
Stjernestunder i det relationelle univers 
Professionel Relationskompetence 

 

1. Del Fra kl. 14 – 15.30   
• Stjernestunder i det relationelle univers 
• Et relationelt fællessprog 
 

2. Del fra kl. 15.45 – 17.00 
 

• Et relationelt fællessprog - fortsat 
• En relationel taksonomi 
• Praksis  

 
 



Dupont (2008, s. 11)  

Gode relationer - en truet art?  

• ” Det er vigtigt at huske, at når noget som 
indgå i vores hverdags, pludselig bliver 
aktuelt at diskutere, kan der være et tegn 
på, at det er ved at blive en mangelvare, det 
gælder fx vand og omsorg, som er en 
selvfølge, når det er der, men et stort savn, 
hvis det får dårlige kvalitet eller forsvinder”  
 



Stern, 2010 
Vitalisering: at have noget for med verden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vitalitet = livskraft 



Csikszentmihalyi, 2008  
Biologisk grundvilkår 

• Livsglæde  
• Sundhed  



Csikszentmihalyi, 2008  
Den daglige kamp 

Mennesker trues af  
 - Livslede 
 - Sygdom 
 
 
 



Eksempler på 
 Pædagogiske modsætninger - 

kompleksitetshåndtering 

• Sensitivitet - Forråelse 
• Individ – Fællesskab 
• Kontrol – Frihed 
• Kaos – Orden 
• Autonomi – Ledelse 
• Helhed – Detalje  
• Drenge – Piger  



       Professionel relationskompetence 

• Håndtere modsætningerne  
• Kende sammenhængskraften 
 

Relationerne  



Harmoniske øjeblikke  
Pædagogiske stjernestunder 

• De gode fortællinger fra 
praksis 

• Opstår når en af faglige 
hverdagslivets drømme 
går i opfyldelse 

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



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 
 

Presenter
Presentation Notes
Glade mennesker øger sensitiviteten



 
Linder, 2006 

Fejlfinder eller Ressourcespejder?   
 

 
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 problemer. 



Hans Henrik Knoop, 2009 
Forudsætningerne for engagementet 

• Et meningsfuldt perspektiv 
• Positive emotioner  

 

Presenter
Presentation Notes
Glæde, tilfredshed, håb etc., lykkelig



Frederikcson, 2018 

Positive begivenheder 

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





Hundeide, 2004 

Overordnet formål ICDP  

International Child Development Program  
 
 
At understøtte udviklingen af  en sensitiv og  
følelsesmæssig kommunikation mellem 
omsorgsgiveren og barnet, for at skabe en 
positivt og udviklingsstøttende relationen  
mellem dem.   

 



Pædagogiske roller 2018 

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



Hundeide, 2005, Linder 2010 

De otte temaer for godt samspil 
Den følelsesmæssige dialog 

1. Vis glæde for barnet 

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.  

  



Linder, 2006 
Relationskompetence – en definition 

• Evnen til at etablere en 
følelsesmæssig kontrakt og ud fra 
denne kontakt at skabe et lærende 
og opdragende samspil. 



Inspireret af SOLO-taxonomi, Bloom, Linder 2016  

En relationel taksonomi 

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? 
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