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 Øvelser til kapittel 1 1.4

BEVISSTGJØRING AV ULIKE NIVÅER I EN SAMTALE

Tid: 55 – 60 min.
Antall: 10 og oppover   
Mål: Deltakerne skal få øvelse i å gjenkjenne de ulike nivåene av kommunikasjon som spiller sammen i 
overføringen av et budskap fra et individ til et annet. 
Beskrivelse: Tilretteleggeren forklarer hvordan man kan skille mellom fi re ulike nivåer, som er virksomme på 
samme tid i samme situasjon, idet et budskap blir gitt fra en person til en annen, her kalt avsenderen og 
mottakeren. 

1. Innhold, faktanivå: Alle budskap inneholder en eller annen form for informasjon, for eksempel en fremstilling  
av fakta, sett fra avsenderens synspunkt. 

2. Avsløring av personlige egenskaper hos avsenderen: Det er mulig å slutte seg til hvordan avsenderen  
anser seg selv, og hvordan avsenderen ønsker å bli ansett av andre, ut ifra måten han eller hun uttrykker seg  
på. Det er også mulig å slutte seg til andre personlige egenskaper ved avsenderen.

3. Relasjonsnivå: Et budskap avslører også noe om avsenderens og mottakerens relasjon til hverandre. Denne  
siden ved et budskap manifesterer seg gjerne i tonen i stemmen, gester og andre ikke-verbale signaler, så vel  
som i måten man ordlegger seg på.

4. Appell, ønske om å påvirke: Et budskap blir sjelden gitt uten at det også foreligger et ønske om å påvirke  
mottakeren i en eller annen retning.  Avsenderen ønsker ikke bare at meldingen skal bli forstått, men vil også  
oppnå en bestemt effekt.  Dette kan være ubevisst hos avsenderen. Et budskap inneholder dermed som regel  
både tilsiktede og utilsiktede avsløringer av ulike sider ved avsenderens egen personlighet.

• Tilretteleggeren demonstrerer med en frivillig hvordan øvelsen skal utføres (kan droppes)
• Deltakerne deles inn i grupper på fi re.  To fra hver gruppe skal utføre øvelsen, mens de to andre observerer.
• De to som skal utføre øvelsen blir enige om et samtaleemne, som for eksempel familieanliggender, ting som 

skjer i lokalsamfunnet, ting som skjer i vennefl okken, skolen, arbeidet, fritidsaktiviteter eller liknende. 
• Samtale: den ene parten (avsenderen) begynner å fortelle en historie relatert til emnet, den andre (mottakeren)  

reagerer og kommenterer:  
- De første tre minuttene: på faktanivå. 
- De neste tre minuttene: på selvavsløringsnivå
- De neste tre minuttene på relasjonsnivå
- De siste tre minuttene på appellnivå. 

• Når samtalen er ferdig, skal observatørene gi tilbakemeldinger til de to som utførte øvelsene. Tilbakemeldingene  
skal fokusere på i hvilken grad de fulgte reglene, vanskeligheter som mottakeren støtte på, og
forbedringspotensialer.

• Deltakerne bytter roller. Observatørene skal nå utføre øvelsen, mens de som utførte først skal observere.
• Alle deltakerne deler erfaringer i plenum, og bes om å kommentere spesielt i forhold til:

1. Hvilke reaksjoner som var lette å utføre og som kom naturlig, og hvilke som var vanskeligere og føltes
mer unaturlig. 

2. Hvordan de forskjellige reaksjonsmåtene påvirket selve emnet for samtalen.
3. Hvordan de forskjellige reaksjonsmåtene påvirket stemningen og atmosfæren i samtalen.
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