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Hvad skal det handle om idag?

✤ Dominerende ideer og deres medsætninger

✤ Om at arbejde i spændingsfelter

✤ Konteksten for feedback

✤ Hvordan arbejde med det, der ikke synes 
udviklingsfremmende?



Hvorfor denne optagethed af fraklip 
og potentialt udviklingshæmmende?



Dominerende ideer

✤ Vi vokser af det gode!

✤ Det er vanskeligt at komme videre på en 
utilstrækkelighed.

✤ Omsorgsgiveren er eksperten. Vi arbejder igennem 
omsorgsgiverens opfattelse og perspektiv på 
samspillet.



De dominerende ideers 
medsætninger…

✤ Vi vokser af det gode!

✤ Vi vokser (også) gennem negativ feedback og vores 
fejl.

✤ Et neuropsykologisk forskningsstudie af Van 
Duijvenvoorde et al (2008) påviser, at børn under 11 
år lærer af positiv feedback mens voksne og unge 
over 13 år lærer mest af negativ feedback. 



De dominerende ideers 
medsætninger…

✤ Det er vanskeligt at komme videre på en utilstrækkelighed.

✤ Det er vanskeligt at komme videre uden følelsen af 
utilstrækkelighed. 

✤ “Ægte” anerkendelse kan også være kritisk og en måde 
at undgå at tale ned til dem, vi vejleder eller samarbejder 
med.

✤ Forskeren, Scott Miller, introducerer ideen om at dyrke 
vores fejl for derigennem at blive bedre til vores arbejde.



De dominerende ideers 
medsætninger…

✤ Omsorgsgiver er ekspert. Vi arbejder igennem den 
voksnes opfattelse og perspektiv på samspillet.

✤ Hvad får vi øje på med vores faglighed?

✤ Fra ikke-vidende-position til anderledes-vidende-
position.

✤ Hvad får vi øje på med barnets øjne?



Kreativiteten opstår ud af samspillet mellem mange 
forskellige perspektiver.

–Alfonso Montouri
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Opmærksomhedspunkter  
– hvad giver vi liv til? - Søren Hertz

I klinisk hverdag og i vejledning er der 
risiko for ”reduction” og ”disjunction”
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“Videoopptakene har vært som min vekkeklokke… det er ganske 
beskrivende at jeg hadde blitt liggende for lenge til sengs og trengte å 
bli vekket litt. Video er jo, kan jo være, en veldig kraftig vekkeklokke, 

og det er ikke like behageligt bestandig å bli vekket fra sin søvn…. 
Men dette fokuset medførte jo også at jeg jobbet aktivt med dette… 

og så er det utrolig tilfredsstillende å se at jeg faktisk har blitt… 
veldig mye bedre….”

Norsk lærer i Bjørndal (2012)



At sætte konteksten for feedback



Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre 
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan 
være meget lidt, en forbigående stemning, en 
oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, 
en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også 
være forfærdende meget, så det simpelthen står til den 
enkelte, om den andens liv lykkes eller ej  

K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956.



At bevidstgøre sensitivt 

✤ Etablering af tillidsfuld kontakt

✤ Skabe en følelse af tryghed

✤ Anvendelse af de fire første samspilstemaer



❖ Invitere til forventningsafstemning 

❖ Ressourceorienteret og/eller 
forbedringsorienteret?

❖ “Hvis jeg får øje på noget, som fra mit perspektiv har 
en negativ effekt på barnet, hvordan skal jeg så 
behandle de perspektiver? Er du interesseret i den 
feedback? Og hvordan skal den feedback gives? Skal 
du f.eks. have den i teamet eller individuelt?”

Mandat og forventningsafstemning





Marlboroughs sekstrins model

✤ Observer og punktuer (Jeg lagde mærke til…)

✤ Tjekke opfattelser (Hvordan oplevede du det?)

✤ Mentaliser øjeblikket (Hvad mon Mads tænker og føler, når…)

✤ Evaluer (Hvad synes du om det?)

✤ Afgør ønsket om forandring (Hvordan kunne du godt tænke 
dig, det var?)

✤ Eksperimenter (Hvordan kunne det se ud i din praksis?)



Centrering og decentrering af input

✤ Mandat til input: Har du lyst til at høre noget om, 
hvad jeg bidder mærke i…?

✤ Centrering af input: Jeg bidder mærke i…. Jeg har 
erfaringer med… Med ICDP får øje, bliver jeg 
opmærksom på… 

✤ Decentring: Hvordan giver det her mening ift det, du 
står I?



Mentalisering og sensitivering

✤ At slentre rundt i mentaliseringen af øjeblikket…

✤ Tale (de frustrerede) håb og intentioner frem: Hvad 
prøvede du på?

✤ Se nu videoen og forestil dig, at du er Therese…. Hvad 
tænker du, når….? Hvad føler du, når…

✤ Barnets stemme og intentioner: Hvad inviterer barnet til?
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Video

✤ Hvad kunne man som vejleder/kollega gribe fat i i en 
forbedringsorienteret ramme?



✤ Tal sammen to og to

✤ Hvad bliver jeg optaget af?

✤ Hvor bevæger det mig hen ift. min egen hverdag?

✤ Hvor lever det forbedringsorienterede i mit virke?


