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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
Moder-FKB 
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 
 
Endvidere tilknyttet følgende af FEVU FKB’er 
2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 
 
Arbejdsfunktioner 
Uddannelsen Ressourcefokus i pædagogisk arbejde er udviklet til AMU målgrupper, der arbejder 
med at fremme trivslen i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne i hele det 
pædagogiske område. Fra specialområdet i bredeste forstand – til dag og klubtilbud på børn og 
ungeområdet. Den primære målgruppe for uddannelsen er omsorgsmedhjælpere, pædagogiske 
assistenter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, dagplejere, pædagogmedhjælpere og 
familieplejere, der arbejder i specialområdet eller dagtilbuds- og skole/fritidsområdet. 
 
Deltagerne arbejder med børn, unge eller voksne i komplekse situationer, hvor ressourcefokusere-
de indsatser kan bidrage til at fremme trivsel og se nye muligheder i det daglige arbejdsliv.  
Ofte baseres hjælp og indsatser til disse grupper på baggrund af barnets, den unge eller voksnes 
mangler og udfordringer – og et fortsat fokus på målgruppens mangeltilstande er ikke befordrende 
for hverken relationer eller barnets, den unges eller voksnes trivsel.  
 
Tankegangen bag at arbejde ressourcefokuseret er, at medarbejderne med fordel kan arbejde ud 
fra, at mennesker oplever sine tanker som virkeligheden, at alle har ressourcer, og at alle 
mennesker har et grundlæggende behov for at blive valideret og anerkendt. Medarbejdere skal 
derfor fokusere på den enkeltes ressourcer frem for svagheder. Afsættet er at arbejde ud fra, hvad 
den enkelte kan, frem for hvad de ikke kan. I de daglige arbejdsfunktioner skal medarbejderen ud 
fra et systematisk fokus på ressourcerne kvalificere indsatsen. Igennem systematisk fokusering på 
individets ressourcer hævdes det, at den enkeltes livskvalitet forbedres. 
 
Det vil afhængig af den enkelte arbejdsplads være forskelligt, hvor meget indflydelse den enkelte 
medarbejder har – i forhold til at implementere mere ressourcefokuserede indsatser. Det vil også 
være forskelligt om medarbejderne deltager i ex. handleplansarbejde, pårørendesamarbejde og 
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andre centrale funktioner på arbejdspladsen, hvor den mere organisatoriske forankring kan foregå. 
Dog vil medarbejderen næsten altid arbejde i kontakt og relation til barnet, den unge eller voksne.  
Der er stor forskel på at være plejeforælder og have egen familie som kontekst i forhold til at 
arbejde ressourcefokuseret - og at være medarbejder på et større pædagogisk tilbud. Indflydelsen 
i plejefamilien vil umiddelbart være forholdsvis stor, mens en medarbejder på en pædagogisk 
arbejdsplads for så vidt godt egenhændigt kan tilstræbe at arbejde ressourcefokuseret (ville og 
måske endda evne det). Hvis de rammemæssige vilkår ikke er til stede, kan det være op ad bakke 
at eksekvere den ressourcefokuserede tilgang. For den enkelte plejeforælder i en plejefamilie 
spiller konteksten selvfølgelig også en stor indflydelse, som det gør for den ansatte i de 
pædagogiske tilbud. Megen modgang, store ressourcemæssige belastninger og belastninger i 
privatlivet vil sætte sine begrænsninger – men måske er det her, det ressourceorienterede fokus er 
vigtigst. 
 
Deltagerforudsætninger 
Deltagerne kommer fra jobfunktioner som medarbejdere på fx bo- og aktivitetstilbud, 
socialpædagogiske opholdssteder, forsorgshjem, væresteder, STU (Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov), specialskoler/specialklasser men også SFO, dag- og klubtilbud og 
plejefamilier.  
 
Deltagerne på uddannelsen er præget af store faglige forskelle i viden, kendskab og erfaring i 
arbejdet med børn, unge og voksne på det pædagogiske felt. Uddannelsen tager udgangspunkt i 
den praksis, deltagerne kommer fra. 

Som vi beskrev ovenfor, er det at arbejde ressourcefokuseret relevant for mange medarbejdere, 
uanset målgruppe. Det betyder, at deltagerforudsætningerne kan være meget forskellige alt efter, 
hvilken pædagogisk målgruppe, der arbejdes med, hvilke arbejdsfunktioner, der dækkes, hvilken 
arbejdskultur, der er gældende, ligesom deltagerens særlige personlige forhold spiller ind.  

Plejeforældre og dagplejere står alene med udfordringer og opgaver – mens medarbejderne på 
dag- og døgntilbud oftere har flere kollegaer at sparre med.  
En del medarbejdere på specialområdet og en del plejeforældre modtager supervision som en del 
af opgavevaretagelsen. Erfaringer herfra kan indgå i undervisningen. 

Af hensyn til det ressourcefokuserede fokus er det en fordel, at deltagerne har en praksis at holde 
det lærte op imod. Det vil derfor være en fordel, at man som deltager har et praksisgrundlag, der 
kan være udgangspunkt for refleksion. 

Undervisere skal være opmærksom på, at der kan være deltagere, der har stave- og 
læseproblemer. Ligesom der modsat blandt gruppen af plejeforældre er ca. 30% med en 
mellemlang videregående uddannelse. Disse plejeforældre er i amu-regi relativt skolevante. 

 
Relevante uddannelser at kombinere med 
Uddannelsen Ressourcefokus i pædagogisk arbejde er meget velegnet til sammenhængende 
forløb med andre amu-uddannelser, hvor den eller de uddannelser som Ressourcefokus i 
pædagogisk arbejde tilrettelægges sammen med kan præges af den ressourcefokuserede 
tænkning uden at miste sin egenart. 
 
Eksempler i uddrag: 
48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal  
48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande 
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 
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41687  Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 
44627 Magt og omsorg 
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 
44859 Neuropædagogik i pædagogisk arbejde 
49780  Pårørendeinddragelse i special- og socialpæd. arbejde  
40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder 
 

 

2. Ideer til tilrettelæggelse 
Uddannelsen er planlagt til at kunne afholdes over 14,8 timer fordelt på 2 undervisningsdage.  
Uddannelsen kan gennemføres alene – eller sammen med andre uddannelser i kortere eller 
længere forløb.  
Emnet er som sagt særdeles velegnet til at indgå i længere forløb. 
Gennemføres Ressourcefokus i pædagogisk arbejde uden andre uddannelser kan den både 
tilrettelægges sammenhængende over de to dage og som split-opdelt undervisning.  
 
Emnet er velegnet til, at deltagerne arbejder selvstændigt med de mange øvelser i 
inspirationsmaterialet i forhold til egen praksis. Dette åbner op for, at undervisningen kan være 
differentieret og hjælper hermed til at tage højde for deltagernes forskellige forudsætninger og 
interesser. Samtidig er den praksisbaserede, varierede og deltagerbaserede tilgang, som 
øvelserne lægger op til, ofte meget engagerende for den enkelte på holdet. 
At arbejde ressourcefokuseret i pædagogisk arbejde er også at arbejde med og undervise i forhold 
til den enkelte deltagers egne holdninger, egen selvforståelse og overvejelser over egen rolle i 
forhold til den pædagogiske målgruppe. Dette perspektiv indgår løbende i mange af dette 
inspirationsmateriales øvelser. Det er også her, at den enkelte deltager kan opleve at blive 
udfordret på egen selvforståelse. 
 
Det anbefales at gennemføre undervisningen med hold udelukkende tilrettelagt for eks. dagplejere 
eller plejeforældre eller medarbejdere fra botilbud. Det er som regel en fordel, hvis flere deltagere 
fra samme arbejdsplads eller begge forældre i plejefamilien deltager på samme hold. Dette vil alt 
andet lige være med til at styrke implementeringen efter uddannelsens afslutning og fastholde det 
lærte i hverdagen. 

 
3. Temaer 
 
Temaoversigt 
Tema 1: Hvad er ressourcefokus? 

o Emne 1. Ressourcefokus – et paradigmeskift  
o Emne 2. Hvorfor ressourcefokus?  

 
      Tema 2: Motivation 

• Emne 1. Hvad er motivation?  
• Emne 2. Selvbestemmelsesteorien 
• Emne 3. Tillært hjælpeløshed 
• Emne 4. Self-efficacy 
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Tema 3: Ressourcefokuserede metoder 

• Emne 1. VIA styrker  
• Emne 2. PERMA  
• Emne 3. Mestringsskema  
• Emne 4. Du kan også arbejde med… 

 

  Tema 4: Egen rolles betydning 
• Emne 1 Det dobbelte blik 
• Emne 2 Egen rolles betydning 

 
 

Tema 1: Hvad er ressourcefokus? 
 
Det anbefales, at tema 1 altid indgår i undervisningen på uddannelsen Ressourcefokus i 
pædagogisk arbejde. Emnerne herfra danner baggrund for den ressourcefokuserede indsats. Hvor 
man som underviser i tema 2 kan vælge den eller de metoder som bedst egner sig til den aktuelle 
målgruppe og arbejdsplads. 

 
Tema 1, Emne 1: Ressourcefokus – et paradigmeskift  
 
Underviseroplæg om ressourcefokus  
At arbejde ressourcefokuseret er at arbejde ud fra Wittgensteins (Wittgenstein 1989, 1999) metafor 
om, at sproget er den lygte, hvormed vi ser vores verden. Det betyder, at hvis problemer er det 
eneste, vi på en arbejdsplads eller i en plejefamilie sætter ord på, så er problemer også det eneste, 
vi giver os selv mulighed for at se. Derved bliver vi let fastlåste og placerer os i en ikke så 
fordelagtig situation i forhold til udvikling og trivselsfremme. Med andre ord: Vores fokus på 
problemer vil med tiden gøre os til eksperter i problemer – ikke eksperter i muligheder og løsninger 
for det enkelte barn, unge eller voksne. Ideen med at arbejde ressourcefokuseret er netop at være 
mulighedssøgende. 
 
Nogle personer – være det et barn, en ung eller en voksen - kan være i meget komplekse og 
belastende situationer, og problemerne synes at tårne sig op. Når vi som fagprofessionelle 
identificerer disse vanskeligheder, belastninger eller lidelser, så forsvinder de ikke, blot fordi vi har 
dokumenteret, at de eksisterer. Nogle gange synes de at blive endnu større, jo mere man graver 
sig ned i dem. Dvs. problemerne kan have en tendens til at vokse ved at fokusere på dem. Når vi 
arbejder ressourcefokuseret, tager vi derfor afsæt i de praksisser, der virker bedst for den enkelte, 
uanset om det er en samtale, der involverer to personer, eller en udviklingsproces, der involverer 
en hel organisation – og uanset hvad der i øvrigt er samtalens eller udviklingsprocessens tema. 
Denne vinkel må ikke stå alene, så det vil vi uddybe i det følgende ved at fremhæve et centralt 
begreb fra Appreciative Inquiry – nemlig begrebet heliotropi (Cooperrider og Shrivastva 1987). 
 

Det heliotropiske princip 
Du kan som underviser introducere til det heliotropiske princip (Cooperrider og Shrivastva 1987). 
Det heliotropiske princip bruges som metafor for, at mennesket vender sig mod det energi- og 
lysfyldte på samme måde, som en solsikke drejer sig mod solen. Lyset er her i overført betydning 
en fremadrettet og positiv vision af fremtiden baseret på det bedste fra fortid og nutid. I en 
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pædagogisk sammenhæng betyder det, at vi som fagprofessionelle skaber denne heliotropiske 
setting – et miljø for trivsel og vækst. 
 
Underviser kan med fordel bruge nedenstående model fra David Cooperrider. Cooperrider 
argumenterer i sine bøger (Cooperrider et al 2011, Cooperrider 2005, 2008) om anerkendende 
udforskning (Appreciative Inquiry eller AI), og hvordan man kan gå fra mangeltænkning til 
ressourcetænkning. 
 

Problemfokuseret tilgang Ressourceorienteret tilgang 
Tænkning Finder fejl, problemer, mangler Ressourcer, ønsker, drømme 
Metode Løse problemer. Årsag-virkning, 

løsningsmuligheder, handlingsplaner 
Identificere det der lykkes. Finde styrker og 
ressourcer, skabe billede af opnåelig 
fremtid, igangsætte processer 

Fokus på Mangler og fejl, problemer og 
beklagelser, kritik, skyld, sandt og 
falsk, forsvarsmekanismer, individer 

Muligheder og ressource, håb, 
anerkendelse, multivers forståelse (hver sin 
sandhed), læring, relationer 

Resultater Indsigt i problemet, kvalificerede gæt 
på løsninger, man brænder sine 
relationer af 

Opmærksomhed på hvad vi ønsker mere af, 
viden om hvad der skal til for at skabe det 
gode liv, fælles fundament, udvikling af 
relationer. 

 
I en ressourcefokuseret tilgang tager man udgangspunkt i det personen allerede kan og overvejer, 
hvordan det pædagogiske personale, gennem en relationel indsats, kan styrke trivsel og dermed 
læring, så barnet/den voksne bliver i stand til at mestre flere færdigheder selvstændigt. 

Det er vigtigt at underviser understreger: 

• At det at arbejde ressourcefokuseret ikke handler om at opstille nye normer om lykke og 
glæde. Og dermed kun arbejde for at styrke det allerede ”vellykkede” 

• Ressourcefokus handler ikke om at negative tilstande skal elimineres eller en tro på at smerte 
kan undgås. 

Når vi arbejder ressourcefokuseret, er der mere fokus på at forstå de dynamiske sammenhænge 
mellem negative og positive tilstande, mellem belastninger og muligheder og herigennem forhindre 
fastlåshed. Især, at de fagprofessionelle arbejder mere mulighedsorienteret og omsorgsfuldt i 
samarbejdet med børn unge og voksne, der oplever store og svære belastninger. 

Se øvelse til tema 1 – emne 1 at være mangelfastlåst 

 

Tema 1, Emne 2: Hvorfor ressourcefokus? 
 

”Positive Psychology is the scientific study of optimal human functioning. It aims to discover and 
promote the factors that allow individuals and communities to thrive.” 

Csikszentmihalyi & Seligman 2000 

Baggrunden for at tænke og handle ressourcefokuseret skal ses som et opgør mod tilgange i 
socialt, pædagogisk og psykologisk forskning og praksis, hvor personer, der har brug for hjælp, 
identificeres gennem deres angivelige mangler. Børn, unge og voksne, der lever med udsathed og 
funktionsnedsættelser, og som derfor får støtte efter fx serviceloven, kendetegnes ofte ved deres 
mangler, ved, at de ikke kan leve op til de krav, som det omgivende samfund finder normalt. De 
betegnes (ofte) som individer med mangler, der kan kategoriseres (eks. gennem diagnoser), der 
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skal afhjælpes og som gør, at de må affinde sig med udenforståendes indblanding i deres liv, eks. 
de sociale myndigheder. 

Der har været tradition for at se på de enkelte børn og voksnes adfærdsproblemer og lade det 
være styrende for personalets forventninger til vedkommende og for samarbejdet. Tilgangen med 
fokus på personens svagheder har i høj grad været adfærdsregulerende. Målet har været at 
tilpasse den enkelte til normalen så vidt muligt. 

Det ligger i virkeligheden dybt i menneskets natur at have større opmærksomhed på de negative 
hændelser, fejlene end på det positive. Det er det, der kaldes negativitetsbias (Fredrickson 2010). I 
vore hjerner er der mange nerveceller, der er beskæftigede med, om noget er farligt. Det er det, 
der evolutionært har betydet, at vi som mennesker har overlevet som art. At stenaldermanden 
kunne forstå, det var farligt, når han så en slange eller en sabeltiger og kunne ”tage benene på 
nakken”. I vores samfund i dag er der ikke store ydre farer eller farlige dyr, men hjernen arbejder 
stadig på højtryk for at se om noget er potentielt farligt for os. I positiv psykologi tales der om 
(Fredrickson 2010), at der skal 3 positive oplevelser til at opveje en negativ. 

Børn og voksne, der bliver talt negativt til, får en forståelse af sig selv som ”mangelfulde” og 
fejlfyldte, og opbygger et negativt selvbillede. Med tiden lever de op til omgivelsernes 
stigmatiserende forventninger til sig. Og forstår måske, at de ikke kan indgå i det større fællesskab 
og trækker sig i sociale situationer eller udvikler måske angst. 

I modsætning hertil er en tilgang, hvor man ser barnet i de processer, de relationer og samspil hvor 
de har ressourcer at tilbyde og hvor de med en anerkendende pædagogisk forståelse af deres 
eget bidrag til fællesskabet. Tænker man ressourcefokuseret, kan den pædagogiske tilgang være, 
at tilpasse miljøet eller at hjælpe miljøet såvel som fokuspersonen, til selv at få øje på de 
ressourcer barnet eller den voksne har at tilbyde.   

Et negativt udgangspunkt (mangelsyn) for samarbejdet med barnet eller borgeren medfører ikke 
en positiv bekræftelse af borgerens selvværd eller øger ikke handlemuligheder. I det pædagogiske 
arbejde kan man indtage forskellige positioner at betragte verden med. De forskellige perspektiver 
giver forskellige informationer om borgeren. Når vi bevidst vælger et ressourcefokus, ændrer de 
muligheder vi har i relationen med borgeren sig til at få øje på de situationer hvor borgeren lykkes - 
hvor der ikke er problemer. Et reelt ressourcefokus fornægter ikke problemerne, men løser 
situationen ud fra en viden om, at selve måden at betragte på, perspektivet, er afgørende for de 
handlemuligheder, der åbner sig for såvel borgeren som hjælperen.  

 
Se Øvelse til tema 1 – emne 1 og 2 Ressourcer og udækkede behov 

Til Tema 1 kan Øvelse til Tema 1. Emne 2. At spotte ressourcer, når det er svært … også 
anvendes 

 
Litteratur til emnet 

• Csikszentmihalyi & Seligman (2000) Positive Psychologi, an introduction. American 
Psychologist  

• Fredrickson, Barbara L., Positivitet, Dansk Psykologisk forlag, 2010 

• Håndbog i anerkendende udforskning. David Cooperrider, Diana Whitney, Jacqueline M. 
Stavros, Dansk psykologisk forlag 2011. 

• Cooperrider, David L. og Whitney, Diana (2005) A Positive Revolution in Change: 
Appreciative Inquiry 
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https://www.researchgate.net/publication/237404587_A_Positive_Revolution_in_Change_A
ppreciative_Inquiry 

• Cooperrider, David L. og Srivastva, Suresh (1987) Appreciative Inquiry in Organizationel 
Lifehttps://vimeo.com/38567317: Barbara L. Fredrickson is interviewed by Hans Sadik 
Knoop 

 

Tema 2 Motivation  
 
Motivationsdelen af dette inspirationsmateriale er forholdsvis omfattende – og belyser barnets, den 
unges og den voksne persons mulighed for indflydelse på eget liv gennem oplevelse af 
motiverende omstændigheder. Som en rød tråd igennem emnet sætter opgaverne til emnet 
samtidig fokus på medarbejdernes egen oplevelse af motivation på arbejdspladsen eller i eget 
hjem. 
 

Tema 2, Emne 1: Hvad er motivation 
 
Underviseroplæg om motivation 
 
”Motivation kan defineres som det begreb, der bruges til at beskrive de indre faktorer der 
foranledninger, vedligeholder og giver retning til den enkeltes målrettede adfærd.” 

( Krapp 2007 i Møller Andersen og Krogh)  

Et eksempel på den positive ydre motivation (positiv forstærkning, som adfærdspsykologerne ville 
sige) kunne være: Pædagogen siger til Mille, at hun er vel nok dygtig, når hun tager opvasken eller 
Jane arbejder på et bosted for udviklingshæmmede. Hvis hun ikke melder sig syg i tre måneder, 
modtager hun biografbilletter eller Matas gavekort. 

Den norske psykolog Berit Bae (1996) gør opmærksom på, at der er nogle magtperspektiver, når 
den fagprofessionelle bruger den positive forstærkning – Bae taler om voksnes definitionsmagt. At 
det væsentlige er at vise interesse for barnet eller borgeren – ikke at godkende dets adfærd. 

En medarbejder kan også bruge motivation negativt (straffe). Et eksempel på at medarbejderen 
reagerer negativt på borgers adfærd kan være: Mette får at vide, at hvis hun ikke spiser sine 
bønner op, får hun ingen dessert. Eller Karl spørger sin kontaktperson, om han må tage med en 
ven hjem på onsdag i stedet for at spille fodbold. Kontaktpersonen siger nej, da Karl ikke har 
ryddet op på sit værelse. Om onsdagen lyver Karl for kontaktpersonen og tager med vennen hjem. 

Indtil nu har man troet, at ens egen (dvs. den fagprofessionelles) motivation kan blive andres. At 
professionelle kan lade egen motivation smitte af i samarbejdet, hvis bare man er motiveret nok. 
Og at der kun findes en slags motivation, som man kan have mere eller mindre af. I det følgende 
skal vi se på en mere nuanceret forståelse af motivation. 

Se de 3 øvelser: 
Øvelse Tema 2 Emne 1A. Motivation: Om at motivere andre 
Øvelse Tema 2 Emne 1B. Motivation/autonomi 
Øvelse Tema 2 Emne 1C. Motivation/at føle sig kompetent 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/237404587_A_Positive_Revolution_in_Change_Appreciative_Inquiry
https://www.researchgate.net/publication/237404587_A_Positive_Revolution_in_Change_Appreciative_Inquiry
https://vimeo.com/38567317
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Tema 2, Emne 2: Selvbestemmelsesteorien 
 
Introduktion til selvbestemmelsesteorien 

Gennem de sidste 30 år har Ryan og Deci (Ryan & Deci 2000a, 2000b, 2017) forsket i motivation. 
De argumenterer for, at der findes mange forskellige slags motivation, og at man kan ødelægge 
andres motivation ved at betale dem for at gøre noget, som de oprindeligt var motiverede for ved 
eksempelvis at tilbyde belønning.  
Ryan og Deci lavede bl.a. forsøg med børn, som de betalte for at lege. Når børnene fik betaling 
holdt de op med at lege og fokuserede på betalingen i stedet. De blev altså frataget deres 
oprindelige motivation for at lege. Ligeledes, hvis man betaler sit barn for karakterer i skolen, så 
barnets opmærksomhed fanges af belønningen, og det vil ikke være interessen for faget, der driver 
motivationen.  
Der er altså tale om, at motivation kan være styret af indre motiver eller ydre motiver.  

Denne sondring mellem ydre og indre motivation har Ryan og Deci i de sidste fire årtier udviklet til 
en vidtrækkende teori om menneskets psykologiske natur – selvbestemmelsesteorien. Den 
hævder, at mennesker er bevidste, levende organismer, der har en spontan og medfødt trang til at 
undersøge omverdenen og sætte sig i relation til den, en trang, der skal gives de bedste 
udfoldelsesmuligheder, hvis mennesker skal trives og blomstre. 

Ofte stillede spørgsmål og svar: Bør man da aldrig belønne for den særligt gode præstation? – Jo 
men spontant, så vil det medføre større effekt. Hvordan da med løn for betalt arbejde? Ved 
indgåelse af en arbejdsaftale indgås også aftale om en løn. Løn er en forudsætning for arbejdets 
udførelse og er ikke sammenlignelig med belønning. Og får ikke medarbejderen til at udføre sit 
arbejde bedre, end hvis man fik mindre i løn. Til gengæld vil medarbejderen søge hen hvor løn og 
arbejdsforholdene er bedst. 

 

De tre psykologiske behov: 
Ryan og Deci mener, at mennesker har tre grundlæggende behov, der er lige vigtige:  

• Autonomi,  
• kompetence  
• samhørighed.  

Når mennesket får opfyldt disse psykologiske behov, vil sandsynligheden for indre motivation 
øges. 

Ryan og Decis teori arbejder med den grundantagelse, at individets motivation falder, hvis det er 
styret eller kontrolleret udefra, mens motivationen stiger, når individet får lov til at bestemme selv. 

Autonomi: Når et menneske selv kan bestemme, altså har indflydelse på egen tid og 
opgaveløsning, vil motivation for opgaven øges. Når et menneske selv har valgt opgave, tidspunkt 
for løsningen og metode for løsningen af opgaven øges sandsynligheden for indre motivation.  

Autonomi ifølge Ib Ravn: At sidde i førersædet i sit liv. 

• Hvordan oplever vedkommende selv sin kilde til adfærd? 
 
• Er det noget ydre eller kommer den fra vedkommende selv?  

• Det modsatte er at være offer for andre eller omstændighederne 



10 
 

• Ikke enhver impulsiv handling er autonom (f.eks. ”Jeg valgte selv at stikke ham én”. ”Ingen 
tvang mig til at spise al det slik”). Den skal opleves som godkendt af en selv og stemme 
overens med egne værdier og interesser.  

• Det er ikke uafhængighed. Man kan autonomt vælge at acceptere andres vejledning, hvis 
man har tillid til dem (forældre, lærere, ledere, autoriteter)  

• Det er heller ikke individualisme: Mennesker i kollektive kulturer trives også med autonomi. 
De tager bare flere råd fra ældre end folk i Vesten gør. 

http://ibravn.blogspot.com/search/label/Self-Determination%20Theory 

 
 
Kompetence: 
Kompetence: Mennesker har et grundlæggende behov for at lære, at føle sig kompetent, at 
udvikle sig. Det betyder at opgaver må tilpasses den enkelte, så der skabes mulighed for 
succesoplevelser. Når et menneske oplever at kunne mestre en opgave, øges sandsynligheden for 
indre motivation.  

Kompetence ifølge Ib Ravn: Kompetence er oplevelsen af, at man kan udrette noget i sin 
omverden, samt at man oplever muligheder for at udtrykke og udfolde sine evner.  

• Det er ikke opnåede færdighedsniveauer, men den følelse, at man kan handle 
virkningsfuldt. 

• Den autonomi, man har, skal man opleve at kunne handle på kvalificeret. 

• Tro på egne evner motiverer. Når man synes man kan noget, er det lettere at gøre det. 

 
Samhørighed 
Samhørighed: Mennesker har et behov for at høre til, at være en del af noget, at føle 
samhørighed. Visse steder oversættes dette behov til mening andre steder til formål. Når 
mennesket får sit behov for samhørighed tilgodeset, øges sandsynligheden for indre motivation. 
Pointen i at et rengøringsjob kan være et” kald”. Det afhænger af, hvilken fortælling medarbejderne 
hører: ”Hvis ikke lægens redskaber bliver gjort rene, så dør patienterne.”. – Man kan her også 
arbejde med meningsskabelse som motivation. 

 
Samhørighed ifølge Ib Ravn: Et behov for at være hel og integreret med et fællesskab og sit 
lokalsamfund, ligesom man har behov for at være et helt selv. 

Når en rollemodel gør noget, motiverer det en til efterligning, fordi samhørighed opleves 
som vigtigt. 

 
Øvelse: Bed deltagerne udveksle erfaringer om vigtigheden at have nogen at dele med.  

Bed om eksempler fra deres praksis. 

 

 

 

http://ibravn.blogspot.com/search/label/Self-Determination%20Theory
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Underviseroplæg om Motivationsspektret: 

Nedenstående model bruges som udgangspunkt for oplæg omkring motivationsspektret. Det kan 
være en god ide at udlevere modellen på papir til deltagerne, så er det nemmere at følge med og 
lave den tilhørende opgave. 

 
Torrek, Pia Selvbestemmelsesteoriens motivationstyper 

https://www.uption.dk/wp-content/uploads/2014/05/83motivation.pdf 

 
 
Intern motivation eller indre motivation:  
Indre motivation opstår, når motivationen ligger i selve aktiviteten og i den fornøjelse/glæde, gode 
følelse, det er at udføre den. Aktiviteten er sjov eller spændende i sig selv. Man er i flow, når man 
udfører den og aktiviteten går ”som en leg”.   
 
”En grundlæggende antagelse i teorien er, at vi som mennesker af natur er interesserede i at lære 
og udvikle os selv og vores viden. Adfærden, er ikke drevet af et ydre incitament, men er i sig selv 
er interessant og behagelig” 

  
(Ryan & Deci 2000 i Niemic, Christopher P. & Ryan, R. (2009) 

 
Denne indre motivation kommer til udtryk, når vi leger, udforsker eller deltager i aktiviteter, som vi 
finder sjove, udfordrende eller interessante. Indre motivation finder sit udgangspunkt i interesse, 
kreativitet, involvering, frit valg (autonomi) og ikke mindst engagement. I læringsaktiviteter er det 
væsentligt at kunne bygge på indre motivation og dermed facilitere en glæde, entusiasme og 
interesse for læring. 
 
Se Øvelse Tema 2 Emne 2. Feltet mellem indre og ydre motivation 

 

https://www.uption.dk/wp-content/uploads/2014/05/83motivation.pdf


12 
 

 
Tema 2, Emne 3: Tillært hjælpeløshed 
 
Underviser Introduktion:  
Dette emne omhandler, at nogle af de børn og voksne som deltagerne på uddannelsen skal 
samarbejde med, udviser en form for tillært hjælpeløshed – i folkemunde kendt som ”betjen mig”-
syndromet. Hvorfor gør nogle mennesker sig fuldt ud afhængige af andres hjælp og tager ikke 
selvstændige initiativer, men virker apatiske og bliver måske endda depressive? 

I 1965 gjorde den amerikanske psykolog Martin Seligmann nogle bemærkelsesværdige 
opdagelser ved forsøg med hunde. Forsøg som i Danmark i dag nok ikke ville være lovlige, da 
hundene udsættes for stor smerte.  
 
Ved at gentage en bestemt lyd i forbindelse med et elektrisk chok fik han hundene til at associere 
lyden med chokket. Til sidst blev de forskrækkede, blot de hørte lyden. I begyndelsen spillede man 
lyden for dem, mens de var i snor. Efter et stykke tid tog man snoren af dem, og det eneste de 
skulle gøre for at slippe for lyden, var at bevæge sig væk. Men de forsøgte nu ikke længere at 
undgå lyden og lagde sig ned og peb. 
De havde udviklet “Learned helplessness” – frit oversat til:” Tillært hjælpeløshed”. 
 
Den samme form for hjælpeløshed ses hos mennesker, der gennem livet har oplevet sig selv fejle 
og ikke have handlemuligheder. Det ses også hos mennesker, der allerede i form af deres 
diagnose er defineret ved deres ”fejl” i forhold til det, der er normen i det omgivende samfund og 
gentagne oplevelser af ydmygelse og magtesløshed.  
 
Forståelsen af en udfordring eller et problem er blevet personligt, altomfattende og permanent. Det 
vil sige: De ser sig selv som problemet (personligt) De ser problemet påvirke alt (altomfattende). 
De ser problemet som uløseligt (permanent). 
 
Heraf udfordringerne med, hvordan man som hjælper i det fagprofessionelle arbejde understøtter 
børn, unge og voksnes tillid til egne handlemuligheder og handlinger. 
Som regel er deltagere meget optaget af tillært hjælpeløshed, så muligheden for at komme med 
eksempler fra praksis og vende begrebet er vigtigt. 
 
 
Se Øvelse Tema 2 Emne 3. Motivation – tillært hjælpeløshed 

 
Tema 2, Emne 4: Self-efficacy 
 
Underviser Oplæg:  
Der er skrevet meget om motivation, som lægger ansvaret på borgeren eller barnet – en særlig 
vinkel er diskussionen om self-efficacy, der desværre også misbruges som et begreb, der kan 
anvendes til, at de svageste bare kan tage sig sammen. Dette tankesæt vil vi gerne udfordre. 
 
Seligman argumenterer for, hvordan mennesker gerne kaster sig ud i opgaveløsning, hvis de på 
forhånd har en fornemmelse af, at det vil lykkes dem. Albert Bandura (2012) indfanger denne 
sammenhæng med sit begreb self-efficacy. Self-efficacy er ikke sådan at oversætte til dansk. 
Begrebet beskrives bedst som en persons tro på sig selv i forskellige situationer.  
Eller man taler om et menneskes tro på egen evne til at organisere og udføre de handlinger, som 
er nødvendige for at mestre fremtidige ændringer eks. af egen adfærd. 
Bandura opsætter en række faktorer, der bør overvejes, når man som professionel skal afdække 
barnets, den unge eller voksnes self-efficacy: 
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• Mestringsoplevelser. Overvej hvilke erfaringer vedkommende allerede har med at klare 

udfordringer. Er et barn eller voksen meget sårbart eller udsat skal den 
fagprofessionelles støtte tilpasses disse forudsætninger. 

• Mentorordninger og andre sociale rollemodellers stedfortrædende oplevelser er vigtige. 
Andre ligestillede kan også fungere som forbilleder, eks. kammerater, der opnår og har 
opnået gode resultater. En sådan kammerat kan formidle sine erfaringer, så der kan 
opstilles et billede af, hvordan det også kan lykkes for andre. 

• Social overtalelse (en lærer, mentor, der bekræfter og laver stilladsering (Jvf. Wood, 
Bruner & Ross 1976), verbale/visuelle vurderinger og strukturering af situationen, der 
fører til succes.  

• Arbejde efter Nærmeste udviklingszone (NUZO). Her kan man ikke altid forudsætte at 
NUZO er deltagerne bekendt, så underviser skal introducere begrebet. 

• Dæmpe stressreaktioner, så vedkommende ikke kapres af det negative, hjælp til at 
fortolke psykiske og fysiske reaktioner – ”Low arousal” – Teknik til at styre de fysiske og 
følelsesmæssige tilstande (vejrtrækningsøvelser, mindfulness) er en god fysisk 
basisform. 

• Planlægning af mål og vurdering af egne kompetencer. Hjælperen folder mulighederne 
ud for borgeren og skaber et visuelt /verbalt forestillingsbillede. 

 
Litteratur om motivation: 
Bae, Berit (1996) Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse. I: Social kritik, Årg. 8, nr. 47 S. 
6-21 

Bandura Albert (2012) Self-efficacy. Kognition og pædagogik, 223 årgang. Nr. 83 s. 16-35 

Niemic, Christopher P. & Ryan, Richard M. (2009) Autonomi, kompetence og indbyrdes relationer i 
klasseværelset. I: Kognition og Pædagogik, nr. 74, december 

Ryan, Richard M & Deci, Edward L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 
motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68. 

Pink, DanielH. (2011). Drive: The surprising truth about what motivates us. Penguin. 

Ryan, Richard M. & Deci, Edward L. (2017). Self-Determination Theory. Basic Psychological 
Needs in Motivation, Development and Wellness 
 
Ryan, Richard M. & Deci, Edward L. (2000): Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions 
and new directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54-67. 
 
Seligman, Martin E.P. (2011) At lykkes - en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel. 
Mindspace 

Sheldon, Kennon (2017) Motivation - Viden og værktøj fra positiv psykologi Mindspace 

Wood, David, Bruner, Jerome S. & Ross, Gail (1976): The Role of Tutoring in Problem Solving. 
The Journal of Child Psychology and Psychiatry. Volume 17, 2, p. 89-168 

 
Websider: 
https://www.blivklog.dk/motivation/ 

http://ibravn.blogspot.com/search/label/Self-Determination%20Theory 

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wood%2C+David
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bruner%2C+Jerome+S
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ross%2C+Gail
https://www.blivklog.dk/motivation/
http://ibravn.blogspot.com/search/label/Self-Determination%20Theory
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https://www.youtube.com/watch?v=_BmHdTC36N4 DRIVE by Daniel Pink | Animated Core 
Message 

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&t=2s RSA ANIMATE: Drive: The surprising truth 
about what motivates us. 

https://www.uption.dk/wp-content/uploads/2014/05/83motivation.pdf Torrek, Pia: 
Selvbestemmelsesteoriens motivationstyper: 

Fra Powerpoint præsentationer: A. Krapp er tysk professor & mest kendt for sit bidrag til interesse-
forskning. Citatet er fra en præsentation han lavede i workshop-sammenhæng i Izola, Slovenien, 
2007. 

 

Tema 3: Ressourcefokuserede metoder 
 
Det anbefales, at underviser, alt afhængig af deltagernes forudsætninger og den målgruppe, de 
samarbejder med, udvælger én metode at gå i dybden med. 
 
Nedenstående metoder og tilgange er valgt, fordi de er internationalt anerkendte (VIA-styrker og 
PERMA). 
 
Afslutningsvist nævner vi en række andre ressourcefokuserede metoder, som underviser kan 
vælge at bruge i undervisningen. Disse uddybes ikke. 
 
 
Tema 3, Emne 1: VIA styrker  
 
Underviseroplæg om karakterstyrker  
Uanset hvor udfordret den voksne eller barnet er, kan man kortlægge deres styrker. Disse tanker 
fremgår af bogen ”Character Strengths and Virtues – A handbook and classification” (Peterson, C. 
& Seligman, M.E.P. 2004) som anses for at være det ressourcefokuserede modstykke til 
diagnosemanualerne DSM og ICD.  
 
Kortlægningen af styrker beskriver 6 dyder, der kan ses som ”gennemgribende moralske værdier 
for alle kulturer i verden” (Linder, A. & Ledertoug, M.M. 2014, s. 108) Disse er:  
 

1) Visdom og viden 
2) Mod  
3) Medmenneskelighed 
4) Retfærdighed 
5) Mådehold 
6) Transcendens 

 
En styrke er en allerede-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle på, 
der er autentisk og energigivende for brugeren og muliggør optimal funktion, udvikling og 
præstation. 
 

Se øvelser  
Øvelse Tema 3 emne 1A VIA-styrkerne 
Øvelse: Tema 3 emne 1B Top 5 
Øvelse Tema 3 emne 1C VIA-styrker flere øvelser 

https://www.youtube.com/watch?v=_BmHdTC36N4
https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&t=2s
https://www.uption.dk/wp-content/uploads/2014/05/83motivation.pdf
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Øvelse Tema 3 emne 1D VIA-styrker over/underforbrug 
 
 

Hvorfor arbejde med styrker? 
Der er forskningsmæssigt belæg for og dokumenteret effekt af at arbejde med styrker (ressourcer). 
Vi mennesker bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre 
præstationer og når vores mål mere effektivt (Linley, A. 2008; Frederickson, B. 2010). 

Benyt evt. Mads Babs’ (firmaet GNIST) oversigt https://www.gnist.com/styrkekort/ over alle 
styrkerne til at identificere alle styrkerne i klassen. Lad deltagerne sætte en streg på en planche for 
hver af deres topstyrker. 

Overvej sammen, hvad det betyder, når de forskellige karakterstyrker støder sammen. Og nogen 
vil tage et skridt mere, mens en anden del af en gruppe vil passe på det, man har – er det 
genkendeligt fra egen personalegruppe? 

 
Litteratur om positiv psykologi og styrker 
Biswas-Diener, Robert., Kashdan, Todd B., & Minhasa, Gurpal (2011). A dynamic approach to 
psychological strength development and intervention. The Journal of Positive Psychology: 
Dedicated to furthering research and promoting good practice, 6(2), 106-118. 

Ledertoug, Mette Marie (2014). Styrkekompasset - et værktøj til at kortlægge børns styrker.  

Linder, Anne, & Ledertoug, Mette Marie (2014). Livsduelighed og børns karakterstyrker (1. udgave. 
ed.). Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag 

Linley, Alex: Average to A+. CAPP Press, Ceventry, London 2008 

Linley, Alex: The strength book. Capp Press 2010 

Peterson, Christopher, Ruch, Willibald, Beermann, Ursula,.Park, Nansook & Seligman, Martin E. P 
(2007). Strengths of character, orientations to happiness, and life satisfaction. The Journal of 
Positive Psychology, 2(3), 149-156.  
 
Peterson, Christopher, & Seligman, Martin E. P (2004). Character strengths and virtues : a 
handbook and classification. Washington, D.C. Oxford: American Psychological Association ; 
Oxford University Press. 

Seligman, Martin E. P. (2002). Authentic happiness. New York: Free Press.  

Seligman, Martin E. P. (2004). Lykkens psykologi: ny psykologi sætter fokus på dine fortrin (1. 
udgave, 1. oplag. ed.). Kbh.: Aschehoug.  

Seligman, Martin E. P. (2011). At lykkes: en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel (1. 
udgave. ed.): Mindspace. 

 
Tema 3, Emne 2: PERMA 
 
Det ses ofte, at det er uklart for deltagere, hvordan vi kan tale om barnets eller den voksnes 
ressourcer. Med kendskabet og anvendelsen af PERMA får deltagerne mulighed for at få et 
nuanceret redskab til at identificere ressourcer hos en given person. 

https://www.gnist.com/styrkekort/
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Bogstaverne i PERMA står for hvert sit område. For at mennesker skal trives og udvikle sig, bør 
der tages udgangspunkt i ikke blot et af områderne, men i alle områder. Som det vil fremgå, er 
PERMA lige såvel ydre som indre – individorienteret og relationel. 

 
Se Øvelse Tema 3 emne 2A PERMA-opstart 
 
Underviseroplæg – gennemgang af betydningen af PERMA 

P står for Positive emotioner 
Det behagelige liv er det man ifølge Martin Seligman har, når man oplever den lykke og 
livstilfredshed, der kan komme af nydelse (sansninger) og tryghed i nuet. 

Fredricksons (2013) positivitets ratio, foreskriver, at et menneske skal have ca. 3 positive 
emotioner for hver negativ for at være i trivsel. En udfordring for de positive emotioner er den 
hedonistiske tilvænning, hvilket vil sige, at vi vænner os til gode ting, vi bliver ”blinde” over for dem 
over tid (Brickman & Campbell 1971, Diener et al 2006). F.eks. er den glæde man føler for den nye 
bil eller det nye venskab ikke vedvarende. Glæden dæmpes over tid.  

Frederickson mener, at de positive emotioner udvider vores handlemuligheder. Vi er mere parate 
til at se situationer, personer osv. fra andre perspektiver, når vi føler positive emotioner, vi har flere 
ressourcer og kan opbygge modstandskraft til senere brug. 

E står for Engagement.  
Noget man vælger at beskæftige sig med, fordi motivationen er så høj, at man næsten ikke kan 
lade være.  Martin Seligman mener, at man bedst finder engagement ved at bringe sine VIA 
karakterstyrker i spil. 

Engagement kan sammenlignes med Csikszentmihaily’s begreb ”Flow”, hvor  

”folk er så engagerede i en aktivitet, at alt andet synes uden betydning. Oplevelsen er i sig selv så 
nydelsesfuld, at folk ville udføre dette arbejde alene, fordi de nyder det”  

(Csikszentmihaily, M. 2005, s. 12)  

 
At være i en flow-tilstand er kendetegnet ved at man mister opmærksomheden på sig selv og på 
tiden. Flow-tilstanden opstår, når man har  

”en fornemmelse af, at ens færdigheder står i passende forhold til de foreliggende udfordringer i et 
målrettet, regelstyret handlingssystem, der afgiver tydelige signaler om, hvor godt man klarer 
opgaven” 

 (Csikszentmihaily, M. 2005, s. 85) 

 
Forskning viser, at denne balance mellem færdighedsniveau og udfordringer er vigtig for læring. 
På denne baggrund er et højt flow-niveau en god indikator for indlæring. 
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Model af Csikszentmihalyi: 

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Challenge_vs_skill.svg 

 
Her kan trækkes tråde til Aron Antonovskys Oplevelse af mening og sammenhæng (Antonovsky, 
A. (1993) – Håndterbarhed giver den rette belastningsbalance. 

R står for relation.  
Betydningen af den kultur og trivsel barnet/den voksne finder i sit nærmiljø, i sin plejefamilie, hos 
sine søskende, naboer, sit botilbud osv.  Seligman mener, at ”Andre mennesker er bedste modgift 
mod nedture i livet og den bedste enkeltmedicin for pålidelige opture” (Seligman, 2011, s. 25-32).  

Forskellige teoretikere siger det samme – eksempelvis: 

• Positivitetsresonans (Barbara Fredrickson 2013)  
• Altruisme og compassion (Mathieu Richard 2015)  
• Venlighed (Sonja Lyobomirsky 2012, Chris Peterson 2004)  

 
Når vi udviser venlighed/altruisme/compassion over for andre, frigør det neuropeptidet oxytocin - 
styrker vores resiliens og vores fysiske helbred. Når man tænker ressourceorienteret, kan det være 
givtigt at se nærmere på de ressourcer, der er i relationerne.  

Se Øvelser om PERMA - relationer og netværk  

M står for Mening  
Hvordan det er afgørende for barnet/den voksne at leve et liv med betydning for en selv og andre. 
At barnet/den voksne har mulighed for at kunne være af betydning for andre, et fællesskab, måske 
hjælpe nogen, der ikke selv har færdighederne til det, have ansvaret for et dyr osv. 
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At gøre det man ser en mening i og skabe mening i det man gør. Hvis vi kan se en mening i det vi 
gør, kan vi bedre skabe motivation for os selv. Tænk over forskellen på, om man er ham, der gør 
instrumenter rene på sygehuset eller om man er en uundværlig del i en kæde af begivenheder, 
hvor der ikke ville blive udført operationer, hvis der ikke var rene instrumenter at operere med. 
 
A står for at lykkedes (accomplishment)  
Dvs. at opnå sit mål, når barnet/den voksne forstår styrken ved hans/hendes egen drivkraft. Når 
målet tager udgangspunkt i hvem han/hun er, frem for hvem han/hun eller andre troede 
vedkommende burde være. Herunder spiller også følelsen af autonomi ind. Og begreber som 
selvbevidsthed og tillid til egne kompetente handlinger. 

Et barn eller voksen, der har oplevet mange nederlag vil nogle gange miste modet på at opsøge 
nye udfordringer, så her har den professionelle en særlig opgave med at succes-sikre borgerens 
eller barnets aktiviteter. 

Se øvelser om PERMA: 
Øvelse Tema 3 emne 2B PERMA - emotioner 
Øvelse Tema 3 emne 2C PERMA - Relationer 
Øvelse Tema 3 emne 2D PERMA - Netværk 
Øvelse Tema 3 emne 2F PERMA - om Mening 

 
 
Tema 3, Emne 3 Mestringsskema 
 
Mestringsskema stammer oprindeligt fra socialpsykiatrien i Region Nordjylland, Botilbuddet 
Skovvænget. Metoden blev genstand for en evidensbaseret undersøgelse og tilføjet et tydeligere 
ressourcefokus i et satspuljeprojekt; ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og 
forsorgshjem”, gennemført af Socialstyrelsen 2018. 
Der ligger en del materiale om metoden herunder materiale til undervisning på Socialstyrelsens 
hjemmeside. 
Mestringsskema er et systematisk dialogbaseret værktøj. Udgangspunktet er, at personen/barnet i 
samarbejde med professionelle kan forudse, hvilke situationer der kan udløse volds- eller 
konfliktepisoder. Via dette samarbejde findes der frem til handlinger, der gør det muligt at 
forebygge destruktive konflikter samtidig med, at personens mestring af egen tilværelse øges. 
Tankesættet er ressourcefokuseret – ledetråden er, at Det, man fokuserer på, bliver der mere af. 
Mestringsskema fokuserer på hverdagslivet, og formålet er at styrke personens daglige mestring. 
Mestringsskemaet anvendes til at opnå en fælles forståelse af personens situation og til at opstille 
handleanvisninger for både personen og medarbejderen med henblik på at øge medarbejderens 
forståelse og personens evne til at mestre hverdagslivet. 

Personens incitament til at have et mestringsskema er, at det øger muligheden for at få indflydelse 
på den hjælp og støtte, der tilbydes. Et formål for barnets eller den voksnes arbejde med 
mestringsskemaet er at skabe øget tryghed og forudsigelighed. Barnet/den voksne får mulighed for 
at øge egen mestringsevne ved at få redskaber til at håndtere de for barnet eller den voksne 
svære livssituationer, og til at arbejde systematisk hen mod egne mål, hvor håb og drømme for 
fremtiden kan blive en realitet.  
 
De professionelles incitament til at arbejde med mestringsskemaet er muligheden for øget 
forståelse for personen, personens adfærd og behov. Dette øger de professionelles mulighed for at 
støtte personen og iværksætte indsatser, når det er nødvendigt. I mestringsskemaet får de 
professionelle et redskab, som skaber systematisk fokus på omgivelsernes betydning for 
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personens adfærd, både personens styrker og udfordringer. Denne nye indsigt øger de 
professionelles mulighed for at forebygge konflikter og udadreagerende handlinger hos personen. 

Arbejdet med mestringsskema skal ske ud fra en faglig tilgang med fokus på: 
 

• Kommunikation og dialog  
• Øget person- og netværksinddragelse  
• Øget fokus på personens ressourcer  
• At øge personens mestringsniveau 
• Tryghed, trivsel og samarbejde 
• Sikkerhed og tryghed for personale og målgruppen som personer og kollegaer 
• I mestringsskema er der både personens inde fra perspektiv og den professionelles ude fra 

perspektiv. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Skemaet med hjælpeværktøjer kan hentes her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/styrket-
indsats-til-forebyggelse-af-vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem  

Skemaet som metoden mestringsskema bygger på består af 5 mestringsniveauer, hvoraf det 
midterste er balancepunktet for mestringen kaldet Habitualtilstanden. Habitualtilstanden defineres 
som personens vanlige tilstand (eller normaltilstand). Habitualtilstanden rummer både personens 
fysiske, psykiske og sociale tilstand, men afgrænses i metoden til ikke at rumme voldelig eller 
aggressiv adfærd. Der er desuden to positive mestringsniveauer og to negative mestringsniveauer. 
Således at personens sårbarhed såvel som ressourcer kan afdækkes. 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/styrket-indsats-til-forebyggelse-af-vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/styrket-indsats-til-forebyggelse-af-vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem
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Vertikalt skal skemaet udfyldes i fht: 

• ADFÆRD: Hvilken objektiv adfærd der observeres udefra af medarbejderen 
• TILSTAND/ÅRSAG: I kolonnen beskrives fortolkningen af adfærden. 
• BORGERENS INDSATS: Denne kolonne tilhører alene barnet, den unge eller den voksne. 

Det er her den pågældende kan komme med sine oplevelser af situationen. Hvis personen 
på baggrund af sin psykiske tilstand ikke er i stand til at bidrage her, skal medarbejderen 
loyalt skrive, hvad de tror, personen oplever. Det noteres, når det ikke er personen selv, der 
kommer til udtryk. 

• FAGLIG INDSATS: Her skriver den professionelle hvilken indsats medarbejderne skal lave 
ift. den konkrete situation 

Se Øvelse Tema 3 emne 3 Mestringsskema 

 

Tema 3 Emne 4. Du kan også arbejde med 
 
Dette emne er udelukkende informationer til underviser og ikke yderligere undervisningsmateriale  
De valgte metoder i dette inspirationsmateriale dækker kun en brøkdel af de ressourcefokuserede 
metoder, der eksisterer og som kan indgå i denne uddannelse. Fælles for de ressourcefokuserede 
metoder er, at menneskesynet bygger på en ligeværdighed mellem målgruppen fra den 
pædagogiske hjælpeforanstaltning og hjælperne. Samtidig er indsatserne personcentrerede, dvs. 
man ser personen mere end funktionsnedsættelsen eller sårbarheden.  
 

AI= Appreciative Inquiry v. David Cooperrider.  
Udforskningen i AI foregår ved hjælp af positive spørgsmål og fokuserer på forestillingsevne og 
nytænkning frem for på de negative, kritiske og selvforstærkende diagnoser, der ofte anvendes i 
organisationer. Som en udløber af AI kan underviser inddrage 4D-modellen, der er en praktisk 
udmøntning af appreciative inquiry-processen, som handler om at skabe social og pædagogisk 
forandring ved at tage udgangspunkt i og bygge videre på det, der virker. Se eksempel på 4D 
værktøj her: https://vpt.dk/sites/default/files/2017-05/Redskab%20-%204D%20modellen.pdf  
 

 ICDP = International Child Development Program v. psykologiprofessorerne Karsten Hundeide 
og Henning Rye.  
ICDP er et teori- og evidensbaseret program, hvis grundlæggende mål er at gøre voksne mere 
lydhøre over for børns behov, samt forbedre voksnes evne til at møde børn på børns egne 
præmisser. Grundtanken er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets 
omsorgspersoner – primært forældrene. 
 

KRAP = Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis v. Cand. Pæd. Psych. Lene 
Metner  
KRAP er et integreret socialpædagogisk system, der er sammensat af en række metoder, udviklet 
af andre teoretikere. Metoderne er tilgængelige og virksomme. Bemærk, at det ikke er lovligt at 
bruge KRAPs materialer til undervisning, kun til brug i praksis. Derfor anbefaler vi, at underviser 
går til de oprindelige kilder og bruger de forskellige skemaer derfra. De ligger som regel som open 
source. 
 

SKUB-metoden v. Anne Kirketerp  
er en empirisk og teoretisk underbygget model, som beskriver 7 strategier, undervisere, vejlerede 
og ledere kan benytte, hvis ønsket er at fremme foretagsomhed og handlekraft. Strategierne 

https://vpt.dk/sites/default/files/2017-05/Redskab%20-%204D%20modellen.pdf
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beskriver, hvordan man kommer fra tanke til handling. https://annekirketerp.dk/foretagsomhed-
skubmetoden/teorien-bag  
 

LØFT Den løsningsfokuserede tilgang-ophavsmand er Steve deShazer.  
LØFT er en tilgang som bruges til dels at drage læring fra fortidens successer frem for fortidens 
nederlag og dels til at rette fokus mod fremtidens mål fremfor en forståelse af problemet. 
Løsningsfokus sættes traditionelt i modsætning til problemorientering. 
 

Narrative og systemiske metoder  
dækker en række teoretikere og metoder, der alle vil kunne bruges i denne uddannelse. 
Underviser kan eks. vælge at arbejde med nogle af de nyere metoder, der er inspireret af den 
systemiske tankegang som eksempelvis Nordahls LP-analyse – eller Anne Vibeke Fleischers 
crossover mellem neuropsykologi og især narrative tanker på et meget praksisnært grundlag. 
Fleischers forslag til arbejde med eksternalisering er meget eksemplarisk (Fleischer, V. & Lose, C. 
2009). 

 
Tema 4: Egne holdningers betydning  
 
Det er et gennemgående perspektiv i dette inspirationsmateriale, at øvelserne kan bruges af den 
professionelle til refleksioner over egne holdningers betydning for synet på barnet, den unge eller 
voksne ligesom øvelserne kan bruges til refleksioner over samarbejdet med barnet, den unge eller 
voksne. Det er derfor muligt at bruge disse øvelser for at indfri målet 

 
Tema 4 Emne 1 Det dobbelte blik 
 
Underviseroplæg:  
Et særligt element i at kunne arbejde ressourcefokuseret er medarbejderens evne til at se egen 
rolle og egne holdningers betydning for synet på barnet, den unge eller voksne. Et væsentligt 
element heri er den enkelte professionelles evne til at se ud over begrænsninger og se muligheder, 
selv når det er meget svært. For at arbejde med denne problemstilling vil vi se på Warmings 
mindset ”Det dobbelte Blik”. (Warming, H. Lavaud, M. A. og Fjordside, S., 2017)  
 
En af de centrale pointer i 'Det Dobbelte Blik' er, at man tager udgangspunkt i en konkret 
problemstilling for barnet eller den unge og prøver at vende den problemstilling på hovedet, så 
man i stedet for problemer får øje på, hvilke ressourcer, der ligger under. Børn og unge i udsatte 
positioner har ofte særlige ressourcer, der risikerer at blive overset, hvis ikke man som fagperson 
er opmærksom på dem. Når medarbejderen arbejder ud fra ”det dobbelte blik”, kan vedkommende 
få en bredere og mere konstruktiv tilgang til, hvordan man kan arbejde med børn, unge og voksnes 
ressourcer og kompetencer – og dermed undgå alene at fokusere på problemer og udfordringer. 
Samtidig er det en pointe, at mennesker i udsatte positioner ofte udvikler særlige styrker, styrker 
som ellers meget nemt overses af den professionelle. Warming formulerer det på den måde, at 
børn og unge, som er vokset op under vanskelige vilkår, besidder en ’særlighed’, som med 
mindsettet ’Det dobbelte blik’ ses som en samtidig ressource og sårbarhed. 
Når den fagprofessionelle arbejder med det dobbelte blik udfordres egen selvforståelse og 
holdninger til barnet, den unge eller voksne. 
 
Se Øvelse Tema 4 Emne 1 Det dobbelte blik: Omvendt på hovedet 
 

 

https://annekirketerp.dk/foretagsomhed-skubmetoden/teorien-bag
https://annekirketerp.dk/foretagsomhed-skubmetoden/teorien-bag
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Tema 4, Emne 2: Refleksioner over egen rolle 
 
Formålet med dette emne er, at deltageren arbejder med forståelse af egen rolle og styrker sine 
kompetencer til at deltage konstruktivt i refleksionsprocesser på arbejdspladsen med henblik på at 
fremme den ressourcefokuserede indstilling. Når deltageren løbende arbejder med refleksioner 
over egen rolle og eksempelvis arbejder på at vende en evt. negativ bias, så er det en vigtig faktor, 
at refleksionsprocesserne tilbyder en fornemmelse af ejerskab til de løsninger, man kommer frem 
til.  
 
Se Øvelser til Tema 4 emne 2 Refleksioner over egen rolle 
 
 
 
4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
 
Øvelser til tema 1: Hvad er ressourcefokus? 

 
Øvelse til tema 1 – emne 1 – at være mangelfastlåst 
Denne øvelse forekommer umiddelbart enkel. Men for mange fagprofessionelle er egen 
manglende rummelighed og tolerance usynlig – enten fordi det er tabuiseret, anses for et 
pædagogisk nederlag eller det legitimeres som en pædagogisk nødvendighed. Dvs. ved denne 
øvelse kan der komme forhold op, som af Birkmose (Birkmose 2013) betegnes som forråelse. Man 
kan med fordel lave øvelsen ved uddannelsens begyndelse og ved uddannelsens afslutning så 
den kan få en evaluerende funktion i forhold til refleksioner over egen rolle (Tema 4). 

Selve øvelsen- at være mangelfastlåst 

Tænk på din praksis og overvej sammen med din sideperson, om der er situationer i jeres praksis, 
hvor jeres egen negative forforståelse af et barn eller en voksens adfærd har betydet, at I har 
været adfærdsregulerende. Kan I, når I ser jeres arbejdsplads for jer, udpege de børn eller voksne, 
der oftest får skældud eller bliver irettesat? 

Øvelse til tema 1 – emne 1 og 2 Ressourcer og udækkede behov 
Formål med øvelse: At deltagerne reflekterer over konkrete udfordringer i dagligdagen og hvordan 
deres egen forståelse af barnet eller den voksne, deres egen tænkning om situationen, har stor 
betydning for deres handlemuligheder. 
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Bekymrende adfærd Ressource I hvilke 
situationer ses 
det? 

Udækkede behov 

Handle- og 
væremåder der skaber 
problemer i 
dagligdagen. 

Det overvejes hvilke (skjulte) 
ressourcer, der ligger i de 
problematiske handle- og 
væremåder. 

Hvis der er vikar, 
hvis der er 
ændringer i 
planen 

 

Eks. Barnet bliver 
stædigt ved med at 
spørge personalet om 
det samme. 
 
  

Barnet er vedholdende. I en 
verden med skiftende 
hjælpere har barnet stadig 
forhåbninger til, at vi voksne 
kan hjælpe. 

Hvis der er vikar, 
hvis der sker 
ændringer i 
planen. 

Behov for 
forudsigelighed 
 
Behov for tryghed 
og kendte ansigter 

 

 

   

 

 

   

  

Øvelse Tema 1 Emne 2. At spotte ressourcer, når det er svært 
 
Organisering: 3 eller 4 personer.  
1 fokusperson, der fortæller om et dilemma på arbejdet.  
En interviewer, der spørger ind på en nysgerrig måde.  
Én eller 2 ressourcespottere. Den ene af disse holder øje med tiden. Den anden skriver referat. En 
”ressourcespotter” er en positivt fokuseret observatør, hvis opgave det er at lytte og efterfølgende 
give anerkendende feedback – både til den, der interviewer, og til den, der er blevet interviewet. 

Tidsforbrug: 7 minutter til at fortælle en dilemmahistorie (eller en udfordring fra arbejdet).  
5 minutter til feedback fra ressourcespotterne. 
3 minutter til, at ressourcepersonen kan give sin feedback til interviewer og ressourcespottere. 

 
Øvelser til tema 2 om Motivation 
Øvelse A Tema 2 Emne 1. Motivation: Om at motivere andre 
Indledende spørgsmål til refleksion med sidemanden eller i små grupper: 

Prøv at tænke tilbage på konkrete arbejdssituationer, hvor du forsøger at motivere andre (et 
barn/en ung eller en voksen, du kender godt fra din praksis). 

1. Lav mindst 2 eksempler. 
A et eksempel, der lykkes. (Begrund hvorfor det lykkes) 
B et eksempel, der ikke lykkes. (Begrund hvorfor det ikke lykkes) 

2. Hvordan kommunikerer du typisk, når du beder andre om at udføre en opgave? Hvilke 
overvejelser gør du dig? 

3. Hvordan reagerer modparten typisk? 
4. Hvilke udfordringer opstår oftest i situationen?  
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Øvelse B Tema 2 Emne 1. Motivation/autonomi 

Individuelt: Overvej først med dig selv i 3 min.: I hvilke situationer må du overlade din autonomi til 
andre? - I hvilke situationer må du stole på, at andre har mere viden og kan tage bedre 
beslutninger end du selv? – Hvordan føles det?  

2 og 2: Del derefter med sidemanden 6 min, 3 min til hver - husk at bytte 

5 min. 2 og 2: Overvej sammen hvor ofte den gruppe af børn og voksne som I arbejder med, må 
overlade deres autonomi til andre og om I kan se situationer, hvor I kunne understøtte deres 
oplevede fornemmelse af autonomi. 

 
Øvelse C Tema 2 Emne 1. Motivation/at føle sig kompetent 
Tidsrammen for denne opgave kan varieres. 15 minutter til en halv time. 

2 og 2: Overvej sammen med en du makker, du endnu ikke har arbejdet sammen med:  

A. Hvornår føler I jer kompetente på arbejdspladsen? Kom med 1 konkret eksempel hver. 
B. Hvilke muligheder er der for at dumme sig på din arbejdsplads - uden at blive ydmyget eller 

føle sig dum? Kom gerne med et eksempel hver.  
C. Ligger de nye opgaver sådan, at de inspirerer dig samtidig med, at du kan magte dem?  
D. Hvordan ser den konstruktive feedback ud fra dine kollegaer og ledelse, så du kan arbejde 

med at opnå nye kompetencer? Hvordan med feedback fra de børn eller voksne, du 
samarbejder med? 

E. Hvordan med de børn og voksne I samarbejder med? – Hvilke muligheder har de for at føle 
sig kompetente? 
 

Øvelse Tema 2 Emne 2. Feltet mellem indre og ydre motivation 

Nedenstående øvelse er knyttet til gennemgangen af modellen om indre og ydre motivation. Og 
skal hjælpe deltageren til både at evaluere egen situation på arbejdspladsen ift. 
motivationsspektret – og relatere motivationsspekteret til borgerens situation 

Organisering: Individuelt og i grupper af 4 til 5 personer (opsamling og til at spørge hinanden ved 
tvivl) 

Tidsramme: 15 minutter pr. delopgave inkl. opsamling. 

A. Den enkelte deltager vælger 1 til 2 eksempler fra egne arbejdsopgaver i løbet af 
arbejdsdagen. Nedskriv eksempler på arbejdsopgaverne og hvordan deltageren 
oplever, at de er motiveret: 

Jobfunktion/opgave Ekstern 
Beløn. straf 

Introjiceret 
Dårlig samvit. 

Identificeret 
Mål-middel 

Integreret 
God vane 

Intern 
Sjovt, interesse 
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NB: Underviser anbefales at prioritere nedenstående øvelse, hvis ikke begge øvelser kan 
nås.  

      B. Lav samme øvelse for vedkommende barn/voksen som du samarbejder med 

Opgave Ekstern 
Beløn. straf 

Introjiceret 
Dårlig samvit. 

Identificeret 
Mål-middel 

Integreret 
God vane 

Intern 
Sjovt, Interes. 

      

      

      
                  

 
 

Øvelse Tema 2 Emne 3. Motivation – tillært hjælpeløshed 

Organisering: Individuelt og i 3 personers grupper 

Individuelt: Tænk på en erfaring fra dit arbejdsliv.  
Nærmere bestemt, er der en situation, hvor du har været tæt på en person eller en gruppe, som 
viste symptomer på tillært hjælpeløshed? Hvad gjorde du? Blev du smittet? Blev du efterhånden 
lidt ligeglad? Blev du styrende? 

Gå sammen tre og tre og diskuter hvad man kan/bør gøre i den slags situationer. 

 
 
Øvelser til Tema 3: Ressourcefokuserede metoder 
 
Øvelse tema 3 emne 1A. VIA-styrkerne 

Styrkerne kan kortlægges ved en test. 
Før deltagerne begynder at arbejde med barnet eller den voksne som de samarbejder med´s 
styrker, kan det være en fordel at kende og have arbejdet med egne styrker. Deltagerne kan tage 
denne test først. Afsæt ca. en halv time til at lave testen i undervisningen. Det dobbelte, hvis 
deltagerne også laver én på barnet eller den voksne. 
 
Besvar spørgsmålene efter den først indskydelse. Tænk ikke for længe over dine svar. Sæt 
sproget til dansk. Registrer dig med din mail, så du kan finde testen igen. 

Adressen er: https://www.viacharacter.org/Account/Register 

 

 

https://www.viacharacter.org/Account/Register
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Når vi bruger vores personlige karakterstyrker, bliver vi i stand til at opnå vore mål. Det er altså i 
arbejdet med vores karakterstyrker, at vi kan yde den bedste præstation.  
Når vi gør det, vi er bedst til, får vi flere gode resultater. Det er dog ikke nok at være god til noget, 
at kunne præstere. For kunne kalde det en karakterstyrke, er det afgørende, hvor ofte du bruger 
den, samt om brugen af den giver dig energi, eller dræner dig for energi (Ledertoug, M.M.2014,). 
Der er enighed om, at brug af vores karakterstyrker, skaber gode resultater og mindsker 
oplevelsen af stress (Biswas-Diener, R. et al. 2011). 

 
Øvelse: Tema 3 emne 1B. Top 5 ca. 5x 5 min 

Gå sammen to og to. Kig på papiret med jeres 24 styrker.  Det er ikke sådan, at de nederste 
styrker er dem I er dårligst til. Men de øverste 5 styrker er jeres top styrker. Dem I bruger mest og 
nok kan genkende jer selv i. Fortæl hvordan I hver især bruger jeres styrker i hverdagen. Hvornår 
har I mulighed for at bruge dem. Hvordan har I det når I ikke kan bruge jeres styrker? Hvad betyder 
det for jeres motivation? 
 
 
 
Øvelse Tema 3 emne 1C. VIAstyrker – flere øvelser 

Se på powerpoint med kendte mennesker:  F.eks. Kierkegaard, statsministeren, Dronningen, 
Mother Theresa … Tal om hvilke karakterstyrker de mon har hver især. Man kan evt. gratis 
downloade styrkekort fra Gnists hjemmeside, https://www.gnist.com/styrkekort/ 

Allerede Aristoteles talte om Dyden i midten (dvs. at finde balancen). At man kan over- eller 
underforbruge sine styrker. Det gælder for deltagerne og det gælder for personerne, de 
samarbejder med. 

 

 

https://www.gnist.com/styrkekort/
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Øvelse Tema 3 emne 1D VIA-styrker over og underforbrug 
Find ud af hvilke egenskaber der opstår når du over-/underforbruger dine egne styrker. Er der 
situationer hvor du med fordel kan træde lidt på bremsen?   

Dyd Karakterstyrke Overforbrug 
Eks: Visdom og viden Kreativitet Excentrisk 
 Mental åbenhed Kynisk 
 Glæde ved at lære Bedrevidende 
 Nysgerrig Snagende 
   
   
   

 

Overvej hvordan det ser ud for barnet, den unge eller den voksne du samarbejder med. Det 
følgende skema bruges til at samle oplysningerne omkring det konkrete barn, unge eller voksne: 

 

 

De fem top styrker hos barnet, den unge eller den voksne: 
  
Hvordan bruger barnet, den unge eller den voksne sine styrker: 
  
Når barnet, den unge eller den voksne overforbruger sine styrker: 
  

 
 

Øvelse Tema 3 emne 2A. PERMA-opstart  

Første del kan evt. laves som ”Walk and talk”. 

Bed deltagerne tænke tilbage på dagen i går. Bed dem om at skrive tre gode ting, situationer de 
oplevede. Hvad gjorde, at det var gode oplevelser? 

 
Øvelse Tema 3 emne 2B. PERMA - emotioner:  
Når barnet/den voksne har positive følelser for nogen eller noget, er i godt humør, positivt stemt 
har vedkommende mere mod på at lære, har nemmere ved at udvide sin horisont og kaster sig 
gerne ud i nye opgaver som han/hun føler han/hun vil kunne klare.  

Deltagerne laver en liste med noget de ved barnet, den unge eller den voksne har positive 
emotioner for. Det kan være sansninger: lyd, lys, smag, duft, tekstur på ting eller stof, 
bevægelsesoplevelser osv. 
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Øvelse Tema 3 emne 2C. PERMA Relationer:  
Lad deltagerne lave en oversigt over egne forhold til andre mennesker, dem de ser mest til. Vurder 
om det enkelte forhold er energigivende (+), neutralt (n) eller drænende (-) 
Øvelse fortsat: Lav samme øvelse med barnet/den unge/den voksne  
 
 

Øvelse Tema 3 emne 2D. PERMA Netværk  
Vælg et netværkskort fra Jensen, Jytte J. (2009) Pædagogen som social netværksarbejder. 
Academica, hvor medarbejderen indsætter et barn, ung eller voksens netværk i netværkskortet. 

 

 

 

 
Øvelse tema 3 emne 2F. PERMA om Mening 
Spørgsmål til refleksion over mening: 

For at vi kan føle, at livet har mening, er vi nødt til at føle, at vores handlinger er værdifulde, at vi 
tilhører og arbejder på noget, der er større end os selv. At opleve at livet er meningsfuldt kan være 
en stor udfordring for mange udsatte børn, unge og voksne. At føle, at vi har en følelse af formål 
og mening, er afgørende for vores velbefindende. Mening kan komme når man tror på noget, når 
man bidrager med noget man oplever som meningsfuldt eller når noget er vigtigt og har en højere 
mening for den enkelte. 

Refleksionsspørgsmål om mening. Bed deltagerne tænke på en borger eller et barn fra deres 
praksis – kom med eksempler på forhold eller aktiviteter, der er meningsfulde for dem. 

 
A står for at lykkes (accomplishment) at opnå sit mål, når barnet/den voksne forstår styrken ved 
hans/hendes egen drivkraft. Når målet tager udgangspunkt i hvem han/ hun er, frem for hvem 
han/hun eller andre troede vedkommende burde være.  

Herunder spiller også følelsen af autonomi ind. Og begreber som selvbevidsthed og tillid til egne 
kompetente handlinger. 

Et barn eller voksen, der har oplevet mange nederlag vil nogle gange miste modet på at opsøge 
nye udfordringer, så her har den professionelle en særlig opgave med at successikre borgerens 
eller barnets aktiviteter. 
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Øvelse Tema 3 emne 3 Mestringsskema 

 
Selve mestringsskemaet til brug for øvelserne nedenfor kan du finde her:  

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/styrket-indsats-til-forebyggelse-af-vold-pa-botilbud-og-
forsorgshjem 

Link til mestringsskema til at arbejde med på kursus: 
https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-
indsats/metodemanual_2018_mestringsskema_socialstyrelsen_web.pdf  
 
Arbejdet med Mestringsskema 
I deltagernes praksis udfyldes mestringsskemaet på baggrund af samtaler med barnet, den unge 
eller voksne om dennes trivsel, samt de overvejelser medarbejderen og kolleger har gjort sig om 
personens adfærd og mestring.  
 
Medarbejderen og den pågældende udfylder mestringsskemaet sammen i det omfang, barnet eller 
den voksne kan og ønsker at være med til at udfylde det. Medarbejderen kan også samle data ind 
gennem egne og andres iagttagelser suppleret med nysgerrige spørgsmål. 
 
Til undervisningsbrug kan underviser med fordel bruge en øvelse i to eller tre trin: 
 
1. trin er en eller flere cases som deltagerne udfylder mestringsskemaet med. Det giver god 
mulighed i forhold til at reflektere over de forskellige mestringsniveauer, og hvordan de ser ud i 
semi-praksis. 
2. trin. Herefter arbejder deltageren med afsæt i et barn, en ung eller voksen fra sin arbejdsplads.  
Underviser kan vælge to forskellige former for trin 2. Et mere afgrænset og en udvidet: 

2A. Den afgrænsede øvelse foregår på den måde, at mestringsskemaet udfyldes i 
undervisningen uden at barnet, den unge eller voksne deltager i sit eget 
mestringsskema. Af tidsmæssige årsager er denne tilgang ofte at foretrække. 
2B. Den udvidede øvelse Når muligheden er der på et splitkursus med passende tid 
mellem to undervisningsgange, kan deltageren arbejde med inddragelsen af en 
person fra deres praksis og fremlægge resultaterne for hinanden på den sidste dag - 
se mere herom nedenfor. 

 
AD 1: Udfyldelse af mestringsskema på baggrund af cases 
Deltagerne får udleveret én eller flere cases, som de analyserer og placerer oplysningerne fra 
casen i mestringsskemaet. 
 
Der findes cases til botilbud på: https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-
vanskeligheder/styrket-indsats/metodemanual_2018_del-4_socialstyrelsen.pdf  
 
Et eksempel på case kunne være: 
 
Case 4: 
Simon har været lidt småirriteret hele dagen, fordi hans telefon er gået i stykker, men ikke noget 
som går udover det, man normalt kan forvente af Simon i en sådan situation. Simon er meget glad 
for at se TV-programmet Hammerslag, og han har helt styr på både, hvornår de sender nye 
programmer, og hvornår de sender genudsendelserne. Simon er gået ind til sig selv for at se et 
afsnit af Hammerslag. Pludselig kommer der nogle voldsomme udbrud inde fra Simons værelse. 
Ude på gangen kan man tydeligt høre Simon råbe: ”Dit dumme TV, det er sgu ikke ok!”. Der er 

https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-indsats/metodemanual_2018_mestringsskema_socialstyrelsen_web.pdf
https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-indsats/metodemanual_2018_mestringsskema_socialstyrelsen_web.pdf
https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-indsats/metodemanual_2018_del-4_socialstyrelsen.pdf
https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-indsats/metodemanual_2018_del-4_socialstyrelsen.pdf
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stille et øjeblik, hvorefter Simon igen begynder at råbe. Denne gang skælder han ud på sin sok, 
som tydeligvis ikke vil som han vil. De fagprofessionelle kan høre Simon råbe: ”Dumme, dumme 
sok, jeg smadrer dig, gør jeg.” De fagprofessionelle, som har overværet episoden, kender ikke 
Simon så godt, så de kigger i hans mestringsskema, for at se hvordan de skal handle. Her ser de, 
at han ofte skælder ud på sine ting, når noget går ham imod. Hvordan skal Simon scores og 
hvordan forholder de sig til, at han truer sin sok? 
 
Hvor skal Simons adfærd og mestring placeres i mestringsskemaet? 
 
Svar case 4:  
Det fremgår af Simons mestringsskema, at han ofte reagerer ved at skælde ud på sine ting, når 
noget er gået ham imod, eksempelvis at hans telefon er gået i stykker. De fagprofessionelle er i 
tvivl om, hvorvidt den trussel han retter mod sin sok, tæller som en trussel i mestringsskemaet. Da 
truslen ikke er rettet mod andre personer men en genstand kan adfærden være habituel.  
 
Er det kendt blandt de fagprofessionelle, at Simon bliver fysisk eller psykisk voldelig i forbindelse 
med, at han råber og skælder ud på sine ting, vil det skulle skrives ind i hans mestringsskema 
niveau 1 eller 2. 
 

Følgende case er lavet til plejefamilier til dette inspirationsmateriale: 
 
Case i plejefamilien Sadik 
Sadik på 14 år sidder en weekend og spiser frokost med sine plejeforældre og to andre børn fra 
plejefamilien. Sadik har været i sin habituelle tilstand gennem en længere periode. Sadiks 
mestringsniveau har derfor ligget på 3, og han er meget motiveret for at forsøge at genfinde den 
tilstand, som er beskrevet i hans mestringsskema under niveau 4, for han husker tydeligt, hvor 
godt det føles, og det er bestemt værd at arbejde hen imod.  
Under frokosten siger Søren på 13, der er plejeforældrenes biologiske barn, at han ikke ønsker at 
få Sadik med til sin konfirmation. Fordi Sadik jo ikke er kristen. Plejemor siger til Søren, at det ikke 
er noget Søren bestemmer. Alle i familien er selvfølgelig velkomne. Stemningen er meget 
anspændt. 
Pludselig ringer Sadiks telefon. Han tager den og går ned til sig selv.  
Plejeforældrene undrer sig over, hvor Sadik bliver af, da han ikke er færdig med at spise, og hans 
tallerken stadig står på bordet. Plejefar går ned og banker på hos Sadik. Det tager tid før Sadik 
svarer. Det skramler på den anden side af døren, og plejefar får til sidst lov til at komme ind. Da 
han kommer ind, sidder Sadik på sin seng med fugtige øjne. Plejefar spørger til, hvad der foregår, 
og efter en længere snak finder han ud af, at Sadik er ked af det Søren sagde og han vil ikke med 
til Sørens konfirmation. Det fremgår også, at Sadik har skåret sig i armen. Det er langt fra første 
gang, at Sadik skærer i sig selv, og plejefar ved, at når Sadik skærer sig, er det et udtryk for, at 
han har det rigtig svært.  
 
Hvor skal Sadiks adfærd og mestring placeres i mestringsskemaet? 
 

Svar Case i plejefamilien Sadik: 
Selvskadende adfærd er ikke nævnt i mestringsskemaet. Dog ses det i nogle tilfælde, at et barn 
eller en ung isolerer sig eller er svær at få kontakt med fysisk eller mentalt op til, at barnet udøver 
selvskadende adfærd.  Selvskadende adfærd skal naturligvis tages meget alvorligt. I tilfælde af, at 
plejeforældrene har kendskab til eller erfaringer med at Sadik bliver fysisk eller psykisk voldelig 
efter at have skadet sig selv, vil det skulle skrives ind i hans mestringsskema under niveau 1 eller 
2.  
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Det anbefales at anvende mestringsskemaet for at hjælpe og støtte Sadik til at finde alternative 
indsatser (mestringsstrategier), når Sadik får trang til at skære i sig selv, også selvom Sadik ikke 
bliver hverken fysisk eller psykisk voldelig i forbindelse med selvskadende adfærd. Dette kan ske 
ved at fokusere på Sadiks ressourcer 
 

Arbejdet med mestringsskema og deltagerens egen praksis 
 
Deltageren laver øvelsen med afsæt i et barn, en ung eller voksen fra medarbejderens 
arbejdsplads på den måde, at barnets, den unges eller voksnes mestringsstrategier placeres i 
mestringsskemaet. 
 
Som allerede nævnt kan underviser vælge to forskellige former for trin 2: 
2A. Den afgrænsede øvelse foregår på den måde, at mestringsskemaet udfyldes i 
undervisningen uden at barnet, den unge eller voksne deltager i sit eget mestringsskema. Af 
tidsmæssige årsager er denne tilgang ofte at foretrække. 
2B. Den udvidede øvelse På et splitkursus med passende tid mellem to undervisningsgange kan 
deltageren arbejde med inddragelsen af en person fra deres praksis, så mestringsskemaet 
udfyldes, som det er tiltænkt i samarbejde med et barn, en ung eller en voksen. Her fremlægges 
resultaterne af arbejdet med mestringsskema for holdet på den sidste dag. Denne form kræver, at 
der afsættes god tid til fremlæggelse og opsamling 
 

Underviser skal huske deltagerne på: 
Mind deltagerne om, at voldelig adfærd ikke må skrives ind som en del af habitualtilstanden. 
Begrundelsen er, at habitualtilstanden er en acceptabel tilstand. Voldelig adfærd er ikke 
acceptabel. Voldelig adfærd kan til gengæld være adfærden i niveau 1 og 2.  
 
Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt, at der under de faglige indsatser nedskrives nogle initiativer, 
som kan iværksættes i forbindelse med eventuel voldelig adfærd. Hvis der opstår uenighed mellem 
medarbejderen og barnet, den unge eller voksne om, hvad der skal skrives i skemaet, noteres 
uenigheden, og I går videre til næste felt. 
 
Husk, at felterne under Borgerens indsats er borgerens/barnets/den unges og netværkets felter.  
Hvis ikke dette er muligt, kan medarbejderen hjælpe personen til at skrive nogle indsatser, som de 
har observeret ved at sætte sig grundigt ind i personens indefra-perspektiv. Er dette tilfældet, skal 
det fremgå af skemaet, at det er den professionelles forslag til personens indsats 
 
Tjekliste1: 
 
1. Borgeren er informeret om og har tilkendegivet at have forstået mestringsskemaet. 
2. Eventuelt selvvalgt netværk er inddraget. 
3. Grundige observationer af borgeren er foretaget og nedskrevet. 
4. Samtykke til at indhente relevante oplysninger foreligger, og borgeren har taget stilling til, om 
mestringsskemaet må videregives til eksempelvis hospital i forbindelse med en indlæggelse. 
5. Relevante oplysninger er indhentet. 
6. Mestringsskemaet er talt igennem med borgeren, som giver udtryk for, at han eller hun oplever 
at være velinformeret. 
7. Teammøde om borgeren og dennes mestringsskema er afholdt. 
8. Alle felter i mestringsskemaet er udfyldt. 

 
1 1 Tjeklisten kommer fra https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-
indsats/metodemanual_2018_del-3_-a5-_socialstyrelsen_web.pdf 

https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-indsats/metodemanual_2018_del-3_-a5-_socialstyrelsen_web.pdf
https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/styrket-indsats/metodemanual_2018_del-3_-a5-_socialstyrelsen_web.pdf
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Øvelse Tema 4 Emne 1 Det dobbelte blik: Omvendt på hovedet 
Denne øvelse er udviklet til projektet Det dobbelte blik. 

Negativ-liste - Her anføres de 
handle- og væremåder, der 
bekymrer, skaber problemer mv. 

Ressource-liste Her vendes det negative på hovedet, og 
der anføres hvilke (skjulte)ressourcer, der kan ligge i de 
anførte problematiske handle- og væremåder. 

  
  
  
            

 
 
Øvelser til Tema 4 emne 2 Refleksioner over egen rolle 

Vi anbefaler at underviser igennem undervisningsforløbet laver pitstops med fokus på, hvad i 
undervisningen, der for deltagerne var det vigtigste, og over, hvad de kunne bruge det til i egen 
praksis. Ved anvendelse af refleksionsprocessen kan deltager nedskrive de tanker, overvejelser, 
undren, associationer m.v., som de ønsker at reflektere over.  
Hensigten i forhold til den oplevede praksis er at forstå handlingen, lære af handlingen og korrigere 
handlingsgrundlaget samt videreudvikle handlingsgrundlaget. 
 
For at holde fokus på den ressourcefokuserede tilgang kan underviser tage afsæt i følgende 
spørgsmål: 
 

a. Hvilke erfaringer har du tidligere haft med forandring af din praksis fra problemfokuseret til 
ressourcefokuseret?  

b. Hvor tænker du, du er mest udfordret lige nu? (altså, hvor er din indstilling meget 
problemfokuseret) 

c. Hvad tænker du er mest realistisk, at du ville kunne ændre hos dig selv? Altså hvad er dit 
personlige mål – kortsigtet og langsigtet? 

d. Hvor tænker du din arbejdsplads/din plejefamilie eller dagpleje kræver ændringer gennem 
refleksion og ressourcefokuseret nytænkning? 

e. Hvad er din rolle i disse ændringer? 
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metodemanualer mv. https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/styrket-indsats-til-forebyggelse-af-vold-
pa-botilbud-og-forsorgshjem  

• Del I, Om metoden og manualen  
• Del II, Metodemanual – Sådan gør du trin for trin 
• Del III, Kort udgave af metodemanual 
• Del IV, Eksempler på cases og skemaer 
• Bilag: Brochure til borgere og netværk 
• Bilag: Mestringsskema 

 
https://macmannberg.dk/faq/hvad-er-appreciative-inquiry/  
 
https://vimeo.com/38567317 Om appreciative inquiry: Barbara L. Fredrickson is interviewed by 
Hans Sadik Knoop 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&t=2s RSA ANIMATE: Drive: The surprising truth 
about what motivates us  
 
http://ibravn.blogspot.com/search/label/Self-Determination%20Theory (webside om 
selvbestemmelse) 
 
https://www.blivklog.dk/motivation/ (webside om motivation) 
 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/styrket-indsats-til-forebyggelse-af-vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/styrket-indsats-til-forebyggelse-af-vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem
https://macmannberg.dk/faq/hvad-er-appreciative-inquiry/
https://vimeo.com/38567317
https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&t=2s
http://ibravn.blogspot.com/search/label/Self-Determination%20Theory
https://www.blivklog.dk/motivation/

	1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)
	Arbejdsfunktioner
	Relevante uddannelser at kombinere med

	2. Ideer til tilrettelæggelse
	3. Temaer
	Temaoversigt
	Tema 1: Hvad er ressourcefokus?
	Tema 2 Motivation
	Kompetence:
	Samhørighed
	Litteratur om motivation:
	Websider:

	Tema 3: Ressourcefokuserede metoder
	Tema 4: Egne holdningers betydning

	4. Opgaver og undervisningsmaterialer
	Øvelser til tema 1: Hvad er ressourcefokus?
	Øvelser til tema 2 om Motivation
	Øvelse A Tema 2 Emne 1. Motivation: Om at motivere andre
	Øvelse C Tema 2 Emne 1. Motivation/at føle sig kompetent

	Øvelser til Tema 3: Ressourcefokuserede metoder
	Gå sammen to og to. Kig på papiret med jeres 24 styrker.  Det er ikke sådan, at de nederste styrker er dem I er dårligst til. Men de øverste 5 styrker er jeres top styrker. Dem I bruger mest og nok kan genkende jer selv i. Fortæl hvordan I hver især b...
	Øvelse Tema 3 emne 2B. PERMA - emotioner:
	Øvelse Tema 3 emne 2C. PERMA Relationer:
	Øvelse tema 3 emne 2F. PERMA om Mening
	Arbejdet med Mestringsskema
	AD 1: Udfyldelse af mestringsskema på baggrund af cases
	Case i plejefamilien Sadik
	Svar Case i plejefamilien Sadik:
	Arbejdet med mestringsskema og deltagerens egen praksis
	Øvelse Tema 4 Emne 1 Det dobbelte blik: Omvendt på hovedet




