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1996, Opgave 

På jagt efter glæden 

Kære Anne Linder 
Desværre bliver jeg nødt til at afvise din opgave da 
dit teorigrundlag er for spinkelt – men du har fat i 
noget meget betydningsfuldt – men desværre 10 år 
for tidligt.  
Mange hilsner K.B Madsen 

 



 

Michael Rutter 1997 

”Det har positive 
konsekvenser for børns 
udvikling, at de færdes i et 
miljø, der er præget af 
varme, omsorg og indlevelse” 



Karsten Hundeide, 2002 



Mihaly Chizentmihaleyi, 2006 



At nære det der er bedst 

- 5 til 0 
Traditionel pædagogik  
 

-5                       0                     +5 
Svaghed                   Neutralt/OK          Livsduelighed 

0 til +5 
   Livsduelighedens  pædagogik 
 



Linder, 2011 

Ressourcer er hjælpekilder 
 

 
   Når man arbejder på at finde sine egne 

eller andres ressourcer, gør man det for 
at afdække den eller de hjælpekilder, 
der er en forudsætning for at man kan 
arbejde med problemerne. 



Stern, 2010 

Vitalisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- at have noget for med verden 



Csikszentmihalyi, 2008  

Biologisk grundvilkår 

• Livsglæde  
• Sundhed  



Csikszentmihalyi, 2008  

Den daglige kamp 

Mennesker trues af  
 - Livslede 
 - Sygdom 
 
 
 



Eksempler på  

Livets og pædagogikkens dilemmaer  

•Gift – Skilt 
•Hus – lejlighed 
•Ferie – Fritid 
•Kaos – Orden  

 
•Teori – Praksis 
•Trivsel - Læring 
•Nærhed – Distance 
• Individperspektiv – Systemiskperspektiv 
•Risikofaktorer - Beskyttelsesfaktorer 

 



Csikszentmihalyi, 2008  

Kompleksitet er et grundvilkår 



Kompleksitetshåndtering – Linder (2016) 

Professionel relationskompetence  

• Kan håndtere modsætningerne  
• Kender sammenhængskraften 

 

Relationerne 
 
 
 
 



Csikszentmihalyi, 2008  

Stjernestunder 

• Vi oplever en intens form for glæde 
i et harmonisk øjeblik 

• Når hverdagslivets drømme går i 
opfyldelse 

• Der frigives psykologisk energi 
 

 
 



Seligman  2004 

Glad men dum ? 

• Fordom: Glade mennesker – er mindre begavede eller 
problemfornægtende 

 
• Forskning: Glade mennesker er åbne og lydhøre 

overfor omverdenen. Derfor får de mange 
informationer, som gør det muligt for dem hurtigere at 
skifte taktik, og resonere skeptisk og analytisk 
 



Frederickson, 2010 

Fremdrift 3:1 

• 3 dele positive 
oplevelser 

• 1 del negative 
oplevelser 

 



 
Barbara Frederickson, 2010 

Glade mennesker er åbne mennesker 

• Glade mennesker er åbne og lydhøre overfor 
omverdenen. Derfor får de mange informationer, som 
gør det muligt for dem hurtigere at skifte taktik, og 
resonere skeptisk og analytisk 

 
 







Empathy in action 



 

 

Individet 

Teamet  

Organisationen 

ICDP sensitiverings  
principper 



Psykolog Karsten Hundeide 
Overordnet formål med ICDP  

• At understøtte udviklingen af en sensitiv og 
følelsesmæssig kommunikation mellem 
omsorgsgiveren og barnet og skabe en 
udviklingsstøttende relation mellem dem.  



Konkrete formål med ICDP  

• At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn 
til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil 

• At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til 
forståelse af det relations og ressourceorienterede 
arbejde 

• At give deltagerne en udvidet bevidsthed og 
sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, 
forældre og kollegaer 

 



Pædagogiske roller 2017 

• Læring 

• Omsorg 

• Opdrag 

• Vi har manglet et fælles fagligt sprog for 
omsorgs- og opdragelsesdelen 

• Omsorgs- og opdragelsesdelen er derfor 
blevet udført på baggrund af personlige 
holdninger og erfaringer. 

• Uden fag-teknisk sprog har det været svært 
at udvikle den pædagogiske/special-
pædagogiske indsats.  
 



Hundeide, 2005, Linder 2010 

Det gode samspil 
 Den følelsesmæssige dialog 
1. Vis glæde for barnet/borgeren 

2. Se barnets initiativ – justér dig 

3. Inviter barnet til samtale – lyt og svar 

4. Vis barnet anerkendelse  

Den meningsskabende dialog 
5.   Fang barnets opmærksomhed 

6.   Fasthold barnets opmærksomhed – vis følelse og entusiasme 

7.    Fold barnets  oplevelse ud – uddyb og forklar 

Den guidende/vejledende dialog 
8.   Skab rammerne. Fortæl barnet hvad det må og skal. Trin for trin.  

  



Inspireret af SOLO-taxonomi, Bloom 1978, Linder 2016  
Professionel relationskompetence 

Kan du gengive 
et eller flere 
samspilstemaer? 

Kan du gengive 
alle 8 temaer for 
godt samspil? 

Kan du gengive 
og forklare de  
3 dialogformer? 

Kan du definere 
og forklare 
begrebet 
relations-
kompetence? 

Kan du definere og forklare 
begrebet 
relationskompetence og 
diskutere hvorfor din rk  
er så betydningsfuld for 
børns læring, trivsel og 
udvikling? 



Linley, 2008,  

Styrker og ansvar 
Vores styrke er vores største magtkilde 
 
• Et personlig ansvar -  for brug og udvikling af vores 

egne styrker 
• Et medmenneskeligt ansvar – for at skabe 

muligheder for at andre kan bruge deres styrker 
• Et socialt ansvar – for at udnytte styrkerne til gavn 

for samfundet 



Seligman, 2004 

De personlige styrker 

• Vi har fået ca. 5 specifikke styrker i 
vuggegave  

• En opløftende, ikke udmattende 
effekt, når styrken anvendes 

• Glæde, veloplagthed, når styrken 
bruges 

• Understøtter vores engagement  
• Optimerer mulighed for at komme i 

flow 
 

 





Vores personlige styrker er grundsten i den personlige 
autenticitet og måske den vigtigste nøgle til opbygning af 
modstandskraft.  

Seligman, 2011 

Modstandskraft og flow 
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