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Dagens program og dagens nøgleord

Formiddag 9‐12
• Reciprok altruisme
• Glæde og engagement 
• Professionel relationskompetence

Frokost 12 ‐13

Eftermiddag 13‐ 14.15
• Professionel relationskompetence (fortsat)
• Relationel og social kapital – forudsætninger for et demokratisk sindelag 



Hans Holm

Livstræet
1.Der er så meget, der kan trykke,

gøre dagen trist og grå.

Se de folk, der uden lykke

bare går og går i stå.

Lad dem lege i livstræets krone, 

lad dem føle, at livet er stort, 

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



2.Der er så meget uden varme,

uden ånd og uden liv.

Folk bli’r fattige og arme,

tænker kun på tidsfordriv.

Lad dem lege i livstræets krone, 

lad dem føle, at livet er stort, 

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



3. Der er så mange uden venner,

uden kærlighed og kys.

Folk, som ingen andre kender

hvor skal de mon finde lys?

Lad dem lege i livstræets krone, 

lad dem føle, at livet er stort, 

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



4. Der er så hård en kamp om magten,

alle kæmper for sig selv.

Er der ingen, der har sagt dem,

at de slår sig selv ihjel?

Lad dem lege i livstræets krone, 

lad dem føle, at livet er stort, 

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



5. Der er så mange, der er slaver,

lænket fast til job og tid –

hvorfor bruges vore gaver

uden tanke, uden vid?

Lad os lege i livstræets krone, 

lad os føle, at livet er stort, 

lad os skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



FAFO, 2017

Velfærdsstatens skræddere

I kan ”designe” borgernes relationelle 
kapital – gennem jeres 

• (Relationelle)‐ kompetencer
• Holdninger
• Praksis



Dagens (sværeste) ord 

Reciprok altruisme



Lyubomirsky, 2008

Reciprok altruisme
• Reciprok altruisme betyder at den sociale gengældelse 
øges, hvis personen oplever at omverden værdsætter 
hans anstrengelser. 

• En person der er veltilfreds og glad, er tilbøjelig til at 
blive mere socialt ansvarlig, fordi vi er biologisk 
disponeret for reciprok altruisme.



Nagy 2007

Det relationelle regnskab

Vi er spontant tilbøjelige til at ”betale tilbage med samme mønt” 



Czikscentmihaley, 2004

Relationel kapital 

Psykologisk velbefindende er 
kongevejen til demokratisk sindelag



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Det nære samspil – zonen for intimitet
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 

?



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Det nære samspil – zonen for intimitet
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 



Michal Rutter, 1997

Det nære samspil

”Det har positiv konsekvenser for menneskers udvikling at de 
færdes i miljøer der er præget af varme, omsorg og 
indlevelse”



Inspireret af Richard Davidson, 2013

Omsorgs/sensitivitets‐design

• Beskytter 

• Bekræfter

• Beroliger



Dagens program og dagens nøgleord

Formiddag
• Reciprok altruisme
• Glæde og engagement 
• Professionel relationskompetence

Eftermiddag
• Professionel relationskompetence (fortsat)
• Relationel og social kapital – forudsætninger for et demokratisk sindelag 



Hundeide, 2004

Sensitiverings‐principper



Pædagogisk grundsyn

- 5 til 0
Traditionel pædagogik 

-5                       0                     +5
Svaghed                   Neutralt/OK                Ressource

0 til +5
Ressourceorienteret  pædagogik

”Det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket”
Konfucius



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



Linder, 2011

Ressourcer betyder 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.



Forandringsøjeblikke

Stjernestunder

• De gode fortællinger fra praksis

• Opstår når hverdagslivets 
faglige drømme går i opfyldelse

• Når vi sætter fokus på det, vi 
gerne vil have mere af, skabes 
der energi og handlekraft.



Hans Henrik Knoop, 2009
Forudsætningerne for engagementet

• Et meningsfuldt perspektiv

• Positive emotioner



Dagens program og dagens nøgleord

Formiddag
• Reciprok altruisme
• Glæde og engagement 
• Professionel relationskompetence

Eftermiddag
• Professionel relationskompetence (fortsat)
• Relationel og social kapital – forudsætninger for et demokratisk sindelag 



Stern 2004

Øjeblikkets betydning

• Al menneskelig meningsfuld aktivitet synes at være 
pakket/produceret i sekvenser på netop 10 sekunder.
– Samspil mellem mennesker
– Kommunikative samspil
– Åndedræt, smil etc.
– Sprogets musikalske sekvenser





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 et professionelt sprog har det 
været svært at udvikle den 
pædagogiske/special‐pædagogiske 
indsats. 



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Det nære samspil ‐ zonen for intimitet
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 



Hundeide, 2005, Linder 2010

Det gode samspil
Den følelsesmæssige dialog

1. Vis glæde for borgeren

2. Se borgerens initiativ – justér dig

3. Inviter borgeren til samtale – lyt og svar

4. Vis  borgeren  anerkendelse

Den meningsskabende dialog

5.  Fang borgeren opmærksomhed

6.  Fasthold borgerens opmærksomhed – vis følelse og entusiasme

7.   Fold borgerens oplevelse ud – uddyb og forklar

Den guidende/vejledende dialog

8.  Skab rammerne. Fortæl borgeren han kan, må og skal. Guid ham 
Trin for trin. 



Anne Linder, 2006

Professionel relationskompetence

Evnen til at etablere en følelsesmæssig dialog og 
på den baggrund at skabe et lærende og 
vejledende samspil.



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Det nære samspil
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Det nære samspil
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 



Din evne til samspil ‐ skaber relationel kapital hos andre

Gennem den

• Følelsesmæssige dialog
• Meningsskabende dialog
• Den guidende/vejledende dialog



Frederickson, 2010

Relationel kapital

• Positive begivenheder i livet, udvider vores 
intellektuelle, fysiske og sociale ressourcer og 
opbygger psykologiske reserver, som vi kan 
trække på, når vi bliver præsenteret for en 
udfordring eller en trussel.



Csikszentmihalyi, 2008

Symbiose mellem individet og fællesskabet 

• Der er to modsatrettede tendenser i det 
menneskelige psykiske system – på den ene 
side har mennesket brug for at blive opfattet 
som unikt, og på den anden side at blive 
opfattet som en betydningsfuld del af 
fællesskabet.



Dagens program og dagens nøgleord

Formiddag
• Reciprok altruisme
• Glæde og engagement 
• Professionel relationskompetence

Eftermiddag
• Professionel relationskompetence (fortsat)
• Gode relationel  som forudsætninger for et demokratisk sindelag 



Gode relationer og demokratisk sindelag



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Det nære samspil – zonen for intimitet
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Det nære samspil – zonen for intimitet
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 



Putnan, 2000

Den nordiske velfærdsmodel

Skabt af stor social kapital sammenhængskraft

• Grundlæggende tillid
• Oplevelse af retfærdighed
• Evnen til samarbejde



Grundlæggende tillid
Oplevelse af retfærdighed

Evnen til samarbejde





Den følelsesmæssige dialog



????? Fælles‐delt‐virkelighed ??????

Retfærdighed?

Tillid?



Fælles‐delt‐virkelighed 2 



Fælles‐delt‐virkelighed 2 



Fælles‐delt‐virkelighed 1

Velfærdssamfundets trussel 



Velfærdssamfundets håb 



Demokratisk sindelag

Social kapital

Grundlæggende tillid Oplevelse af retfærdighed Evne til samarbejde

Relationel kapital 

At skabe et følelsesmæssigt samspil
(Samspilstema 1‐4)

At skabe en mening sammen
(Samspilstema 5‐7)

At guide og vejlede hinanden
(Samspilstema 8)

Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor 
rækkevidde, hvor vi kan nå hinanden med vores sanser, sprog og kroppe 



Demokrati og kunsten at vise medfølelse

Det er i det nære samspil, hvor vi kan nå 
hinanden med vores sanser, sprog og 
kroppe – at vi lægger grundstenene til et 
demokratisk sindelag. 



Kærlighed og medfølelse er nødvendigheder 
ikke luksus. Uden dem kan menneskeheden 
ikke overleve. (Dalia Lama)



Inspireret af SOLO-taxonomi, Bloom, Linder 2016 

Professionel relationskompetence og demokrati 
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 
udviklingen af borgerens 
demokratiske sindelag ?



Litteratur 
www.danskcenterfor‐icdp.dk

• Linder, Anne (2017) Venskabsyoga, Dafolo
• Linder, Anne (2016) : ”Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder i det relationelle 

univers” Dafolo
• Linder, Anne (2016) ”Inklusionsunderstøttende teamsamarbejde” artikel i ”Specialpædagogik 

i læreruddannelsen” (Christiansen et al) Hans Reitzels forlag
• Linder, Anne (2015): ”Styrkemappen” Dansk psykologisk forlag
• Linder, Anne (2015): ”Livsduelighedens pædagogik” Dafolo 
• Linder, Anne (2014): ”Livsduelighed og børns karakterstyrker.” Psykologisk forlag
• Linder, Anne (2013): ”Fællesskabets pædagogik – inklusion med glæde” 
• Linder, Anne (2012): ”Inklusion gennem styrkebaseret pædagogik” Egen udgivelse
• Linder, Anne (2011): ”Inklusion gennem pædagogisk relationsarbejde” Egen udgivelse
• Linder, Anne (2011): Oversat og bearbejdet Jennifer Fox Eadens ”Styrkebaseret pædagogik” 

Dafolo
• Linder, Anne (2010): Værktøjskasse til pædagogisk relationsarbejde” Dafolo
• Linder, Anne (2010): ”Det ved vi om ‐ Pædagogiks relationsarbejde” til LP serien, Dafolo
• Linder, Anne (2010): ”Sociale færdigheder og pædagogisk relationsarbejde” Fra skolestart til 

fælles mål. Obligatoriske temaer i børnehaveklassen. Dafolo og Børnehaveklasseforeningen
• Linder, Anne (2009): "Motivation og anerkendelse som sprogligt brændstof" artikel antologi 

red. Lotte Salling, "I begyndelsen var sproget ‐ antologi om børns sprogudvikling" Dafolo
• Linder, Anne(2008): "Positiv psykologi ‐ på kontoret" Nyt Potentiale
• Linder, Anne(2007): ”Relationer der rykker” Dagplejepædagogik Dafolo
• Linder, Anne & Mortensen, Stina Breinhild(2006): ”Glædens pædagogik” Dafolo 
• Linder, Anne(2005): ”Relations arbejde i Børnehaven” Langebæk Projektet Dafolo 


