med deg selv 

Vet ikke 

helt 

Alt i alt 

veldig 

fornøyd 

Vet ikke Veldig 

fornøyd, 

på 9 

8, håper på 

9 snart 

5 
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IDENTITET Informant 1 Informant 2 

 

Informant 3 

 

Før Etter Før Etter Før Etter 

Hva ligger i 

begrepet 

identitet for 

deg? 

 

En definisjon 

av hvem man 

er 

Den veien man 

har tatt for å 

bli den man er. 

Hvordan man 

er formet, kort 

sagt hvem du 

er. 

Vet ikke 

(er med på 

at det er 

‘den man 

er’) 

Den man er Deg selv, 

den du er 

Meg selv 

Hva er med på 

å bestemme 

din identitet 

(ytre forhold 

som venner, 

familiebakgrun

n, kultur, 

religion etc, og 

eller indre 

verdier som 

interesser, 

evner, 

egenskaper, 

verdier med 

mer)? 

Primær- og 

sekundærsosi

alisering. 

Man har en 

liten del fra 

før som er 

personlighet, 

så er alt det 

rundt deg, 

hvor man 

vokser opp, 

filmer man 

velger å se 

med mer, 

med på å 

bestemme 

ens identitet 

Min identitet 

innebærer 

verdier som at 

jeg er morsom, 

jeg har blitt 

bedre kjent 

med meg selv 

og hvem jeg 

er, men det er 

vanskelig å 

forklare.  

At hun 

biter negler 

og er 

utålmodig. 

Familien er 

også en del 

av hennes 

identitet 

Alt, både 

indre 

verdier, 

familien og 

målet jeg 

har satt 

meg 

Sikkert alt Alt 
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SELVREFLEKSJON Informant 1 Informant 2 

 

Informant 3 

 

Før Etter Før Etter Før Etter 

Hva betyr det å være 

lykkelig? 

Det vet 

hun 

ingenting 

om. 

Kjenner 

ikke til 

begrepet, 

har ikke 

hatt mye 

lykke i 

livet. 

Å være 

selvstendig 

og på 

egenhånd. 

Da vil hun 

være fri til 

å være den 

hun 

virkelig er 

Det å få skryt 

når hun har 

vært flink 

Blir 

lykkelig 

når hun er 

glad. Hun 

blir glad 

av musikk, 

barn og 

tanken på 

å nå målet 

sitt 

Det å være 

lykkelig 

betyr alt 

Det betyr alt. 

Hva kjennetegner 

situasjoner der du føler 

deg vel? 

Der hvor 

hun 

mestrer 

noe, høre 

på musikk 

og møte 

nye venner 

Om hun får 

være seg 

selv blir 

hun glad 

Der hvor andre 

får henne til å 

le. 

Når hun 

mestrer 

noe og blir 

stolt av seg 

selv 

Når han er 

glad føler 

han seg vel 

Når han føler 

seg bra, har 

det bra, er 

glad og når 

han lager 

musikk, eller 

når han gjør 

det han vil 

Hva motiverer deg til å 

lykkes? 

Om det er 

noe hun 

virkelig 

vil, er hun 

motivert til 

å få det til 

 

˗˗˗ 

Vet ikke Når hun 

mestrer 

noe som er 

vanskelig 

Det å leve 

motiverer 

han til å 

gjøre det 

han vil 

Andre 

motiverer 

han til å 

lykkes 

Hva gir deg mestringstro 

(din egen tiltro til egne 

muligheter til å håndtere 

oppgaver og ønskede 

mål)? 

Når hun 

har stor 

motivasjon 

før en 

oppgave 

Når hun 

har folk 

rundt 

henne som 

støtter og 

oppmuntrer 

rundt de 

valgene 

hun tar.  

Har ingen 

mestringstro på 

skolen, men 

ledet en 

samlingsstund 

på jobb en gang 

og dette ga 

henne 

mestringsfølelse 

fordi hun ble 

stolt av seg 

selv. 

Når hun 

mestrer 

noe som er 

vanskelig 

Det er ikke 

det at han 

ikke har 

tro på seg 

selv i 

forhold til 

en 

oppgave, 

men det 

står mer på 

om ‘han 

gidder’ 

Det at han 

vet at han 

kan det. Hvis 

han skal 

gjøre en ting 

må han vite 

at han klarer 

det 

Hva hemmer/hindrer deg i 

å nå det du virkelig ønsker 

å oppnå? 

Familien Familien. Vet ikke Ingenting, 

det er 

‘bare å 

gjøre det’. 

Vet ikke Han selv, at 

han ikke skal 

ha nok tro på 

seg selv. 

Hva ønsker du å bli husket 

for?  

 

˗˗˗ ˗˗˗ Vet ikke En modig 

person 

som tør å 

ta en 

utfordring 

Som meg 

selv 

Som den han 

virkelig er 
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MÅL OG 

MÅLORIENTERING 

Informant 1 

 

Informant 2 Informant3 

 

Før Etter Før  Etter Før Etter 

Hvilke mål skal du nå i 

løpet av året? 

Flytte, 

skaffe seg 

leilighet, 

få seg 

jobb og 

begynne 

på skolen. 

Å flytte, gå 

på skole og 

jobbe som 

modell. 

Slutte å 

bite 

negler 

Få fast 

jobb i 

barnehage 

Ingen 

spesielle 

mål 

Lage musikk. Ta 

flere sjanser! 

Hvilken atferd vil du 

bruke for å oppnå målet 

Vet ikke. 

Trenger 

støtte og 

hjelp fra 

venner 

Skal være 

seg selv, 

noe som 

også 

innebærer at 

hun må gi 

av seg selv 

fo å få noe 

tilbake. Hun 

må be om 

hjelp, noe 

som er 

veldig 

vanskelig 

 Gå på 

skole  

 Kontakte en 

musikkprodusent, 

sende en mail om 

forespørsel om et 

møte. 

Er du avhengig av 

andre for å nå målet? 

Venner Ja, venner 

og 

kontakter 

 Kontakte 

rådgiver 

på skolen 

for å få 

hjelp til å 

søke. 

Trenger 

hjelp og 

støtte fra 

familie og 

venner 

 Andre i 

musikkbransjen 

og støtte fra 

familien. 

 Hva kan stoppe deg 

for å nå målet? 

Mors 

sykdom 

og 

økonomi. 

Og lite 

støtte fra 

familie.  

Barnevernet 

og henne 

selv  

   Han selv 
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ATTRIBUSJON OG SELVOPPFATNING 

 

Informant1 

Skala 1-10 

Før Etter 

 

Årsaksforklaring til et bra 

resultat på en prøve 

 

 

Flaks  

 

Noe flaks, mest innsats 

Årsaksforklaring til dårlig 

resultat på en prøve 

Dårlig innsats, temaet har vært 

uinteressant, eller hun har ikke 

fått det med seg på skolen på 

grunna v fravær. 

Dårlig innsats 

I hvilken grad er du ansvarlig 

for egen suksess? 

8-9 8 

 

I hvilken grad er andre 

ansvarlig for at du lykkes? 

5 4 

I hvilken grad er du ansvarlig 

for eget nederlag? 

10 9 

I hvilken grad er andre 

ansvarlig for eget nederlag? 

3 4 

 

                                 

Informant 2 

Skala 1-10 

Før Etter  

 

Årsaksforklaring til et bra 

resultat på en prøve 

 

Flaks  

 

Noe flaks, mest innsats 

Årsaksforklaring til dårlig 

resultat på en prøve 

Dårlig innsats, temaet har vært 

uinteressant, eller hun har ikke 

fått det med seg på skolen på 

grunna v fravær. 

Dårlig innsats 

I hvilken grad er du ansvarlig 

for egen suksess? 

8-9 8 

 

I hvilken grad er andre 

ansvarlig for at du lykkes? 

5 4 

I hvilken grad er du ansvarlig 

for eget nederlag? 

10 9 

I hvilken grad er andre 

ansvarlig for eget nederlag? 

3 4 
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ATTRIBUSJON OG SELVOPPFATNING 

 

Informant3 

Skala 1-10 

Før Etter 

 

Årsaksforklaring til et bra 

resultat på en prøve 

Det er fordi jeg har gjort det 

bra, jeg har sjelden flaks. 

- Innsats/evner 

 

Fordi jeg er dyktig. Det er ikke 

noe som heter flaks og uflaks 

- Innsats/evner 

Årsaksforklaring til dårlig 

resultat på en prøve 

At jeg gjør det dårlig. Det går 

på meg, det går ikke på flaks og 

uflaks 

- Innsats /evner 

Meg selv  

 

- Innsats/evner 

I hvilken grad er du ansvarlig 

for egen suksess? 

10 10 

 

I hvilken grad er andre 

ansvarlig for at du lykkes? 

10 fordi vi er to som jobber 

sammen så da blir det begge to 

10 

I hvilken grad er du ansvarlig 

for eget nederlag? 

10 10 

I hvilken grad er andre 

ansvarlig for eget nederlag? 

2 1 
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VERDISPØRSMÅL Informant 2 Informant 3 

 

Før Etter Før  Etter 

Hva gir deg 

inspirasjon? 

Vet ikke Barn, ros og 

applaus og 

positive 

tilbakemeldinger 

Det å leve Å kjenne 

motivasjon 

Hva ønsker du deg 

mindre av i livet? 

 

Mindre mobbing --- Ikke noe --- 

Hva ønsker du deg 

mer av i livet? 

Mer støtte fra 

lærere  

Mer støtte og 

hjelp fra lærere i 

skolen 

Penger  Mer glede, å 

være mer glad 

Når føler du deg 

sterk? 

Sammen med 

mamma og folk 

hun kjenner 

Føler seg sterk 

når hun tør å stå 

foran en gruppe å 

prate- da 

opplever hun 

mestringsfølelse. 

Da kjente hun 

stolthet og følte 

styrke. 

Er en slapp 

person, og tenker 

ikke over slike 

ting.  

--- 

Hvor finner du din 

styrke? 

Vet ikke. Inne i seg selv Vet ikke Vet ikke 

Kan du nevne fire 

(eller fler) positive 

kvaliteter hos deg 

selv? 

Nei, det er veldig 

vanskelig 

Støttende, 

ydmyk, tålmodig 

og hjelpsom 

Snill. Liker ikke 

å si positive ting 

om seg selv.  

Morsom, snill, 

engasjert og 

tålmodig. 

Hvis vennene dine 

ble bedt om å 

beskrive deg med fire 

ord, hvilke ord tror 

du det ville ha vært?  

 

Snill og grei Flink, hjelpsom 

og trygg. De ville 

ha sagt at hun 

skaper trygghet. 

Morsom og 

klønete 

Morsom, klønete 

og snill 

Hva er det du ønsker 

å oppnå i den 

livssituasjonen du er i 

nå? 

At kurset skal gi 

hun noen 

forandringer slik 

at hun tør å si 

sine meninger 

Starte på skole 

for å senere få 

fast jobb i 

barnehage 

Å lage musikk er 

det eneste han 

ønsker og oppnå 

Å bli glad 

Hvilke tanker har du 

om et godt liv for deg 

selv? 

 

--- --- Et godt liv for 

han er at han er 

glad  

Hvis han oppnår 

å bli glad får han 

et godt liv 

Hvor ønsker du å 

være om tre år? 

Å være mor, ha 

mann, hus og bil. 

Da har hun gått 

to år på skole og 

er lærling, målet 

er å bli 

omsorgsarbeider 

Å være i 

California. 

Bo i California 

og lage musikk 
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MOTIVASJON Informant 1 

 

Informant 2 

 

Informant 3 

 

Før Etter Før Etter Før Etter 

Hva betyr ordet 

motivasjon for 

deg? 

Noe som gjør 

viljen din 

sterkere til å 

gjennomføre 

noe. 

Å gi viljestyrke 

til noen andre 

Vet ikke (er 

med på at det 

er ‘noe som 

gjør at man 

gjennomfører 

ting’) 

Noe som gjør 

det lettere å 

gjøre ting 

Bare det å 

være 

motivert. 

Motivert 

handler om 

å være glad, 

da er man 

lettere 

motivert til 

å gjøre ting. 

Betyr det 

å bli 

inspirert 

Har det du sa 

noen gang 

betydd å støtte 

en medelev til å 

kunne klare å 

øke sin 

motivasjon til å 

satse på en 

oppgave? Hva 

gjorde og sa du? 

Motiverer 

andre 

medelever til 

å jobbe mer 

på prøver 

Motiverer både 

venner og 

medelever. 

motiverte noen 

sist under kurset 

Ikke god på å 

motivere 

andre 

Hun motiverer 

andre gjennom 

sin atferd.  

Motivert en 

rapper til å 

lage musikk 

Han har 

inspirert 

andre på 

kurset, 

ved å si 

‘just do 

it’ 

Hva skjedde 

med 

ham/henne? 

De jobber 

hardere, 

bruker 

lengere tid på 

selve prøven. 

Hun ble 

motivert til å gå 

opp å snakke 

foran gruppa.  

--- Når de ser at 

hun turte å gå 

opp, så turte 

kanskje de andre 

det pga at hun 

gjorde det, hun 

som var den 

mest nervøse. 

Kunne hun, så 

kunne de!  

Da laget 

han mer 

musikk 

De gikk 

opp å 

leste 

foran 

gruppa og 

gjorde 

ulike 

øvleser 

På en skala fra 

1-10, hvor 1 er 

svært lite og 10 

er svært mye, 

hvor motivert vil 

du si at du er til 

å gjennomføre 

noe du 

bestemmer deg 

for? 

10 7-8 2 Motiverer seg 

selv når hun ser 

at hun greier å 

gjennomføre 

noe som er 

vanskelig gang 

på gang. 8 

Cirka 3 5 

På en skala fra 

1-10, hvor mye 

motiverer du 

andre? 

7-8 7 2 7 Vet ikke 5 

På en skala fra 

1-10, hvor lett er 

det for andre å 

motivere deg?  

8 (ved 

bestikkelser) 

Ikke den 

letteste, men ved 

positive 

tilbakemeldinger 

blir hun 

motivert. 

Litt lett, hun 

blir motivert 

når noen sier 

noe godt om 

henne 

Blir motivert av 

seg selv, og av 

applaus, ros og 

positive 

tilbakemeldinger 

Ikke lett- 5 

Da tenker 

han på 

andre 

artister 

(lage 

musikk) 

10 
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IMPACT/INNVIRKNING/PÅVIR

KNING 

            Informant 1 

 

Informant 2 

 

Informant 3 

 

før Etter Før Etter Før Etter 

Hva betyr begrepet 

innflytelse/påvirkning eller effekt 

for deg? 

Hvor 

mye 

påvirkni

ng man 

har på 

andre 

At man 

har en 

effekt på 

andre via 

sin atferd 

Vet ikke 

(er med 

på at det 

er 

hvilken 

effekt 

man har 

på andre 

mennesk

er)  

At hun 

har en 

effekt på 

andre 

via 

hennes 

væremåt

e 

Innflytel

se er 

innflytel

se, liker 

ikke å 

definere 

begreper 

Vet hva 

det 

betyr, 

men det 

er 

vanskeli

g å 

definere 

det.  

Hvilken innflytelse/effekt ønsker du 

å ha på andre? 

Positiv Hun 

ønsker å 

skape 

motivasj

on, 

trygghet, 

åpenhet 

og tillit 

hos 

andre 

Vet ikke Hun 

skaper 

tillit, 

trygghet, 

motivasj

on og 

inspirasj

on hos 

andre 

rundt 

seg 

God  Jeg vet 

at jeg 

skaper 

interesse

, 

trygghet 

og fokus 

hos 

andre 

mennes

ker 

Når hadde du sist en innflytelse på 

noen? 

På 

bursdag

en til 

lillebror

en 

på kurset Vet ikke På 

kurset.  

Innflytel

se på 

andre 

har man 

hele 

tiden 

Nå; på 

deg 

(sikter 

til 

intervju

er) 

Hvem var det og hva var det? Hjalp 

lillebror

en med 

en 

innetid, 

ved å‘ 

snakke 

fornufti

g’ med 

faren.  

De andre 

deltakern

e. Hun 

skapte 

trygghet 

og 

åpenhet 

og 

motivasj

on 

--- På 

deltaker

e og 

kurslede

re. Hun 

er glad 

at hun 

ser og 

andre 

ser 

hvilken 

effekt 

hun har 

rundt 

seg.  

--- Han tror 

han 

skaper 

trygghet 

hos 

intervju

er ved at 

han er 

rolig og 

ikke 

stresset. 

Hvor bevisst vil du si at du er på din 

impact, din effekt på andre?  

*svært lite bevisst* lite bevisst* 

bevisst*Svært bevisst 

 

Noe 

bevisst  

Bevisst Lite 

bevisst 

Bevisst Lite 

bevisst 

Bevisst  

 



65 

 

4.1.1 Oppsummering av skaleringsspørsmål 

  

Informant 1 

 

Informant 2 Informant3 

 

Før Etter Før  Etter Før Etter 

68 64 42 74 81 86 

 

4.2 Presentasjon av observasjonsdata  

Med støtte i Robert Dilts (som vist til i teorikapittelet under 2.3) og hans utvikling av 

‘Logiske nivåer’, vil jeg i analyse av observasjonsdata presentere en ferdigstilling av 

informantenes modell som de utarbeidet gjennom kurset. Logiske nivåer refererer som nevnt 

til et hierarki mellom prosesser på ulike nivåer hos enkeltindividene, og er et vesentlig 

konsept knyttet til læring og endring. For å gi en bedre oversikt, vil jeg nå kort repetere 

modellens fem verdier, fra øverst til nederst: Identitet, verdier, egenskaper, atferd og 

omgivelser. Logiske nivåer er et verktøy i å jobbe systematisk mot egne mål og visjoner. Den 

ivaretar og opprettholder motivasjon underveis fordi alle aktivitetene som legges inn av den 

enkelte, vil være knyttet til personens egne verdier og identitet. Disse ble definert under 

kurset, fra dag 1 (se vedlegg 4). Når informanten hele tiden ser tydelige koblinger mellom hva 

han gjør og hvorfor det er viktig, gir dette økt handlingskraft og styrket vilje.  

Å fylle inn konkrete data i alle nivåer skal gi personen en opplevelse av sammenheng og 

mening, og det styrker personens selvfølelse og oversikt over egen situasjon, som igjen fører 

til økt motivasjon og mestringsfølelse. Dette er en veldig personlig handlingsplan og bygger 

på personens egne kjerneverdier og den gir et tydelig bilde av hvem personene er i ferd med å 

bli når han handler på vegne av disse verdiene. Dette kommer jeg tilbake til under drøfting. 

Av hensyn til personvern er navn (stedsnavn, personnavn og navn på skoler, samt 

telefonnummer) i modellene fiktive. Omgivelser, atferd, egenskap, verdier er derimot 

virkelige. 
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 Plan: å gjøre en forandring, ved å bli psykolog å jobbe som modell 

 

 

Plan: bli barne- og omsorgsarbeider og få fast jobb i en barnehage 
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Plan: bo i LA å lage musikk 

 

4.3 Hovedfunn  

Det kan virke som om samtlige informanter har hatt en oppbyggende/positiv utvikling i ulik 

grad og har opplevd en større bevissthet rundt sin egen identitet, og hvilken rolle de selv har i 

hvordan de handler og hvorfor de gjør som de gjør. Jeg vil først nevne hovedtrekk om hvilke 

endringer som har funnet sted, før jeg i drøftingen knytter funnene opp til teori og ser på 

eventuelle likheter i endringer hos informantene.  

 

Før kurset var det for informant 1 veldig vanskelig å snakke om seg selv foran andre, mens 

etter kurset var hun ikke så redd, da kjente de andre henne og hun var ikke så redd for at de 

skulle dømme henne. Hun virker komfortabel med å si positive ting om seg selv, og er ikke 

lenger så redd for hva andre skal mene og tenke om henne.  Dette kan tyde på at hun har blitt 

mer trygg på seg selv. Informanten har hatt en trøblete bakgrunn, og dette er noe som i følge 

henne selv har påvirket henne både positivt og negativt: hun har blitt sterk og vokst på 

motgang, samtidig som mye mobbing har ført til dårlig selvbilde og svekket selvtillit. 

Informanten kan både før og etter kurs anerkjenne seg selv. Egenskaper som kan begrense 

hennes selvtillit forklarer hun på intervju før kurs med noe forholdsvis positivt (for åpen, 

stoler lett på folk), mens på intervju etter kurs er svarene at hun kan gjøre folk usikre ved og 
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alltid søke å ta oppmerksomheten og at hun kan være vanskelig å forstå, fordi hun har satt opp 

en vegg og vil ikke at folk skal komme for tett innpå henne. Dette kan indikere at endring har 

funnet sted i den forstand at hun har løftet årsak-virkning – forholdet litt ut av samspillet, og 

heller sett på seg selv og sin egen rolle i interaksjon med andre mennesker. Det kan tyde på at 

hun har blitt bevisst sin impact, eller altså den effekten hun har på andre via sin atferd. Det å 

bli bevisst hvilken rolle man selv spiller i samspill med andre mennesker, er det Bateson 

(1979) (som referert til under 2.2) kaller sirkulære sammenhenger, noe jeg skal komme 

tilbake til under drøftingskapitlet.  

Det at informanten fortalte at hun var for åpen og stolte lett på andre mennesker før kurs, 

samsvarer imidlertid ikke med hendelser fra observasjon. Da hun i den første uken av kurset 

skal fortelle hvem hun er i rekken av babushka-dukker, forteller hun at hun er den som ikke 

finnes, den som er over den største. Dette var et redskap kursleder brukte for å demonstrere at 

den innerste babushka-dukken var ens innerste jeg, der hvor det ikke var noen lag å gjemme 

seg bak eller ta bort, det var kjernen i ens identitet, der hvor man var helt seg selv (les vedlegg 

4). Så det at hun er for åpen kan synes ikke å stemme overens med at hun sier at hun har så 

mange vegger og skall rundt seg at hun er dukken over den største dukken. Mens hun mot 

slutten av kurset fortalte at hun var den nest største dukken. Hun sier etter en øvelse på dag 3 

under kurset som handlet om antakelser (se vedlegg 4) at:  

 

Jeg lærte mye om meg selv, folk oppfatter meg annerledes enn jeg trodde. Jeg må være 

mer tydelig. Ting ble antatt om meg som ikke stemmer 

 

Dette kan indikere at informanten har blitt mer kjent med seg selv, og en rød tråd i øvelsene er 

tydeliggjøring i kommunikasjon, noe som ser ut til å ha slått rot hos informant 1. Coaching 

(FROG) kan således synes å ha hatt oppbyggende effekt på informanten. 

Hun har blitt bevisst effekten hun har på andre, at hun skaper usikkerhet. Dette var en 

reaksjon hun ikke visste at hun utløste hos andre ved å være brå og alltid ta ordet først. Det 

kan her virke som læring på nivå 2 har funnet sted. Læring på nivå 2 er i følge Bateson 

(1972,1979) å lære å lære, man kan lære noe om seg selv, om verden og om seg selv i verden. 

Dette vil jeg komme tilbake til senere i drøfting. 

Tallene til informant 1 er interessante. Hun har gått fra en skår på 68 før kurs, til en skår på 64 

etter kurs. Allikevel viser hun indikasjoner på utvikling i en positiv retning. Min tolkning av 

dette ut i fra empiri er at informanten kan ha endret sin selvinnsikt og derfor endret skåre. 

Man ser ut i fra matrisene at informanten har gitt en lavere skår etter kurs enn før kurs, 

omhandler hvor motivert hun er for å gjennomføre noe hun bestemmer seg for, samt under 



69 

 

attribusjon og selvoppfatning har hun redusert med to. Mer om dette og risikoen ved å operere 

med skaleringsspørsmål vil jeg komme tilbake til senere i teksten.  

 

Det som kan synes å gå igjen hos informant 2 er at hun før kurs er veldig usikker i svarene 

hun gir, og besvarer mange av spørsmålene med: ‘’ jeg vet ikke’’.  Kroppsspråket viser at hun 

er sjenert, hun snakker svært lavt og har ikke øyekontakt, men titter ned i gulvet mens 

hendene konstant ‘’fikler’’ med noe ( håret sitt, lys på bordet med mer) ( jamfør 

observasjonsnotater, se vedlegg 4). Hun har lite tro på seg selv, og et mønster i informantens 

svar før kurs er at hun ikke liker oppmerksomhet, liker ikke å snakke foran andre og er ikke 

vant til å bli hørt. Det at informanten har erfaring med det og ikke å bli sett eller hørt er noe 

som ikke gir positive erfaringer eller mestringsfølelse. Jeg ser på dette som noe som kan ha 

sammenheng med det at informanten har en tendens til å snakke ned om seg selv etter at noe 

positivt har blitt sagt om henne.  

 

Kan det å snakke ned om seg selv gjøre det lettere å ta i mot anerkjennelse fra seg selv (og 

andre), og at det på den måten blir en slags forsvarsmekanisme? Dette kan være en uheldig 

spiral, for, i hennes øyne: når hun ikke liker seg selv, hvordan kan andre gjøre det da? Dette er 

elementer som er med på å skape lav selvoppfatning hos informanten, og bevisstgjøring om 

hvordan hun selv kan være med på å endre sitt selvbilde og sin selvoppfatning ser ut i fra 

funnene til å ha hatt en oppbyggende effekt: Informanten har økt både sin selvtillit, 

motivasjon, selvfølelse, er stolt av seg selv. Jamfør observasjonsnotater (se vedlegg 4) 

forteller informanten at hun under kurset har opplevd mestring, og vet at hun kan hvis hun vil.  

 

Det kan virke som om den største endringen er at hun tør og åpne seg mer og at dette er en 

følelse som gjør henne veldig stolt av seg selv, noe som er med på å bidra til en høyere 

selvoppfatning. Det at hun uttaler i intervju før kurs at hun hater å snakke i forsamlinger, og at 

det ‘’skjer bare ikke’’, er også noe som forandret seg under kurset. Ved flere anledninger tar 

hun initiativ til å gå opp å gjøre øvelser først (se vedlegg 4).  Fra å være den som kunne synes 

å vegre seg mest av alle deltakerne til å gå opp, til å bli den første som gikk opp de siste 

dagene, viser en stor endring inne mot, styrke og selvtillit hos informanten. Hun sier også på 

dag 7 (se vedlegg 4) før kurset starter: 

 

jeg gleder meg til dagen starter, og det er egentlig litt rart 
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Kanskje kan dette kan tyde på at kurset har hatt en oppbyggende effekt på informanten: man 

kan se at det har skjedd en bevegelse i form av at hun gruet seg til kurset de første dagene, til 

faktisk å glede seg til kursdagen starter. Fra svarene ‘’jeg vet ikke’’, til: ‘’ jeg er støttende, 

ydmyk, tålmodig og hjelpsom og jeg skaper nysgjerrighet, tillit, trygghet, motivasjon og 

inspirasjon hos andre’’, indikerer en endring i informantens bevissthet om seg selv og sine 

verdier, og rollen hun selv spiller i interaksjon med andre mennesker. Hun uttaler også at hun 

er glad for at andre ser at hun skaper disse verdiene. Dette kan tilsi at hun har opplevd, og 

setter pris på, anerkjennelse og bekreftelse, noe hun ikke har hatt erfaring med tidligere.  

Informant 2 er den av informantene som har størst endring på sine tallskårer. Fra å ha en skår 

på 42 før kurs, har hun en skår på 74 etter kurs. Disse tallene støtter øvrig empiri, hvor en klar 

endring i tankemønster og atferd synes å ha funnet sted. 

 

Det som kan synes å gå igjen hos informant 3 på intervju før kurs er at han vil være glad, vil 

jobbe med musikk og liker ikke å si positive ting om seg selv. Jeg tolker dette som at 

informanten har vanskeligheter med å anerkjenne seg selv, og dette er noe som går igjen både 

i intervju og observasjonsnotater. Under kurset forteller informanten flere ganger at han har 

vanskelig både for å si å høre positive ting om seg selv. Han har vanskelig for å tro på det, 

fordi de gangene han har fått høre tilbakemeldinger om seg selv er de negative, ikke positive. 

Han sier blant annet under en øvelse (se vedlegg 4) på dag 3:  

 

Fikk høre så mye positivt. Jeg bare: wow, det var rart! Når jeg hører noe om meg selv 

er det alltid negativt. Jeg dømmer meg selv for mye. 

 

Når han ikke ser det samme som andre ser, blir det ikke da også vanskelig å tro på dem?  

Han har ingen spesielle mål eller ambisjoner, annet enn at han vil lage musikk. Det er mange 

spørsmål han ikke kan svare på i intervju før kurs. Det at han ønsker å være glad er noe som 

særlig går igjen i svarene han gir. Dette, og det at han føler en stor tomhet kan tyde på at han 

er trist og motløs. Informanten forteller i intervju etter kurset at han føler en ‘’lettere tomhet’’. 

Han kjenner fortsatt en tomhet, men ikke like tung som før. Dette kan indikere på at han har 

kjent litt på det å føle glede. Jeg velger å tolke dette, sammen med at selvtillit har gått opp fra 

2 til 5, motivasjonen har gått fra 3 til 5 (motivasjon til å gjennomføre noe han bestemmer seg 

for), fra ‘’vet ikke’’ til 5 (hvor mye han motiverer andre) og fra 5-10 (hvor lett det er for andre 
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og motivere han), dithen at informanten har hatt en opplevelse av å erfare følelser og tanker 

som har hatt en positiv virkning på hans selvoppfatning. Informanten var også den som synes 

å ha flest svar hvor det ikke ble endring på intervju før kurs og etter kurs. Informanten kan, i 

motsetning til før kurs, etter kurs anerkjenne seg selv, både via andre og seg selv, og sier flere 

ganger positive ting om seg selv under kurset og i intervju etter kurs. På dag 9 under en 

øvelse, skal alle skrive en annerkjennelse og noe de vil se mer av på ryggen til hverandre på et 

stort ark. Informanten synes å være fornøyd med denne øvelsen og ordene de andre har 

skrevet på ryggen hans, han som tidligere hatet (informantens egne ord) å høre positive ting 

om seg selv. Han velger å ringe rundt og lage overskriften: ’ta mer sjanser’. Hensikten med 

denne øvelsen var å gi mestringsfølelse og bidra til høyere selvfølelse. Om det førte til dette, 

og om hva som kan ligge bak tallene i analysen og svarene, vil jeg komme tilbake til i 

drøftingsdelen. 

 

Informant 3 har satt seg tydelige mål etter kurs, og dette samsvarer med at motivasjonen har 

økt etter kurset. Det å bli bevisst sin egen rolle i samspill med andre synes å ha hatt en 

oppbyggende effekt hos informanten. Han svarer i intervju etter kurs at han vet hva hanvia sin 

atferd, skaper rundt seg i interaksjon med andre. Det kan virke som om informanten har fått 

større bevissthet om seg selv og hvor han vil, og hva han må gjøre for å komme seg dit. Dette 

vises igjen i modellen om logiske nivåer fra observasjon, hvor han utarbeidet sitt eget 

arbeidsredskap hvis hensikt er å bidra til å holde motivasjonen oppe for oppnå målene. 

Tallene til informant 3 viser en stigning fra 81 før kurs til 86 etter kurs. Dette er i samsvar 

med øvrig empiri som indikerer en positiv utvikling i forhold til informantens selvoppfatning. 

Mer om hva som kan ligge bak disse tallene kommer jeg tilbake til i drøftingen.  
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5 Drøfting av hovedfunn og resultater  

 

Jeg vil nå drøfte hovedfunn opp mot teori og empiri. Jeg har hatt forskningsspørsmålene mine 

foran meg hele vegen for å forsikre meg om at presentasjonen svarer på problemstillingen for 

oppgaven:  

 

 På hvilken måte kan coaching virke oppbyggende i en samtaleprosess?  

 

Med forskningsspørsmålene:  

 

1. Er det elementer i coaching (FROG) som fremmer selvoppfatning? 

2. Er det elementer i coaching (FROG) som hemmer selvoppfatning? 

3. Hvilken verdi kan coaching ha forhold til selvoppfatning hos ungdom og unge voksne 

som står i utenforskapet? 

4. Kan pedagogikken på noen måte dra nytte av coahing som et verktøy?  

 

Jeg vil drøfte informantene hver for seg, før jeg trekker tråder og ser på eventuelle 

likheter/ulikheter i en sammenfatning i avslutningen. Jeg starter med å presentere individuelle 

illustrasjoner av informantenes hovedfunn inspirert av det Beck et al. (1979) kaller den 

kognitive modell. Som vi har sett baserer den kognitive modellen (viser til avsnitt 2.7) seg på 

at vansker og stress hovedsakelig skyldes negative tankeprosesser og uhensiktsmessige 

mestringsmåter. En av hovedtesene til Beck et al. (1979) er at måten en person tenker om, 

eller forstår begivenheter på, påvirker hvordan en føler og handler. Oppfatning og opplevelser 

er generelt aktive prosesser som involverer både indre og ytre prosesser. Måten man tenker 

på, former personens respons, som følelser og handlemåter, altså ens atferd (Weishaar & 

Beck, 1968).  

Hvis jeg inkorporerer min tolkning av datamaterialet fra informantene, både fra intervju og 

observasjon, vil en modell inspirert av den kognitive modell med se slik ut: 
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Informant 1 sin kognitiv-inspirerte modell før og etter kurs:          

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Figur 4, informant 1 sin kognitive modell etter kurs 
(etter inspirasjon fra Beck, 1979, utviklet av Marte 
Lykseth) 

       

Man ser ut fra denne modellen at informanten1 har hatt endringer i sine kognitive mønster 

etter kursperioden. Disse endringene er med på å skape en høyere selvfølelse hos 

informanten. Når hun blir bevisst på sine negative tankemønster kan man starte med å endre 

på det som er negativt. Hva har så vært med på å skape disse endringene hos informanten? 

Hva kan ha gjort at endring har funnet sted? Hvilke elementer i coaching (FROG) er det som 

har hatt en bevisstgjørende og oppbyggende effekt på informantens selvoppfatning, som kan 

ha bidratt til disse endringene? Hvilke elementer i coaching (FROG) er det som har væt med 

på å fremme informantens selvoppfatning?  

Situasjon:må være 
mer ærlig og vise 
mer av seg  selv 

Tanke:må være mer 
åpen, det er ikke så 

farlig hva andre 
tenker om meg 

Humør/følelse:ydm
yk.,åpen. Sterk, 

ærlig- 

Atferd:mer ydmyk 
og bedre til å se an 

situasjoner. Tar 
mer sjanser, slipper 

andre mer innpå 
seg  

reaksjoner:skaper 
motivasjon. Viser 
sterkere sin ekte 

personlighet 

Situasjon:Er ikke 
den hun egentlig 
er, setter opp en 

vegg 

Tanke:kan bli såret 
og sviktet,da er det 

bedre og  ikke 
knytte seg til andre 

Humør/følelse: ikke 
tro mot seg selv og 

den hun er 

Atferd:slipper ikke 
folk inn på seg 

reaksjoner:skaper 
usikkerhet.  

Figur 3, informant 1 sin kognitive modell før kurs (etter 

inspirasjon fra Beck, 1979, utviklet av Marte Lykseth) 
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Ut fra informant 1 sin kognitive modell ser man at en endring har skjedd i forhold til at hun 

tør å være mer seg selv og har åpnet seg mer, hun er ikke lengre så redd for å bli ‘’dømt’’ om 

hun tar av noen ‘’masker’’ og viser mer av hvem hun er. Hun sier i intervju før kurs om det å 

snakke i forsamlinger:  

Om jeg er sikker på noe jeg skal snakke om, er det ikke noe problem. Men hvis det er 

ting jeg ikke kan mye om, eller ting jeg ikke interesserer meg, blir det verre. Eller om 

jeg skal snakke om meg selv, det er kleint. 

 

Og på intervju etter kurs:  

 

Informant 1: Det kommer igjen an på situasjonen. Det har blitt lettere etter de to 

ukene her. Jeg er ikke lenger så redd for å bli dømt på en negativ måte. 

jeg tror ikke det var noen som følte seg utenfor, egentlig.  

Jeg tror alle sammen følte at de var velkomne der, liksom, selv om vi ikke kommer til å 

henge mye sammen nå. Men likevel så knyttet kurset oss sammen. Så vi var ikke redde 

for å si det som det var, selv om vi er veldig forskjellige. Men vi hadde likevel det til 

felles at vi ville gjøre noe, vi ville gjøre noe med livet vårt og vi ville tørre å stå foran 

de andre og da måtte vi tørre å stole på hverandre.  

Jeg: siste dagen, da du sto og pratet foran alle gjestene, hvordan synes du det var?  

Informant1: Jeg sto og skalv noe j….! Jeg var så nervøs! 

Jeg: at du snakket om deg selv på den måten foran så mange mennesker synes jeg er 

utrolig tøft. Tror du at du hadde gjort det for to uker siden?  

Informant1: nei.[…]jeg ser at jeg har en mye bedre holdning til meg selv som person, 

jeg er jo mye mer stolt av hvem jeg er. Jeg tror det kommer til å gjøre en veldig stor 

forskjell når jeg flytter. Jeg tror dette kurset her har hjulpet meg veldig til og liksom 

klare meg selv. Det tror jeg’’.  

 

Videre sier hun:  

Informant 1: Jeg har lært mer om meg selv nå, så det frister mer nå og stå opp for meg 

selv, for jeg kjenner meg selv mye bedre. Og jeg vet jo hvordan folk ser meg, som ikke 

kjenner meg engang. Og jeg gir jo uttrykk for å være en helt annen en den jeg er, det 

merka jeg jo veldig på den der: jeg antar-øvelsen. Vi skulle gi antagelser om 

hverandre, og det var vel fordi vi skulle få vite selv hvilke signaler vi sendte ut til 

andre. Om å være tydelig i kommunikasjonen vår. Og jeg merka det jo veldig godt at 

herregud, hva er det jeg utgir meg for å være!  

 

 

Når jeg spør om denne øvelsen fikk henne til å reflektere litt, svarer hun:  
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 Ja, egentlig, for jeg har jo merka at jeg utgir meg for å være en helt annen enn den 

jeg er, og jeg tror de fleste så at jeg forandra meg veldig mye den siste uka. Det var 

fordi jeg forsto at jeg ikke kunne gå rundt å utgi meg selv for noe jeg ikke er, noe jeg 

ikke vil være i det hele tatt. 

 

Selv om mennesket har innebygde forutsetninger for selvrefleksjon, er det langt i fra slik at vi 

automatisk har denne evnen. Den må utvikles og dyrkes (Shibbye,2006). Etter ‘ jeg antar-

øvelsen’ (se vedlegg 5) ser informant 1 på seg selv på en annen måte, og hun forstår at hun 

må være ærlig med seg selv. Dette vil med støtte i Mead (1934) og Giddens (1999)  vise at 

hun har utviklet selvet, ved at hennes personlige identitet har utviklet seg gjennom interaksjon 

med hennes sosiale identitet via valg hun har tatt stilling til gjennom ‘’ jeg antar øvelsen’’. 

Med dette utfordres hun til å være selvrefleksiv. I begrepet selvrefleksivitet ligger det å kunne 

forholde seg til seg selv, å kunne observere seg selv og betrakte seg selv utenfra 

(Schibbye,2006). 

‘Selvrefleksivitet gjør det mulig å forestille seg, og forstå, den andres indre opplevelsesverden 

(Schibbye, 2012: ). I tråd til Giddens (1999) så kan man ‘’overvåke’’ seg selv i det sosiale og 

personlige  rom og skape sitt bilde av seg selv gjennom det, vi oppfatter  altså oss selv 

gjennom å speile oss i andre. Ved å reflektere over det vi gjør kan vi analysere og betrakte vår 

egen opplevelse, og på den måten få vite at opplevelsen er vår, ikke andres. Denne 

opplevelsen kan vi videre uttrykke i ord.  Når en er selvrefleksiv har man en fleksibel, direkte 

og umiddelbar tilgang til ens egne refleksjoner og reaksjoner, og kan skille mellom indre og 

ytre opplevelser og mellom ulike følelsesprosesser. På den måten blir det mer samsvar 

mellom indre følelser og ens følelsesuttrykk (Schibbye,2006).  

 

Schibbye sier at: ‘’Selvrefleksjon gir oss ansvaret for hvorledes vi skaper den personen vi blir, 

for våre handlinger og etiske valg’’ (Shibbye, 2006:28). Selvrefleksjon gjør det mulig å forstå 

at den andre også har sitt syn på seg selv. Det blir mulig å ta den andres perspektiv, å leve seg 

inn i sider ved sider ved den andres opplevelse og forstå hvordan han eller hun ser på seg selv 

og på samspillet(Shibbye,2006). Informant1 uttaler:  

 

Jeg kjenner meg mer ydmyk nå enn før kurset. Jeg kunne med glede bare ta all 

oppmerksomheten før, liksom, jeg sleit aldri med det. Men jeg merka det i dag 

når jeg kom inn i klasserommet, ingen sa noe. Også tenkte jeg bare: nei, nå 

skal jeg ikke si noe, nå skal jeg vente til noen andre sier noe[…] jeg tror ikke 

jeg hadde gjort det før kurset, da tror jeg med glede bare jeg hadde tatt all 
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oppmerksomhet og bare: Jeg er så smart, det er ingen andre som visste det, 

liksom!  

  

Dette indikerer selvrefleksjon hos informanten ved at hun ser på seg selv retrospektivt, og 

forklarer at hun ikke har behov for oppmerksomhet på samme måte nå som hun hadde før, og 

ønsker i så måte at andre skal oppfatte henne på denne måten. Hun har på den måten forandret 

atferd og ser på seg selv som et individ som ikke lenger trenger oppmerksomhet og 

bekreftelse på samme (uhensiktsmessige) måten som før: 

 

 ja, det har jeg merka, at jeg har blitt mye mer åpen. Altså, i starten så virka jeg 

kanskje veldig åpen, men jeg var jo ikke det. Det var jo åpenhet, men fra en annen 

person. 

Jeg: ja fra den største usynlige dukka?  

Informant1: ja!!  

 

 

På spørsmål om hvor bevisst hun vil si at hun er på sin impact eller innflytelse, svarer hun før 

kurs:  

 

Altså, jeg har gjort veldig mye dumt. Og jeg vet at det er veldig mange som har sett 

opp til meg, og jeg har en fostersøster som går i 9.klasse, og søstra hennes så kjempe 

opp til meg for to år siden. og da var jeg veldig sånn som skulle farge håret hele tiden, 

og tok side cut, jeg har jo side cut nå, og piercinger og sånn ikke sant og syns det var 

dritkult. Jeg tok piercinger på meg selv og sånn, så begynte hun og da. Og det var litt 

sånn. Jeg sto litt etterpå og var litt sånn derre : oiii... 

også hadde jo jeg dame på den tida også hadde vi vært hos helsesøster og snakka om 

sex og sånn, også sendte hun med oss kondomer, altså, hvor dum er du da, når du 

sender med et lesbisk par kondomer!! Det var liksom, vi bare satt der etterpå og bare: 

what?!?  

 

Informant 1 forteller flere historier rundt dette, og sier at de som velger å se opp til henne, må 

velge hva de vil se opp til og hva de ikke vil se opp til.  

 

Etter kurs uttaler hun:  

 

Jeg ønsker å skape motivasjon, trygghet og tillit. Åpenhet.  Jeg skaper åpenhet ved å 

være åpen.[…]jeg tror jeg var flink til å gjøre (navn) veldig trygg, kanskje. Jeg tror 

jeg skapte trygghet og åpenhet. Utropstegn, hehe! Vi motiverte hverandre veldig bra.  
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Jeg spør informanten om hvor bevisst hun vil si at du er på sin impact, eller på den effekten 

hun har på andre.  Til dette svarer hun:  

 

Informant1: jeg er bevisst, tror jeg. Nei hva skjer med ‘tror jeg’,‘kanskje’ og ‘jeg vet 

ikke’, nå, a?!? ah,. Jeg er bevisst, utropstegn. Jeg sier mye mindre 'men' , nå da, jeg 

snur på setningene mine og bruker 'og' mer.  

Jeg: reflekterer du mer nå? 

Informant1: altså, jeg har liksom alltid reflektert, men nå er det mer positivt, da. Det 

har ikke vært mye av det, mest negativ reflektering kan du si. Litt sånn 'det blir jo 

alltid sånn' 

 

Endringen her er tydelig. Fra selv å ha lite ansvar i en relasjon (de som ser opp til henne må 

selv velge hva de vil se opp til og ikke), til å se på sin rolle i interaksjon med andre, hva hun 

skaper rundt seg via hennes atferd. Som tidligere nevnt kan man se dette i sammenheng med 

det Bateson (1972,1979) kaller læring på nivå 2. Informanten har lært noe om seg selv, og om 

seg selv i verden. Man ser i uttalelsen informant 1 kommer med etter kurs, er et mer reflektert 

svar basert på verdier og sammenheng mellom tanker, følelser og handlinger. Bateson (1979) 

opererer med to begreper i forhold til relasjoner: symmetriske og komplimentære 

interaksjoner, hvor person A`s handlinger blir stimulus for B`s handlinger som igjen fører til 

sterkere handling fra A`s side osv. Ulleberg (2004) forklarer det slik: ’’en interaksjon kan i 

følge Bateson sies å være symmetrisk når en atferd, følelse eller mening hos A er knyttet 

sammen med samme atferd, følelse eller mening hos person B. Samspillet er sirkulært, og mer 

av A`s oppførsel eller uttrykk bidrar til mer av samme oppførsel hos B, og likheten øker 

(Ulleberg, 2004: 34). Illustrert i sirkeldiagram kan man ut i fra empiri se informantens måte å 

gå fra og punktuere (se Bateson 2.2.1) samspill på før kurset, til å tenke i sirkulære 

sammenhenger. Man kan se hvordan informantens bevissthet har økt rundt at begge personer 

er en like stor del av samspillet med bidrag og ansvar: 

 

 

 

hun er 
åpen 

fordi  han er 
trygg  

fordi  

sirkeldiagram 1, informant 1 sin sirkulære tankegang 

etter kurs 
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Informant 1 uttaler:  

Jeg fikk vekket på kurset at folk lett kunne bli usikre når jeg kom inn i et rom og 

sånn, og det kan jeg få litt dårlig selvtillit av, for jeg ønsker jo ikke det. Jeg 

ønsker at folk skal føle seg trygge rundt meg. 

 

Misforståelser i kommunikasjonen kan oppstå fordi man tolker en persons analoge uttrykk, og 

oppfatter uttrykket helt annerledes enn personen selv gjør (Bateson, 1979). Analoge uttrykk er 

som tidligere nevnt (se 2.2.1) at det man uttrykker stemmer overens med det man skal 

uttrykke). Uheldige samspillsmønstre kan da oppstå. Eksempel på dette kom til syne etter en 

øvelse dag 3 (av 10) (se vedlegg 4) da informant1 forteller meg at hun mente hun hadde vært 

en sterk motivator og pådriver for informant 2, i forbindelse med det å skulle opp foran 

gruppa og prate. Informant 2, som var uvitende om hva informant1 hadde fortalt meg, 

forteller imidlertid at hun følte seg veldig presset av det informant1 sa og gjorde, både ved 

fysisk å bli dultet til og å høre ord som: ‘’kom igjen, bare gjør det, få det overstått’’. Dette 

medførte vanskeligheter for informant 1 som ble irritabel og enda mer sjenert; Hun tolket den 

analoge kommunikasjonen med informant 1 som masete. Hun uttalte så at hun likte ikke å bli 

mast på, hun følte seg da presset og fikk mindre lyst til å gjennomføre noe hun i 

utgangspunktet gruet seg for å utføre. Informant 1 tolket den analoge kommunikasjonen 

mellom de to på en helt annen måte, da hun mente at hun kom med støtte og oppmuntring, 

samt et lite dult i siden som ga informant 2  det lille dyttet hun trengte for å bli modig nok til å 

stå opp foran gruppa og prate. Informant1 ville antakeligvis handlet på en annen måte om hun 

visste at informant 2 tolket henne på den måten hun gjorde, og informant 2 ville kanskje 

reagert på en annen måte om hun visste at informant 1 ikke prøvde å være masete, men heller 

være hjelpsom og støttende.  

Her kan man forsøke å avklare misforståelsen og feiltolkningene ved å oppklare og å være så 

tydelig som mulig. Tydeliggjøring i kommunikasjon var noen som gikk igjen i alle øvelsene 

under kurset/coachingen. (se vedlegg 5). For eksempel ved å si: ‘’kanskje jeg kan virke litt 

streng når jeg dulter til deg og sier ‘bare gjør det, få det overstått’, men det er kun fordi jeg 

ønsker å motivere deg’’. Man vil handle annerledes om man tror personen vil hjelpe deg 

fremfor å presse deg. Når informant 1 etterhvert under kurset ble mer bevisst på 

tydeliggjøring i sin kommunikasjon, som vi kan se ut i fra de ovenstående sitatene, forsto hun 
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at hun kunne møte menneskers analoge uttrykk og være åpen og lydhør for andre sider ved 

kommunikasjonen. Dette vil igjen påvirke måten hun møter andre mennesker på, og den 

hermeneutiske spiralen er i en positiv vekst og fremmer på den måten informant 1 sin 

selvoppfatning.  

Informant 1 sier på dag 1 (av 10) på kurset at hun har lyst til å lære seg selv bedre å kjenne (se 

vedlegg 4):  

Jeg har lært veldig mye på en annen måte enn på skolen hvor jeg sitter og blir 

undervist, liksom. Det har ikke hatt noe med undervisning å gjøre i det hele tatt. Og 

det er jo sånn, mange som tenker: kurs; det er bare å sitte der og ta notater og slik, 

men.. det kurset her har gitt meg mye mer enn det forelesning og notater kunne ha 

gjort, fordi vi har fått prøve ting selv på en helt annen måte. Vi har jo fått mye mer 

motivasjon fra oss selv, de har ikke sittet og sagt sånn er det og det, men vi har fått 

erfare det selv, - sånn er jeg!! jeg har blitt mer ydmyk og mer flink til å se an 

situasjoner. 

Her vil jeg ta frem forskningsspørsmålet om hva pedagogikken kan dra nytte av ved å ta i 

bruk coachende teknikker. Det kan diskuteres hvorvidt den tradisjonelle pedagogikkens fokus 

på ansvar for egen læring har lykkes i å oppfylle de resultater de ønsket å oppnå. Ut i fra 

informant 1 sitt sitat, kan man se at coaching er en metode hvor man ‘’henter ut’’, snarere enn 

å ‘’fylle på’’, slik man kan hevde at mange av dagens pedagogiske undervisningsmetoder i 

utdanningssystemer og andre institusjoner gjør. Informant 1 sier at motivasjonen kommer fra 

seg selv, og ikke fra noen andre som forteller henne hva motivasjon er og hvordan det 

fungerer. Dette viser at kursledere har lagt til rette for det Gjerde (2010) (som vist til under 

2.9) omtaler som erkjennelse: informant 1 har blitt kjent med og forstår det som er på 

innsiden av tanker, følelser og atferd. Dette kan i pedagogikken være med på å bidra til en 

løftende undervisning som ‘’henter mer ut’’, heller enn‘’ fylle på’’, kunnskap i form av læring 

og endring hos ungdom.  

Siste kursdag, dag 10, hadde alle deltakerne utarbeidet sin egen personlige visuelle cv (se 

vedlegg 5). Kursledere hadde invitert 15 gjester. Dette var gjester som kunne være aktuelle 

nettverks/kontaktpersoner i forhold til hva deltakerne ønsket å oppnå, i forhold til den 

individuelle planen de hadde satt opp i logiske nivåer (logiske nivåer, se 4) Deltakerne gikk 

én og én opp foran publikum, og etter visning av den visuelle CV-en, leste de opp hver sin 

personlige presentasjon. Informant 1 sine frie ord:  
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Dette kurset for meg har vært utfordrende og lærerikt. Jeg har lært ufattelig mye om 

meg selv, om kommunikasjon og tankefeller som vi lager for oss selv. Disse to 

coachene har lært meg at ingenting er umulig, bare du har tro på deg selv.  

På disse dagene har jeg i tillegg til å bli kjent med meg selv- blitt kjent med mange 

herlige mennesker med høye ambisjoner og drømmer. Ut i fra det jeg har lært her vet 

jeg at vi alle kan komme i mål bare ved å ha en positiv holdning.  

Jeg har lært meg å akseptere meg selv og å være tydeligere som person. Og det jeg 

tror alle trenger å høre er at: du er bra som du er! Alle har negative sider, og derfor 

burde vi alle fokusere på det positive. Jobb for å nå drømmen din, fordi det er mulig. 

Før kurset var jeg veldig innestengt og usikker. Drømmen min var godt nedpakket, noe 

jeg angrer på nå som jeg har fått troen på meg selv.  

Jeg vil bruke alt det jeg har lært til å motivere andre og støtte folk rundt meg, slik at 

de kan få drømmen sin oppfylt. Fordi uansett hva drømmen din er, -lastebilsjåfør, 

vaskedame, artist, advokat – så er det din drøm og ingen kan ta det fra deg. 

 

Min tolkning av Informant 2 sin empiri vil også illustreres via Beck (1979) sin kognitive 

modell:  

 

     

 

 

Figur 6, informant 2 sin kognitive modell etter kurs (etter 

inspirasjon fra Beck, 1979, utviklet av Marte Lykseth) 

 

Ut fra modellene til informant 2, kan man se at det har skjedd endringer i informantens 

tankemønster, handlinger og i informantens omgivelser. Hva kan ha vært årsaken til disse 

Situasjon:Soasial 
setting: Innadvent, 
usikker, utrygg. Tør  

ikke å si sine 
meninger 

Tanke: de andre 
kan le av meg, vil 

ikke virke dum 

Humør/følelse: 
trist, usikker, 

ensom. 

Atferd:Stenger seg 
selv inne, tror ikke 
at hun er god nok 

reaksjoner: blir 
ikke hørt eller 
sett, blir ikke 

inkludert 

Sosial setting: tør å 
snakke høyt 

Tanke:det går bra, 
det er ikke så 

skummelt, jeg greier 
det 

Humør/følelse:mest
ring,stolt , modig  

Atferd:mer åpen, 
snakker mer, mer 

sosial. Har sterkere 
tro på seg selv 

reaksjoner: skaper 
motivasjon, blir sett  

og hørt mer 

Figur 5, informant 2 sin kognitive modell før kurs (etter 

inspirasjon fra Beck, 1979, utviklet av Marte Lykseth) 
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endringene hos informant 2? Hva er det som har skjedd under kurset som har ført til en 

bevegelse i informant 2 sin selvoppfattelse?  

Før kurs ser vi ut fra analysen (viser til 4.1, presentasjon av intervjudata) at informant 2 svarer 

mye ‘’vet ikke’’ på spørsmålene, er usikker på seg selv, har lav selvfølelse og føler seg ikke 

sett av andre rundt henne. Som Beck (1979) hevder, vil spesifikke typer av negative tanker 

forårsake spesifikke negative følelser. For eksempel vil troen på at du er i fare gjøre deg 

engstelig eller redd. De negative tankene som gjør deg deprimert, engstelig, sint, frustrert, er 

ofte forvrengte og urealistiske, selv om de i øyeblikket synes å være holdbare argumenter. Det 

første skrittet på veien mot å bryte ut av en negativ sinnsstemning er å erkjenne at det er en 

nær forbindelse mellom tankene og følelsene dine, og å gjenkjenne feiltolkninger/tankefeller 

(viser til 2.6.1). Det neste skrittet er å gjøre aktive forsøk på å forandre disse tankene. ta 

Det at informant 2 uttaler i intervju før kurs at hun hater å snakke høyt i forsamlinger, 

kommer tydelig frem under observasjon (se vedlegg 4). Likevel ser vi en utvikling fra 

kursstart til kursslutt: På dag 1 (av 10) vil ikke informant delta på den første øvelsen 

deltakerne står ovenfor. Dette er en mingleøvelse, hvis hensikt er å definere verdier og 

kvaliteter både hos seg selv og andre (se vedlegg 5). Da de etter denne øvelsen skal opp og 

presentere seg selv foran gruppa, har informant 1 store vansker med dette. Hun er 

ukomfortabel, utilpass, usikker og rødmer. Hun får støtte fra andre deltakere, om at ‘’det ikke 

er farlig å si noe her’’. Hun blir sittende på stolen sin, uten å snakke. Når deltakerne på dag 2 

skal presentere noe foran gruppa igjen, vil ikke informant 1 gå opp. Hun får tilbud om å 

snakke høyt fra der hun sitter, men det vil hun heller ikke (se vedlegg 4).  

På dag 3 (se vedlegg 5) er informant 2 imidlertid den første som tar ordet under oppstart, og 

sier at hun ønsker en forandring. Områder hvor hun ønsker forandring kommer frem under 

dag 6, hvor deltakerne skal gjennom en øvelse kalt ‘’begrave våpen’’ (se vedlegg 5). ‘’Hvilke 

våpen er det du bruker for å skjule hvem du er? ‘’ De våpen informant 2 ønsker å begrave, er: 

‘’Ikke være så sjenert, ikke tørre å se folk inn i øynene og ikke trekke meg tilbake’’. Hun 

skriver så ned sine ‘’våpen’’ på papir, som de så går ut i bakgården og  setter fyr på og 

brenner opp. Dette handler om bevisstgjøring og gjenkjenning av negative tanker, hvem man 

vil være og hvem man ikke lenger har lyst til å være. Man kan på denne måten aktivt ta tak i 

disse negative tankene/følelsene/handlingene som har en ødeleggende effekt på ens egen 

selvoppfatning.  
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Kursleder snakker om anerkjennelse, og spør deltakerne om det er noe de har lyst til å 

kommentere eventuelle forandringer de har sett hos seg selv eller under de første kursdagene. 

En deltaker svarer at hun synes informant 2 har åpnet seg mer.  

Det at informant 2 har blitt tydeligere i sin kommunikasjon kan tyde på at hun har blitt bevisst 

det sirkulære samspillet i en relasjon, og ser at hun selv er en del av sin beskrivelse. For å 

illustrere dette vil jeg nå benytte meg av det Bateson (1972) kaller symmetriske og 

komplementære interaksjoner, som tidligere også ble brukt som analyseredskap hos informant 

1.  

Informant 2 forteller at hun hater å snakke høyt foran andre fordi hennes verste frykt er at de 

som hører på skal le av henne. Ut fra både observasjonsdata og intervjudata, er hun tydelig på 

at hun misliker svært sterkt å snakke foran andre og å få oppmerksomhet. Hun har dårlige 

erfaringer med slike situasjoner, og er vant til at andre ler av henne fordi hun leser feil, 

rødmer og greier derfor ikke å prate høyt.  Denne relasjonen mellom informant 2 og 

eksempelvis medelever, har blitt til en idé om egenskaper hos informant 2: hun kan ikke lese 

høyt, hun er usikker, hun er ikke god nok. Disse ideene styrer henne videre, og er med på å 

bidra til informantens lave selvoppfatning. Det er dette Bateson (1972) kaller komplementær 

interaksjon: medelevenes oppgave er å le, noe som tilsynelatende kan virke ufarlig. Lærerne 

‘ser eller hører ikke’ informanten, og informanten på sin side er en person som er flau, sjenert, 

usikker, ikke flink til å snakke foran andre og er bare en person som ikke liker 

oppmerksomhet. Dette gjenspeiles i svarene informant 2 avgir under intervju før kurs. Hun 

kan ikke svare på spørsmål om positive egenskaper og vet ikke hvor høy/lav selvtillit hun har 

(på en skala fra 1 til 10):  

Tre positive ting om meg sjøl?! Aner ikke. Vanskelig spørsmål synes jeg. Liker ikke å 

si sånn 

Om det å snakke i forsamlinger svarer informant 2: 

 Det gjør jeg bare ikke jeg hater å snakke foran folk. Det gjør jeg aldri. MÅ vi prate 

høyt på kurset?!  

Jeg: det vet jeg ikke, men det vil jeg tro, altså. 

Informant 2: det skjer ikke, det kan jeg si med én gang 

 

Allerede før kursstart kan man se at frykten for negative konsekvenser i form av blant annet 

latter fra de andre deltakerne, skaper negative forventninger hos informanten. Hun er likevel 

oppe gjentatte ganger foran de andre deltakerne og både snakker og leser i løpet av 
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kursprosessen. Hun uttaler i intervju etter kurs at det at hun fikk ros og applaus når hun hadde 

vært oppe foran gruppa på kurset, gjorde slik at hun turte å gjøre det igjen og igjen.  

På spørsmål om positive egenskaper og om det å snakke i forsamlinger svarer informant 2 på 

intervju etter kurs:  

Informant 2: Tre positive ting om meg sjøl er at jeg er nysgjerrig, at jeg er 

inspirerende. Hva er troverdig, igjen? 

Jeg: troverdig er at du er til å stole på, folk stoler på deg om du er troverdig. 

Informant 2: ja.. ja, og troverdig. Å snakke i forsamlinger er ikke så skummelt som jeg 

skulle ha det til. Men det er fortsatt litt skummelt, jeg kan ikke si at jeg er helt på 

toppen der! Det er ikke lett, men det er lettere enn før i alle fall.  

Jeg: husker du hva du svarte på det spørsmålet før kurset? 

Informant 2: neeei… 

Jeg: at du hatet det, og at det ikke kom til å skje under kurset 

Informant 2: ja, hehe, det ligger jo litt hat i det ennå, men det går mye bedre.  

[…]Egenskaper som kan holde min selvtillit nede er at jeg stenger meg inne. Men jeg 

er mer åpen nå. Det er noe som egentlig gir meg bedre selvtillit.  

 

Ut fra informantens beskrivende egenskaper om seg selv etter kurs, altså at hun er 

motiverende, inspirerende og troverdig, kan man se at det har skjedd en læring på læring 2 

nivået i følge Bateson (1972): hvordan man forholder seg til verden og definerer seg selv i 

forhold til andre.   

Selvfølelsen til informant 2 på en skala fra 1-10 ligger på 3 før kurs, og på spørsmål om 

selvfølelse og hvor fornøyd hun er med seg selv, svarer hun etter kurs:  

Jeg er jo ikke litt stolt av meg selv, jeg er veldig stolt av meg selv.  

[..] jeg fikk jo skryt av de andre fordi jeg leste høyt.  

Jeg: hva innebærer det at du var oppe foran gruppa og leste høyt? 

Informant2: at jeg var tøff og modig. Jeg er veldig fornøyd med at jeg gjennomførte 

det.  

Jeg: føler du at det har skjedd en forandring med deg?  

Informant2: jeg har jo blitt mer og mer modig, og jeg snakker faktisk til mamma. Og 

det er jeg veldig fornøyd med.  

Jeg: hvor fornøyd er du da?  

Informant2: (…) jeg er faktisk veldig fornøyd med at jeg klarte å forandre meg på to 

uker. Jeg er veldig fornøyd, men vet ikke om jeg skal ta helt på topp eller 9ern.  

Jeg: hvis du velger 9, hva er det som ikke gjør at det blir 10?  

Informant2: jeg leste feil. Hater å lese feil. Det går veldig inn på meg. Derfor blir det 

9.  
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Fra å svare ‘’jeg vet ikke’’ på spørsmål om hvor høy/lav selvtillit hun har på en skala fra 1 til 

10, hvor 1 er svært lav og 10 er svært høy, svarer hun etter kurs:  

 

 Jeg har jo fått litt mer trua på meg sjøl. Kanskje litt høyre opp enn.. hmm..8, kanskje. 

Det er veldig viktig å ha god selvtillit, spesielt om du skal få til noe. Viktig på 9! Sånn 

for meg vil det være når jeg skal lese høyt, for eksempel. Da er det viktig at jeg har 

trua på meg selv.  

 

Som vi har sett er mentale innstillinger bare antakelser. De har store konsekvenser, men de 

sitter i bevisstheten, og den kan du forandre. Som vist til i teorikapittelet (2.7.1) hevder 

Dweck (2006) at man har to typer kognitive innstillinger: fast eller flytende intelligens. De 

som har flytende intelligens mener som nevnt at ens evner og kvaliteter kan vokse ved 

egeninnsats, og de som de som har fast intelligens mener at man personlig utvikling er satt, og 

at man har de evnene man har; enten er man dum eller smart (Dweck, 2006). Personer med 

flytende intelligens vil takle utfordringer på en annen måte enn de som tenker på seg selv og 

sine evner som noe endelig satt. Dette handler igjen om hvilket liv man skaper for seg selv 

(Dweck, 2006). Etter hvert som man begynner å forstå dette, forstår man også bedre hvordan 

den ene tingen fører til den andre – en antakelse om at evnene dine er uforandelige, fører til en 

rekke tanker og handlinger. Dette kan ses i sammenheng med det Bateson (1972) omtaler som 

en idé: handlingsmønster og tanker som blir til en idé om personlige evner. Som i informant 2 

sitt tilfelle, hvorav negative erfaringer ved det å snakke i forsamlinger førte til frykt og 

negative følelser og tanker, og som ga grobunn for en idé om at dette var slik hun var: 

usikker, sjenert, dårlig til å snakke, hun var en som alltid snakket feil med mer. Man kan se ut 

i fra empiri at informant 2 har fått en bevisstgjøring rundt seg selv og hvilken impact/effekt 

hun har på andre og selv via sin atferd. Dette kan ha bidratt til å fremme flytende intelligens 

hos informanten, og i så måte hatt en positiv effekt på informantens selvoppfatning. Informant 

2 sine frie ord om seg selv før og etter kurset som hun leste foran publikum siste dagen etter 

visningen av den visuelle cv (se vedlegg 5) (på grunn av dårlig grammatikk vil den originale 

teksten gjøres mer leservennlig ved at jeg strukturerer setningsoppbyggingen):  

 

Når jeg begynte på kurset stengte jeg meg selv mye inne og jeg var ikke trygg på meg 

selv.  

Jeg har lært at ting som er vanskelig å gjøre gir meg en mestringsfølelse. Dette gjorde 

meg stolt. Følelsen av å være stolt av meg selv hadde jeg nesten aldri før.  Kurset har 

vært varierende fra dag til dag og har også vært vanskelig til tider.  



85 

 

Den største forandringen er at jeg har blitt modigere. Jeg står mer fremme foran 

andre mennesker, og syns til og med det var litt morsomt.  

Jeg skal bruke det jeg har lært i situasjoner der jeg møter nye mennesker, i 

skolesammenheng og på jobben.  

Etter kurset føler jeg meg stolt og modig som har gjennomført de ulike øvelsene og 

oppgavene, som noen ganger var vanskelige.  

Jeg har blitt mer åpen og snakker litt mer. Jeg er også mer trygg på meg selv.  

Kurset har vært læringsrikt. Man kan vis man vil! 

For meg så har det vært nyttig med to kursledere for da har oppgaven blitt repetert og 

forklart på to forskjellige måter.  

 

 

Informant 2 uttaler på intervju før kurs at hun har ingen mål hun vil oppnå, foruten og slutte å 

bite negler. Etter kurs er imidlertid målet å få fast jobb i barnehage. For å komme dit må hun 

gå på skole, og for å få hjelp til å søke og slikt i forbindelse med det må hun få hjelp av 

rådgiver på den aktuelle skolen samt familie. Mål som formidler både kurs og retning for 

handlingen, bedrer motivasjonen (Wormnes og Mangen, 2005) (måloppnåelse og selvtillit er 

noe som senere vil bli drøftet nærmere i forbindelse med informant 3). Informant 2 sine 

logiske nivåer kan her synes å ha vært et fruktbart arbeidsredskap. 

Som nevnt ovenfor hadde hun store vansker med det å gå opp foran gruppa de første 

kursdagene, mens på dag 10 (foran deltakere og cirka 15 inviterte gjester), var hun førstemann 

opp til å presentere seg selv. Hun leste feil, noe som var en stor frykt, men likevel fortsatte 

hun. Dette tyder på mot og selvsikkerhet. 
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Ved inkorporering av min tolkning av Informant 3 sin data, vil den kognitiv-inspirerte 

modell før og etter kurs illustreres slik:  

 

 

 

 

 

Figur 8, informant 3 sin kognitive modell etter kurs 

(etter inspirasjon fra Beck, 1979, utviklet av Marte 

Lykseth) 

 

Under kurset ble deltakerne  kjent med Beck et al. (1979) sine tankefeller (alle tankefellene er 

beskrevet ovenfor under 2.6.1). Tankefeller innebærer at spesifikke typer av negative tanker 

forårsaker spesifikke negative følelser. Informant 3 kjente seg igjen i tankefellen 

‘’overgeneralisering’’: her oppfatter man én eneste negativ hendelse, som for eksempel å 

motta kritikk på noe man har gjort, som et endeløst mønster av nederlag. Man bruker ord som 

“alltid” eller “aldri” når man tenker på det (Beck et al.,1979).  På intervju etter kurs svarer 

informant 3 på spørsmål om hva han tror andre mennesker er flink til:  

  

Situasjon:være glad, 
Snakker mer med 

folk  

Tanke: det er bare å 
gjøre det, 'just  do 

it!'Tenke enkelt 

Humør/følelse: være 
fokusert, ting blir 

enklere 

Atferd: Må ta mer 
sjanser, være mer 

spontan 

reaksjoner: blir glad, 
kan få det bra . 
Føler en lettere 

tomhet. Blir 
motivert og 

fokusert 

Situasjon: 
hverdagen, alltid: 
Slapp og lat, bryr 

seg ikke. Synes alt er 
kjedelig 

Tanker: negative 
tanker. 

Overgeneraliseringe
r, jeg er aldri god 

nok ,overanalyserer, 

Humør/følelse: 
tristhet. Likgyldighet 

Atferd: gjør lite, lar 
andre gjøre 

jobben.Tar få 
sjanser,griper ikke 

muligheter 

Reaksjon: føler 
tomhet. Er ikke glad, 

alt er komplisert 

Figur 7, informant 3 sin kognitive modell før kurs (etter 

inspirasjon fra Beck , 1979, utviklet av Marte Lykseth)  
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Det er liksom det, når folk bare: åja, det er kjempebra, du er kjempeflink, så jeg bare: 

kan ikke bry meg mindre, liksom. (…) men det er vel det samme som at jeg ikke trur på 

meg sjæl da, men..  

Jeg: på hvilken måte tror du at de to tingene henger sammen?  

Informant3: men du skjønner hva jeg mener, liksom?  

Jeg: jeg er ikke helt –  

Informant3: men det er bare at jeg vet at det er noe feil! Jeg kommer alltid til og: 

okey, her er det noe feil og hvorfor hører ikke de det, hvorfor sier folk at det er bra når 

jeg hører en feil?! Det er bare det, liksom.  

[…] Men jeg liker ikke at folk sier at musikken er bra når jeg vet at jeg kan gjøre det 

bedre, det er det som er, vet du! Når folk kommer bort og sier at jeg er flink, jeg orker 

ikke sånne folk nesten.  

Jeg: handler det om deg selv eller andre, tror du? 

Informant3: nei det er jo om meg sjæl. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det, det blir så 

rart. 

Jeg: ok. Apropos ros og anerkjennelse, det var jo en stor del av kurset, det å kunne gi 

og motta anerkjennelse i form av blant annet applaus og ros. Synes du det ble for mye 

av det, eller hvordan synes du det var?  

Informant3: nei, faktisk ikke, det gikk bra, synes jeg. Det er mer den der: JA; 

KJEMPEBRA, du er SÅ flink og sånn, jeg bare skjønner ikke… det er kanskje noe jeg 

må jobbe med. 

 

Målet til kurslederne å gjøre deltakerne klar over at de finnes, og ikke å fjerne disse 

tankefellene helt. Igjen gjelder det at økt bevissthet gir økt mulighet til å påvirke situasjonen 

ved å velge alternativt. Et slikt handlingsmønster krever refleksjon. Av utsagnet til informant 

3 kan man se at han har blitt bevisst på det at han ikke tror på seg selv, henger sammen med 

det at han ikke tror på andres anerkjennelse. Han er selvrefleksiv og ser at tankemønstrene 

hans henger sammen med omgivelsene rundt han. Dette er noe som går igjen i alle øvelsene 

under kurset. Ingen øvelser var like (se vedlegg 5), men alle hadde et budskap og vendte alltid 

tilbake til de personlige verdiene deltakerne jobbet med.  

Under min tid som deltagende observatør, gikk jeg litt rundt og pratet med deltakerne i en 

pause på dag 2 (se vedlegg 4).  Jeg spør om informantene er glade for å være på kurset. 

Informant 3 svarer at:  

 

Ja, jeg vet at jeg må være her. Jeg må jo begynne å prate med andre mennesker. Det 

går jo ikke å gå slik.  

 

Her viser informant 3 at han selv ønsker endring. 
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En annen tankefelle som kunne synes å gå igjen hos informant 3, er den som kalles 

‘’diskvalifisering’’ hvor man avviser positive erfaringer ved å insistere på at de “ikke teller”. 

Hvis du gjør en god jobb, sier du kanskje til deg selv at den ikke var god nok, eller at hvem 

som helst kunne gjort det like bra. Å diskvalifisere seg selv betyr å fjerne gleden fra livet, og 

det får deg til å føle deg utilstrekkelig og utilfreds. Dette stemmer overens med hovedfunn hos 

informant 3, og man ser at dette med ønske om å være glad og føle glede, er noe han sterkt 

ønsker og som går igjen i data fra både intervju og observasjon. En fotoøvelse (se vedlegg 5) 

går ut på at hver deltaker skal ta et bilde av en gjenstand eller et objekt som de mener 

representerer en selv. De må opp én og én og presentere seg selv via bildet de har tatt som 

samtidig blir vist på storskjerm. Informant 3 har tatt bilde av byen sett oven i fra, fra 5.etasje. 

Han presenterer seg selv via bildet med disse ordene (jamfør observasjonsdata):  

dette er meg, jeg ER byen. Jeg har vokst opp her, og har ikke vært utenfor byen. Bildet 

er veldig tomt, som jeg. Jeg kjenner en stor tomhet. Jeg er dritt lei av byen, egentlig så 

hater jeg den og gleder meg til å flytte. 

Dette er en av de tidlige dagene under kurset. Endringer som informanten selv ønsker 

kommer blant annet fram på dag 6 (av 10) under kurset: han sier at han ofte overgeneraliserer 

og vil gjerne bli mer positiv, og ønsker å erstatte negative tanker med positive. Da han blir 

spurt om i hvilke situasjoner han overgeneraliserer, svarer han at det er i alt, i alle situasjoner. 

Han synes alt er kjedelig. Han ønsker å erstatte tomheten han føler inne i seg. På intervju etter 

kurs spør jeg om følelsen av å være glad har endret seg før og etter kurs:  

  

Informant 3:ja.. jeg er mer glad nå på et vis. Men når ting skjer, vet du, så glemmer du 

fort det du har lært..  

Jeg: mhm. Etter kurset så var det to ting du var –  

Informant3: motivert og fokusert!  

Jeg: mm. Hvis du holder på det, holder motivasjonen oppe og holder fokus, så 

glemmer du kanskje ikke så lett det du har lært på kurset?  

Informant3: Nei, det er sant. Men det er vanskelig. I går så ble dataen min ødelagt, og 

jeg prøvde å tenke positivt, men greide det ikke. Og det var etter en helg, hva skjer 

etter tre måneder da.. 

Jeg: ja, skjønner hva du mener.  

 

 

Videre uttaler han:  

 

 Informant 3: jeg føler jeg har blitt mer tom fordi jeg ikke tenker så mye 
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Jeg: du føler du har blitt mer tom?  

Informant3: tjehe, men ikke på noen dårlig måte, men på en bra måte. 

Jeg: ok, er det ikke en tung tomhet?  

Informant3: ja, det er en lett tomhet kan du si  

Jeg: fordi en av utfordringene dine var jo at du ofte overanalyserte og gjorde alt 

veldig komplisert for deg selv. 

Inforamnt3: ja.. 

Jeg: er det sånn at du gjør det litt mindre komplisert for deg selv nå?  

Informant 3: ja litt. Men det blir litt mye og. Men det er vanskelig vane å snu, da. 

Jeg: mm, selvfølgelig. Men om den har blitt litt bedre, så er jo det veldig 

bra!  

Informant 3: ja, det er sant! Ja den har det. 

 

Dette viser at kurset har hatt en oppbyggende effekt på informanten i form av at han nå føler 

en lettere tomhet enn det han gjorde før. Gjerde (2010) peker på at det er utøver som er 

ansvarlig for egen handling og læring. Bevisstgjøring og ansvarliggjøring er noe som står 

svært sentralt i coaching (viser til 2.8). Det at han har blitt mer bevisst hvordan tanker og 

handlinger henger sammen, kan ha bidratt til at informant 3 har skåret høyere på både 

motivasjon og selvtillit etter kurs. Coaching legger til rette for erkjennelse (erkjennelse 

defineres her som å oppfatte, kjenne og forstå det som er på innsiden av oss av tanker, følelser 

og atferdsmønstre), og det kan synes som om informant 3 sammen med bevisstgjøring, 

ansvarliggjøring og erkjennelse har fått en positiv bevegelse i forhold til det å føle glede, føle 

mindre tomhet og ha en bredere innsikt i hvilken rolle han selv, og valgene han tar, spiller inn 

på omgivelsene.  

 

På spørsmålet om hvor mye han motiverer andre, sier informanten:  

 Informant 3: 2, sikkert. Sikkert 10 også, av og til. Så 5, at det blir sånn midt på.  

Jeg: På en skala fra 1 til 10, hvor lett er det for andre å motivere deg? 

 Informant 3: 10 

Jeg: mm. For to uker siden svarte du 5. hva er det som gjør at du nå svarer 10?  

Informant 3. det kurset her, hehe. Det er jo det. Bare at du ser at andre motiverer deg også.  

Jeg: på hvilken måte ble du motivert av de andre på kurset? 

Informant 3: Tror det hadde noe med det:’ ja kom igjen’ og all klappingen og sånn. 

Jeg: mm, så bra.  

 

I coaching beveger man folk fremover gjennom en bevisstgjøring av hva de ønsker og vil, 

ikke hva de makter og kan (Gjerde, 2010). Gjennom coaching er det et mål at fokuspersonen 

skal bli mer bevisst sine tanker, følelser, egenskaper, verdier og ønsker, samt eget mål og 
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egen atferd, mål og læring. Dette skjer både ved å reflektere høyt sammen med coachen 

(eksternalisering) og gjennom innspill fra omgivelsene (Gjerde, 2010).  

I hvilken grad informanten er fornøyd med seg selv på en skala fra 1-10, svarer informanten 

5. Når jeg spør om hva grunnen til at han svarer 5 nå, da han sist svarte at han var på en 8 og 

ønsket seg opp på 9, svarer han:  

 

Det er fordi jeg har fått mer innsikt på alt jeg må gjøre og sånn. Før visste jeg ikke 

hva jeg måtte gjøre for å komme dit jeg vil, nå vet jeg det, så det er jo det. Jeg har en 

lang vei å gå. Det ødela meg litt, det kurset her, hehe, neida. Kødda. Men jeg ble litt 

sånn: aff, må jeg gjøre alt det her, liksom.  

Jeg: ja, at du må jobbe litt? 

Informant3: ja.  

Men da jeg svarte sist, det var jo for to uker siden. Jeg vet ikke hva som har skjedd der 

jeg. Kanskje jeg har blitt litt mer åpen for å vite hva jeg må gjøre, kanskje.  

Jeg: på hvilken måte har det gjort at du har blitt mindre fornøyd med deg selv?  

Informant3: at jeg må gjøre mer. Det er jo det jeg har fått vite, at jeg må gjøre mer. 

Også føler jeg at jeg har gjort mye, det er så mange tanker… for jeg føler at jeg har 

gjort mye, også føler jeg at folk ikke tror at jeg har gjort mye, så blir det mange 

tanker..  

Jeg: ok. Så du er fornøyd med deg selv på 5, da? 

Informant3: det kan du si. Sånn generelt. Men sånn etter kurset, om jeg er stolt etter 

kurset, er noe annet, ikke sant, hehe.  

Jeg: hvordan da? 

Informant3: det blir 10 etter kurset, men så kommer du tilbake til virkeligheten, 

liksom.  

Jeg: ja, jeg ser hva du mener. Det som da blir jobben videre er å sette det man har 

lært ut i praksis.  

Informant3: ja.  

 

Det kan virke som om arbeidsredskapet logiske nivåer (viser til 2.3 og 4.2) har bidratt til å 

sette ting i et annet perspektiv for informant 3. Via sin plakat på logiske nivåer, ser han 

konkrete og tydelige koblinger mellom hva han gjør og hvorfor det er viktig (viser til 2.3 og 

4.2), og dette skal bidra til økt handlingskraft og styrket vilje. Her kan det imidlertid virke 

som logiske nivåer tar litt motet fra informanten. Videre uttaler han på spørsmål om hva som 

kan hindre han i nå målene sine: 

 

Informant 3: Jeg føler at jeg får så mye mer å jobbe med enn alle de andre da. Det er rart.  

Jeg: alle lagde sin plan, sitt oppsett med logiske nivåer. Og alle hadde fulle ruter, alle nivåene 

var fulle hos alle sammen. 
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Informant3: men jeg føler det er så langt unna, det er det jeg tenker på, men det er sånn jeg 

ikke skal tenke. Men jeg tenker for mye, ikke sant.  

Jeg: ja, og du satt deg jo et veldig stort mål, noe som er flott, men da blir jo veien litt lenger å 

gå. Det er jo naturlig 

Informant3: ja.. 

Jeg: men gevinsten blir desto større! 

Informant3: ja. Og, alle føler det sikkert også da, de som har gått på kurset. Det er jo bare 

naturlig, egentlig.  

 

Å fylle inn konkrete data i alle nivåer skal gi informanten en opplevelse av sammenheng og 

mening, å styrke informantens selvfølelse og oversikt over egen situasjon, som igjen fører til 

økt motivasjon og mestringsfølelse (Dilts, 1991).  Denne personlige handlingsplanen bygger 

på informantens egne kjerneverdier og den gir et tydelig bilde av hvem informanten er i ferd 

med å bli, og mål han er i ferd med å nå, når han handler på vegne av disse verdiene (se 4.2). 

Det kan se ut som informant 3 har fått mer bevissthet rundt hva han selv må gjøre for å få til 

de endringene han ønsker.  

På spørsmålet: ‘’Hvilke mål skal du oppnå i løper av året, og hva skal du gjøre for å komme 

dit? ‘’ svarer informanten før kurs:  

 

(….) mål? mål som jeg går etter? Jeg vet ikke egentlig. Ja. Nei. Jeg vet ikke. Bare.. 

ikke noen spesielle mål, egentlig.  

Etter kurs svarer informant 3 på det samme spørsmålet: 

Informant 3: lage mer musikk, sikkert. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Kanskje ta 

noen flere sjanser!  

Jeg: i forhold til han du skal sende mail til, da? 

Informant3: mm, hehe, ja.. hva med det, jeg vet ikke jeg, hva med det?? 

Jeg: det var du som sa i løpet av kurset til en annen deltager: det er jo bare å gjøre 

det! Det er ikke noe å vente på!  

Informant3: ja det er jo det 

Jeg: just do it!  

Informant3: men.. det er det samme her, det er bare mer innviklet, ikke sant. Det tar 

mer tid enn det det andre tar.  

Jeg: å sende en mail?.. 

Informant3: nei, men nå mener jeg sånn i forhold til sånn generelt hva jeg har lyst til. 

Det er mye mer enn bare ‘å gjøre det’, mener jeg.  

Jeg: ja, men det må starte et sted, må det ikke? 

Informant3: jaja. Jeg har jo starta jeg.  

Jeg: ja, det har du 
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Jeg: [..]men jeg gir meg ikke helt på det her. Altså, du skal lage mer musikk, du skal ta 

mer sjanser. Jeg vet at du har mottatt en mailadresse fra en produsent i 

musikkbransjen?! 

Informant3: ja. Det er det og bare avtale tid med han for at han skal høre på 

musikken, da, det er greit nok. Men ...jeg syns bare det er så awkward å bare spørre 

sånn: ‘ja, kan vi møtes, eller’?  

men Ingeborg har vel sikkert snakka med han og sagt, det da. Jeg vet ikke. For ellers 

så blir det kjempe awkward , så spør jeg bare: åh, kan vi ikke møtes,?! For han skreiv: 

bare send meg musikken.  

Jeg: mm.  

Informant3: Ingeborg sier: jammen du må møte han, og jeg bare..ah, har lyst til bare 

å sende den, liksom 

Jeg: mm. Men hva innebærer det å ta mer sjanser da, som du nevnte var et av målene 

dine? 

Informan3: jeg vet jo det. Men jeg vet jo det.  

Jeg: ja, du gjør jo det.  

Informant3: men syns det bare blir så ååååhh, bahh. 

Jeg: ja, det er vanskelig, men det syns du om nesten alle øvelsene på kurset, men du 

gjorde de for det!  

Informant3: mm, ja.  

Jeg: også husker jeg Annema spurte deg: er det verdt det? Hva svarte du da? 

Inforamant3: sikkert ja.  

Jeg: mm 

Jeg: tror du det blir verdt å sende den mailen til han? Og avtale møtetid? Tror du det 

blir verdt det, selv om det er awkward og du gruer deg til å sende den mailen og -  

Informant3: ja. ja. ja. Jeg skal gjøre det. 

Jeg: hva sa du? 

Informant3: jeg skal gjøre det 

Jeg; fantastisk. 

 

 

Informant 3 har altså nå to konkrete mål han ønsker å nå i løpet av året, og det er å lage mer 

musikk og å ta flere sjanser. Å ta flere sjanser innebærer for informant 3 blant annet å sende 

en mail til en musikkprodusent. Wormnes og Mangen (2005) hevder at det ikke handler om å 

identifisere mål, men å sette de rette og nyttige målene. Slike mål klargjør og forteller oss hva 

vi skal gjøre for å lykkes. I tillegg understreker de betydningen av å holde fast ved målene og 

yte nødvendig innsats for å kunne nå dem. Her ser man at logiske nivåer er et arbeidsredskap 

som kan ha bidratt til informant 3 sin holdning mot det å sette seg konkret mål. Det at han tør 

å tro på seg selv, tyder på bedret selvtillit. Måloppnåelse gir bedre selvtillit (Wormnes og 

Mangen, 2005). At denne endringen har funnet sted hos informant 3 kan illustreres via 

uttalelse om positive kvaliteter ved ham selv: 
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(…) altså, nå er det litt mye. Før kurset da, så ville jeg jo på en måte ikke si noe snilt 

om meg sjæl på en måte da, det er jo ingen som vil det. 

Jeg: nehei? 

Informant3: men her har du det, så er det bare å putte det inn på arket ditt  

 

( her peker informanten på plakaten om logiske nivåer) 

 

Jeg: nei, det kan jeg ikke gjøre.  

Informant3: men det blir sånn, bare at noen andre sier det for meg, skjønner du? 

Jeg: jeg vil gjerne høre det fra deg 

Informant3: da vil jeg si morsom. Og snill (…). Også vet jeg ikke flere.  

Jeg: sikker? 

Informant3: (….)er kvaliteter det samme som egenskaper? 

Jeg: ja 

Informant3: engasjert. Og tålmodig.  

 

Det å tørre å anerkjenne seg selv og beskrive hvilke kvaliteter han har, var noe han hadde 

store vanskeligheter med før kurs. Selv om han fortsatt kan synes det er vanskelig å si de høyt 

selv, gjør han det og viser på denne måten at hans selvoppfattelse har blitt fremmet.  

Informant 3 sine frie ord som han leste opp foran publikum på dag 10:  

 Når jeg begynte på kurset var jeg nysgjerrig og interessert. 

På kurset var jeg dedikert 

Etter kurset føler jeg meg motivert og fokusert. 
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6 Avsluttende kommentarer  

 

Hensikten med denne undersøkelsen har vært å besvare problemstillingen: på hvilken måte 

kan coaching virke oppbyggende i en samtaleprosess? For å besvare dette har jeg operert med 

forskningsspørsmålene: 

1. Er det elementer i coaching (FROG) som fremmer selvoppfatning? 

2. Er det elementer i coaching (FROG) som hemmer selvoppfatning? 

3. Hvilken verdi kan coaching (FROG) ha i forhold til selvoppfatning hos ungdom og 

unge voksne som står i utenforskapet?  

4. Kan pedagogikken på noen måte dra nytte av coaching som verktøy?  

 

For å utvikle nye fagfelt tror jeg det er viktig å være åpen for nye i innfallsvinkler, være 

innovativ, våge å tenke nytt og gå ‘litt utenfor boksen’. Dette kan gjøres ved utøve forskning 

på et felt det foreligger liten forskning på, og i så måte ta fagfeltet på alvor via empirisk og 

teoretisk forskning. Jeg har på denne måten forsøkt å belyse hvilken virkning coaching, via 

metoden FROG, kan ha på selvoppfatningen til ungdom som sliter med å finne sin plass i 

samfunnet. I det følgende vil drøftingen av hovedfunnene sammenfattes. Parallelt vil jeg 

forsøke å belyse om funnene svarer på forskningsspørsmålene og problemstillingen.  

6.2 Sammenfatning av hovedfunn 

 

Informantene i denne undersøkelsen har totalt sett gitt uttrykk for positiv opplevelse av 

coaching (FROG) som treningsprogram. Fordelene ser ut til å ha vært mange, og coaching 

kan således sies å ha bidratt til å fremme informantenes selvoppfatning. Informant 1 sin 

største utfordring har vært å våge å være seg selv og tro på at den hun egentlig er, er god nok. 

Tørre å åpne seg mer, og vise hvem hun er uten å være redd for at andre skal dømme henne 

negativt. Dette har vi sett at har hatt en positiv utvikling, og dette er noe som kommer frem 

både i informantens kognitiv-inspirerte modell og ytterligere empiri. Informant 2 sin største 

endring var at hun etter kurset følte seg tøff, stolt og modig, og dette var følelser hun ikke 

hadde kjent på tidligere. Hun kjente på det å mestre vanskelige situasjoner, og fant styrken i 
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seg selv til å utføre utfordrende øvelser gang på gang. Før kurset ‘’stengte hun seg inne’’, og 

holdt tilbake meninger og følelser og våget ikke å snakke høyt i forsamlinger av frykt for 

latterliggjøring. Informant 2 har gjennom kurset opplevd å bli mer åpen, fått høyere tro på seg 

selv og vet at hun kan hvis hun vil. Hennes største endring er at hun har blitt modig. 

Informant 3 sitt ønske om endring lå hovedsakelig i det å føle glede og å være glad. 

Informant 3 går fra å føle en stor tomhet, ha et negativt tankemønster, og synes at de fleste 

situasjoner er kjedelige, til å føle en lettere tomhet, ha fokus på positive tanker og ikke 

negative, være bevisst på å tenke enkelt og til å åpne seg mer og snakke mer med andre 

mennesker. Det at informanten hadde store vansker med både å si og høre positive ting om 

seg selv, er også noe som man ser en positiv bevegelse i under kurset. 

Som empirien viser, har informantene blitt kjent med sine verdier og kvaliteter, og har 

utarbeidet sine egne personlige arbeidsredskaper (logiske nivåer) som skal hjelpe dem til å 

holde fast i disse og til å nå målene sine. De har blitt bevisst på hvilken rolle de selv spiller i 

interaksjon med andre mennesker og på hvilken måte dette er med på å påvirke deres 

omgivelser. I lys av hermeneutikken kan man se at informantenes forståelse av seg selv og 

seg selv i verden, har blitt endret. Med inspirasjon fra Beck (1979) kan man via informantenes 

kognitive modell se at endringer i informantenes fortolkning av seg selv og omgivelsene har 

funnet sted, og de er her inne i en hermeneutisk spiral.   

I forhold til informantenes attribusjoner ser man liten endring før og etter kurs (se 4.1 side 60-

61).  Dette kan tilsi at coaching (FROG) ikke nødvendigvis endrer informantenes 

årsaksforklaringer til egne prestasjoner i større grad. Man ser at informant 1 og informant 2 

har hatt en bevegelse i sine årsaksforklaringer til å oppnå et bra resultat; fra å forklare dette 

før kurs som flaks, svarer de begge etter kurs at det er noe flaks, men mest innsats.  Dette 

viser at de har gått fra ytre årsaksforklaringer til indre, noe som i følge Weiner (1986) får 

positive konsekvenser for den følelsesmessige tilstanden: personer som tror at de kan påvirke 

egen læring, har lettere for å lykkes enn de som tror at læring skjer via ytre omstendigheter. 

Wormnes og Mangen (2008) viser til at indre forhold til årsaksforklaringer ved suksess 

styrker selvoppfatningen. Videre ser man at det er noen, men ikke betydelige, endringer på 

skalaen før og etter kurs hos samtlige av informantene.  

Når jeg nå i etterkant ser på kronikken til Rønning (viser til 1.1 og 2.10), kan jeg forstå hans 

synspunkt; at det kan bli en asymmetrisk maktrelasjon er absolutt en svakhet ved coaching.  

Coachen kan velge å styre samtalen i den retning coachen selv finner interessant, ved og 
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eksempelvis gå videre på et tema coachen selv kjenner seg igjen i, eller et tema coachen selv 

mener er det mest aktuelle for den som coaches. For å unngå dette er det viktig at for 

eksempel coachen selv aktivt bruker lyttenivå3 (se vedlegg 5). På den måten vil både den non-

verbale og den verbale kommunikasjonen bli tatt i betraktning. Coachen kan da styre unna 

‘fristelsen’ til å gå videre på noe som ville vært mer fruktbart for coachen selv enn for den 

coachede.  

Ingen av informantene viser til at coaching (FROG) har hatt en hemmende virkning på deres 

selvoppfatning, slik som Rønning (2005) og Løkke (2012) (viser til 1.1 og 2.10) hevder at 

coaching kan føre til. Men dette impliserer ikke at coaching (FROG) kan passe for alle. 

Funnene i denne undersøkelsen, sammen med den teorien og empirien som er presentert, viser 

at denne formen for treningsprogram krever ressurser i form av tid og engasjement, grundig 

faglig kompetanse innen feltet og god kommunikasjon mellom kursledere og deltakere.  

Resultatene i min undersøkelse viste seg å ha en positiv innvirkning på informantenes 

selvoppfatning. På bakgrunn av dette, og erfaringen jeg gjorde meg i løpet av 

forskningsprosessen, er min oppfattelse at coaching er en virkningsfull kommunikasjonsform 

i arbeid med ungdom og unge voksne. Jeg mener likevel at det å utøve coaching ikke er helt 

uproblematisk. Faren for at man uten faglig tyngde, kan som coach ‘’gjøre vondt verre’’ for 

den som mottar coachingen. Det å jobbe med indre verdier og personlige egenskaper hos 

ungdom (og andre) krever mye både av coacher og den coachede. Det kan derfor være kritisk 

og sårbart, uten den riktige kompetansen, og sende de som har mottatt coaching ‘ut på 

egenhånd’ etter endt coachingprosess. Selv om jeg ikke er enig i all kritikken Løkke kommer 

med i sin kronikk, anser jeg den heller ikke som uriktig eller meningsløs. Jeg mener at han har 

et viktig poeng angående akkurat dette. Det som jeg i midlertidig anser som det viktigste 

tiltaket mot denne innvendingen, er at de som utøver coaching og kaller seg for coachere bør 

ha tilstrekkelig faglig tyngde, og i tillegg tilby oppfølging etter endt coachingprosess. Det kan 

kanskje spesielt gjelde ungdom, som kan være en særlig sårbar aldersgruppe uansett 

livssituasjon.   

Jeg håper at min studie kan inspirere andre pedagoger, lærere og mennesker som jobber med 

ungdom til å benytte seg av coaching/coachende teknikker i sitt arbeide med mennesker, i 

ulike aldersgrupper.  For meg har det vært spesielt fint å se at ved å finne tilbake til sine indre 

verdier kan man bevisstgjøre grunner for et individs atferd og dermed også lette endring av 
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atferd. Man kan tilrettelegge for innsikt og erkjennelser, gjøre det lettere for individer å ta 

valg i tråd med sine verdier.  

Betydningen av tidlig identifisering av ungdom/unge voksne som risikerer å falle i 

utenforskap, kan på denne måten reduseres. Det kan også føre til at de som er i faresonen 

fanges opp av systemet og får den hjelpen de trenger, før den negative utviklingen får 

alvorlige konsekvenser. 

 

6.3 Refleksjoner rundt kildekritikk av min studie 

 

Jeg har i min oppgave valgt å ha en valgt å ha fokus på etter eventuelle løsninger og 

muligheter ved coaching som treningsprogram for ungdom og unge voksne i alderen 17-21 år. 

Om jeg i stedet hadde valgt å ha en annen tilnærming, om jeg hadde valgt å ha hovedfokuset 

på å lete etter begrensninger og hva som ikke fungerer med coaching, på hvilken måte hadde 

dette påvirket funn og resultater? Hvilke bidrag kunne en slik tilnærming i så tilfelle ha bidratt 

med på forskningsfeltet, som ikke en ‘’løsningsorientert’’ tilnærming ville ha kunnet bidra 

med?  

Her kunne eventuelle resultater ha bidratt til innsyn i hva som ikke fungerer innenfor 

coaching. Dette vil igjen kunne gitt bedrifter som utøver og tilbyr coaching, mulighet til å se 

på sin tilnærming i et annet lys, og eventuelt endre på det som viste seg ikke å fungere.  

På grunn av tidsbegrensningen ved denne undersøkelsen benyttet jeg meg av tre informanter, 

noe som er et forholdsvis lite utvalg. Hadde jeg hatt mer tid kunne jeg ha benyttet meg av 

flere informanter, og i så måte ha styrket undersøkelsens validitet og grad av 

overførbarhetsverdi. Når det er sagt, kunne det på en annen side ha vært nok med en 

(eventuelt to) informanter, da denne undersøkelsen har en omfattende empiri og inneholder 

temabolker med stor dybde. Resultatene kunne da ha utgjort en dybdeforskning på et annet 

nivå enn det  

Da min undersøkelse ikke dekker videre oppfølging på informantene etter endt kurs, kunne 

dette vært et område å gå videre på. På grunn av tidsutfordringen knyttet til denne oppgaven, 
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så hadde jeg om jeg hadde hatt mer tid synes at det hadde vært interessant å ha et intervju med 

informantene noen måneder etter endt kurs/coaching for å se hva som er mer varig endringer i 

denne bevisstgjøringen og utviklingsprosessen. Eventuelt også sett litt lengere over tid om 

kurset kan være med på å få disse ungdommene inn i jobb, skole eller andre institusjoner, om 

de har funnet sin plass i samfunnet og på den måten kommet ‘’ut av utenforskapet’’ og ‘’inn i 

fellesskapet’’. 

6.4 Videre forskning 

 

Både under skriveprosessen og ved ferdigstillelse av oppgaven reflekterte jeg over hva som 

kunne være interessant å forske videre på. Etter hvert som kanskje flere pedagoger, lærere og 

mennesker i arbeidslivet tar i bruk coaching i sitt arbeid, ville det ha vært spennende å gjøre 

en større kvalitativ undersøkelse med flere informanter, i ulike aldersgrupper.  

For å undersøke hvordan coaching kan fungere som forebyggende tiltak, kunne det ha vært 

spennende å forske på hvordan coaching kunne ha fungert som en integrert del av 

utdanningssystemet. Dette har blant annet Riis og Kristiansen (2008) utført en omfattende 

studie om, hvor de kan vise til gode resultater via å utøve coaching og benytte seg av 

coachende teknikker i sitt arbeide med elever på en videregående skole i Oslo. Et spørsmål 

det kan være spennende å stille seg er: når er det aldersmessig ‘’riktig’’ å starte coaching/ ta i 

bruk coachende teknikker i pedagogisk arbeid med barn og unge? Kan det være gunstig helt 

ned i barnehagealder, eller bør det være en ‘’aldersgrense’’ i forhold til hvor mottakelig man 

aldersmessig er for coaching og ikke? Dette kan være et utfordrende og spennende område for 

videre forskning. Kanskje spesielt i dagens teknologiske samfunn, hvor barn stimuleres mer 

og mer, og stadig i tidligere alder, av teknologiske artefakter. Barn trenger derfor nå, i større 

grad enn før, å lære seg til og tenke selv og bli selvrefleksive. De trenger ny kompetanse, og 

coaching ser ting på nye måter i forhold til denne kompetansen som man må utvikle og 

videreutvikle. Da kan det være spennende å se på eventuell pedagogisk nytteverdi, ved 

inkorporering av en coachende stil i kommunikasjonsferdigheter som det fokuseres på i 

barnehage, barneskolen og videre oppover i utdanningssystemet.  

Når det gjennom coaching jobbes for å løse det betydelige samfunnsproblemet som 

frafallsproblematikk og utenforskap blant unge mennesker er, som FROG arbeider gjør, kan 
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dette bidra til å redusere disse tallene, samtidig som det også på denne måten er en økonomisk 

samfunnsinvestering.  
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utenforskap/ ( Hentet: 14.04.13).  

 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 2009: 

https://www.etikkom.no/  ( hentet 18.05.2013).  

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php
http://www.magma.no/
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread241507/;layout=button_count/
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread241507/;layout=button_count/
http://www.ferd.no/lang/no/show.do?page=240;569&articleid=2685
http://www.document.no/2010/12/muslimske-ungdommers-radikalisering-skyldes-ikke-utenforskap/
http://www.document.no/2010/12/muslimske-ungdommers-radikalisering-skyldes-ikke-utenforskap/
https://www.etikkom.no/
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Vedlegg 

VEDLEGG 1, INFORMASJONSSKRIV: 

 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave 

 

Jeg er masterstudent i allmenn pedagogikk ved Universitetet i Oslo og holder nå på med den 

avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er coaching og forskningsspørsmål er: 

Er emosjonell coaching og livscoaching en progressiv eller regressiv form for 

kommunikasjon og veiledning? Sertifisert coacher Ingeborg Lykseth vant prisen ''Årets sosiale 

entreprenør 2012 '' med sin metode Identity, Communication and Impact. Metoden er i 

hovedsak rettet mot ungdom som målgruppe, med særlig fokus på unge som risikerer å falle 

utenfor samfunnet og/eller sliter med å følge vanlig skole eller arbeid, og som strever med 

motivasjonen Jeg ønsker å undersøke om metoden styrker identitetsutvikling og skaper trygge 

selvstendige ungdom/unge voksne som er i stand til å ta gode valg på vegne av seg selv, valg 

basert på egne verdier.  

 

For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue 4-5 personer i alderen 16-20år, som skal 

gjennom en to-ukers workshop ledet av Lykseth. Disse er henvist fra NAV, barnevern, GREP 

og familie/søsken som personlig har kontaktet Lykseth.  

Spørsmålene vil dreie seg om selvtillit,selvoppfatning, mål, ønsker, verdier, selvfølelse etc.  

Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta omtrent en 

time, halvannen. Det vil bli to intervju-runder, en før workshopen og en etter. Samme 

intervjuguide vil bli benyttet.  

Intervjuet er frivillig, og om man deltar eller ikke har ingenting å si for selve workshopens 

gang for deg som deltager. Jeg er ikke ute etter opplysninger om helsetilstand eller intime 

svar. Om deltageren føler at et spørsmål blir for personlig eller for vanskelig å svare på, 

utelater han/hun å svare på det/de aktuelle spørmålet/spørsmålene. Opplysningene vil bli 

behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige 
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oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er ferdig, innen 

juni 2013. 

Kommunikasjon er mer enn det man sier med ord. Man kommuniserer også gjennom sin 

atferd. Da en stor del av metoden, ICI, er basert på kommunikasjon, vil jeg observere 

deltagernes stemmeleie, måte å uttrykke seg på, og ikke-verbale signaler som ansiktsuttrykk, 

kroppsholdning og bevegelser under begge testene.  

 

Dersom du har lyst å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den vedlagte 

samtykkeerklæringen og sender den til meg. 

 

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 90097422 eller sende en e-post til 

marteol@student.uv.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Laila Stange , ved Laila 

Stange AS, Coaching & Consulting ,90934606. 

Bi-veileder: Ingeborg Lykseth, Programutvikler og sertifisert coach, 91594080. 

Fagansvarlig: Christian Beck, Dr. phil., 1. amanuensis i pedagogikk ved Pedagogisk 

forsknings institutt (PFI), Universitetet i Oslo. 22855397, Mobil: 95224032.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD).  

 

Med vennlig hilsen  

Marte Omdal Lykseth 

Sarsgate 50 

0564 Oslo 

Samtykkeerklæring:  

 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon og er villig til å delta i studien.  

 

Signatur …………………………………. Telefonnummer …………………………… 
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VEDLEGG 2, NSD, TILBAKEMELDING PÅ BEHANDLING AV 

PERSONOPPLYSNINGER 

 

 

 

 

 

https://fronter.uio.no/mail/emaillist.phtml/img_0002.pdf?action=getattach&mnr=942&sid=519753efe202b&userkey=1217615c9f36cefee867061fae6d8ed5&mimepart=2&curent_mbox=INBOX&selected_mailserver=101850&show_from=#page=1
https://fronter.uio.no/mail/emaillist.phtml/img_0002.pdf?action=getattach&mnr=942&sid=519753efe202b&userkey=1217615c9f36cefee867061fae6d8ed5&mimepart=2&curent_mbox=INBOX&selected_mailserver=101850&show_from=#page=1
https://fronter.uio.no/mail/emaillist.phtml/img_0002.pdf?action=getattach&mnr=942&sid=519753efe202b&userkey=1217615c9f36cefee867061fae6d8ed5&mimepart=2&curent_mbox=INBOX&selected_mailserver=101850&show_from=#page=2
https://fronter.uio.no/mail/emaillist.phtml/img_0002.pdf?action=getattach&mnr=942&sid=519753efe202b&userkey=1217615c9f36cefee867061fae6d8ed5&mimepart=2&curent_mbox=INBOX&selected_mailserver=101850&show_from=#page=2
https://fronter.uio.no/mail/emaillist.phtml/img_0002.pdf?action=getattach&mnr=942&sid=519753efe202b&userkey=1217615c9f36cefee867061fae6d8ed5&mimepart=2&curent_mbox=INBOX&selected_mailserver=101850&show_from=#page=3
https://fronter.uio.no/mail/emaillist.phtml/img_0002.pdf?action=getattach&mnr=942&sid=519753efe202b&userkey=1217615c9f36cefee867061fae6d8ed5&mimepart=2&curent_mbox=INBOX&selected_mailserver=101850&show_from=#page=3
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VEDLEGG 3, INTERVJUGUIDE 

 

Oppvarmingsspørsmål 

1)Hva heter du? 

2)Hvor gammel er du?  

3)Har du noen søsken? 

4)Hvilken musikk liker du? 

5)Hvilken film er din favorittfilm/tv-serie? 

6)Hvilken person ville du hatt med deg på en øde øy? 

7)Et adjektiv som karakteriserer deg 

8)Hva var det som gjorde at du valgte å gå på dette kurset?  

 

Verdispørsmål  

( appellerer til følelsene. Hensikten er å få eleven til å tenke gjennom spørsmålene og komme 

fram til et svar som er riktig for ham/henne i hans/hennes situasjon)  

 

1)Hva gir deg inspirasjon? 

2)Hva ønsker du deg mindre av i livet? 

3)Hva ønsker du deg mer av i livet? 

4)Når føler du deg sterk? 

5)Hvor finner du din styrke? 

6)Kan du nevne fire ( eller fler)  positive kvaliteter hos deg selv? 

7)Hvis vennene dine ble bedt om å beskrive deg med fire ord, hvilke ord tror du det ville ha 

vært? 

8)Hvilke fire ord skulle du ønske det ville være?  

9)Hva er det du ønsker å oppnå i den livssituasjonen du er i nå? 

10)Hvilke tanker har du om et godt liv for deg selv? 
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11)Hvor ønsker du å være om tre år? 

12)Kunne du beskrive din drømmedag? 

13)Hvordan ønsker du at læreren din skal fungere? 

14)Hva er de tre viktigste rådene du vil gi til læreren din? 

 

 

Selvtillit og selvfølelse 

Selvfølelse og selvtillit er to begrep som ofte blir bruk om hverandre. De kan imidlertid bety 

litt forskjellige ting, og det ene kommer ikke naturlig etter det andre. Selvfølelse kan man si er 

måten vi kjenner oss selv på, hvem vi er og hva vi står for. Selvfølelse er knyttet til 

selvinnsikt, mens selvtillit ikke nødvendigvis er det. Selvtillit er hvilken verdi vi tillegger oss 

selv og hvilken tro vi har på oss selv. Det går an å ha høy selvtillit og ganske dårlig 

selvfølelse eller selvinnsikt. Og omvendt kan man på grunn av god selvfølelse være klar over 

sine dårlige sider, som igjen kan gi dårlig selvtillit  

 

Selvtillit 

1.Hva betyr begrepet selvtillit for deg? 

2.På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært dårlig og 10 er svært god, hvor god/dårlig selvtillit har 

du? 

3.På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært lite viktig og 10 er meget viktig, hvor viktig mener du 

det å ha god selvtillit er? 

4.I hvilke situasjoner det kan være bra å ha god  selvtillit? 

5.Hvilke tre positive egenskaper ved deg selv er med på å gi deg god selvtillit? 

6.Hvordan er det for deg å snakke i forsamlinger?  

*svært vanskelig* vanskelig*Litt vanskelig* lett * svært lett* 

7.Hva er det som gjør at du har svart (eks.*vanskelig*) på spørsmål nummer 6? 

8.Hvilke egenskaper ved deg selv kan begrense din selvtillit? 

9.På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært liten og 10 er svært høy, hvor viktig tror du at ytre 

forhold  (som venner, familiebakgrunn,skoletrivsel med mer) har å si for din selvtillit? 
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Selvfølelse  (å leve bevisst . Vi lever i dag - Vi kan ikke velge oss en ny barndom - men vi 

kan velge oss en ny måte å forholde oss til andre og oss selv på. Selvhevdelse handler om vår 

RETT til å VELGE andre og nye måter å være på.)  

1.betyr begrepet selvfølelse for deg? 

2.På en skala fra 1-10, hvor høy er din selvfølelse i dag?  

3.Hvor viktig er det for deg å bli likt av andre? 

4.I hvor stor grad påvirker andres forventninger din atferd?  

5.Hva mener du at andre mennesker syns du er flink til? 

6.Hvordan forholder du deg til mennesker med andre oppfatninger/meninger enn deg?  

7.Hvilken rett har du til å fremme dine egne synspunkter? 

8.Hvor ofte føler du at du sier nei uten å føle skyld?  

* Svært sjelden*sjelden*litt ofte*ofte*svært ofte 

9.Vi har alle rettigheten til å være fornøyd med oss selv. I hvilken grad, på en skala fra 1+10, 

er du fornøyd med deg selv?  

 

 

å akseptere seg selv  

ansvarliggjøring  

selvhevdelse  

målbevisst  

integritet (Branden)  

- går litt igjen i spørsmålene om mestringstro. Mye av det samme.  

 

Identitet 

 

1.Hva ligger i begrepet identitet for deg? 

2.Hva er med på å bestemme din identitet? ( ytre forhold som venner, familiebakgrunn, 

kultur, religion etc, og eller indre verdier som interesser, evner, egenskaper, verdier med mer) 
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3. 

 

Spørsmål som leder til selvrefleksjon (hensikten er å gi informanten anledning til 

selvrefleksjon, men ikke slik at han må finne frem til et objektivt korrekt svar. Kanskje lurt å 

minne informanten på dette)  

1)Hva betyr det å være lykkelig? 

2)Hva kjennetegner situasjoner der du føler deg vel? 

3)Hva motiverer deg til å lykkes? 

4)Hva gir deg mestringstro (din egen tiltro til egne muligheter til å håndtere oppgaver og 

ønskede mål)? 

5)Hva hemmer/hindrer deg i å nå det du virkelig ønsker å oppnå? 

6)I hvilken grad ligger barrierene innenfor eller utenfor din kontroll?  

7)Hva ønsker du å bli husket for?  

 

!!! her må jeg kunne stille gode oppfølgingsspørsmål!!! ( eks: ''Jeg ønsker å bli husket for å 

være den kuleste i klassen'' . Hva ligger i ordet kul? Hva er det ved å være kul som er viktig 

for deg? ) 

Vise empati, men ikke selv ta følelsesmessig over problemet. FØLELSESMESSIG 

DISTANSE!! 

Oppfølgingsspørsmål er alltid viktig. Det viser at du er en god lytter og at du er interessert i 

det informanten snakker om. Et enkelt oppfølgingsspørsmål kan for eksempel være: ”Det du 

sa om … synes jeg var interessant. Kan du utdype det noe mer?” og ”Du snakket om … Hva 

betyr det?” eller ”Da du opplevde det, hva følte du da?” 

hvilke andre valg har du? 

Kan du lære mer fra denne opplevelsen? 

Hvilke endringer bør gjøres for at du for at du kan trives bedre på skolen? 

Hva kan du si til læreren din, slik at han eller hun kan hjelpe deg å gjøre en bedre jobb på 

skolen? Hva trenger du av læreren din for å lykkes trives i skolen?  

Når jeg skal avslutte intervjuet bør det få en myk avrunding. Ikke bare pakk sammen å gå. Ta 

meg tid til å si noe om hvor interessant intervjuet har vært for meg og hvordan du skal jobbe 

videre med stoffet du har samlet inn. Spør også om jeg kan få komme tilbake dersom det er 

noe mer du lurer på. 
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Mål- og målorientering: ( fokus på spørsmål som kan skape et ønsket sluttresultat)  

 

1)Hvilke dilemmaer (situasjon der en er nødt til å velge mellom to (ubehagelige) muligheter) 

står du ovenfor? 

2)Hvilke mål skal du nå i løpet av året? -- Hvilken atferd vil du bruke for å oppnå resultatene? 

3) Er du avhengig av av andre for å nå målet? 

4)Hva kan stoppe deg for å nå målet? Kan du nevne tre ting? 

 

(Se måloppnåelse i forhold til selvtillit, Les: wormnes og Mangen, s. 37-38)Det er en nær 

sammenheng mellom en persons attribusjonsmønster og hans eller hennes selvoppfatning 

(Wormnes, 2008). Jeg vil derfor forsøke å kartlegge elevens årsaksattribusjoner, og benytte 

meg av Wiener (1979) sin atttribusjonsteori). Dette for å se om FROG kan ha innvirkning på 

deltakernes årsaksforklaringer til egne prestasjoner. Personer som tror på egen læring, har 

lettere for å lykkes enn de som tror at læring er kontrollert av andre,  

 

Attribusjon og selvoppfatning  

 

1) Når du opplever at du gjør det bra, for eksempel får en god karakter på en prøve, hva vil du 

si er årsaken til dette? ( om eleven står fast, følg opp med eksempler på indre og ytre forhold. 

Flaks/uflaks, evner, typ: ''god i matte'' osv)  

2) Når du opplever et nederlag, feks. i form av dårlig resultat på en prøve, hva vil du da si at 

årsaken(e) kan være? 

3) Hvordan forholder du deg til tabber og det å feile? 

4)Hvordan er det for deg å be om hjelp? 

5)Hvor viktig er det for deg å avslutte en oppgave/et prosjekt du starter på? 

* svært lite viktig * Litt viktig* Viktig* Svært viktig 

6)På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært lite, og 10 er svært mye, i hvor stor grad er du  

ansvarlig egen suksess?  



115 

 

7)På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært lite og 10 er svært mye, i hvor stor grad er andre 

ansvarlig  for at du lykkes? 

8)På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært lite, og 10 er svært mye, i hvor stor grad er du  

ansvarlig når du ikke lykkes?  

9)På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært lite og 10 er svært mye, i hvor stor grad er andre 

ansvarlig  for at du ikke lykkes? 

 

 

Kommunikasjon er mer enn det man sier med ord. Man kommuniserer også gjennom sin 

atferd. Jeg vil observere elevens stemmeleie, måte å uttrykke seg på, og ikke-verbale signaler 

som ansiktsuttrykk, kroppsholdning og bevegelser under begge testene. Dette vil jeg forsøke å 

få med i målingene. 

Viser kroppsholdningen tegn på lukkethet? Holdes armene foran brystet eller bena over kors? 

Er hodet bøyd, og ser øynene ned? Tyder dette på sjenerthet? 

Er kroppsholdningen rank, med øyne som ser på deg med fast blikk? Indikerer dette en person 

full av energi? 

Flakker blikket, eller unngår eleven å se på deg? Kan det tyde på usikkerhet eller forlegenhet? 

Blir elevens tale ofte avbrutt av kremting og stotring av typen ''mmm'' eller ''ehh''?Er personen 

usikker på hva han/hun skal si, eller føler han seg forlegen ved å si det? 

Er stemmen unaturlig høy? Eller høres den prøvende og forsiktig ut? 

Preges samtalen av spontanitet og ærlighet eller av behov for kontroll og markering? 

Synes det å være et misforhold mellom den verbale og den ikke-verbale kommunikasjonen 

hos eleven? 

Beveger eleven seg rundt , i form av reise seg, sette seg, etc?  

 

Motivasjon  

Hva betyr ordet motivasjon for deg?  

Har det du sa noen gang betydd å støtte en medelev til å kunne klare å øke sin motivasjon til å 

satse på en oppgave? Hva gjorde og sa du?  

Hva skjedde med dem/han/henne? 
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På en skala fra 1-10, hvor 1 er svært lite og 10 er svært mye, hvor motivert vil du si at du er til 

å gjennomføre noe du bestemmer deg for? 

På en skala fra 1-10, hvor mye motiverer du  andre ?  

På en skala fra 1-10, hvor lett er det for andre å motivere deg? 

 

Impact/ effekt (styrker kommunikasjon og strukturerer framdrift i relasjoner. De tenker 

igjennom sin innflytelse/påvirkning/effekt på andre. Bevisstgjøring av effekt. Skaper 

selvsikkerhet. Mestringsfølelse) 

 

1.Hva betyr begrepet innflytelse/påvirkning for deg? 

2.Hvilken innflytelse ønsker du å ha på andre?  

3.Når hadde du sist en innflytelse på noen? 

4.Hvem var det og hva var det?  

5.Hvor bevisst vil du si at du er på din impact?  

*svært lite bevisst* lite bevisst* bevisst*Svært bevisst  
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VEDLEGG 4, OBSERVASJONSNOTATER: 

WORKSHOP: IDENTITET, KOMMUNIKASJON OG IMPACT-  
 

Dag 1 

Oppstart 

 

Lykseth snakker om felles verdi, alle ønsker forandring, derfor de er her. Ingeborg snakker 

om metode. Bygger på nevrofysiologi, Lærern om hjernen. Understreker at de ikke bruker 

terapi. Første steg: påkjening i seg selv bare ved å komme hit.  

Deltager leser: Nobody gets to be wrong! Forskjell? Gjøre feil versus å være feil? Er det noen 

forskjell?  

Bilde 1: snakker om pus ser løve i speil. I dag: hva er identitet? Svar: deltager: den du er.  

Lykseth: 3 identiteter;  

1. den du praktiserer 

2. den omgivelsene vil du skal være 

3. den du ønsker å være.  

Spør om hvilken som brukes mest blant ungdom. Svar: nummer to: dette skaper uro og 

utrygghet, man er ikke seg sjøl. Kan føre til depresjon.  

Forskning: flest på nummer to, færrest på nummer tre.  

 

Merkevarebygging: snilehus: alle vet hvem som bor inni ser. Tydelig identitet. Når man vet 

hvem man er kan man gjøre akkurat som man vil! Skape en forandring for å dekke egne 

behov.  

 

Albert einstein.  

 

Deltagere foreløpig ''rolige''. Tre gjengangere som prater og gir respons. Interessen virker 

middels.  

Kompetanse= kunnskap* vilje*evne!!! Lykseth utdyper denne. Kan ses å virke litt tung for en 

del av deltagerne.  

 

Pause i 5 min 
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Bilde av Eminem Hva vet dere om Eminem?  

 

Tidenes beste rapper 

Skriver personlige låter 

Hatt det vanskelig 

Ble ikke godtatt som hvit rapper 

Sinne  

Aggresjon 

Sterk 

modig 

Talentfull – hva ligger bak det?: han er åpen 

Utholdende for å bli godkjent som rapper.  

Motivasjon 

Sta 

Pippi:  

Svensk, rampete, sterk, nesten foreldreløs. Bor alene, må være selvstendig, ansvarsfull (tar 

vare på dyra sine). Kreativ. Hva er det å bo alene. Må være tøff, modig. Utadvendt, åpen.  

POENG: kvaliteter og verdier. En del av deres identitet. Kan ha like kvaliteter, men uttrykker 

seg ulikt. Kreativ: pippi: vasker gulv med koster på beina. Eminem: lager verdenskjente låter.  

Viser film av Hannefra skien, født med forutsetninger som gjør det vanskeligere. Samfunnet 

trekker seg unna, hun har downs syndrom.  

POENG: forutsetninger som man er gitt, betyr ingenting om man bestemmer seg for noe. Alt 

er mulig 

De fire (mine informanter) : veldig stille, virker litt usikre.  

 

Start på øvelse nummer 1:  

 

 

Hvem er du?  

 navn 

 forventninger til disse dagene 

 hva kan du selv gjøre for å oppfylle dine forventninger, nevn tre ting 
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 en ting du vil vi skal vite om deg 

 

En del spørsmål rundt hva forventninger betyr. 

Også hva som menes med hva andre skal vite om en. Annema (co-kursleder) kommer med 

eksempel (jeg kan se streng ut, men det er jeg ikke. Kan se slik ut på grunn av uttrykk). 

Informant 1: sliter med å forstå en ting andre skal vite.  

 

MINGLEØVELSE: ØVELSE 1: definere kvaliteter og verdier.  

 

Hvilken person inspirerer deg?  

Ingeborg og Annema  (kursledere) viser demo.  

 

Alle reiser seg. Informant 2 tydelig nervøs, rister på hodet og har ikke lyst. Jeg gjør øvelsen 

med henne.  

Kvalitetene man finner inspirasjonspersonene er verdier man har i seg selv. Det er ikke mulig 

å gjenkjenne kvalitetene hos personene hvis man ikke innehar de selv. De skal ringe rundt den 

kvaliteten de ønsker seg mer av. Ikke velg den letteste, eksempel ''snill'', og man vet at man er 

veldig snill, tar man et annet, noe man ønsker mer av. Ta noe du ønsker mer. De skal sette 

kvaliteten og et nummer fra 1-10.  

Deltager 4: ansvarlig (spm: hvor ansvarlig er du i dag fra 1-10, pr i dag).  

Informant 1: disiplin, på 3 

Deltager 5: tålmodig, 4 

Informant 2: tålmodig, 4-5 

Informant 3: usikker, velger ordet talentfull. Annema og Ingeborg presser han på 

ord/kvaliteter som ligger bak ordet talentfull. Prøver resonnering men ingenting passer, han er 

åpen etc. Avslutter der, de skal jobbe mer med det etterpå.  

 

Hvordan var øvelsen?  

Ekkelt, kleint, flaut: fordi det er ukjente mennesker og man blir usikker. 

Deltager 4: moro, vil gjøre det mer !  

Informant 2: vanskelig.  

 

Lykseth: dere lære andre å kjenne, og egne verdier.  
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Deltagere får lunch.  

Annema setter seg med informant 3 i lunchen. Stiller han spørsmål som han må resonere på, 

prøver å finne fram til et ord. Kommer fram til ord og han velger hvilket som han syns passer. 

Simplicity. Gjør ting enkelt. Han er smart kan fort overtenke. Får ikke uttrykt det han sitter 

inne med, overanalyserer veldig fort. Simplicity er ord de kommer fram til sammen som han 

skal jobbe med.  

 

Pause over, en deltager hos tannlegen, en deltager dukket ikke opp igjen.  

 

starter opp med følelse og tall  

 

deltager 4: sliten 8 

Informant 1: sliten: 7 

Deltager 5: tilstede: 1 hva trenger du for å komme opp på skalaen?  

Informant 2: helt greit 7  

Informant 3: nysgjerrig  

 

Ser youtube video om identitet  

Informant 1: skjønte ikke filmen. Hva var budskapet?  

Ingeborg: tror ikke de hadde noe budskap, ville bare fortelle om hva identitet var. Informant 1 

får beskjed om å ikke høre på musikk på det ene øret.  

 

 

LYTTEØVELSE:  

 

Får beskjed om å legge til eventuelle forventninger for kurset inni navnelappen.  

 

De må nå opp foran gruppa og presentere seg selv: 

Jeg forventer: å lære mer om meg selv 

Jeg skal: være tilstede, jeg vil være aktiv og jeg vil være..  

Dere kan minne meg på: å være tilstede  

Informant 3: bli bedre, ikke tenke så veldig mye . Ordet mitt er simplicity.  
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Informant 1: Jeg har lyst til å lære meg selv bedre å kjenne, må bruke kreativiteten min. Kan 

være treig, kan være at jeg tar ting litt tregt.  

Deltager 4: finne meg selv, håndtere livet mitt bedre. Jeg kan være aktiv her i kurset for å 

bidra til det. Jeg kan bli ukonsentrert så da kan dere si i fra.  

Deltager 6: finne ut hvem jeg er og hva jeg vil.  

Informant 2: sliter veldig. Deltager 4 støtter opp, sier at det er ikke farlig å si noe her.  

Informant 2: veldig ukomfortabel, sjenert, rødmer. Tips: Åpne seg mer. Ikke vær redd.  

Deltager 4 får støtte for sin evne til å anerkjenne andre. Skal jobbe her med å anerkjenne seg 

selv og ikke bare andre.  

 

Var det noen som likte å sitte her oppe?  

Deltager 4: likte det.  

Deltager 7: likte det ikke, men det var greit..  

 

Lyttenivå 1-2-3: rollespill 

 

nivå 1: vi lytter på nivå 1 hver dag. ( Spania. ''Jeg har en historie som er mye bedre enn din'' , 

typ)  

nivå 2: stiller konkrete spørsmål tilbake til forteller 

nivå 3: leser mellom setningene. Forteller om reise,  

 

Satt sammen to og to. Fortelle en historie på cirka ett minutt. Grunnleggende øvelse i 

kommunikasjon. Hva kan man bruke egenskapen lyttende til? Man blir bevisst på egenskaper 

og verdier i seg selv som man ikke visste at man hadde. Hører svar på spørsmål som man har 

om seg selv som man ikke visste at man hadde.  

Lytter skriver ned egenskaper han/hun hører bak historien til forteller. Etterpå skal lytter 

''konfrontere'' forteller med dette, ved å si : du er, da vil det gjenkjennes eller ikke gjenkjennes 

hos forteller. Påstander gjør noe med forteller, ikke synsing: DU ER resonere eller dissonere.  

 

Hva var lettest? Å gi eller å motta? De fleste svarer lettere å gi.  

 

Debrief:  
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Hva er identitet? Kvaliteter som identiteten bygger på. Om man ikke blir kjent med sine egne 

verdier kan man gå i sirkel og bite seg selv i halen. Snakker om kvaliteten som ble valgt på 

starten av dagen (tålmodig, tilstedeværende mm). Er det nytt fort deg å bli kjent med verdiene 

dine?  

Informant 3: ikke nytt å lære om verdiene sine.  

 

Deltager 4: er du vant til å snakke om dine egne verdier, sette ord på de? ja...men det er ingen 

som hører etter, føler jeg.  

 

 

FOTOØVELSE:  

 

Alle får tre minutter på å ut å ta et bilde noe som representerer seg selv. Pause. Oppstart med 

artisten Pomba med sangen ''dagdrømmer''. Jeg vet hva jeg vil, tenk å få se det går til.  

 

Bilde 1 opp på smartboard:  

Informant 1: en trapp. Den ser lik ut, men den har både oppturer og nedturer. Det ser ut som 

jeg alltid er ganske glad, men inni ser det ut som jeg både er oppe og nede. Får ros og 

anerkjennelse på ærlighet og mot hun nå viser.  

Innspill: det går oppover, holder deg oppe, støttende, ta ett steg av gangen, informant 1 

hopper litt over noen trinn, tar ofte litt mange av gangen.  

 

Deltager 4: bilde: annerledes, ulik andre ting, one of a kind, unikt.  

Innspill: fargerik, kreativt. Deltager 4 får en glad følelse av å se på det, og  Annema overfører 

og sier at andre blir glad av å se på han, han kan være en fyr som sprer glede.  

 

Deltager 7: trapp, tungt å komme opp, men lettere å komme ned.  

Ingeborg: hvordan kan du bruke den? Sett navn på trinn. Hva er det som gjør trinna så tunge? 

Jobb med å sette nevn på trinnene, hva er det som gjør det enkelt å gå ned igjen?  

 

Deltager 8: bilde, et brannslukningsapparat: Slukker små branner, jeg legger lokk på følelser.  

Feedback: viser mot, solid, til å stole på, nødvendig, skaper en trygghet, kjenner seg igjen i 

dette hos andre, men skaper ikke den samme tryggheten hos seg selv. Ordet er mot.  
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Informant 2: Går opp uten å nøle, men sjenert, men gjør det!! lysbryter. Jeg kan slå litt av og 

litt på.  

Innspill: kilde til energi og lys. Hjelper og finne veien.  

 

Informant 3: bilde av Skien by:  

Det er meg, jeg ER byen. Vokst opp her. Tomhet. ( skal jobbe med dette på kurset). Aldri 

vært utafor byen.  

Innspill: mye og forholde seg til, kan være vanskelig å finne fram.  

 

Deltaker 6: lampe: jeg lyser opp når jeg er glad.  

Innspill: enkelt, bilde av en lampe---> lyser opp. Du kan enkelt lyse opp  

 

Deltager 5: nøkkellås. Flink til å holde ting inne.  

'Innspill: hva er fordelen? Til å stole på, noe trygt med en lås. Det du sier i forhold til det er 

modig. Låser opp nye dører, låser opp for nye bekjentskaper.  

 

Til ettertanke:  

Deltagere får tips om å sette seg i en situasjon i ettermiddag/ kveld hvor de får bruk for '' 

ordet'' sitt. Modig, tilstede, utholdende, etc. Etter dere har gjort det, legg merke til hva som 

skjer.  

Snakker om bevisstgjøring. Se på det som en lek, ikke tenk på det som vanskelig.  

 

Ord og tall:  

Deltager 4: fornøyd, 10. jeg kan snakke foran mennesker. Tar med meg det videre 

Informant 2: vet ikke 

Deltager 5: fornøyd, 9. Dere har fått meg til å snakke. Ingeborg: det er du som har fått deg til 

å snakke. Så takk skal du ha 

Informant 1: spent 7. tar med meg bekjentskap med nye mennesker 

Deltager 8: spent og gleder meg til i morgen.  

Informant 3: nervøs, alt for mange tanker i hodet.  

Deltager 6: Fornøyd 8, stått foran andre og snakka. Deltager 4: du skal være fornøyd med at 

du har tatt ett skritt nærmere suksess 
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Deltager 7: fornøyd med at hun har prata. 

 

 

 

 

DAG 2  

Deltager 4 og informant 1, 2 og 3 kommer tidlig, tegn på engasjement. Annema og Ingeborg 

ønsker velkommen til dag to.  

Starter med tall og følelse.  

Deltager 4: spent 

Informant 3: kvalm  

Informant 1: sliten 

Informant 2: nervøs, 8 

 

Snakker om lyttenivå 3. Hvordan er stemninga i rommet? Morgenstemning, ubalanse, stillhet,  

Hva gjør stillhet med deg? Svar: jeg blir sånn jeg og. Hvorfor gjøre disse øvelsene?  

Informant 3: få folk komfortable, få alle til å snakke. 

Informant 1: Våkne litt (kursleder svarer: ja, present, være til stede) Hvordan oppstår egentlig 

en stemning? Hvem lager den? Svar: alle! Kursleder: ja, uansett om man sitter musestille eller 

om man står midt i et rom.  

 

Rep fra gårsdagen:  

Identitet. Deltager 4 stresser seg opp over musikken i naborommet, får beskjed om at det har 

vi ingen kontroll over, men det som skjer i dette rommet har vi kontroll over. (Han sliter med 

å kontrollere sinnet sitt, men ser uberørt ut nå).  

 

Snakker om verdier og identitet. Tar fram bildet som de tok som identifikasjon av seg selv. 

Repeterer hvilke ord de brukte til å beskrive bildet sitt. Bruker noen minutter på å skrive ned 

dette.  

 

De får merkelapp som de på ny skal skrive ordet sitt på og klistre på kroppen. ( dette gjorde 

de også i går)  
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Tar opp '' hjemmeoppgaven''. Hvor mange av dere gjorde noe med situasjonen? 

Deltager 8: modig. Turte å si ja i en situasjon jeg egentlig ville si nei. Jeg tok i mot hjelp. 

Hvor modig var du på en skala fra 1-10? Svar: vet ikke... drar linken til bildet, brutt en vane 

om å skape en forandring. Skapte trygghet for seg selv (sa ja takk til å bli fulgt hjem, selv om 

hun alltid går alene hjem og sier alltid nei takk). Skaper trygghet for andre 

(brannslukningsapparat), nå skapte hun trygghet for seg selv.  

 

Informant 2 blir spurt om hun kom opp i en situasjon hvor hun ble bevisst på ordet sitt og fikk 

utfordra seg selv. Rister på hodet og vil ikke svare. 

 

Å glemme er at valg, det er en utsettelse på seg selv.  

Deltager 4: Jeg spilte i hele går... kan det være smart å gjøre noe nytt for å få en forandring? 

Ja. Du ignorerte deg selv på en måte? Hmm. Ordet ditt er ansvarlig. Er du ansvarlig for ditt 

eget liv? Å bli bevisst på at det er et valg er også en del av det.  

Informant 3: måtte jobbe, bli ferdig med et prosjekt. Da tenker jeg ikke, da hører jeg bare på 

musikken. Tenker ikke på meg sjæl.  

 

Kursleder: gjennom å aktivisere seg selv skaper man valg, skaper bevissthet. Derfor denne 

runden. Når omgivelsene forandrer seg, forandrer du deg. Og vica versa.  

 

Informant 1: gjorde lekser. Jammen da hadde jeg ikke noe valg, da får jeg ikke komme hit. 

Svar: det er fortsatt et valg. Snakker om å løfte disiplinen fra lese til andre ting. 

Bevisstgjøring, bevisstgjøring, bevisstgjøring!!!!!!!! 

 

ØVELSE 1 

kommunikasjon. Hvordan holder dere en samtale i gang? Bruke deres egne verdier og andres 

som dere vet noe om i en dialog. 

Oppbrudd: En deltager får 3 min på røykepause. Ufokusert og sier hun er stressa pga 

røyksuget. Hun får tre min. Blir snakk om å misbruke eller bruke tiden. Hva tenker dere om at 

hun trenger en ekstra pause? Svar: ingenting. Svar2: vi mister tid.  

Deltager 4 skal si i fra at hun må være raskere. Bruk av tid som blir alles tid.  

Tilbake til øvelse 1: 
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demo av Ing og Annema: Rollespill, innrede leilighet-øvelse. JA, OG det jeg liker med det du 

sier. Her åpner man en dialog, mens men: ja MEN, lukker man dialogen. Fokuset blir over på 

det negativet etter men. Her er det fri dikting, kreativitet og fantasi.  

 

Går sammen to og to. Gjør øvelsen etter demo av annema og ingeborg. Informant 3 sammen 

med deltager 7.  

Informant 3: dialog. Konstruktiv dialog. Ikke bare jeg som må prate, når det er ja OG må vi 

begge prate.  

Informant 2: gikk greit, fikk stort hus med garasjeplass. Før øvelsen: jeg bruker veldig mye 

''ja men''.  

Bytter partner. Nytt tema. Drømmereisa. Samme prinsipp.  

Litt vanskelig for noen, men de fleste deltagerne ser ut til å ta denne øvelsen. Informant 1: 

mye latter. Deltager 4: tar ordet først med sin partner. Går litt mer trått med informant 3 og 

informant 2 som er partnere. Men de har en dialog hvor begge prater. 

To av deltagerne sier i fra at de sitter fast og ber om hjelp. Ingeborg setter de i gang.  

Gjennomgang fra hver gruppe. Hvordan var det for deg å kommunisere på denne måten? Bra, 

jeg gleder meg til å høre hva hun skal si istedenfor å vente på min tur. Lykseth: hvilket 

lyttenivå er dette?  

Svar: nivå 3 

Svar fra deltagere: det er deilig å bli hørt, man blir modig, glad komfortabel, dette skapes ved 

og bytte ut OG med MEN.  

Informant 1: glede, lystig,  

Hvordan hadde det vært hvis alle snakket på denne måten? Mer snakk, lystigere.  

Informant 3: det var bra. Brukte ordet komfortabel. Ja, men det er jeg uansett, jeg kan prate 

med hvem som helst. Blir møtt på den av Ingeborg: er du alltid komfortabel, (navn)?: 

Informant 3: ja, men i går var det noe annet, ikke sant. Annema: ja, det merker vi, at du er mer 

tilstede i dag, og det er bra,. Jeg regner med at mage-vondten fra starten av dagen er borte? Ja, 

men det var pga mentol tyggisen han tok som han hadde spytta ut. Tolker magesmerte og 

kvalmen (som han sa han hadde ved dagens oppstart) som et tegn på nervøsitet og usikkerhet, 

har  ikke blitt helt borte, men ganske mye mindre.  

Verdier som kom ut av å bruke denne form for kommunikasjon (deltagere svarer og annema 

skriver på flip over)  

muligheter, komfortabel, glede, moro, (LES FLIP OVER)  
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Pause i 20 min 

Kommunikasjon video youtube. Kommunikasjonssvikt. Informant 3 følger ikke med.  

Misforstått kommunikasjon. Rom for misforståelser. Fokus på tydeliggjøring i en dialog. Litt 

tung stemning i gruppa.  

 

ØVELSE 2:  

Heldigvis versus Uheldigvis.  

Litt urolighet i forhold til denne øvelsen hos noen. Jeg var med og deltok på denne. 

Hvordan var dette: det ble ingen framdrift, bare uenighet. Hva skaper uheldigvis? Man vil 

alltid møte noen slike mennesker som alltid sier uheldigvis (negativitet). Dere blir nå trent i å 

lytte på nivå 3, så det negative vil alltid ha noen positive verdier i seg. Det vil alltid finnes 

noen heldigvis i en uheldigvis.  

 

Oppbrudd  

Deltager 4 påpeker at halve gruppa sover. De med lapper med ordene ‘utholdende’ og 

‘tilstedeværende’ blir spurt hvor de er,  

Annema: Hvorfor er det ikke verdt å følge med? Hva er det som gjør at dere velger ikke  å 

være tilstede? Får deltager 6 til å sette seg i stolen foran i sirkelen. Hva ser du når du ser på 

deltagerne rundt deg?  

Deltager 6: mugg. De ser mugg ut. Og trøtte.  

Ingeborg: takk for at du uttrykte det så presis, det er akkurat det vi ser.  

 

Får en oppgave: Verdi-ordet fra i går: fyll inn 

neste gang jeg - situasjon- vil jeg være verdiord på skalatall  

( neste gang jeg har muntlig eksamen vil jeg være stø(dig) på 10 

Neste gang jeg skal snakke i forsamling vil jeg være stø(dig) på 10 

Neste gang jeg skal gjøre noe nytt vil jeg være stø(dig) på 10  

Deltakerne får beskjed om at de skal opp foran gruppa og fortelle hva de har skrevet.  

Deltager 4 spretter opp og vil være først. Får feedback på at han tok at valg og får ros for det.  

Deltagere skal lytte på nivå 3.  
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Deltager 4: Neste gang jeg sitter på pc skal jeg ta ansvar å gå bort fra den og gjøre noe annet 

f.eks rydde.  

Feedback; hva skjer med deg da, hvilke forandringer vil det gi deg? 

Deltager 4: mer tid, mer sosial, mer glede, mer energi mer tid,  

oppmuntring fra gruppa: Fornuftig, mestringsfølelse som fører til motivasjon, Liten 

bevegelse, som skaper store resultater.  

Hva kan deltager 4 si nei til?  

Gruppa: pc,  

Deltager 4: si nei til kamerater som spiller. Hva sier du ja til når du sier nei til 

spillesituasjonen?  

Deltager 4: jeg sier ja til å ta ansvar. Ingeborg: du tok et aktivt valg om å være først, ikke 

vente og utsette det til du må. Aktive versus passive valg. Snakker om  

 

Informant 3: neste gang jeg tenker for mye, vil jeg tenke mindre (simplicity) på 10.  

Kursleder: 

Hva skjer med deg da?  

Informant 3: Jeg blir glad.  

Kursleder: Hvilke muligheter åpner seg da?  

Informant 3: Sier nei til å analysere 

Kursleder: hva sier du ja til da?  

Informant 3: Mindre tanker, mindre kompliserte tanker?  

Kursleder: Er du villig til det?  

Informant 3: Nei, jeg vet ikke...  

Kursleder: Hva gjør det med dere, at (navn) står her og er ærlig? Informant 3 skaper ærlighet 

når han viser det.  

Informant 3: Ja til egne meninger og tanker, ja til å være åpen. Nei til andres meninger om 

meg. Nei til å bli overstyrt.  

 

Denne øvelsen er refleksjon via resonering. Hva gjør negativitet med deg? Hva sier du nei til? 

Hva sier du ja til ved å si nei? Hva gjør dette med deg? Hva gjør dette med omgivelsene dine?  

 

Informant 1: neste gang jeg kommer i en situasjon hvor jeg får spontane tilbud, skal jeg være 

disiplinert på 7.  
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Kursleder: hva vil være annerledes for deg da?  

Informant 1: Jeg vil få et mer ryddig liv og vil bli bedre til å holde avtaler. Da vil vennene 

mine ikke bli så sure på meg, det vil bli mindre konflikter.  

Kursleder: Når du har mindre konflikter, hva åpner seg for deg da?  

Informant 1: Mer moro. 

Kursleder: Hva har du da sagt ja til?  

Informant 1: Være mer ansvarlig.  

Kursleder: Hva annet? Ja til å ta styring på de situasjonene du kan. Hva sier du nei til?  

Informant 1: Sier nei til krangling og uenigheter.  

Kursleder: Hvordan påvirker (navn på informant 1) deg, (navn på deltager 4)?: Gjenkjenning 

skaper resonans og det skaper det samme, inspirerer andre til å gjøre det samme!  

 

Deltager 7: går fram, sier at hun ikke har lyst til å si det høyt, fordi det er veldig personlig. Må 

jeg? Lykseth: du kan velge den bort og heller velge å si noe annet. Det kan være at ved å dele 

dette kan gi den den største veksten på denne øvelsen, men det velger du selv.  

Deltager 7 :Neste gang jeg leker, spiser, koser med datteren min skal jeg være tilstedeværende 

på 10. nå skjelver jeg. Får umiddelbar respons fra  

gruppa: ekte, ærlig, ansvarlig, glede, blir rørt, tillit. 

Si nei til å bli distrahert, nei til å tenke så mye, nei til å være andre steder,  

sier ja til vekst, sier ja til tilstedeværelse.  

Informant 2: vil ikke, sier at hun ikke har skrevet noe. Vil ikke fram. Vil ikke snakke fra 

stolen sin. Ingeborg: hvilke situasjoner kan dukke opp som du må være tålmodig. Vet ikke. 

Liker ikke oppmerksomhet. Får beskjed om at de skal jobbe med det i lunchen. Vrir seg på 

stolen, sier at hun kan ikke love noe. Lykseth: du kan i alle fall se på meg mens du ikke lover 

noe. Informant 2 vrir seg halvveis rundt og er tydelig ille til mote.  

Ingeborg: Dere velger selv  

Deltager 4 får feedback på at han har naturlige lederevner. Positivt mot.(Spm jeg vil stille: 

fikk du trena på å kontrollere aggresjonen din på kurset? (nevne situasjon med at han skreiv 

for mye,ble sinna, sa i fra, ville dra men kom tilbake) Eller var ikke dette noen spesiell 

situasjon for aggresjons-kontroll?).  

Kan en ide være å snakke om at man lærer ved å presse seg selv i ukjente situasjoner? 

Komfortsone- modell?  
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Jeg snakker med deltagere i pausen:  

jeg: er du glad for at du er her? Informant 3: Ja, jeg vet at jag må være her. Jeg må jo begynne 

å prate med andre mennesker. Det går ikke å gå slik...  

Snakket om byen, Skien. Liker ikke skien, hvilket er interessant da han ved fotoøvelsen tok 

bildet av skien og beskrev det slik: jeg ER byen. Hva kan dette tyde på?  

Deltager 8 svarer: glad for at jeg er her, det er vanskelig men jeg vil jo lære. Vanskelig å prate 

om meg selv.  

Jeg: er du foreløpig glad for at du er her?  

Deltager 8: Ja, veldig.  

Oppstart: en kursleder er på kurs, så nå er det kun én kursleder. Dette merkes på gruppa. 

Umotiverte, kursleder mister gruppa litt.  

Snakker om hvilken følelse det gir å gjennomføre noe man ikke vanligvis gjør  (i forhold til å 

stå foran gruppa å prate) . Ord som kommer opp er mer glede, mer god følelse, mer mestring, 

mer motivasjon.  

Hva følger valget deres? Temaet hopper litt. Motivasjon. Måloppnåelse. Hva er det som gjør 

at du tar det valget du tar?  

Svar: gjør det de har lyst til, omgivelser, foreldre, venner, klokka, liste med elementer som er 

med på å ta et valg. Hva er hensikten bak denne listen? Bevisstgjøring av verdier bak valg? 

Dette noe uklart. Temaet bytter til konsekvenser. Har det som ligger bak valgene, får det noen 

konsekvens?  

Svar informant 1: noe negativt som kommer ut av noe du gjør 

svar informant 3:. Noe positivt som kommer ut av noe du gjør. 

 

Kursleder tar opp liten aktivitet i gruppa. Kjeder dere dere? Nei. Informant 3: vi er usikre. 

Vant til å bli retta på. Noe med hva man er vant til. Hva kan vi gjøre? Snakker om at man selv 

må skape forandring.  

Deltager 8: har vi vært så ille da??? 

Informant 3: ja, vi har det. ......  

Snakker rundt aktiviteten må stige i gruppa. Må bli større. Snakker om at denne gruppen er 

ekstra stille, i forhold til andre grupper. Hvordan kan vi bryte denne stillheten? Kursleder: kan 

jeg si stikkordet spøkelseshus til dere så skjønner dere hva jeg mener? Stemning laber. 

Kursleder henter inn gruppa litt. Løsner noe. Greier faktisk å lette stemninga.  

Jeg sitter igjen med en litt ubestemmelig følelse.  
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Informant 3 er mer aktiv i gruppa etter pause.  

Kursleder kommer tilbake. Er nå to stk. Ordlek. Deler gruppa i to 

velg en sjef på gruppa, en leder.  

Ingeborg sier et negativt ord, de skal finne et positivt synonym. De som får flest ord vinner. 

Gjøre et negativt ord om til et positivt.  

Ord dum: forslag: mangel på kunnskap, uvitende (ble godkjent). Uintelligent, lite intelligent 

(ikke godkjent)  

sur (trøtt, lei..) 

treg  

arrogant 

 

Ingeborg: hva er poenget med denne øvelsen?  

 

Avrunder dagen med tall og følelse  

Deltager 4: fornøyd 8, tar med meg fra dagen  

Informant 1: god selvfølelse, tallet er 9. ta med meg  

Deltager 6: glad 7, tar med meg Og-ikke men-øvelsen. 

Informant 2: glad 7, tar med meg ny begynnelse som starter med modig (byttet 

verdilapp/navnelapp i dag fra tålmodig til modig).  

 

 

DAG 3 ‘ 

 

Informant 2 kommer tidlig, en halvtime før tiden. Ingeborg spør om hun har tatt noen valg for 

dagen. Nei, rister på hodet.. hva er en av grunnene til at du er her? Får litt en-til-en coaching. 

Mumler: Å ha tru på seg sjæl, kanskje. Kursleder: Hm? Hva sa du, jeg hørte ikke det siste der. 

De eneste jeg hørte var å tru på seg selv!  

Informant 2: Tørre mer (vet ikke om det går) forandring. Flau, blir litt pressa. Virker ikke som 

hun vil motta. Urolig fordi Informant 1 ikke har kommet.  

Halv ti, tre av deltagerne står i trappa. Ingeborg starter opp og sier at de tar et valg om og ikke 

komme til tiden. Snakker om hva det gjør med gruppa at ikke alle dukker opp til tiden.  

Informant 3: småirritert, rastløs, lei av å vente, oppgitt, småirritert, smålei.  
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-Dette handler om impact .  

Deltager 4 har ikke dukket opp.  

Hva betyr impact for deg?  

Påvirkning. Hvor bevisst er du på din egen påvirkning?  

 

Tall og følelse.  

 

Hvorfor er dere her? repetisjon 

Informant 2 tar ordet først: vil ha forandring!  

Deltager 7: forandre noe i livet i mitt 

Informant 1:  

Deltager 6: finne ut hva jeg vil  

 

Anerkjenne. Hva er det? Ros. Få tilbakemelding på noe du har gjort.  

Hvor flinke er vi til å anerkjenne? Informant 1: ikke så veldig.  

Hva er vi flinke til? Å gi kritikk.  

Hvor flinke er vi til å anerkjenne oss selv?  

Informant 3: gjør ikke det.  

Ingeborg: konkret eksempel på annerkjennelse. Skryt, komplimenter, tar opp at applaus er 

annerkjennelse. Hvem klapper dere for?  

Informant 2: for andre.  

Hvem klapper for dere? 

Informant 1: andre 

I hvilke situasjon får du applaus?  

Informant 1:Når jeg står på scenene.  

Når klapper dere for dere selv? Svar: aldri. Ingeborg: de neste 7 dagene har dere muligheten 

til å få mye annerkjennelse.  

Noen som vil kommentere forandringer dere har sett på disse to dagene dere har vært her?  

Deltager 6: tvangsflytta på stoler.  

Tenk på de andre. Hva registrerer dere, på lyttenivå 3.  

Deltager 7: jeg syns AE har åpna seg mer. Ing: ja, og det fortjener en applaus. ( tar opp at 

applaus er APPLAUS, ikke lav lyd). Tydeliggjøring!!!!!!!!!!! Ing takker informant 2 for at 

hun er tydelig.  
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Hva betyr ordet antagelse for dere? At man tror noe. Sier man det til folk? Sjelden. Hvor 

nyttig kan det være å si det vi trur?  

Informant 1: jeg sier det som regel. Ja, du er nok ikke så redd for det. Ing: hva gjør det med 

omgivelsene dine?  

 

ØVELSE 1 og 2 (2 øvelser i 1, antakelser og impact): 

 

Vi skal lær å bruke ordet anta. Vi antar ting hele tiden. Vi vet ikke noe om situasjonen, vi vet 

ikke om det er sant eller ikke.  

- få mindre misforståelser mer tydelighet.  

To og to:  

jeg antar at du: ..... poeng: hvordan får dette deg til å føle, at andre går rundt med en masse 

antakelser? Antar i ett minutt hver. Bytter så partner.  

Opplever engasjement rundt denne øvelsen hos deltagerne. Alle skal anta om alle, så deltagere 

bytter parter etter to minutter.  

 

Debrief:  

Informant 2: skremmende og gøy 

Informant 1: lært mye om meg selv, folk oppfatter meg annerledes enn jeg trodde. Må være 

mer tydelig. Ting ble antatt om meg som ikke stemmer.  

Var det noen overraskelser? Blir du nysgjerrig på hvorfor de har de antakelsene de andre har?  

Deltager 5: det var mye koselig som kom fram. Hva gjør det med deg? Vet ikke. Blir du glad, 

eller overraska, eller? Blir vel glad! 

 

Informant 3: Sier at han ikke fikk det til, at det var awkward. Får feedback av at han hadde 

gode antakelser.  

Hvordan var det for deg å høre antakelser, var det noe positivt?  

Informant 3: alt for mye. Fikk høre så mye positivt. Jeg bare wow, det var rart. Når jeg hører 

noe om meg selv er det alltid negativt. Jeg dømmer meg sjæl for mye. Får annerkjennelse for 

at han er ærlig og modig. Han forteller  
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Deltager 8: fortrengte det folk sa. Ville ikke si noe feil, ville ikke høre positive ting om meg 

selv. Det blei litt overdose. Får tilbakemelding på at overdose er en god ting når det er 

overdose av positive ting. Hun får takk for ærlighet og viktige ord.  

 

tydelig at informant 2 og informant 1 har fått god kontakt. 

Deltager 4 ringer og sier at han har forsovet seg. Får egentlig ikke komme tilbake i kurset, 

men fordi informant 3 uttrykte at det ble altfor rart å være alene med bare jenter, får han 

komme tilbake for å skape balanse. Dette blir tatt opp foran gruppa når deltager 4 kommer,  

og understreket at det er pga informant 3 han får komme tilbake , og ikke pga han kom for 

sent. Grunnen til for sent-kommingen er likegyldig, hva det er  ikke  

 

Etter 15 min pause:  

Hvilken effekt har det på deg?  

 

Ing: jeg antar at du har et stort talent innen musikk?  

Informant 3: hvilken effekt har det på deg?  

Ing: jeg blir veldig nysgjerrig.  

Ingeborg: nin impact da (navn på informant 3)., er at du skaper nysgjerrighet.  

 

De går nå sammen to og to igjen og tar opp de samme antagelsene som i sta, men i tillegg til 

det stiller de nå spm: hvilken effekt har det på deg?  

Informant 1: jeg antar at du er fra Trondheim. 

Informant 2: hvilken effekt har det på deg? 

Informant 1: jeg blir nysgjerrig på hvorfor du har flytta så langt. 

Informant 2 noterer i arket sitt at hun har impacten nysgjerrig, hun skaper nysgjerrighet.  

Det du skaper er ditt!  

De sirkulerer så de får minst tre verdier (''impacter'') å skrive på arket sitt.  

Alle setter seg så og leser opp sin impact.  

Veldig vanskelig for informant 2. leser opp etter oppmuntring og ''press'' fra både gruppa og 

kursledere. Reiser seg og sier sine ‘impacter’, og: ‘nå går jeg’! Tydelig ille til mote, samtidig 

som hun virker letta for at hun turte å lese ordene sine ( husk samtale med begge to etter 

denne øvelsen) 
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Lunchpause i 50 min 

 

Starter opp med en energizer.''lage pizza. Mye offing og oing, '' jeg gruer meg'' høres fra flere 

av deltagerne. Energizeren er vellykket, mye latter og stemning er god før de setter seg 

 

Deltakerne starter med igjen å si sine ord. Gruppa velger ett ord de vil se mer av hos personen 

som leser. Det ordet gruppa velger skal personen skape mer av.  

Informant 3: positivitet 

Informant 1: åpenhet.  

Deltager 5: positivitet 

Informant 2: (leser med engang): trygghet 

Deltager 4: nysgjerrighet 

 

 

Neste trinn:  

 

Nå som jeg vet at jeg skaper vil jeg neste gang jeg _______ 

bruke det bevisst. Deltagerne får noen minutter på dette.  

 

Utfall: bevisstgjøring rundt sin egen impact. Forståelse for sin egen impact og kunne bruke 

det bevisst for å skape forandring og realisere drømmer.  

 

Ing: du er her og ønsker en forandring, det handler om å være litt ærlig og modig å se på noe i 

hverdagen/livet som er utfordrende.  

Deltagere får beskjed om at alle skal kjapt opp foran gruppa og dele sin historie (nå som jeg 

vet at..) . Deltager skal studeres av gruppa, se etter verdier. Handler om å lytte på nivå 3. 

Informant 1: det er vanskelig!!!! 

Annema: du må slutte å si at det er vanskelig, okey, du må slutte med det.  

Informant 1: sorry for at jeg er ærlig, da.. 

Kursledere: det handler ikke om det (samtalen fortsetter ) 

 

Deltager 4 først oppe:  
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Nå som jeg vet at jeg skaper nysgjerrighet, vil jeg neste gang jeg møter nye mennesker vil jeg 

bruke det bevisst.  

Informant 1: verdi: du skaper troverdighet, selvsikkerhet og trygghet. Ingeborg: flott, skriv d 

ned (navn på deltaker 4) 

Informant 1: nå som jeg vet at jeg skaper åpenhet, vil jeg neste gang jeg ikke forstår noe 

bruke det bevisst.  deltager 6: verdi: ( navn på informant 1) viser ydmykhet, sjenert, 

forståelse 

Informant 3: nå som jeg vet at jeg skaper positivitet vil jeg neste gang jeg snakker med noen 

vil jeg bruke det helt bevisst. Verdi fra gruppa: mot, modig, utålmodig, åpen, inkluderende, 

positiv  

Deltager 6: nå som jeg vet jeg skaper nysgjerrighet vil jeg neste gang jeg er i en situasjon der 

jeg kan spørre om en jobb bruke det bevisst.  Verdi: selvrespekt. Ærlig. Solid 

Deltager 7: nå som jeg vet at jeg skaper inspirasjon vil jeg neste gang jeg møter nye 

mennesker bruke det bevisst.  Verdi: ro, skjønnhet, troverdighet, positiv, god holdning,  

Deltaker 8: nå som jeg vet at jeg skaper motivasjon vil jeg neste gang jeg sliter med å orke 

noe, bruke det bevisst. Verdi: modighet, styrke, ærlighet, åpenhet, trygghet, integritet,  

Informant 2: nå som jeg vet at jeg skaper trygghet vil jeg neste gang jeg blir nervøs og redd 

for at andre skal le, og trekker meg ut av en gruppe, vil jeg bruke det bruke det bevisst.  

verdi: respekt, modig, ærlig, trygghet, får ekstra kred for at hun tar en situasjon som er 

vanskelig for henne og gjør noe med den her og nå.  

Deltaker 5: positivitet, vil jeg neste gang jeg er i en diskusjon bruke det bevisst.  Ærlig, 

diplomatisk, trygg,  

 

Debrief: å si og gjøre ting som er personlig foran andre er en måte å kommunisere på og bli 

tydelig på, som sier noe om identiteten deres. Hvordan var det for dere?  

Deltaker 4: bra, ubehagelig, ikke så skummelt som jeg trodde, ubehagelig, bra følelse, frister 

til gjentakelse (hel),  

Deltaker 7: jeg hater egentlig å stå foran sånn og prate, men her var det helt greit. God følelse 

nå.  

Informant 3: mindre nervøs, mer komfortabel.  

 

Informant 1 kommer inn etter pause og har grått. Jeg sier at jeg skjønner at det er tungt og 

jobbe med seg selv. Sier at der er tøft at kom inn igjen, hun sier at hun ikke vil være her nå. 
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Jeg foreslår at hun prater med kursleder, men hun orker ikke sier hun. Veldig tungsindig. 

Mørk.  

 

Film om ordets betydning.  

 

ØVELSE 3  

Plastelina-øvelse. Bygg, form livet ditt. Symbol på hvordan du har det for tiden. Sitter på 

hvert sitt bord, alle sitter med ryggen vent mot hverandre. Kursleder setter på musikk. 

Informant 2 og informant 3 og deltaker 6 kommer ikke i gang, stirrer helt blanke. Resten har 

startet å kna og forme. Kursledere sirkulerer rundt og hjelper de som står fast ved å stille 

spørsmål om tanker de har i hodet her og nå, eller en følelse de kjenner på nå.  

Bruker 20-25 min på denne, lang konsentrasjon.  

Alle går opp til f 

 

utbytte/hensikt: uttrykke følelser. Liten og enkel påvirker mye. Setter i gang mange tanker  

 

nivå 3, hva er det i rommet her nå? Hva registrerer du fra nivå 3? tankefullt. Sorg.  

 

 

 

DAG 4 

 

Deltager 4 starter med å si at han er veldig sliten.  

Tall og følelse 

Repetisjon fra gårsdagen 

 

Informant 2 vil ikke svare. Blir pusha og løper ut av rommet. Jeg får et nikk fra kursledere om 

jeg kan gå etter. Sier hun fikk en tung start, ble mint på ''bildene'' ( plastelinafigurene) . Jeg 

spør om hun vil prate med kursleder selv og fortelle om hvorfor hun løp ut. Det vil hun ikke, 

hun vil at jeg skal si det. ( hun har vært på åstedet hvor stebroren ble påkjørt og døde for 5 

dager siden. Sammenheng med plastelina, hvor det står ‘’famile’’ og bilde av en person i sort 

plastelina som ligger nede. Jeg antar at dette er broren, men da hun fortalte om bildet i går sa 

hun at det var moren) Jeg sier at når kursledere vet grunnen til reaksjonen hennes, kan de også 
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vite hvorfor og lettere vite hvordan de kan hjelpe hun. Dette har også vært et generelt tema i 

kurset, dette med tydelighet i kommunikasjon. Vi prater i 10 min tid, og hun vil inn i rommet 

igjen. Ingeborg lar vær å ta opp tråden på hvorfor hun valgte å forlate rommet. Jeg forteller i 

pausen hva som skjedde. Hun får beskjed om at hun og informant 1 skal jobbe sammen i hele 

dag, ser ut som informant 2 blir litt lettet for dette.  

( egne refleksjoner: det at hun velger å forlate rommet i denne situasjonen, hva forteller det 

om henne? Det at hun valgte å komme tilbake i rommet, hva forteller det? Hun fortalte at hun 

startet å røyke da hun startet på dette kurset, ''hun slapp å tenke på ting'' når hun røyka. Vil 

hun imponere? Sier dette noe om egentlig alder?)  

 

 

 

 

 

ØVELSE 1:  

 

Deles i grupper: 

Gruppe 1:Informant 3, deltaker 4, deltaker 6. 

Gruppe 2: Deltaker 5, deltaker 7 og deltaker 8 

Gruppe 3: Informant 1 og informant 2.  

Skal snakke sammen og skrive drømmene sine i stikkord. Kursledere går rundt i de ulike 

gruppene.  

Deltaker 5 og 8 blir fort ferdig, mens informant 1 og 2 sliter mer. Syns dette er vanskelig.  

Poeng: skal bli litt kjent med seg selv via drømmene sine. Handler også om tydelighet i 

kommunikasjon.  

Informant 3 må ut av rommet, har smerter. Vil ringe  

 

 

Temaer som er opptatt av i samfunnet:  

 

 utested for 18-åringer 

 rus 

 mobbing 
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 bedre fritidstilbud 

 mindre diskriminering 

 vold  

 bedre trafikklys/bedre veier 

 aksept 

 flere jobber  

 arbeidsliv 

 sult 

 krig 

 sykdom 

 klimaendring 

 

Ingeborg viser bilder. Deltagerne skal si umiddelbar følelse. Glede, ro, sinne, aggresjon, 

blomst, disiplin, sommer. Visuell kommunikasjon. Hvilke bilder skaper mest uttrykk, mest 

fantasi?  

Sterkt uttrykk, realistiske bilder, bilder som viser følelser, vinterbilder.  

 

 

 

 

 

 

 

ØVELSE 2 

 

Photospeak.  

De jobber i par grupper og skriver en historie ned. Som en fortelling. Den som skriver skal 

ikke automatisk lage historien, de skal lage den SAMMEN. Innledning- .hovedstory-skifte-

avslutning.  

 

Utbytte: Samarbeid- ansvar for felles samdrift. 

Kan virke som denne oppgaven med løs struktur skaper demotivasjon hos informant 1 og 2 . 

Hva kan dette tyde på?  
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Jeg spør underveis om de tar oppgaven på alvor, hvorpå informant 1 sier nei, egentlig ikke. 

Jeg spør hvorfor: kjedelig, gjør dette på skolen hele tiden. Begge kursledere har pratet med 

dem, de har fått beskjed om at dette er et valg de velger å ta. De gjennomfører oppgaven, 

utbyttet de får kan dog virke lite. Denne oppgaven avrundes når alle er tilbake i rommet kl 

14.45  

 

Deltaker 7 sier plutselig ut av det blå: jeg satt og så på tv i går, også tenkte jeg over disse 

dagene her. Også kjente jeg at det har skjedd noe, jeg vet ikke hva og jeg vet ikke hvorfor. 

Men tror kanskje at det er fordi jeg er her…  

 

Hun får år anerkjennelse og takk for at hun deler., og  

 

Hvordan var det å jobbe i team? 

Deltaker 4: bra. Hvordan var det å ha (navn på deltaker 4) som leder? Bra, han tok ansvar.  

 

DAG 5 fokus  

 

Informant 1 og 2 kommer sammen klokka 9. vi snakker om hvor fort uka har gått, og at det er 

en uke igjen. Informant 1 sier: jeg skulle ønske vi kunne ha det her to uker til!!  

 

Tall og følelse:  

Informant 2 vrir seg ikke rundt i stolen i dag, forteller hvilken følelse hun er og hvor hun vil 

være. Spent 7, glad 10.  

Deltager 4: lei meg 10, og kommer til å være lei meg i hele dag. Ingeborg: vil du fortelle om 

det?  Deltaker 4: Ja, en god venn av meg tok selvmord i natt. Ingeborg sier at hun er veldig 

glad for at han valgte å komme, for å være her gir han mer styrke til å takle det som har 

skjedd enn å sitte hjemme alene og tenke. Får oppfølging i pausen.  

 

Repetisjon fra gårsdagen, om tydelig kommunikasjon. Høyere impact ved å løfte verdien sin 

høyere. Hold verdien høyt.  

Ingeborg tar fram babushcka.. Hva er forskjellen på den innerste versus de ytterste? Fin 

øvelse, (UTDYP DENNE) 

Informant 2: den midterste 
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Informant 1: den største hele tida.  

Deltaker 5: den nest største,  

Deltaker 8: den 3. 

Informant 3: den innerste med kammerater, hopper litt mellom  

 

Ser fokusvideo på youtube. Velg deg en ting og tell hvor mange ganger den vises.  

 

 

ØVELSE 1:  

 

5 stk. Bevegelse, matte, barnerim, fortelling.  

Pausa 15 min.  

Oppstart etter pausen. Ingeborg forteller at deltaker 4 har valgt å fortsette å være her, og at 

han ikke mister plassen sin om han vil dra hjem. Men han vil være her. Dette forteller at 

kurset er viktig for han, og at han tar dette på alvor.  

 

Gruppene henger opp bildene sine. Gruppevis går de rundt og ser på hverandres bildeserie. 

Greier de å lese fortellingen rundt bildet? Dette handler om tydelighet i kommunikasjon, og 

hvordan man uttrykker historien sin. Greier de å lage en historie rundt hverandres bildeserie? 

Samarbeid, forsterket fantasi og kreativitet.  

 

Hvor tydelig er bildehistoriene? Gir det rom for diktning, tolkning og antakelser?  

Hver av seriene kommuniserer noe overordna. Et tema. Hva skaper de ulike? Hvordan velger 

du å uttrykke deg selv og din egen historie?  

Impacten bildefortellingen til gruppe 1: Interesse, forståelse, tristhet. Dette skapte gruppa i 

fellesskap.  

Gruppe 2: Tristhet, nysgjerrighet, kunstnersikt. Komplisert. 

Gruppe 3: Nysgjerrighet og humor,  

 

(Deltaker 4 drar hjem klokka halv tolv, skal på seremoni halv to)  

 

Deltagerne får beskjed om å gjøre om på historien ved å flytte på bildene, eller fjerne noen. 

Informant 2 tar initiativet  og leser opp sin nye historie. De skreiv raskt. 



142 

 

 

Deltakerne blir spurt om hvordan var det å gjøre øvelsen?  

Deltaker 7: Morsom, samarbeida bra. 

Informant 1: i går var det kjedelig. Gjort det før, prøva å utfordre meg sjøl ved å gjøre noe litt 

annet. Men i dag har det vært veldig interessant.  

 

Lunchpause  

 

Kursledere går på individuelle gruppeevalueringer i forhold til bildefortelling. Presentasjon 

Impacten de ulike fortellingene gir, speiles i kommunikasjonen og identiteten til deltagerne.  

 

De skal nå hver for skåre fra 1-5 på kriteriene tydelighet og fantasi. Gruppe 3 kommer på 2. 

plass.  

Informant 2 har klappa litt sammen, Ingeborg tar henne ut til samtale før neste øvelse. Hun 

kommer inn igjen, og jeg får beskjed om å bli med henne ut. Jeg blir med og hun forteller at 

hun ikke ville være i rommet når Ingeborg skulle fortelle gruppa hvorfor hun klappa sammen. 

Jeg sa at det var bra at kurlseder fikk lov til å dele det med gruppa, og at det da blir lettere for 

de andre å forstå at hun noen ganger ''detter litt ut''. Hun sier at det går helt fint, og at det er 

greit men at hun bare ikke ville være i rommet når det ble fortalt 

 

ØVELSE 2:  

Bygge '' identitetsblomst''. Informant 1 og 2  sier de ikke forstår poenget, men etter en ekstra 

gjennomgang setter de i gang.  

Deltagerne går rundt og kikker på hverandres blomster. Ingeborg forteller litt rundt hver 

blomst.  

 

DAG 6  

Fire deltagere kommer ikke til tiden. Informant 1, 2 og 3 og deltaker 6 er her før tiden. 

Deltaker 5 og 8 gitt beskjed om at de er forsinka. Deltaker 8 kommer ti på ti. deltaker 7 gir 

beskjed om at hun har dattera i dag, og at dattera er syk. Hun kan derfor ikke komme i dag 

eller i morgen. Hun kan derfor ikke bli med videre på kurset, da det blir for sent å hoppe inn 

på kurset igjen på onsdag. Starter opp klokka 10.00, deltaker 5 er ennå ikke kommet. 
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Tall og følelse.  

Ingeborg spør om de har tenkt på verdien sin i helga. Informant 1 og deltaker 8 snakker om at 

de ‘konsa’ på og ikke drikke. Ingeborg: det vi hører er at dere har tatt noe på alvor.  

Informant 3: jeg skulle ta med å være positiv. Tror jeg greide det.  

Annema: det vi hører er at dere har forplikta dere til noe. Gratulerer, det har alt å si for det vi 

holder på med her, ift Kommunikasjon og tydelighet. Dette er aktiv deltagelse, utenfor dette 

rommet. Ingeborg: Hva er forskjell på passiv og aktiv deltagelse? Snakker om forpliktelse.  

Hvor aktive var dere i deres deltagelse forrige uke.  

Deltaker 6: 5 

Informant 2: begynte på 1, jeg var ikke deltagende. Så ble det 2. Hun tenker lenge, får tenke 

litt. 

Informant 1: 4-5.  

Informant 3: 6  

Deltaker 8: 6 

Informant 2 igjen: 3.  

 

Ingeborg: hvor langt er dere villig til å strekke dere på en skala fra 1-10 på aktiv deltagelse de 

neste dagene for å se på forandringen dere ønsker?  

Deltaker 8: 9,  

Informant 3:10 

Informant 1:10,  

Informant 2: 9,  

Deltaker 6: 9.  

Informant 2 tar raskt ordet i dag, og når hun nå får spm om hvorfor hun var spent svarer hun: 

jeg er spent på hva vi skal gjøre. Annema: hva tror du vi skal gjøre da? Informant 2: sikkert 

flere øvelser. Annema: mm, riktig.  

 

(Deltaker 5 kommer 10.15) 

 

Når du er på (9 /10), hva får vi se mer av?  

Informant 1: jeg må være mer åpen og mer meg selv.  

Informant 3: åpen og engasjert.  



144 

 

Deltaker 8: si mer av mine meninger. Prøve og ikke være så flau. Får feedback både av 

kurseldere og av informant 1,at de gleder seg til det.  

 

Hvordan kan det bli når informant 3 er åpen, informant 1 er åpen og ærlig, deltaker 6 ler etc, 

hvordan tror dere det kan bli her i rommet da? Svar deltaker 6: full fest!!  

 

Får lapper og skal skrive på impacten, det vi får se, når de er aktiv deltagende på 10 eller 9. 

det de skaper når de er aktiv deltagende på 9 eller 10.  

Deltaker 5 forteller plutselig en historie om at foreldra hennes tissa i vasken da de var unge, 

og lurte på om kursleder også gjorde det. Skaper latter i gruppa, fint eksempel på at hun har 

en naturlig evne til å spre glede når hun bruker humoren sin og er åpen. 

 

Opp foran gruppa og si: Jeg skal vær aktiv deltagende på (tallet sitt), og skal skape...eller jeg 

skal være....  

 

Dette fungerer veldig bra, alle går opp og får feedback ( Jeg føler stemninga er annerledes, på 

lyttenivå 3 er det ærlighet i gruppa ) .  

 

ØVELSE 1 BEGRAVE VÅPEN 

 

Hvilke våpen er det dere bruker for å skjule hvem du er? Når jeg føler meg utilpass fleiper jeg 

det bort, setter opp pokerfjes og trekker meg tilbake, eller viser aggresjon og skal presse 

gjennom meningene mine. Eksempler på våpen., Blir satt sammen to og to for å stille 

hverandre spørsmål om når den andre setter opp/ bruker sitt våpen. Ingeborg sirkulerer rundt 

om i gruppene.  

 

De drar så ut i bakgården og skal brenne sine egne våpen som de har skrevet ned på papir.  

Informant 1: hissig og frekk 

Informant 3: tullete og stille 

Informant 2: ikke være så stille, sjenert, ikke tørre å se folk inn i øynene og ikke trekke meg 

tilbake.  

Deltaker 6: slutte å fleipe bort vanskelige ting og slutte å stenge følelser inne.  

Deltaker 8: slutte å si ‘jeg vet ikke’, Konfliktsky, stikke fra konflikter.  
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Deltaker 5: slutte å bruke humor som våpen og slutte å være så sjenert.  

 

Pause i 15 min.  

 

Oppstart: Energizer: « dansemooves''.  

Hvordan var det å gjøre våpenøvelsen?  

Skummelt, lett, motiverende, mista en del av meg selv. Var det en del du var villig til å gi 

slipp på?  

Deltaker 8:Vet ikke. Ingeborg: var ikke '' jeg vet ikke'' et av dine våpen? ...  

 

Tankefeller 

 

Hva er det som står i veien for deg selv? 

Vilje, andre som drar deg ned,  

 

Vet dere hva en tanke er? Informant 1: hjernen som snakker.  

 

Hvilke(n) følelser vekker (fotballkamp, sjokolade..) i deg? Vi har forskjellige følelser på en 

og samme tanke.  

 

Tankefeller.  

Alt eller ingenting ( sort/hvitt) 

Offertenkning( det er andre sin skyld at jeg ikke har det bra) 

mentalt filter ( slipper kun inn det negative) 

tankeleser ( vet hva andre tenker)  

katastrofetenkning ( det går veldig dårlig, verden går under)  

overgeneralisering (det blir alltid sånn)  

nedvurdering av positive 

Burde/skulle/må: strenge indre regler.  

 

Pause 45 min.  
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Hvilke av disse tankefellene kjenner du igjen?  

Deltaker 6: Bytte ut burde/skulle/ må, med VIL. Jeg vil jobbe, jeg vil gjør meg.  

Deltaker 8: Alt eller ingenting. Endrer til: jeg vil være fornøyd med det jeg har gjort.  

Informant 1: overgeneralisering: hva skal du erstatte det med? Det blir alltid sånn. Når jeg 

krangler med fostermoren min. En annen situasjon der hvor du har større kontroll.  

Informant 1: jeg har ikke kontroll på livet mitt.  

Ing og anne : jo, du har det. Stå opp for meg selv. Hvordan kan du knytte det til aksept? (er en 

av informant 1 sine verdier hun har på lappen).  

Informant 3: Overgeneralisering. Jeg vil bli mer positiv. Erstatte negative tanker med positive. 

Situasjon: alt. Jeg liker ikke å være i den situasjonen jeg er i. Jeg syns alt er kjedelig. Erstatte 

tomhet. Ing: dette er en prosess for å komme dit.  

 

Informant 2: overgeneralisering: Hva kan du tenke istedenfor å tenke: det blir alltid sånn.  

Få mer ut av det. Hvordan formulerer du en setning med det? Jeg kan, og vil, gjøre noe med 

det.  

 

Deltaker 5: Burde skulle må. Erstatter med : neste gang jeg får muligheten vil/kan jeg..  

Trekant, logiske nivåer.  

 

intro, LOGISKE NIVÅER  deltaker 5 som eksempel.  

Deltagerne fyller inn egen info i trekanten.  

 

Deltagerne er fokusert, jobber lenge med oppgaven. 

 Verktøy på å bli konkrete i det dere ønsker dere. 

 

 

 

DAG 7:  

 

Informant 2 er før tiden. Snakker litt med henne, jeg spør om hun er spent på dagen. Ja., jeg er 

veldig spent, lurer på hva vi skal gjøre. Jeg gleder meg lissom, og det er litt rart. Rart å glede 

seg, sånn.  
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Jeg: det er vel egentlig ikke så rart, er det vel? Det er jo noe bra, og det er det jeg tror du 

merker. Derfor gleder du deg. Informant 2: jammen tenk om det ikke er noe bra, da?!  

Jeg: merker du ikke at det er bra da? Jeg merker på deg at det er bra! Merker ikke du det?  

Informant 2: joooo (smiler). 

Jeg: jeg tror det intervjuet vi skal ha etter kurset blir ganske annerledes enn det vi hadde før, 

tror du ikke? 

Informant 2: hehe. Jo, det blir kanskje det.  

 

Deltaker 4 har ringt Ingeborg flere ganger fra klokka 7 i dag morges, veldig lei seg for at han 

mista plassen sin. Lei seg og forteller at han har det vanskelig. Får ikke henta inn de dagene 

han har mistet, derfor kan han ikke komme tilbake på kurset.  

 

Oppstart. 

Tall og følelse. 

(min: Forventningsfull 10 ) 

 

Repetisjon fra i går. Hva gav logiske tankenivåer (trekant med omgivelser aktivitet, 

egenskaper, verdier og identitet) deg?  

 

Informant 3 snakker mye om hvordan positive tanker faktisk endrer hvordan du føler deg. At 

det hjelper å si til seg selv at det går bra, det går bra, at han alltid tenker at han er dårligere 

enn alle andre og at han alltid tenker negativt. Men at det har bedra seg litt. Fordi det hjelper 

faktisk.  

 

Mine tanker ved oppstart: Lyttenivå 3 : positivitet, optimisme, forandring, endring, vekst ( om 

ikke elefantvekst, så heller ikke en myggvekst. Mer en hund. En labradorvekst :) ) .  

Fortsetter med logiske nivåer. Få system/ oversikt over hvordan man kan nå det man vil., 

konkret. Tydelighet.  

 

De setter igang med logiske nivåer igjen. De deler seg, og annema starter med informant 2 og 

deltaker 6, og Ingeborg med informant 1 og 3 . Informant 2 gjør sin trekant mer detaljert i 

samarbeid med annema.  

Deltaker 6 virker lost og får heller ingen hjelp. Annema sitter med 3 stk,  
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ing sitter med informant 3.. Høres ut som en progressiv samtale. 

Deltaker 8: blir pusha på sine logiske nivåer. Blir enige om at hun skal gjennomføre noe i 

forhold til kontakter før klokka 15.00 i dag. Hun blir tydelig stressa av dette, men går med på 

det (egenrefleksjon: sykt bra om hun gjennomfører det. Veldig redd for å bli avvist).  

 

Pause fra 10.30-10.45  

 

Ved oppstart jobber de videre med sin. Informantene og deltaker 5 og 8  er ferdige,  deltaker 6 

vil ikke. Har fått beskjed om å finne en spesifikk jobb som de kan jobbe videre ut i fra. Sitter i 

sofaen og spiser og drikker, virker totalt uinteressert. Ingeborg setter seg med henne når 

informant 1 er ferdig med sin.  

 

Pause 10 min. deltaker 4 dukker opp i pausen.  

Deltaker 4: jeg ville bare komme innom å hilse på. Han er publikum nå som deltakerne en og 

en skal opp og presentere seg selv og ''manuset sitt''.  

Informant 3: Mitt mål .. for å komme dit skal jeg ... jeg trenger ... når jeg er i mål vil jeg 

kjenne meg..  

M holder en veldig ryddig presentasjon, sikker på seg selv. Ville ikke ha manuset sitt foran 

seg på papir, ville huske alt. Han viser så en musikksnutt han har produsert (Den er fin, jeg 

må si, jeg ble overrasket over hvor bra den var  )  

 

Min vurdering av presentasjonene:  

Deltaker 5: bra. Selvsikker.  

Deltaker 8: klokkeren 

Informant 2: selvsikker, snakker høyt. Henger seg opp i den ene feilen ho leste.  

Informant 1: trygg og  

 

Pause 45 min.  

Oppstart klokka 12.45. 

Hvilke(n) personer ville du ha presentert deg selv for i forhold til det du vil oppnå/drømmer 

om? ( jf logiske nivåer og trekanten)  
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Informant 2: Veiledere, begge to. Samt en fra skolen hun skal søke på. . Får tilbakemelding på 

at hun var klar og konkret.  

Deltaker 6: nevner en mann, fornavn og etternavn. Han jobber i tønsberg (- hun er veldig 

konkret).  

Informant 3:  

Informant 1: lærere som lærer bort psykologi. Ingeborg: hva med noen fra barnevernet?  

 

Fra ca 13.30 starter de på manus til ''bildecv''. 

Alle går opp leser sitt manus før avrunding.  

Tall og følelsedeltaker 5 og 6 sitter i ''lederstolene'' og runder av dagen.  

 

DAG 8  

 

oppstart: tall og følelse. Ma: spent 7. M: spent 7, AE: gleder meg til dagen, 8. J: vil være 

konsert på 8.  

Repetisjon om logiske nivåer fra gårsdagen. Snakker om visuell cv de skal lage i dag.  

Deles opp i grupper på to og to. Trener på å lese manuset sitt for hverandre. Så går de opp en 

og en. Alle som skal høre på sitter med ryggen til, og en gang når vi sitter riktig vei. 

Informant 2 gruer veldig, men går til slutt opp og gjennomfører en høytopplesning når vi sitter 

med ryggen til. Dette krever mye av henne, så hun slipper å lese når vi sitter med ansiktene 

mot henne.  

To og to igjen. Planlegger bilder som de senere i dag skal ta til sin visuelle cv.  

Informant 1 fleiper bort veldig mye av alvoret i dag.  

En del av dette er øvelse i samarbeid. Dette ser ut til å gå fint, litt tregt i starten men kommer i 

gang med litt hjelp fra kursledere. Fra klokka 11.45-14.00 skal de ta bilder. En og en går med 

Ingeborg og tar stemmeopptak som skal brukes i den visuelle cv.  

 

 

 

DAG 9  



150 

 

Jeg starta med optimistisk på 10, men undrer meg litt etter å ha hørt runda på deltakerne, 

hvorav informant 3 sier at han bare sier noe for han bryr seg ikke. Sier at han tydeligvis ikke 

har forstått greia. Dette er rart, for han har tidligere vist at han har forstått. SÅ da min følelse 

er overraske på 7.  

god stemning i gruppa, alle kommer til tiden. Snakker litt om bildene de tok i går.  

 

 

ØVELSE 1: 

Flipover på ryggen. Alle skal skrive en annerkjennelse og noe de vil se mer av på ryggen til 

hverandre. Hver og en presenterer sin flipover og det de har fått. ---> Selvfølelse og mestring.  

Deltaker 6: Overskrift: åpen og mer latter 

Informant 2: skal lese sin, litt usikker. Får '' oversikten ''mer åpen''. Og modig 

Informant 3: virker som han liker oppgaven :) virker fornøyd med ordene sine, han som hata ( 

hans ord) å høre positive ting om seg selv. Overskrift: ta mer sjanser 

Deltaker 8: overskrift : søt og sjarmenerede. Oppfordring: Se verden. 

Deltaker 5: Mer utadvendt 

Informant 1: jeg må være mer ærlig og vise mer av meg selv. 

 

De legger arket sitt foran seg på gulvet og får tenketid på det ordet som er viktigst for dem. 

Det ordet stryker de under og snakker litt rundt. Deltaker 5: Jeg vil være mer meg sjøl. 

Fordelen med å slippe å justere seg sjøl hele tida. Dette kan igjen gi deg mer ro. Du er modig 

og ærlig der du sitter.  

Kursleder til informant 3: når du tar mer sjanser og er mer spontan, hva blir annerledes da? 

Informant 3: Jeg må være mer frampå, fordi jeg bryr meg nesten ikke.  

Kursleder: Hva er et eksempel på hvordan du kan gjøre det?  

Informant 3:Det er awkward å bare : hallaaa, ogsånn, skikkelig awkward.  

Kursleder: Er det verdt det, er det verdt å betale med litt awkwerdness?  

Informant 3: Ja, det er jo det, det er jo derfor jeg er her, det er det jeg trenger.  

Kursleder: Hva kan det gi deg? Et bra liv. Denne dialogen ( om er lengre enn det jeg har 

skrevet) viser at informant 3 reflekterer på en helt annen måte enn ved kursstart.  

Deltaker 6: åpen.  

Kursleder: hva blir annerledes for deg da?  

Deltaker 6: Jeg viser følelser.--> Jeg stenger inne følelser når jeg er lei meg.. 
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Deltaker 8: . du kan. Hva legger du i det i dag? Ingenting. Nei, så da er det mye å gå på. Lang 

dialog. Jeg kan akseptere mine kvaliteter.  

Informant 1: jeg skal vise meg sjøl litt mer og ta sjanser. 

kursleder: Hvordan henger de sammen?  

Informant 1: begge veier. Hvis jeg tar mer sjanser klarer jeg å vise personligheten min 

tydeligere.  

Kursleder: hvordan vekker du hun, åssen får du fram hun som tør å ta de sjansene? Hvis du 

skal tenke på en sjanse du kan ta i nær framtid som kan vise mer av din personlighet? 

Informant 1:  

Forandre manus (til bilde cv).  

Kursleder: Tror du samfunnet trenger mennesker som går på tvers av mainstreemen, tror du 

samfunnet behøver slike mennesker?  

Informant 1:ja.  

Kursleder: Hvordan blir du da? 

Informant 1 Sterk. Tydelig.  

En ærlig dialog, informant 1 fleiper det ikke bort en eneste gang.  

Informant 2: åpen, mer frampå, ikke vent-ta det nå. Være først hver gang det skal presenteres 

noe. Jaaa...  

Kursleder: Er det verdt det?  

Informant 2: Ja, det er jo det.  

 

Pause 10 min.  

 

Etter pause skal deltagerne skrive det ordet de valgte seg, eks ta sjanser, og skrive konkret det 

de kom fram til at de skulle gjøre for at det skulle skje. En situasjon. Dette skal de skrive med 

tusj utenpå mappa si.  

De skal lese setningen de har skrevet høyt med troverdighet.,  

jeg kan motivere.  

 

Lyttenivå 3: gikk fra glede, positivitet før pausa, til nedstemthet og stillhet etter pausa. 

Overraskende fort skifte.  

 

ØVELSE 2:  
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presentasjoner. Ut å finne en gjenstand de skal presentere en annen i gruppa.  

Informant 2 skal først opp!! gjør det med sikkerhet og får god feedback. 

Alle svarer en og en på: Hvordan var det å høre seg selv beskrevet på denne måten? 

Annerledes. Overraskende. Sjokkerende at andre kan lese en person på den måten.  

Tall og følelse. 

Snakker om hvem som vil ha publikum (til bildecv) i morgen og ikke. Alle vil ha publikum.  

De skal nå skrive en ca 30 sekunders presentasjon som de skal si før eller etter visning av den 

visuelle cv. :  

Kurset: Hva har jeg lært? 

Hva er viktig? 

Hvordan har kurset vært? 

Hvordan skal jeg bruke det jeg har lært?  

 

De får ca 30 minutter på dette. Jeg sitter med informant 2 og hjelper hun litt med å komme i 

gang. Vi blir ikke ferdige, avrunding i plenum. Jeg sitter med informant 2 slik at hun blir 

ferdig 

 

imponert 10, jeg tar med meg hjem at dere gir meg motivasjon til å skrive masteroppgaven!  

 

DAG 10 

Spent stemning. Tall og følelse. Nesten alle svarer nervøs på 8, 9 og 10. Plukker fra hverandre 

ordet ''nervøsitet''. Hva inneholder ordet? Skjelving, prestasjonsangst, redd for å si feil. Hva er 

tanken du tenker før du skjelver?  

Deltaker 5: jeg er nervøs. Erstatningstanke: jeg er spent  

Kursleder spør informant 2: er du villig til å legge bort tanken: jeg er redd for å lese feil, med 

: det er greit om jeg leser feil?  

( etter litt neiing og nøling) Informant 2: Ja, det er jeg villig til.  

Deltaker 5: prestasjonsangst. Dialog.  

Deltaker 5: Jeg gjør jo det her for deres skyld.  

Kursledere: Javel, ja?!  

Informant 2 bryter inn: du gjør det for deg selv!  

Kursleder: er det noe du kan si istedenfor,  (navn på deltaker 5) ,  at du gjør det for din egen 

skyld? 
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 ( tenkepause.....)deltaker 5:: ja, det kan jeg.  

‘’Generalprøve’’ på visning og presentasjon før publikum kommer 

 

Visning av visuell cv. Informant 2 først opp. Etter visning presenterer hun to ganger, med 

sikkerhet. Spesielt gang nummer to, da hun har fått tips av annema om å stå med begge beina 

i gulvet og ikke stå og trippe og tvinne bein. Handler om balanse, og god balanse skaper god 

fokus.  

Informant 1: Trygg og sikker fremføring. Gang nummer to, etter tips om kroppsholdning, 

Hadde blikk-kontakt og rak holdning.  

Informant 3: offer og gruer seg når han går opp. Vil først ikke se på sin egen film når den blir 

spilt av. Men kikker opp av og til. Gjennomfører også gang nummer to med mer sikkerhet enn 

gang nummer en, prøver å si mest mulig uten å kikke på arket.  

 

Deltaker 8: ikke helt ferdig med presentasjon, men leser opp det hun har. Får tid til å gjøre det 

ferdig.  

 

Deltaker 5: ville ikke se filmen i det hele tatt. Leste opp en nydelig og ærlig presentasjon etter 

filmen.  

Deltaker 6: ser filmen, og leser presentasjon to ganger.  

 

20 minutter til klokka er halv tolv og det det er meeeget spent stemning i gruppa.  

Pep talk og ‘’godsnakk’’ 

 

Publikum begynner å komme. Spente og nervøse deltagere. Og spent og nervøs student og 

spente og nervøse kursledere.   14 stk representerer noen eller noe som gruppa trenger for 

kontakter og nettverk.  

 

''intro'' av kursledere.  

 

 Informant 2 først opp. Spøker og tuller KLOKKERENT!!!!!!!! Til og med greide hun å 

fortsette selv om hun leste feil, det var hennes største frykt. Hun har vært vant til å bli ledd av 

når hun snakker feil, så dette var utrolig sterkt.  
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Informant 1: klokkerent!!! Selvsikker, trygg og stabil  

Deltaker 6: rolig, litt nervøs men gjennomfører sterkt!!!!  

 

Deltaker 5: Gjennomfører veldig bra, kikker mye opp på publikum, enda hun var den som 

grua seg aller mest.  

 

Jeg blir helt rørt her jeg sitter og skriver, de er så modige og tøffe!! 

 

Deltaker 8: kjempebra! 

Informant 3: helt fantastisk ! !!!!!! Trygg, ser ut som han liker å stå der  

 

 

 

siv, politiker fra skien: hva er forskjellen på dette , den praktiske gjennomføringen, og andre 

kurs dere har prøvd?  

Deltaker 5: i skole, velge selv- her blir vi oppfordra til å  

Mette: aha opplevelse.  

Bjørn:øvelser. Dagene er ikke like, men alle øvelser knyttes hele tiden opp til verdiene. Det 

var alltid et budskap bak øvelsene.  

NAV: visste dere hva dere gikk til, visste dere for 2 uker siden at dere skulle stå her og 

presentere dere selv. ? Nei, aldri.  

Siv: kom dere hit frivillig? Forandring var et ord som traff mange av de. Ing lova resultater, 

og det greide hun også.  

Pernille: Etter kurset, når ting blir vanskelig, vil dere greie å hente fram verdiene dre har 

funnet fram ti her? Ja,. ( hva sa F her?) hør med annema og Ing.  

Mange spørsmål.  

Ark med ord fra Ingeborg!!!! 

 

Informant 1 og 2 har en overraskelse. Får med hele publikum på dansesirkel, en øvelse 

bestemt av en person gjøres av alle. Får ros og anerkjennelse. Hva sier det om informant 1 og 

2, fra dag en til dag ti?  

 

 



155 

 

 

 

 

Refleksjon dag 10 

Høyt energinivå. Alle leser inn en kort videohilsen til fremtidige deltagere. Faktisk er jeg litt 

vemodig for at det er slutt. ..  

 

Informant 2: tirsdag ca halv ti. 

Informant 3: Mandag 9.30 

Informant 1: Mandag 11.30/ 12.00. 

 

 

Refleksjon dag 8  

Fin stemning i gruppa, en dag med løsere struktur. Mye selvstendig jobb med bildetaking.  

Ganske frustrerende å se inf.1 ta det (seg selv) så lite på alvor.  

Glad 10 

Tar med meg mye bra stoff til oppgaven.  

 

 

Refleksjon dag 7  

I forhold til deltaker 4 så er det er dumt i forhold til oppgaven, men jeg syns det er riktig at 

han mister plassen sin. Syns det er veldig leit at I mista plassen sin. Hun viste klar positiv 

utvikling og det var tydelig at hun ville være her. Hun hadde også ringt til moren sin forrige 

uke og sagt at hun hadde det veldig bra på kurset, at hun hadde blitt mye mer glad etter 

dagene her. Veldig synd, men ved at hun uteble både i går og i dag, blir det for mye å hente 

inn i morra. Hun ville gjerne komme tilbake i morra, nemlig. Hun var veldig god for gruppa 

som helhet.  

Synes synd på N da han kom i pausa.. Virka trist og da han gikk tenkte jeg at han var lei seg 

fordi han er alene og gikk fra en gruppe som nå er preget av tilhørighet. Han har ikke mange. 

Det første han sa til ing når han kom hit var at han var tilbake på kurs hos NAV og at det her 

var mye mye bedre, hos NAV satt de bare på facebook hele tida og han kjeda rævva av seg. 

Han gjentok det forran gruppa, og virket veldig vemodig, trist for å for å ha mista plassen sin. 

Jeg skulle ønske, veldig ønske, at han ikke hadde mista så mye av kurset, at han kunne få 
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plassen sin igjen. Og den tanken har ikke noe med at jeg mistet en av ''mine'' ift oppgaven, 

men fordi han trenger det og er alene. Og selvfølgelig er det kjipt at jeg mista en av ''mine''.  

 

 

oppløfta 9 inspirasjon fra dere. 

 

Refleksjon dag 6 

Laber stemning fra start. Kommer seg rimelig fort, ma er med på å dra opp gruppa. Etter de 

alle har vært oppe og fortalt hvor deltagende de skal være og hva de vil.  

Deltaker 4  ikke dukket opp, han er ute av kurset. Det er dumt i forhold til oppgaven, men jeg 

syns det er riktig at han mister plassen sin.  

Tankefeller.  

 

Refleksjon dag 5  

Oppstart 

jeg er : forventningsfull 10 

Jeg vil være imponert 10  

Kjærlighetsfull 9  

Inf.2:  ''en til en'' , ca 10-15 min 

 

Refleksjon dag 4  

He en til en. liten energi i gruppa i dag, liten innsats og lite engasjement. Urolig. Ufokusert. 

Klokka 11.30 får de gå å skrive historien sin hvor de vil. Løs struktur på dagen kan virke 

vanskelig på J og AE .  

Forvirra 6  

hel en til en . 

 

Refleksjon dag 3 :  

Veldig engasjement, mye aktivitet i gruppa. Ser større tilhørighet.  

Tall og følelse: imponert 10 

J en til en  

 

Refleksjon dag 2:  
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merker spenninga mellom kursledere. Ser framgang hos deltagere. Forskjell.  

overraska 9  

 

optimistisk 8  

merker en positiv utvikling  i gruppa. 

 

 

 

VEDLEGG 5, ØVELSER FRA WORKSHOP (KURS). 

 

NB: Alle øvelsene i modulene starter med demo av Ingeborg og Anne Marit. De viser alle 

øvelsene i praksis før de løses. 

Alle øvelser avsluttes med debrief i halvsirkelen, 

-Hvordan var det å gjøre denne øvelsen? 

-Hva lære du? 

-Hva er annerledes?  

-Hva er nytt?  

 

Øvelsene isolert sett er av liten verdi uten debriefing direkte etter at de er gjennomført. 

Det er viktig at coachen oppmuntrer til diskusjon i plenum og sørger for at det skjer.  

 

 

Øvelser til modul 1 

 

 

Verdiøvelse:  

 

Del 1 

To og to forteller hverandre en historie fra eget liv. Historien skal dreie seg om et minne eller 

en episode de husker og som betydde noe for dem. Den som lytter skal bare lytte uten å stille 

spørsmål eller kommentere underveis. Lytteren skal notere hvilke verdier og egenskaper han 

hører at den andre har via historien han forteller. 
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Når begge har fortalt sine historier, har begge notert verdier om den andre.  

 

Del 2  

Paret som har delt historier, står sammen foran de andre i gruppen. De presenterer 

verdiene/egenskapene de har hørt og notert fra historien til den andre på påstandsformelen 

«Du er» Den som snakker, ser på personen han snakker til: 

 

Eks; person 1; Du er modig  

Person 2; takk 

Person 1; Du er snill 

Person 2; takk. 

Person 1; Du er sterk 

Person 2; takk 

Det er et poeng at den som mottar anerkjennelsen skal si takk, uten å argumentere imot.  

 

 

Inspirerende ledere (Del 1) 

 

Mingleøvelse. 

Deltakerne mingler i gruppen og to og to går sammen og jobber med følgende spørsmål: 

 

Spørsmål: Hvilken leder eller person inspirer deg?  

Hvilke egenskaper eller kvaliteter har vedkommende som du beundrer?  

Den ene skriver ned hva den ande sier om sin valgte inspirerende leder. Så bytter de rolle. 

I denne øvelsen skriver de i hverandres ark. Når begge har skrevet notater, byttes notatene. 

Hver tar lappen med sin egen begrunnelse (som makkeren har satt ned på papiret) og går ut i 

minglingen.  

 

For hver ny makker den enkelte møter i mingelen, skal man ha en ny leder man inspireres av.  

Alle skal mingle med alle.  

 

Inspirerende ledere (Del 2) 
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Når øvelsen er over, har alle deltakerne et ark med en liste over verdier og kvaliteter de har 

sett i personene som inspirerte dem. 

 

Poeng: Når de kan kjenne igjen verdier og kvaliteter som står på listen deres hos andre, er det 

kun fordi de selv har de samme kvalitetene og egenskapene (!). Bare ved at de selv står for 

verdiene, kan de kjenne dem igjen i andre. 

 

Neste spørsmål er hvorvidt studentene selv har fokusert på og brukt egenskapene og 

kvalitetene for sin egen del. Her kan det være store forskjeller i samsvaret med det de ser og 

det de selv er i dag. 

Muligheten som byr seg nå, er at de kan begynne å fokusere mer på de egenskapene de har 

lyst til å begynne å bruke og å være mer i samsvar med dem. 

Begrunnelsene skrives på lapper som klebes synlig på genseren.  

Gir eksponering av verdier som skaper motivasjon og ureddhet.  

Resultat: Positiv eksponering av verdier og kvaliteter= Motivasjon= Selvtillit= tro på at det er 

mulig. 

Øvelse: Enkelt foto 

Hensikt: 

Ta et bilde av noe som de umiddelbart kjenner ”seg igjen i” eller som på annet vis påkaller 

seg deres oppmerksomhet. Skal gjøre på veldig kort tid, uten planlegging. ( maks 5 minutter, 

helst 3) 

Bildet vises på storskjerm og hver og en sier noe om bildet.  

 

Mål:  

Nok en måte og uttrykke noe om seg selv:  

Eks: gutt tok bilde av en handlekurv fra et kjøpesenter. Handlekurven sto ute i byen ved et 

rekkverk ut mot en stor trafikkert gate.  

Gutten sier om bildet: Slik føler jeg meg, alle ser at jeg er der og samtidig vet de at jeg ikke 

hører hjemme der. Det er så tydelig. Slik føler jeg meg.  

( han var en mørkhudet gutt som følte seg ”feilplassert” i Norge ).  
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Øvelse Visjon:  

Etter at elevene har jobbet i øvelsene Inspirerende ledere, lytteøvelsen ‘du er ... ‘,  skal hver 

og en stå foran gruppen og presentere seg selv. 

Presentasjon: Jeg heter...jeg drømmer om... mine verdier er... i dag skal jeg ....  

 

 

 

Øvelser til modul 2 

 

Øvelse Plastilina: 

 

Studentene sitter hver for seg og lager en figur/bilde av seg selv eller av en situasjon de er i. 

De modellerer sin situasjon i plastilina. I innledningen til øvelsen oppmuntrer coachen hver 

enkelt student, helt til hver og en er i gang med sin figur.  

 

Studentene står fritt til å lage hva de vil. Det de lager skal bli akkurat slik de lager det. 

Justering eller rettelser fra coach er ikke tillatt. Hensikt med øvelsen er at de gjennom 

formgivning og bruk av egne hender skal skape et uttrykk og uttrykke sin identitet via å danne 

en figur. Øvelsen har ingen fasit og ingenting er bra eller dårlig av det de lager.  

Identitetsarbeid gjort på denne måten er med på å fordype prosessen de er i gang med, nemlig 

å komme nærmere i kontakt med hvem de er. Etter ca 30 minutter når alle er ferdige, går 

coach rundt sammen med studentene. Hver og en presenterer sin figur på et spørsmål fra 

coach: «Hva ser vi på her, 'Nina' ?» 

 

Anerkjenner fra lyttenivå 3 avslutningsvis på hver presentasjon.  

 

Øvelse Cross the line 

 

Praktisk øvelse. ‘Sermonisk’ forpliktelse. 

Ved å krysse en fysisk linje på gulvet, forplikter elevene seg til en ny væremåte, verdi eller 

følelse. Denne forpliktelsesøvelsen gjøres avslutningsvis på en dag hvor studentene har jobbet 

med et spesifikt tema og tatt ut lærdom av det. I denne øvelsen skal de forplikte seg til det nye 

de har lært, på sin egen formulering (viktig). 
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Fram til denne dagen har de trodd på sin gamle tenkemåte rundt dagens tema. Nå har de lært 

noe annet som vil hjelpe dem fremover. Hva i dette nye de har lært vil de si ja til videre? Og 

når de velger å si ja til det nye (som de selv formulerer) -hva sier de da samtidig nei til?  

 

Når vi sier ja til noe, sier vi nei til noe annet. Alltid. 

Den ene siden av linjen er Nei siden, og det er der de står først. 

 

Slik: Jeg sier nei til å bry meg om hva andre tenker om meg. 

Krysser linjen 

Jeg sier ja til å tro på meg selv og være modig. 

 

Dette kan være en dyptgripende øvelse og det skjer noe med den som forplikter seg.  

Coach skal stå på ja siden og ta imot de som krysser over og ta det de sier alvorlig og 

anerkjennende. Etterhvert som elever krysser over applauderer alle de andre når han er ferdig 

med sin proklamasjon.  

 

Øvelsen egner seg også godt i modul 3 og 4. 

 

Øvelse Ordlek 

 

The power of words. 

If you don't want it, don't say it (and if you want it, say it). 

 

Startes og avsluttes med debrief med vekt på forklaring av hvorfor øvelsen gjøres. 

 

Ordlek: 3 grupper á 4. Ordkonkurranse. Lage andre ord og uttrykk for velkjente ord som: 

«sur», «arrogant», «dum», «lat» etc. 

 

Hvilket språk vi bruker, kan bety svært mye for hvordan forholdet mellom medlemmene i en 

gruppe utvikler seg - positivt, eller negativt. Vi har alle våre bestemte oppfatninger av hva ord 

betyr, ikke bare den direkte betydningen. Ofte legger vi til en egen tolkning av de ordene vi 

hører den andre personen i en dialog sier. Det samme vil den vi snakker med gjøre. Vi ser ofte 
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hvordan samtaler raskt kan gå i en uønsket retning fordi de som snakker sammen, ikke er 

presise nok med hvilke ord de velger, eller ikke tar nok hensyn til en eller de de snakker med.  

 

I vår trening legger vi stor vekt på å være gode lyttere. Når vi tar med oss egenskapen å lytte 

på nivå 3 inn i dialogen, vil vi også ha større årvåkenhet for hvilke ord og formuleringer vi 

selv velger. Hvis alle parter i en gruppesamtale er oppmerksomme på hvordan ord virker og 

hvor stor betydning ordene vi velger har, vil det være lettere for gruppa å styre samtalen i 

ønsket retning. Samtalen blir konstruktiv og skaper muligheter for utvikling, i stedet for å bli 

destruktiv, nøre opp under konflikt og fiendskap. Vi kaller det fredsskapende kommunikasjon. 

stedet for ‘’sur’’ går det an å spørre; «Er du trøtt». det vil føre kommunikasjonen i en helt 

annen retning enn om man bruker «sur» som begrep.  

 

Fredsskapende kommunikasjon, åpen, løsningsorientert. Vise tilbake til filmen: Hva skjedde 

da ordene ble endret? Målet er å åpne forståelse for sammenhengen mellom det du sier og det 

du skaper. Hvis du sier at du skal gjøre noe, så gjør det, eller ikke si det. Hvis du sier at du 

skal begynne med noe, så begynn med det. Er du usikker, så ikke si det.  

 

Overføringsverdi til egen læringsarena 

 

Bruke bevisstheten om ordets makt til å bli mer av den personen som de ønsker å være og å 

fremstå som. Ved ikke å ta hensyn til dette aspektet av kommunikasjon så har du valgt å ikke 

å fokusere på hvilke muligheter du kan skape gjennom kommunikasjon. Gjennom å legge all 

vekt på å få rett, setter du en stopper for utvikling.  

 Når studentene lærer å bruke andre ord om sine medmennesker, lærer de seg også å tenke 

alternativt for det de oppfatter som negative sider hos seg selv. Coachen må hele tiden være 

oppmerksom på denne dobbeltheten. De dårlige attitydene er mekanismer for å holde kontroll 

på en verden de har vanskelig for å kontrollere.  

 

Øvelsen egner seg også til modul 2 og 3. 
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Øvelser til modul 3 

 

Lytteøvelse 

Lyttenivå 1, 2 og 3 

 

Den ene forteller den andre en historie. Fortelleren forteller om en Oslotur, en workshop som 

var krevende. Den andre svarer: Jeg har jo også holdt workshop og hatt unge som var 

krevende, men jeg gjorde det slik og slik. Fortelleren fortsetter fortellingen. Lytteren avbryter 

og spør om et tema som ikke har med saken å gjøre. Fortelleren sier, det har jeg ikke tenkt 

over, og fortsetter sin fortelling. Lytteren avbryter på nytt og sier at ....et nytt tema som ikke 

er saklig. Lytteren avbryter med usakligheter knyttet til seg selv og hva hun opplever. 

Lytteren tar over historien med egne erfaringer. Dette er nivå 1. Fortelleren går videre, 

Lytteren avbryter med et relevant spørsmål. Fortelleren svarer, lytteren stiller nytt relevant 

spørsmål. Dette skjer tre ganger. Dette er nivå 2. Forskjellen fra nivå 1 er at spørsmålene er 

relevante, Lytteren viser interesse. I nivå 3 lytter lytteren uten å avbryte. Når fortelleren er 

ferdig med å fortelle kommenterer lytteren at det ser ut til osv. Lytteren prøver å trekke fram 

de verdiene i historien som er viktige for fortelleren og legger det fram for henne. I nivå 3 

lytter lytteren uten å avbryte. Dette nivået kalles global listening, eller å lytte i '360 grader': 

Den som lytter, følger med på tonefall, kroppsspråk, ansiktsuttrykk, tar i bruk alle sansene for 

å fange opp mest mulig informasjon. Lytteren følger med på hva som ligger bak historien til 

den andre, hvilke verdier som ligger bak fortellingen. Hun legger merke til hvorfor personen 

begynte å fortelle akkurat den historien fremfor en annen historie. 

 

Når fortelleren er ferdig med å fortelle, kommenterer lytteren hvilke verdier hun har lagt 

merke til. Lytteren prøver å trekke fram de verdiene i historien som er viktige for fortelleren 

og legger det fram for henne. Det som blir lagt fram for fortelleren, kan enten resonnere eller 

dissonere for den som forteller, men regelen her er at fortelleren kommer dypere inn i sin egen 

historie og kommer enda mer i kontakt med det han forteller om. I gitte tilfeller kan det være 

av stor verdi for personen.  
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Overføringsverdi til egen læringsarena 

 

De unge skal lære å oppdage hvor fort gjort det er kun å fokusere på seg selv når man er i 

interaktivitet med andre, og at dette ikke vil hjelpe verken dem selv eller den andre videre. 

Det er kommunikasjonskunnskap kombinert med øvelser i verdiforståelse. Forståelsen som 

oppnås med dette hentes fram igjen under hele arbeidsprosessen, både visjon, kommunikasjon 

impact og identitet er bygd inn i øvelsen.  

 

Derfor kan øvelsen med fordel gjentas flere ganger underveis i workshopen. Øvelsen kan 

tilpasses alle situasjoner som oppstår. I våken tilstand er vi kontinuerlig på et av lytte nivåene. 

Legg merke til hvilket nivå du bruker mest tid på. Hva får du med deg av informasjon fra 

dette nivået? 

 

Overføringsverdi til egen læringsarena. Hva skal coachen se etter? Kritiske 

suksessfaktorer. Sterk selvdestruktivitet/selvsabotasje. Løsning ligger alltid i nivå 3. 

Deltakerne må reflektere i to omganger: Først for egen del, så i forhold til overføringsverdi 

 

Øvelse: Anerkjennelse 

Alle i gruppa går hver til sitt. Først har de trukket et navn fra en bolle. Ingen vet hvilke navn 

som trekkes av hvem. Så skal de gå ut og finne en gjenstand som beskrive den personen. Når 

de kommer inn skal alle presentere personen via gjenstanden. De andre skal gjette hvem det er 

som beskrives. Den som presenterer bruker sin kreativitet og evne til å beskrive noen på en 

mer omfattende måte. Dette skaper engasjement og humor. De blir tydeligere, modigere og 

kjenner på sin egen kreativitet, og ofte blir de overasket over denne!  

 

Øvelse; visuell cv: gjør en allerede fungerende teori mer levende. Teorier de har jobbet med 

overføres i praktisk utførelse. Og gjør sluttresultatet mer tydelig. For dem selv og andre. Den 

skaper et uttrykk, de selv er formidleren og opphavsmann av, og det er i samsvar med resten 

av programmet sin filosofi om helhetlig tenking. 

 

Øvelse: Ja, OG ..  

Denne øvelsen innledes med en gjennomgang av de åpenbare ulempene ved å bruke setningen 

‘’ja, men .....’’ : 
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-hva kjer når du gir kompliment, og fortsetter setningen med, ‘men...’  

-hva skjer når du gir uttrykk for at du synes at noe er bra i en situasjon, og avslutter setningen 

med, ‘men...’  

-hva skjer når noen kommer med et forslag og du begynner svaret ditt med setningen med, ja, 

‘men...’  

Vi er ikke ute etter å fjerne ordet men fra vokabularet, men sterkt redusere bruken av det i 

dagligtalen. Den nye måten å lytte til den andre på og møte i sitt svar med ja og, vil garantert 

utgjøre stor forskjell både for lytteren og den som snakker. Implisitt i denne innstillingen til 

hvordan man bruker ord og språk, vil studenten registrere at det finnes nyanser. Denne 

opplevelsen kan føre til mer åpenhet og fordomsfrihet, noe som igjen vil gi studenten mer ro 

og handlekraft. 

 

 

«Det jeg liker med det du sier...» 

 

Parvis øvelse. For å forstå dette prinsippet med å bruke ‘Ja, og...’  så skal deltakerne 

planlegge noe sammen. En ferietur, et drømmehus, innkjøp av ny bil, barneoppdragelse, NAV 

sin rolle i det norske samfunnet, + flere 

 

De skal bare bruke åpningssetningen «Ja, og det jeg liker med det du sier, er:.....» 

Slik: Den ene starter med å si (eksempel): Vi skal ha et stort hus ved havet, og alle veggene 

skal være av glass slik at vi har utsikt i alle retninger. Den andre skal ta over og fortsette 

planleggingen: Ja, og det jeg liker med det du sier er at vi skal ha glassvegger, fordi jeg elsker 

å sy og da har jeg en stor jobb med å lage fine neonrosa gardiner til alle vinduene. Det gleder 

jeg meg til. Og siden vi skal bo ved havet så kan jeg ha en stor seilbåt liggende ved brygga 

som vi skal bygge til huset. Person 1 tar over planleggingen og svarer, ja og det jeg liker med 

det du sier er at vi skal ha brygge og båt, fordi da kan jeg ta med meg familien på ferieturer 

om sommeren. Og de har mange katter som kan være i huset og leke med gardinene dine så 

lenge.  

 

Person 2 tar over planleggingen og svarer Ja, og det jeg liker med det du sier er at det kommer 

mye mennesker til huset fordi jeg er veldig sosial og i det siste har jeg øvet meg på å bli god 
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til å si ifra om hvordan jeg vil ha det. Da kan jeg øve meg masse på din familie, håper de tåler 

det.  

 

Poenget her er at man bygger samtalen videre på det man hører at man liker i det den andre 

sier.  

Noen ganger er det en utfordring. Likefullt vil det alltid være et lite fnugg i det den andre sier 

som man liker, når man hører godt etter. Og da er det bare det ene lille man liker som man 

bygger videre på.  

 

I denne øvelsen blir ting satt veldig på spissen, og slik må det være. Det er prinsippet som 

læres, og når man praktiserer det i hverdagen tilpasser man det slik at det føles mer naturlig i 

samtalen.  

 

Målet er å redusere antall ganger man sier ‘ja men ...’ Fordi det vil  alltid rive ned eller stoppe 

samtalen. Vi er ute etter å gi dem et bredere fundament å jobbe ut ifra for å kunne åpne dialog 

og skape konstruktiv kommunikasjons situasjoner. Dessuten er det en morsom måte å være i 

interaksjon med andre på. Man bruker flere deler av hjernen i denne samtaleformen og det vil 

åpenbart kunne gi nye løsninger og flere muligheter.  

 

Overføringsverdi til egen læringsarena 

 

Bruk av høyre hjernehalvdel er sentral i gjennomføringen. Du må bruke mye fantasi for å 

kunne holde den verdibaserte samtalen i gang. Dette vil studentene som regel ikke være vant 

til. Derfor er det viktig å begynne med det og å venne seg til det. 

 

Øvelsen skal få de unge til å bruke fantasien og å bruke lyttenivå i praksis til å åpne for 

muligheter til å finne løsninger via kommunikasjon og innstilling til en situasjon. Her bruker 

vi høyre hjernehalvdel, vi kobler på høye hjernehalvdel i læringssituasjon for å få den 

bevissthetsekspansjonen som endring fordrer. I venstre hjernehalvdel analyserer og tolker vi. 

For å utnytte hele vårt potensial i læring, må vi bruke begge hjernehalvdelene. 

 

- Oppfølgingsøvelse: Heldigvis - uheldigvis 
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Øvelsen gjennomføres i sirkler på fem (oddetall). Deltakerne planlegger en reise og bytter på 

rundt i sirkelen. 

 

Coachen gir studentene i oppgave å planlegge en reise sammen. Eksempel: Dere er en stor 

familie som skal på skiferie i Sveits. Toget går om 1 time og dere er ferdig pakket og klare til 

å dra.  

En person i sirkelen begynner historien med å repetere det coachen sa. Neste person i sirkelen 

tar over og starter setningen med uheldigvis så har toget blitt innstilt så vi kan ikke reise. Det 

har vært streik i NSB og de har ingen til å kjøre togene.  

 

Neste person fortsetter historien med Heldigvis så kjenner jeg en sjåfør som har buss og han 

kan kjøre oss til flyplassen så vi flyr til Sveits isteden. Neste person i sirkelen tar over 

planleggingen med Uheldigvis er sjåføren blitt bitt av flått og fått et stygt virus så han er 

innlagt på sykehus. Hele familien hans er der og alle er veldig bekymret. Neste person 

fortsetter: Heldigvis er broren til sjåføren sur og gadd ikke komme til sykehuset, og han er 

også sjåfør, så han kan kjøre oss likevel. Han er her nå og vi kjører til flyplassen... 

 

Øvelsen går et par runder til alle har fått sagt både heldigvis og uheldigvis. 

 

Utbytte 

Høyre hjernehalvdel er sentral i gjennomføringen. De må aktivere fantasi for å dikte heldigvis 

og uheldigvis. Dette er de fleste som regel ikke vant til. 

 

Kunnskap om å åpne dialog og å bli løsningsorientert. Dette er en del av arbeidet med visjon. 

To øvelser etter hverandre forsyner deltakerne med flere verktøy og skaper økt forståelse. 

 

Overføringsverdi til egen læringsarena 

 

Øvelsen skal få de unge til å bruke fantasien og å bruke lyttenivå i praksis til å åpne for 

muligheter til å finne løsninger via kommunikasjon og innstilling til en situasjon. Her bruker 

vi høyre hjernehalvdel. For å utnytte hele vårt potensiale i læring, må vi bruke begge 

hjernehalvdelene og i tillegg skape oppbyggende dialog. Øvelsen representerer utfordrende 

gruppedynamikk i tillegg til å skape evne til å se det som styrker både personen og 



168 

 

situasjonen. Du vil øve opp evnen til å se positive elementer i en situasjon og bygge videre på 

det. Derfor, starte setningen med «Heldigvis,...» Det finnes nemlig alltid en løsning på enhver 

situasjon og via å forstå og bruke dette prinsippet vil en åpning til løsning gi seg selv mye 

raskere og man unngår forsinkelse og man unngår å utsette måloppnåelse. «Heldigvis» er bare 

et lite ord, men de små tingene er ofte de største. 

 

 

Øvelse: VI viser bilder og de skal uttrykke sin umiddelbare følelse: 

 

Dette er en oppvarmingsøvelse til photospeak:  

De skal se bilder i hurtig tempo for å kjenne etter hvilken følelse bildet skaper hos dem. Så 

skal de si følelsen høyt. De erfarer at bildene gir veldig forskjellig følelse. 

De erfarer at noen bilder som er symboler ofte gir samme følelse, mens bilder som beskriver 

en situasjon gir ulik følelse. Dette er for å bevisstgjøre dem litt inn mot photospeak. Hva slags 

bilder skal de bruke for å skape forståelse for sitt budskap.  

 

Øvelse Photospeak: 

 

Hensikt: Denne øvelsen har flere aspekter. 

De skal jobbe i team og praktisere ny lære som ‘Ja, og….’ 

De skal velge roller i teamet som understøtter noe de ønsker å utvikle av personlige 

egenskaper. De skal velge et tema i samfunnet som de er opptatt av og som de ønsker å 

påvirke. De skal skrive et manus om dette tema og beskrive en løsning de selv ser for seg at 

de kan gjennomføre. De erfarer effekten av et bilde, og hvilke type bilder som har sterkest 

effekt. De definerer fort at det er bilder som appellerer til følelser. 

 

De skal så ut og fotografere denne historien ut fra et manus.  

De får bruke fra 3 -15 bilder og kun oddetall. 

Bildene skal henges opp på veggen i fortellerrekkefølge og de andre i gruppen skal ”lese” 

historien til de gruppene de selv ikke er en del av. De som har skrevet manuset og fotografert 

historien skal ikke si noe før andre har forsøkt lese den.  

 

Mål:  

De får praktisert ny lærdom, ‘Ja, og..’, og Heldigvis/Uheldigvis. 

Dette praktiseres gjennom utviklingen av manus. Så kjenner de på å bygge en skapende og 

åpen dialog. De trener sine kvaltiter ut fra rollen de påtok seg. 
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De skal forsøke kommunisere noe som er viktig for dem uten å snakke.  

De lærer å bli tydelige, og kjenner hvordan de gjennom bilder kan påvirke sine omgivelser  

( kommunikasjon og impact). 

Når historien (billedserien) henger på veggen og er lest og forstått av alle skal de ta tak i 

historien en gang til. De skal nå ta bort bilder, flytte på bilder og gjennom dette skape en ny 

historie.  

Dette gir dem en aha opplevelse av at det er små grep som skal til for å skape store 

forandringer i historien. 

 

 

Øvelser til modul 4 

 

FOKUS-Øvelse 

 

Fem personer står i en bestemt oppstilling som blir demonstrert. Kvintetten rullerer på faste 

poster internt. En person står i midten, en står foran og en bak. Faste poster: Den som står 

foran, forteller en historie. Hovedpoenget slik det fremlegges er at personen i midten skal få 

med seg historien.  

 

Den som står på høyre side, stiller matematiske spørsmål opp til ti i addisjon, subtraksjon. 

Den som står bak, begynner på barnesanger eller ordtak som eks første setning i Postmann 

Pat.  

 

Den som står til venstre, gjør fysiske bevegelser med armer og bein.  

 

Den som står i midten, skal svare på mattespørsmålene den andre stiller, fullføre barnesang og 

ordtak-setninger. Samme person skal også gjøre bevegelsene som den til venstre. Den som 

står i midten skal også høre på historien til den som står foran. Alt skal skje samtidig.  

 

Alle 5 skal ha vært i alle postene før øvelsen er ferdig.  

Dette er en omfattende øvelse som gir læringsutbytte på flere nivå. Det er viktig at coachen er 

våken på nivå 3 og observerer hvordan den som står i midten reagerer på stresstriggeren.  
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Debrief: Kan påbegynnes mens elevene fortsatt står på gulvet.  

Hvordan var det å stå midten?  

Hva hørte du av historien?  

Hva synes du det var lettest å følge med på?  

Hvordan løste du dette synes du selv? Hva fungerte og på hvilken måte fungerte det?  

Hva fungerte ikke og på hvilken måte fungerte det ikke?  

Lagde du et system for å få med deg de forskjellige, eller ikke?  

Hva konkluderer du med for din egen del fra å stå i midten og forholde deg til 4 ulike 

oppgaver? Refleksjoner, assosiasjoner, vurderinger, tanker, nå i lys av ettertiden?  

 

Spørsmål til den som fortalte historien: Hvordan var det å fortelle til en som ikke følger med 

på det du sier?  

 

Det er vanlig også at den som faktisk forteller historien faller ut og blir ukonsentrert og 

stopper opp fordi han ikke får full oppmerksomhet.  

 

Coachen kan oppmuntre til at den som forteller skal fortsette å fortelle selv om den som hører 

på tilsynelatende ikke følger med.  

 

Overføringsverdi tilbake til dagligliv er at eleven ikke gir seg selv om han ikke får umiddelbar 

tilbakemelding på den han gjør eller sier.  

 

 

Overføringsverdi til egen læringsarena 

 

Fokus er avgjørende for måloppnåelse. Her er det mange forhold å gå inn på: Hvordan man 

reagerer på stress, hvor fort det skjer at man mister fokus på det som er viktig, hvordan holde 

på eget fokus.  

Øvelsen gir forståelse for hvor mye fokus har å si i forhold til evnen til å beherske 

kunnskapen om identiteten sin. Hva skjer når du blir utsatt for en stressituasjon., hvilken 

væremåte faller du nesten automatisk tilbake i?  

Øvelsen egner seg også i modul 3. 
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Tankefeller (Jeg vil i stedet for jeg må) 

 

Mål: Å bevisstgjøre deltakerne i forhold til hvordan kommunikasjon påvirker kontakten med 

samfunnet. Kommunikasjon er tradisjonelt sett et vidt begrep. Her fokuserer vi på ord og 

tanker. Hvordan ord og begreper påvirker tankene. Valg av ord styrer din mulighet til å oppnå 

et resultat. Det å tenke at du skal ha gjennomslag og få rett, skaper du en sperre for videre 

kommunikasjon og muligheten for å utvikle relasjonen videre. Du skaper heller en 

selvsentrert konflikt med uendelig tautrekking og befestning av posisjoner - en stillstand.  

 

Øvelse: Jeg antar..... 

 

Beskrivelsen av øvelsen er her for ordens skyld delt inn i 4 deler. 

Parvis øvelse. Parene antar ting om hverandre.  

 

Del 1: De forteller hverandre hva det er de antar på formelen « jeg antar at du ...» Den andre 

svarer «og hvordan påvirker det deg»? Den andre svarer hvordan det han antar påvirker ham.  

Når vi har gått runden mange ganger, vil vi kunne gjenkjenne et mønster, for eksempel dårlig 

samvittighet. Vil se at det er dette som skjer når vi går rundt og antar ting.  

Dette er ett sentralt aspekt ved antakelser. Gjennom denne øvelsen blir det satt lys på hvordan 

vi veldig ofte føler oss rundt andre mennesker eller situasjoner når vi antar at vi vet hva andre 

tenker om hvordan man er.  

 

Usikkerhet er en annen typisk følelse som er et resultat av antagelser.  

Vi er ute etter at deltakeren skal lære at man heller kan spørre og sjekke ut antagelsene sine, 

og på den måten bli mer sikker på seg selv og hvilke følelser som er hensiktsmessig å ha. 

Dette læringsaspektet går til den som gir antagelsen.  

 

Del 2: Når vi ser konsekvensene av å basere mye av egen kommunikasjon på antagelser, 

oppdager man også hvor lett misforståelser oppstår. To personer som antar noe om hverandre 

uten å sjekke det ut, vil skape grobunn for en rekke misforståelser i sin relasjon.  

Og å handle på vegne av en antagelse vil også ha en lav garanti for at resultatet blir av den 

kvaliteten det kunne ha vært. 
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I denne sammenhengen er det blant annet ofte antagelser som begrenser eller hindrer 

deltakeren i å gjøre de nødvendige tingene som trengs for å komme videre. 

 

Del 3: Spørreformularet gjør at de som bruker det blir bedre kjent med hverandre. 

Kommunikasjonen blir mer intim og på denne måten de blir kjent med hverandre på 5 

minutter enn det som ellers ville kunne tatt flere år. 

 

Del 4: Mottakeren av antagelsen vil få tilbakemelding på hvordan han påvirker andre 

mennesker og sine omgivelser. Etter å ha brukt samme spørreformular på flere personer, vil 

man ha fått en indikator på hvordan andre oppfatter deg og din tilstedeværelse.  

 

Eks; 'jeg antar at du er veldig streng' Dersom denne antagelsen går igjen om samme personen, 

kan man gå utfra at dette har vært en generell væremåte for personen. 

 

En av de store læringene her nå er at personen som fikk «streng som en påvirkning», ofte ikke 

er klar over at det er måten han fremstår på. Vedkommende kan bli svært overrasket og ofte si 

at det var ikke det han hadde ment, og skjønner ikke hvorfor de andre synes det.  

Det er i denne oppklaringen at personen plutselig står i en posisjon hvor han kan velge å gjøre 

noe med denne typen påvirkning på andre, dersom den ikke er hensiktsmessig for ham og for 

at han skal nå sine mål på en god måte.  

 

Når man vet om og er kjent med hvilken impact man har, kan man mer og mer styre det selv 

og bruke det konstruktivt i sitt liv. Men det å kontrollere sin impact kan aldri bli en 

unnskyldning for å være på en spesiell måte dersom væremåten har negative konsekvenser for 

andre. Når en person gir seg selv full tillatelse til å bruke en bestemt impact, må han samtidig 

ta fullt ansvar for de virkningene han vet oppstår. 

 

 

Overføringsverdi til egen læringsarena 

 

Læringsverdi i denne øvelsen har flere nivå: 

Elevene blir godt kjent med hverandre på kort tid. 
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Elevene får en oversikt over og innsikt i hvordan de tar inn over seg følelser på grunn av 

antagelser de gjør om sin tilværelse, og som i de fleste tilfeller ikke (?) viser seg å være basert 

på ufullstendig informasjon og gjetninger.  

Elevene begynner å forstå hvordan de fra egen person og væremåte påvirker andre mennesker 

og situasjoner. Og av det får en ny opplevelse av hvilket ansvar de selv har på områder de før 

ikke har tenkt over.  

Personlig påvirkning kan være med intensjon, uten intensjon eller helt ubevisst. I eksempelet 

med streng, kan det komme som en overraskelse på personen at andre opplever ham som 

streng. Det var ikke hans intensjon å virke på den måten. Han var ikke bevisst hvilken 

innflytelse han hadde.  Når han nå er klar over dette, kan han være mer påpasselig i 

situasjoner det ikke vil være hensiktsmessig for ham å ha denne innvirkningen.  

Han blir i stand til å styre sin væremåte, tilpasse og påvirke omgivelsene på en måte som er 

verdifull og hensiktsmessig for å skape positive relasjoner og konstruktiv kommunikasjon for 

sin egen og andres del.  

 

Handling vil ufravikelig ha konsekvenser. Dersom en person gir seg selv full tillatelse til å 

påvirke en situasjon på en bevisst tilsiktet måte, så må han også ta fullt ansvar for 

konsekvensene av det.  

 

Øvelsen egner seg også til modul 2 og 3 

 

Øvelser til modul 5. 

 

Det er ingen spesifikke øvelser til denne modulen.  

Fordi her skal elevene være i gang med sine handlingsplaner og det er en mer praktisk og 

handlingsmodul der elevene tar i bruk ny kunnskap og praktiserer den kunnskapen og innsikt 

de har lært i de siste ukene.  
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