
Kommunikasjon

Mitt livs ABC  

Februar 2021

v/ Aud Marie Ellinggard



Hva er 

kommunikasjon?
Hva er 

kommunikasjon?

https://vimeo.com/119542203

https://vimeo.com/119542203
https://vimeo.com/119542203


Illustrasjon og farger er fast og skal ikke endres

▪ Kommer fra det latinske ordet 
«communicare» som betyr å gjøre 
felles

▪ En bro mellom mennesker og en 
forutsetning for fellesskap og 
forståelse

▪ Sentral prosess i alt vårt samvær og 
er helt avgjørende for utfallet av 
møtet mellom mennesker

Kommunikasjon



- Se meg!

- Hør meg!

- Forstå meg!



CRPD

«Alle hensiktsmessige tiltak skal 

treffes for å sikre at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne kan bruke 

retten til ytringsfrihet og 

meningsfrihet, herunder frihet til å 

søke, motta og meddele 

opplysninger og tanker av alle slag, 

på lik linje med andre, og ved alle 

former for kommunikasjon etter eget 

valg.»
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Relasjonskompetanse

Forstår og samhandler med 

tjenestemottaker på en måte som 

gir mening

Mottakers behov i sentrum    



Viktigheten av å kommunisere

Påvirker muligheten for læring og 

påvirkning, sosial deltakelse og 

ivaretakelse av egen helse

Fravær av dette kan skape 

mindreverdighetsfølelse, 

frustrasjon og passivitet                                  

Kan føre til adferdsvansker



Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste 

oppgaver –

det vi gjør har betydning for hele livet



https://www.youtube.com/watch?v=r_em__8t1S8



Kommunikasjonsformer

Informasjon

▪ Små doser. Må ofte gjentas og 

gjentas

▪ For noen er det positivt med 

informasjon – andre ikke

▪ Tilpasset informasjon krever god 

kjennskap til hver enkelt

Småpraten

▪ En måte å være sammen på. 

Skape trygghet. Er kravløs og 

hverdagslig

▪ NB: viktig å ikke skape kaos med 

småpraten



Forts.

Stimuleringssamtalen

▪ Skape engasjement og utfoldelse

▪ Hente fram gode opplevelser, dele 

minner

Støtte- og refleksjonssamtalen

▪ Klar og målrettet hensikt

▪ Stimulere til å bruke ressurser og 

bearbeide følelser

▪ Mest aktuelt med relativt gode 

kommunikasjonsferdigheter

▪ Særlig til bruk ved utfordringer, 

endringer, angst og depresjon



Illustrasjon og farger er fast og skal ikke endres

▪ Betydning for hvordan vi oppfatter, 
forstår, vurderer det som skjer. 

=> viktig for å håndtere 
situasjonen

▪ Omfatter oppmerksomhet, 
konsentrasjon, oppfatning, tolke, 
hukommelse, infobearbeiding

▪ Mennesker med utviklingshemming 
har vansker med dette

Kognisjon



Kommunikasjonsprosessen

Ord – verbal kommunikasjon

ca 1/3 oppfattes via språk

Såkalt saksnivå

Kroppsspråk – nonverbal kommunikasjon

ca 2/3 oppfattes via kroppsspråk

Såkalt følelsesnivå

https://www.facebook.com/NRKUnderholdning/videos/1188752501290021/

https://www.facebook.com/NRKUnderholdning/videos/1188752501290021/


Nonverbal kommunikasjon

▪ Ansiktsuttrykk

▪ Blikk – øyekontakt eller ikke

▪ Kroppsholdning

▪ Stemme – intensitet, styrke, klang

▪ Berøring

▪ Stillhet og ikke ord

▪ Tempo

▪ Klesvalg – utseende

▪ Lukt og smak



Kommunikasjonsbarrierer



Andre barrierer

▪ Kognitive forutsetninger

▪ Motoriske forutsetninger

▪ Jeg…..



Forutsetninger for god kommunikasjon

▪ Affektiv inntoning

▪ Følelsesmessig tilgjengelighet

▪ Aktiv lytting

▪ Anerkjennelse

▪ Tilpasse  



Hjelp

▪ Valg av tema

▪ Vanskelighetsgrad

▪ Støtte når samtalen stopper opp

▪ Vurdere sansetap

▪ Vurdere bruk av 

kommunikasjonshjelpemidler



Kommunikasjonsråd

▪ Ja/nei-spørsmål 

▪ Gjenta

▪ Si første lyd eller bokstav

▪ Oppmuntre

▪ Supplere med non-verbal 

kommunikasjon

Lydia synger for sin bror

https://www.youtube.com/watch?v=RySM_r5jWH8

../Documents/Til seminar/Lydia sings to her Down Syndrome brother Bo “you are my sunshine”.webm
https://www.youtube.com/watch?v=RySM_r5jWH8


Kommunikasjonsråd

▪ Bruke bilder, album, 

kommunikasjonsbok eller andre 

hjelpemidler

▪ Unngå å avbryte

▪ Trygg og god situasjon

▪ Forenkle budskapet



Alternativ- og supplerende kommunikasjon

▪ Kommunikasjonsformer som 

erstatter talen

▪ Kommunikasjonsformer som helt 

eller delvis erstatter tale som er 

utydelig eller svak



Personer med utviklingshemming og sosiale medier

▪ Økt behov for hjelp og 

tilrettelegging

▪ Nettvett-regler

Nettvettskurs

https://www.nrk.no/ho/nettvettkurs-for-utviklingshemmede-1.11703851

https://www.nrk.no/ho/nettvettkurs-for-utviklingshemmede-1.11703851

