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At komme til stede – lyt til musikken og: 

¤  En personlig nysgerrighed – Væsentlige pointer fra sidst? 

¤  Noget du har undret dig over? 

¤  Hvilke nye klarheder er opstået i forhold til din praksis som 
konsulent?   

¤  Vend opmærksomheden til gruppen og tag en kort snak om 
hvor din nysgerrighed/optagethed fører dig hen i forhold til 
forløbet med fællesskabsagenter? 





 
 
   Fra konstruktion til refleksivitet 
 
 •  Enhver observation er observeret af en observatør – og dermed er 

enhver observation altid afhængig af observatørens fokus, 
opmærksomhed og antagelser (Maturana) 

 
•  Udfordringen bliver at overskride den blinde plet der opstår hos 

observatøren – gennem (meta-)refleksivitet (Luhmann) 
 
•  Udfordringen bliver at se sin egen medskabende andel af de 

kommunikationsmønstre, vi producerer og reproducerer i det 
kommunikative samspil med andre 

 



Hvordan hjælper man 
bedst? 

     

 

    ”Lad mig hjælpe dig op af vandet så du ikke bliver 
drukner” sagde den venlige abe, da den løftede 
fisken op af floden og forsigtigt lagde den på en 
gren.”     



      Forskellige typer af 
samtaler 

Spørgsmål	  

Redskab	  

Svar	  
Magtbaseret	   ”Magtfri”	  

Relation	  
Instruktion	  

Rådgivning	  

Vejledning	  

Mentoring	  

Supervision	  
Coaching	  

Mediation	  
Dialog	  

Inspiration	  fra:	  R.	  Stelter:	  Coaching	  –	  læring	  og	  udvikling	  

	  	  

Diskussion	  



At lytte og få indre billeder 

A.  Fortæl om dit ungdomsværelse! 

B.  Lyt og spørg nysgerrigt ind! 



Med nysgerrigheden på arbejde  
Individuel refleksion 

¤  I hvor høj grad oplever jeg mig selv som spørgende 
og nysgerrig i min daglige praksis? 

¤  Hvornår falder det mig let at være nysgerrig?  

¤  Hvornår falder det mig særligt svært?  

¤  Hvad skal jeg være særligt opmærksom på for at 
træne og opøve min nysgerrighed? 



Problemløsning/mangeltænkning 

(Fysiske systemer ) 

Analysere problemet 

Finde årsagen 

Identificere løsning 

 

Implementere løsning 

 

 
Ressource/værditænkning 
 
(Sociale systemer) 
 
 
Udforske emner når det går bedst 
 
 
Identificere faktorer der skaber succes 
 
 
Forestille sig det ideelle 
 
 
Identificere første skridt 
 
 
 

 
To forskellige  

fokus med hver deres styrke 
 



Appreciative Inquiry (AI) 
 
 
 
 
 

 
•  I enhver organisation er der noget, som virker  

 – og det er ofte det meste! 
 
•  Det sprog vi bruger, og det vi vælger at fokusere 

på, skaber vores virkelighed 

•  Det er vores forestillinger om og forventninger til 
fremtiden, der sætter rammerne for vores 
nuværende og fremtidige handlinger 

•  Værdsættelse skaber et positivt defineret miljø, og 
øger derved mulighederne for en positiv udvikling 

•  Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm 
– og drømmen kom først! 

•  Undersøgelse og forandring foregår samtidig 
 
 



 

¤  Bedste erfaringer - Når du tænker tilbage på din tid i dit nuværende arbejde, så er der 
både positive og negative oplevelser. Prøv at tænke tilbage på de bedste og mest 
livgivende oplevelser du har haft i din organisation (familie, forening, lokalsamfund etc.), 
oplevelser hvor du i særlig grad følte dig inspireret, fuld af energi og havde gå-på-mod og 
tiltro til dine opgaver, kolleger og organisation. Hvad var det for oplevelser. Fortæl 
historien! 

¤  Hvad sætter du mest pris på ved dig selv, dit arbejde, din arbejdsplads? – 

¤  Uden at være beskeden, hvad sætter du mest pris på ved dig selv som kollega (kæreste, 
veninde, ven, far, mor etc.) 

¤  Når du føler dig mest inspireret og optaget af dit arbejde, hvad sætter du så mest pris på 
ved det? 

¤  Hvad værdsætter du mest ved din organisation (team, familie, forening, etc.). Hvordan 
har organisationen (teamet, familien, foreningen etc.) bidraget positivt til dit liv? 

¤  Gennemgående værdi: hvilken gennemgående værdi vil du sige gennemsyrer din 
organisation og som gør det muligt for dig at komme succesfuldt gennem ellers 
vanskelige tider? 

      
      AI-inspirerede spørgsmål 
 



Tripleøvelsen  

Sæt jer to og to (A(lytter) og B(fortæller) 

 

A) Bed din sidemand fortælle om en succes.  

B) Fortæl historien 

A) Giv udtryk for beundring for det svære i historien. Bekræft det svære i at 
lykkes med dette. Bed om en forklaring hvordan det kunne lykkes. Lyt efter 
hvad B selv gjorde, kunne eller satte i spil af styrker. 

B) Fortæl hvordan det lykkedes og del æren med en anden 

A)Giv æren tilbage til B – forklar hvad du hørte B gøre:  

 

Byt og gennemfør øvelsen en gang til! 

 

Frit efter Ben Furman 

 



 
         Vi er medkonstruerende af  
virkeligheden 
 
 

Rosenthal-effekten: 

-  antyder at de forventninger vi møder andre med, er med til at 
gøre dem til det de er. 



            Antagelser, hensigter og effekter 

Mine intentioner med  
at stille spørgsmålet 

Mit spørgsmål 

Det jeg hører 

Mine tolkninger af  
den andens intentioner 



Proces og hjælpespørgsmål: 

2. Situationsafklarende 
spm.  

Afdækning af 
problemstilling 

udfordring 
 
 3. Perspektiverende 
spm.  
Udforskning af 
relationer  
og sammenhænge 

4. Generende spm. 
Nye ideer og 
perspektiver 
 

5. Initiativafklarende 
spm. 
Afklaring af muligheder 
 

1. Kontekstafklaring  
Målet for samtalen 
Tid, fortrolighed og 
mulighed for time-
out 
OK ikke at svare 
 
 

6. Evaluering & 
feedback  
til coach 
 
 

Fra	  MacMann	  Berg	  



Kontekstafklaring 



Spørgsmålstyperne - 
Situationsafklarende  

Fokus på facts  
Situationsafklarende spørgsmål afklarer kontekst, fakta og sag  

 
•  Hvad handler det om?  
•  Hvad vil du gerne være klogere på / kunne kunne? 
•  Hvad skete der? Hvad skete der bagefter? 
•  Hvem er/var med? Hvem gjorde/sagde hvad? 
•  Hvordan hænger det sammen med det, du gerne vil blive 
klogere på? 

Fra	  MacMann	  Berg	  



Spørgsmålstyperne - Perspektiverende 

•  Hvorfor er udfordringen/sagen vigtig for dig? 
•  Er udfordringen/sagen vigtig for andre? 
•  Hvordan ser det ud fra de andre involveredes perspektiv? (Hvad 

tænker X eller Y?) 
•  Hvad er det bedste / det værste ved det du står i? 
•  Har du før stået i noget der lignede? Hvad gjorde du dér? 
•  Hvis du skulle tegne et billede af dine relationer, hvordan skulle det så 

se ud (brugen af metaforer/billeder)? 
•  Hvis vi forestiller os en skala fra 1-10, hvor 1 er det værst tænkelige og 

10 er det bedst tænkelige - hvor er du så nu? 

Fokus på relationer 
Perspektiverende spørgsmål undersøger sagen fra forskellige positioner,  

ser mønstre og sammenhænge 

Fra	  MacMann	  Berg	  



Spørgsmålstyperne - Genererende 

 
•  Hvad kunne du godt tænke dig at kunne gøre/sige/vide? 
 
•  Hvad ville være et tegn på at du var blevet klogere/udfordringen var løst? 
 
•  Hvis X skulle give dig et råd, hvad ville det så være? 
 
• Hvilken forskel vil det gøre for dig, når du har løst udfordringen? 
 
•  Hvad er det værste/bedste, der kunne ske? 
•  Hvordan kunne situationen/sagen ideelt se ud om x år? 
•  Hvis du skulle tegne et billede af din ønskede fremtid, hvordan skulle 
   det så se ud (brugen af metaforer/billeder) 
•  Hvis der var sket et mirakel, og alt fungerede, hvordan ser det så ud? 
•  Hvad nu hvis...? 

Fokus på nye muligheder 
De genererende spørgsmål stiller spørgsmål ved gængse forestillinger,  
og er rettet mod at skabe nye idéer og muligheder i forhold til sagen 



Spørgsmålstyperne - 
Initiativafklarende 

 
•  Hvilke initiativer kunne være hensigtsmæssige/livgivende?  
•  Hvilke af de forskellige initiativer vil gøre den største forskel? 
•  Hvad kan du selv gøre, for at det sker? 
•  Hvad kan din leder / dine kolleger og andre gøre for at det sker? 
•  Hvad kunne være næste step? 
•  Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? 

Fokus på handling  
De initiativafklarende spørgsmål skaber  

klarhed, læring, mulige initiativer, og evt. handlemuligheder 

Fra	  MacMann	  Berg	  



Spørgsmålstyper 



Spørgeteknik til passionsinterview 

Sæt jer sammen 3 personer: 
¤  En konsulent – øver spørgeteknik og lytning (et godt 

udgangspunkt at tale fra er – fortæl mig om en gang, hvor du 
lavede noget som du synes er vigtigt og spændende)  

¤  En fokusperson – der skal have hjælp til at finde frem til passion 
og anvendelse af denne 

¤  En observatør - observerer på typer af spørgsmål og lytning og 
effekten af disse 

•  Hvilke typer spørgsmål der åbnede  og hvilke der lukkede?  
•  Hvad gjorde spørgeren i øvrigt som virkede åbnende hhv. lukkende?  
•  Hvad synes at fremme at fokuspersonen får noget ud af det?  
•  Hvornår kommer fokuspersonen på arbejde?  

25 min til samtalen og 5 min til feedback fra konsulent pr. omgang 
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Definition på passion 

¤  Passion er når du lægger mere energi i noget end det 
umiddelbart kræver. Det er mere en bare entusiasme 
eller begejstring. Passion er ambition der materialiserer sig 
i handling mod at lægge så meget som muligt hjerte, 
opmærksomhed, krop og sjæl i noget 

¤  At identificere sig med aktiviteten 

Jacqueline Albers Thomasen 



6 degrees of separation 



Rollebegrebet  

¤  Det er vigtigt at skelne mellem person og rolle 

¤  Når vi taler roller adskiller det sig fra jobfunktionen, 
jobfunktionen er den formelle organisation og beskrives 
ud fra arbejdsopgaver, ansvar og 
beslutningskompetence 

¤  En rolle er som en overfrakke - noget som kan tages af 
og på 

¤  Vi tager roller og tildeles roller 

¤  Til hver rolle knytter sig et sæt af forventninger og 
normer for adfærd 

¤  Rollebegrebet er et mere statisk rationelt begreb 

 



Positionering – et dynamisk vekselvirkende 
samspil mellem 

At 
positionere 
sig selv 

At blive 
positioneret 

At 
positionere 
andre 



Positionel refleksivitet 

Positionel refleksivitet skal forstås som en meta-refleksiv 
undersøgelse af den positionering, der pågår i en kommunikativ 
proces 
  
•  Individuelle  opmærksomheder (for konsulenten – hvilke 

positioner kalder jeg andre ind i) 

•  Relationelle opmærksomheder (kommunikationen i gruppen 
– hvordan positionerer vi hinanden og fællesskabsagenter?) 

 
 
 



Øvelse - positionering 

Individuelt 

¤  Tag afsæt i Harrés positioneringsbegreb. Udfyld de to dias med 
solene i forhold til hvordan positionere dig som konsulent? Hvordan 
du bliver positioneret som konsulent? Og hvordan du fremadrettet 
ønsker at positionere dig som konsulent? 

¤  Tag afsæt i en konkret situation på dit arbejde, hvor du ønsker at 
positionere dig anderledes. Hvad kan du gøre i den konkrete 
situation for at positionere dig anderledes? 

Fremadrettet i din praksis 

¤  Prøv dine forslag til alternativ adfærd; sprog; perspektiv eller andet 
af i din hverdagspraksis som konsulent. 



Individuelt overblik 

29	  

Andre 
positionerer 

mig som…og 
som…og 

som… 

Som leder/
konsulent 

positionerer 
jeg mig som 



30	  

 
Fremover vil 
jeg gerne 

positionere 
mig som… 

Fremadrettet opmærksomhed 




