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Selvledelse  
Din professionelle begrænsning 
Din professionelle begrænsning kan være sat af flere forskellige elementer eller myndigheder. Disse er: lovgivningen, social-

kulturen, virksomheden og afdelingen. Lovgivningen kommer altid først og sætter de overordnede rammer for, hvordan man 

kan opføre sig – derunder hvad man må og hvad man skal. Ens forpligtelser er nøjagtigt beskrevne, og alle scenarier er taget 

højde for. Respekterer man ikke loven, kan man se frem til en passende sanktionering. 

 

Socialkulturen kan betegnes som den uofficielle lovgivning. Det er det fænomen, som sætter 

rammerne for, hvad der er anstændigt og acceptabelt at lave – ganske ligesom en gruppe 

mennesker bestemmer sig for, hvordan man kan opføre sig ved et spisebord. Selvom noget 

er lovligt, behøver det ikke være socialt acceptabelt. For eksempel kan en p-bøde være lovlig, 

men ikke socialt acceptabel.  

 

Virksomhedens begrænsninger er sat på baggrund af det speciale, virksomheden har, og ud 

fra de overordnede regler, virksomheden skal følge. Derfor kan der være stor forskel på virk-

somheders regler, og i de fleste tilfælde vil de være mere præcise og rammesatte (og dermed 

nemmere at forstå), end det er tilfældet med statslig lovgivning. Kendskab til de for virksom-

heden fastsatte begrænsninger står højt på huskelisten, inden man påbegynder et arbejde 

som intern eller ekstern konsulent. 

 

Afdelingerne i en virksomhed kan igen have flere forskellige begrænsninger. Dette ses i næ-

sten alle organisationer, og det kan være en god ide at kontrollere dette, da man som kon-

sulent oftest vil skulle arbejde på tværs af forskellige afdelinger. 

 

 

 
Afklarende spørgsmål 

 ▪ Hvad er min rolle, som jeg skal bruge som bevæggrund for min professionelle 

tilgang? 

▪ Hvilke pligter er forbundet med min stilling? 

▪ Hvilke muligheder har jeg i min stilling? 

 

 

 

Dine personlige begrænsninger 
Det er vigtigt at være sine personlige begrænsninger bevidst. Har du ikke sat nogen begræns-

ninger, vil jeg opfordre dig til at gøre det. 

 

Som jobkonsulent kommer du ofte i situationer, hvor din funktionsramme tillader emner, 

som din personlige ramme ikke holder til. Dette kan være situationer, hvor du bliver udsat 

for aggressivitet, enten verbalt eller fysisk. Det kan også være i forbindelse med samtaleem-

ner, som kan virke for vulgære eller grænseoverskridende for dig. 

 

Selvom det kan virke paradoksalt, at jobkonsulenten kan sige fra til at hjælpe andre for at 

undgå overlast, er det netop tilfældet. Det er ikke altid kun emnerne, der kan virke for meget, 

men også pligten i at holde det. Som jobkonsulent har du tavshedspligt og meldepligt. De 

emner, som ikke er meldepligtige, må du ikke gå videre med, på nær hvis du har tilladelse til 

det fra kandidaten. Disse emner kan vægte tungt i længden, hvis du ikke formår at “lægge 
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dem på hylden”. Det kan hjælpe at have et “ritual” for, hvordan du lægger ting på hylden og 

minder dig selv om, at der sker meget “derude”, uagtet om du er bevidst om det eller ej. 

 

Undgå at blive kapret 
Bliver der talt om emner, som du selv har svært ved at tale om, er du i risiko for at blive 

kapret. Bliver der talt om ting, som du har en stor interesse i, er du ligeledes i risiko for at 

blive kapret. Det samme er tilfældet, hvis du kender personen, du taler med, eller hvis du har 

lyst til at hjælpe personen på din private bekostning. 

 

Der er mange eksempler på, hvordan man kan blive kapret. Kapring dækker over situationer, 

hvor man på grund af følelsesmæssig involvering begynder at miste overblikket og ikke læn-

gere kan forholde sig nøgternt til fakta. Man bliver så at sige grebet af samtalen og kan ikke 

forholde sig fagligt til den. 

 

Kapring kan også indtræffe, hvis man har haft en kandidat i for lang tid. Hvornår der er tale 

om for lang tid, er selvfølgelig individuelt, men hvis jobkonsulenten føler, at detaljerne i sam-

talen bliver for svære at holde styr på, eller ikke ser sig i stand til at have en tilstrækkelig 

indflydelse, kan kapring muligvis være årsagen. Kapring kan sidestilles med empati, men det 

er ikke det samme som empati. Empati gør, at vi kan sætte os i andres sted, ligesom kapring. 

Kapring gør imidlertid, at vi ikke kan se tingene fra andre perspektiver end det perspektiv, 

som fanger os. 

 

 

 
Undgå kapring ved at: 

 ▪ melde ud, hvis der er et emne, man ikke kan tale om 

▪ tage nogle minutters pause til at få renset sindet 

▪ have et ritual, som sætter ens sindstilstand i et svært påvirkeligt stadie, opbyg-

get af værdier. 

 

 

Anerkend dine begrænsninger og dine færdigheder 
Hold dig inden for de rammer, du har, og det speciale, du kan udføre. Samtalebaseret be-

handling kan være svær at definere rammerne for, og det er derfor vigtigt, at du så godt som 

muligt får defineret, hvor du kan hjælpe, og hvor andre skal tage over. 

 

 
Afgræns dit ansvarsområde ved at spørge: 

 ▪ Hvad er mine styrker? Hvor kan jeg hjælpe? 

▪ Hvad er mine svagheder? Hvor kan jeg ikke hjælpe? Hvor skal jeg sige fra og 

bede andre om at tage over? 

▪ Hvornår er det for meget for mig, hvordan føles det? Har jeg følt det før?  

 

 

 

Din fysiologi 
Som jobkonsulent skal du være meget opmærksom på din fysiologi. Det er vigtigt at være 

opmærksom på de signaler, du sender i løbet af dagen. Dine kropslige signaler vil være an-

derledes, alt efter hvor træt du er, eller hvordan dit humør er, og dette kan kandidaten 
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mærke. Din fysiologi skal være kongruent med dine ord: Hvis dine ord eksempelvis søger at 

forstærke motivation hos kandidaten, skal din fysiologi følge med. Husk, at dit kropssprog 

ikke kun risikerer at flytte kandidaten i en bestemt retning – det gælder i høj grad også din 

egen sindsstemning. 

 

 

 Sæt ord på afvigelser 

 Hvis du kommer til at lave en væsentlig afvigelse i dit kropssprog, og du fornemmer, 

at det kan sende et andet signal, end det bør, så gør opmærksom på, hvorfor det 

skete. Hvis du for eksempel konsekvent sidder tilbagelænet, kan du fremstå ligeglad 

eller arrogant, og derfor kan det være en god ide at fortælle kandidaten, at du blot 

behøver at sidde sådan, fordi du har ondt i ryggen. Du bør også sætte ord på even-

tuelle spontane bevægelser, som kan tolkes negativt. 

 

 

 

Fokusér på forskellen 
Fælden er ofte, at man gør alt det, som man selv har kontrol over – og først derefter det (om 

overhovedet), som egentlig gør forskellen. Årsagen til det er, at for at opnå en virkningsfuld 

forskel kræver det et samarbejde med kandidaten, og dér afhænger man af kandidatens ind-

sats. 

 

 Kendte faldgruber 

 ▪ Man planlægger for meget og har færre interaktioner. 

▪ Man forklarer mere om, hvad man kan og vil, end man egentlig gør det. 
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Jobkonsulentens tilgang til mennesket  
Dette skal ikke forstås som nedskrevne regler i et lovstof, men derimod en indgangsvinkel til 

samarbejde med mennesker, hvor fokus er progression. Man behøver ikke være enig i alle 

pointerne, men det er synsvinkler på den menneskelige tilgang, som i jobkonsulentfaget sy-

nes at fremme progressionen hos kandidaten og samarbejdsvilligheden hos virksomheder. 

 
 

Man er ikke sin opførsel 
Genn em hele ens liv laver man ‘fejl’. Det er der i virkeligheden intet galt med, så længe man 

husker på, at man kan foretage rettelser på baggrund af ens ‘fejl’. Man er ikke ens fejltagel-

ser. Man er sig selv (identitet), og ens fejl er ens fejl (adfærd). Det er to helt forskellige ting, 

og man skal derfor afholde sig fra at identificere sig selv med sine fejl. Ligeledes er man nødt 

til at frigøre sig fra ‘fejlene’ for at slippe af med dem. 

 

Når man identificerer sig med sine fejl, sidder man fast med dem. Det er hverken en fordel 

eller nyttigt at gøre det, og det er ikke sandsynligt, at det giver én succes i livet. Når ens 

fejltagelser og ens eget selv/ID behandles separat, er det meget nemmere at rette fejlene. 

At få øje på ens fejl indebærer, at man i praksis ændrer sig selv til at ændre sine fejl, og det 

er sjældent let at skabe en sådan ændring. 

 

Man skal erkende, at ens fejl ikke er ens person. På den måde fortæller man sig selv, at de 

ikke findes permanent i én, og at det er muligt at fjerne dem. For eksempel, når man ikke har 

haft succes i at udføre en opgave, er man sandsynligvis tilbøjelig til at føle, at det er ens skyld 

og bebrejde dig selv for det. Man kan givetvis anskue det fra to sider: “Jeg mislykkedes” eller 

“Jeg er en fiasko”. Hvilket er at foretrække i forhold til dit selvværd? En handling, man anser 

som mislykket, må ikke skade ens selvtillid – tværtimod bør den, nu hvor kendskabet er øget, 

styrke ens chancer for at gøre et nyt forsøg for at få succes. Hvis man derimod tænker “Jeg 

er en fiasko,” er det selve ens identitet, der er under angreb. Dette vil potentielt erodere 

hvad selvtillid, man måtte have tilbage, og med en vis sandsynlighed medføre, at man holder 

op med overhovedet at prøve. 

 

På den anden side, hvis man betragter sine fejl som typiske for en selv, vil man sandsynligvis 

begynde at skabe undskyldninger for sig selv, så man er undskyldt i upassende opførsel. For 

eksempel kan du slippe af sted med at fornærme dine venner, familiemedlemmer og med-

arbejdere ved at påstå, at du ikke kan gøre for det. Idet du har forbundet din adfærd med 

din identitet, og den derfor er “iboende” i dig, kommer du sandsynligvis ikke til at ændre den.  

 

Hvis man i stedet vil genkende denne adfærd som ikke værende en del af sig selv, vil man 

lettere kunne komme af med en vane. Hver gang, man skiller sig af med en dårlig vane, øger 

og styrker det ens selvopfattelse, som i sidste ende er den måde, man ser sig selv på. 

 

Uanset om man er klar over det eller ej, har man ofte tendens til at dømme andre på deres 

adfærd. Et eksempel: På et marked støder du på en ældre mand, som råber vredt på nogen. 

Din umiddelbare opfattelse er, at han er en arrig, gal, gammel mand. Du tænker, at din op-

fattelse er berettiget. Måske er den ikke, for du er nemlig ved at identificere hans identitet 

med hans opførsel, som måske ikke er et reelt billede af, hvem han er. Det kunne meget vel 

være, at han er drevet af omstændighederne til at handle på denne måde. Det kunne jo være, 

at han ikke er arrig på alle, og at dette reelt var den allerførste gang, at han mistede 

’’Man skal erkende, at 
ens fejl ikke er ens per-
son. På den måde for-
tæller man sig selv, at 
de ikke findes perma-
nent i én, og at det er 
muligt at fjerne dem..’’ 
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kontrollen over sit temperament i offentligheden. Adskil manden fra hans opførsel. Man kan 

afsky hans opførsel, men ikke nødvendigvis ham som person. 

 

Det kan sammenlignes med et samfund, der vedtager at “elske fangerne, ikke deres handlin-

ger,” hvilket skaber en lettere og klar accept af tidligere indsatte og bidrager til at ændre 

deres karakterer eller adfærd. 

 

Når man vælger at betragte adfærd og identitet som separate, kan man ændre sin egen ad-

færd og vil samtidig have en tendens til at være mere tolerant over for andre menneskers 

adfærd. Ved at tro, at dine handlinger og egendele er det virkelige “dig”, danner du en for-

vrænget selvopfattelse, som kan føre til depression og begrænset positiv adfærd. 

 

 

 
Identificér forskellen på adfærd og identitet – og adressér identiteten 

 ▪ Hvad er det, du forsøger at opnå (fremfor: “Hvad gør du?!”)? 

▪ Hvad er det, du gerne vil med det (fremfor: “Hvad har du gang i?!”)? 

▪ Fedt, at du valgte at gå den retning (fremfor: “Super godt gået!”)! 

 

Ovenstående spørgsmål og anerkendelse har det til fælles, at der bliver fokuseret på 

identiteten og ikke adfærden. Med andre ord ligger fokusset på, hvorfor man gør, i 

stedet for hvor godt man gør.  

 

Adfærden kan fejle, men identiteten bærer behovet – og det er identiteten, som de-

finerer vores personlighed. Alligevel har vi nogle gange tendens til at definere os selv 

ud fra vores adfærd og ikke vores identitet/hensigter (gælder især personer med lavt 

selvværd og personer, som er mentalt pressede for en periode, eksempelvis som 

følge af ledighed). 

 

Derfor søger man at tale med identiteten i stedet for adfærden. Det handler nemlig 

ofte om ikke at være bange for at fejle og få afslag, når man er jobsøgende. 

 

 

 
Enkle teknikker til at føre en ansvarlig samtale  

 ▪ Hvad er min motivation for at have denne samtale? 

Nogle gange forsøger vi at tilfredsstille en særlig interesse under samtalen, som 

reelt ikke har noget med samtalen at gøre. Her skal man vurdere, om det er et 

ansvarligt samtalegrundlag at føre samtalen på. 

 

▪ Reagér ikke på noget, du ikke forstår 

Brug parafrasering til løbende at kontrollere, om du har forstået det, der bliver 

sagt. Hvis du reagerer, velvidende om at der er noget, som du ikke forstår, så 

vægter du andre interesser i samtalen højere end selve det at have en relevant 

samtale. 

 

▪ Brug så få ord som muligt 
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Desto flere ord du bruger, desto mere skal der tolkes. Omvendt er en samtale 

ikke en sparekonkurrence, hvor der er fokus på, hvem der kan bruge færrest 

ord. Forsøg at definere det, der tales om, uden ekstra sidebemærkninger. 

 

▪ Vis interesse 

Hvis du udviser interesse i samtalen, vil den anden part være tilbøjelig til at 

engagere sig endnu bedre i samtalen. 

 

▪ Fortæl om hensigten 

Du er sikkert bekendt med en sætning som: “Nu skal du ikke blive sur, men…” 

I stedet for at formulere det på den måde, så forsøg at gøre rede for den egent-

lige hensigt med budskabet: “Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi kan have det 

endnu bedre sammen, end vi allerede har, så derfor vil jeg gerne lige nævne 

at…” 

 

 

Erfaringen har en struktur 
Vores interne oplevelser er dannet af indre repræsentationer af de fem eksterne sanser. Vi 

kan begynde at udforske denne indre subjektive verden og lære at ændre strukturen i de 

enkelte oplevelser. Det kan være en fordel i de tilfælde, hvor kandidaten har en erfaring, som 

bremser progression eller villighed til at deltage i beskæftigelsesrettede indsatser. Det kunne 

også være en virksomhed, som har dårlige erfaringer med at bruge kandidater fra en specifik 

målgruppe. 

 

Vi har alle en forskellig måde at bruge vores sanser på. Sanserne kan vi også kalde for input-

kanaler; således kan vi opfange information fra omverdenen visuelt (gennem billeder), audi-

tivt (via lyde), kinæstetisk (ved berøring, gennem følelser), olfaktorisk (smag) og gustatorisk 

(lugt). Når den konkrete erfaring er afkodet hos en kandidat eller en virksomhed, kan man 

have en ide om, hvordan erfaringen er sammensat. Derefter kan man forsøge at ændre er-

faringen. 

 

Det kan gøres ved at se billedet anderledes, ændre “filmen” eller vinkle andre betingelser ind 

i billedet. Man kan ændre forståelsen af det, man hørte, eller følelsen af det, man mærkede 

(psykisk eller fysisk). Små ændringer kan give store forskelle i adfærden og motivationen hos 

både kandidat og virksomhed. 

 

For eksempel: En arbejdsgiver fortæller, at han har dårlige erfaringer med kandidater fra en 

specifik målgruppe. Hans fornemmelse er, at de ikke gider at arbejde. Han er derfor afven-

tende i forhold til at ansætte dem, endog også i praktik. Hans holdning bunder i, at han går 

meget op i folks engagement. De behøver ikke kunne, men de skal gerne ville. Efter at have 

talt med jobkonsulenten, får han en bedre forståelse af de signaler, han sanser fra målgrup-

pen: De er ikke er et tegn på ugidelighed, men manglende overskud. Kandidaterne har svært 

ved at tilpasse sig grundet lavt selvværd og selvtillid – og er altså langtfra ugidelige. 

 

Det kunne også være en kandidat, som havde erfaret, at hun ikke var i stand til at fastholde 

et job, og at det altid gik galt, fordi hun ikke var god nok. Jobkonsulenten fortæller, at de 

signaler, hun bemærker, ikke er tegn på, at hun ikke er god nok. Det forholder sig nærmere 
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sådan, at chefen netop begynder at stille krav, fordi han føler, det er muligt at stille krav – 

hvilket netop betyder, at chefen ser hende som potentielt kompetent. 

 

 

 
Hvordan kan man have indflydelse? 

 Bemærk, hvad sproget er præget mest af. Er det den visuelle, auditive, kinæsteti-

ske, olfaktoriske eller gustatoriske sans, som dominerer den specifikke erfaring? 

Hvilke ord bliver der brugt, og hvilke(n) af de respektive sanser repræsenterer de 

bedst?  

 

 

Sind og krop er ét system 

At krop og sind er uløseligt forbundet er en gammel sandhed. Hvordan du har det påvirker 

dine tanker, og dine tanker påvirker, hvordan du har det. Du kan ligefrem blive syg af negative 

og uhensigtsmæssige tanker. Lidt forsimplet kan man sige, at du bliver, hvad du tænker. Hvil-

ket er en god grund til at tænke positivt om dig selv. 

 

Du har måske prøvet at se en film med noget, som du syntes var frastødende. Det udløste en 

tilsvarende ubehagelig følelse i maven. Hvis du imidlertid tænkte på en af dine bedste livsop-

levelser efterfølgende, kunne det være, at din mavefornemmelse ændrede sig til det posi-

tive. Et andet eksempel på sammenhængen er, når vi føler frygt, og hårene rejser sig. Sindet 

kan have en fysisk, mærkbar og synlig effekt på vores krop alt efter, hvor vi er mentalt. 

 

Denne regel gælder, uanset om du er bevidst om dine tanker eller de går “under radaren” og 

tynger dig i det skjulte. Sommetider vil en bekymring få lov til at optage hele din mentale 

kapacitet, med det resultat, at den pågældende tanke stresser dig hele tiden. I nogle tilfælde 

kan det gå så vidt, at nervesystemet ikke kan tanke op, og det går udover dine systemer, 

såsom immunforsvaret, hvilket i sidste instans fører til, at du bliver mere syg. 

 

 

 
Hvordan kan man have indflydelse? 

 ▪ Anvend principperne for positiv psykologi. 

▪ Sæt ord på dine tanker, og sæt dem i realistisk perspektiv. 

▪ Udvælg nogle tillidspersoner, og tal med dem om det. 

▪ Identificér kroppens reaktioner, og lad det være en guide til, hvorvidt du skal 

tage en pause eller trappe ned. 

▪ Brug ikke for lang tid på bekymringer. 

▪ Husk, at alt, hvad der bruges kræfter på, koster kræfter. Brug kræfterne på det, 

som giver mening i nuet. 

▪ Kompensér med de rigtige forstærkere. Venne- og familiebesøg og gåture er 

altid at foretrække fremfor slik, rygning og alkohol. 

 

 

Sind

Krop

Vækst eller 
nedgang
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Der findes ingen mennesker uden ressourcer 
Alle kan noget, men på hver sin måde. Vi kan ikke det samme, og nogle kan mere end andre, 

men det vigtige er, hvorvidt vi har adgang til vores ressourcer. Du har måske selv prøvet det: 

Du føler dig træt, tung, kort for hovedet, udmattet og umotiveret til at gøre det, som du føler, 

der burde gøres her og nu. Du føler ikke, at du hverken har overskuddet, kræfterne eller 

forudsætningerne for at komme helt i mål, og derfor taler YouTube, sofaen, snacksene – eller 

en kombination af det hele –  mere til dig end noget andet. 

 

Ingen mennesker er helt ressourceforladte, men vores sindstilstand kan godt være det. Det 

mentale stadie, vi er i, har en stor effekt på, hvilke ressourcer vi har adgang til. Forestil dig, 

at du slapper af på sofaen og ikke kan finde kræfterne til at komme ud ad døren for at besøge 

din familie. Pludselig går det op for dig, at der er ild i huset. Nu er det ikke længere svært at 

komme op af sofaen. Du har heller ikke svært ved at tage ud til din familie efter huset er 

brændt ned, og det synes som om, at du har fundet nye kræfter og nye tilgange til alt, hvad 

der før var svært. Forklaringen er, at din forståelse og indstilling til verdenen skiftede, fordi 

noget i din verden skiftede. 

 

Sagt lidt hårdt, er en nærdødsoplevelse det bedste, der kan ske, hvis man er kørt fast i livet. 

Det sætter livet i perspektiv, og noget tyder på, at ‘den ramte’ får lyst til at gøre noget andet 

og bedre end det, som de gjorde før situationen. Det kan for eksempel være spontant ryge-

stop eller vægttab. 

 

Sindstilstanden skifter, som situationen skifter. Nogle gange kan det være en god ide at skifte 

sindstilstanden FØR der opstår en ny situation. På denne måde kan man undgå, at ens adfærd 

udelukkende er styret af succes og nederlag; proaktivitet og nysgerrighed er langt at fore-

trække. Desværre er det oftest det, som gør ondt, der får os til at ændre adfærd. 

 

 

 
Hvordan kan man have indflydelse? 

 ▪ Anvend principperne for positiv psykologi. 

▪ Sæt ord på dine tanker, og sæt dem i realistisk perspektiv. 

▪ Udvælg nogle tillidspersoner, og tal med dem om det. 

▪ Identificér kroppens reaktioner, og lad det være en guide til, hvorvidt du skal 

tage en pause eller trappe ned. 

▪ Brug ikke for lang tid på bekymringer. 

▪ Husk, at alt, hvad der bruges kræfter på, koster kræfter. Brug kræfterne på det, 

som giver mening i nuet. 

▪ Kompensér med de rigtige forstærkere. Venne- og familiebesøg og gåture er 

altid at foretrække fremfor slik, rygning og alkohol. 

 

 

 

Vi er vores egen mentale begrænsning 
Til forskel for computere, er vi mennesker ikke forbundet med et datakabel eller et trådløst 

netværk. I stedet lever vi i vores egen verden, gennem vores egne sanser. Vi er begyndelsen 

og slutningen af de signaler, vi arbejder med. Ingen kan gøre os kede af det, men vi kan være 

kede af noget, som en anden gør. Følelsen bliver ikke transmitteret til os (vi er ikke forbun-

det), men vi kan sanse noget, som vi selv føler på – det er en neurokemisk konsekvens.  
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Vi skal derfor forsøge at forstå hinanden gennem hver vores sanser. Når en kandidat giver 

udtryk for, at han vil have et specifikt job, så skal jobkonsulenten være i stand til at forstå, 

hvilket job, der er tale om. Jobkonsulenten skal også kunne møde kandidaten på et følelses-

mæssigt niveau og forstå, hvordan han har det. Ellers risikerer de to at tale forbi hinanden.  

 

Ved at forstå og acceptere vores eget ansvar i vores egne forståelser af verdenen, kan vi blive 

bedre til ikke at reagere unødvendig forhastet på hændelser omkring os. At komme af vejen 

for vores tendens til at give andre og andet skylden for vores egen inaktivitet, så at sige. 

 

En accept af vores eget ansvar gør os mere spørgende og informationssøgende, fremfor at 

sætte folk i kasser og behandle dem derefter. Vi kan tage ansvar for vores egne følelser og 

ambitioner og forsøge at se indad med henblik på at afklare, hvad det er i os, som gør, at vi 

reagerer på omverdenen på en bestemt måde. 

 

 

 
Afklarende spørgsmål 

 ▪ Hvad er det, som fraholder dig fra at gå efter det, som du gerne vil? 

▪ Hvordan er det dit eget ansvar? 

▪ Hvad er det i dig, som gør, at du har det sådan? 

▪ Hvad synes du selv, og hvad tænker du, at andre synes? 

 

 

Folk træffer de bedste valg til rådighed for dem 
Vi træffer det bedste valg, der er til rådighed for os, på ethvert givet tidspunkt. Uanset om 

valget er negativt eller positivt, er det, omstændighederne taget i betragtning, det bedst mu-

lige valg på det pågældende tidspunkt. Når muligheden for et bedre valg byder sig, går vi 

efter det. 

 

Vi baserer vores valg på vores personlige erfaringer. Hvis valget er forkert eller mærkeligt i 

andres øjne, er det stadig en indikation af, at det er det bedste valg, vi har. Vores erfaringer 

er unikke, ligesom vores kort over verden (altså den måde vi opfatter, ser, hører og tænker 

på) er det. Vi træffer valg ud fra dette unikke perspektiv. Vi kan ikke nødvendigvis forudse 

alle de negative konsekvenser af et givet valg – ellers ville vi muligvis afstå fra dette valg. 

 

Mennesker tager ofte et dårligt valg, fordi de ikke er klar over, at et bedre valg er tilgængeligt. 

Bliver de præsenteret for et bedre valg, tager de det også. Jo flere valg, de har, jo mere er de 

i stand til at agere på en passende måde, håndtere forskellige situationer og komme i mål 

med det, de har sat sig for. De valg, som er til rådighed for dem, skal være egnede og accep-

table for dem, før de kan blive betragtet som potentielle valgmuligheder. 

 

Hver eneste af os står med flere valg i forhold til at håndtere problemer, situationer og andre 

menneskers adfærd. Vi skal naturligvis identificere det bedste valg for at opnå det ønskede 

resultat. Vel vidende at andre menneskers adfærd, hvor usædvanlig eller ubehagelig den end 

måtte være, afspejler det bedste valg, de opfatter er til rådighed for dem på det givne tids-

punkt, kan vi ændre vores og deres adfærd ved at anerkende flere og bedre valgmuligheder. 

 

 

Forsøge at få 
job

Forsøge at have 
det sjovt

’’At forsøge at have det 
sjovt kan lige såvel være 
en flugt fra ens dårlige 
samvittighed, som det 
kan være for, blot at 
have det sjovt..’’ 
 
Det kan være, at man 
ikke kan overskue fremti-
den og dermed træffer 
valg som reelt er bedst 
for sig selv, men som ’’I 
nuet føles rigtigt’’. 
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Afklarende spørgsmål 

 ▪ Hvad er årsagen til, at du handler sådan? 

▪ Hvad kunne du ellers gøre? 

▪ Er der andre muligheder? 

▪ Hvad gør, at du tænker, denne mulighed er den bedste? 

▪ I forhold til hvilke elementer vurderer du, at dette er den bedste mulighed? 

 

 

Mentale kort som repræsentationer af virkeligheden 

Vi ser hver vores egen udgave af verdenen. Vores oplevelser bliver lagret i det, vi kan kalde 

det mentale kort. Mentale kort kan beskrives som summen af de meninger, konklusioner, 

antagelser, overbevisninger, holdninger og oplevelser af begivenheder, som vi sanser og fejl-

agtigt tror er virkelige repræsentationer af den verden, vi lever i. Vi bruger disse kort (som 

altså ikke er den faktiske virkelighed, kun subjektive repræsentationer af den) til at kunne 

rumme og forholde os til vores egen virkelighed, som vi lever i. Da vores visuelle, auditive og 

kinæstetiske sanser kun tilhører os selv og deraf skaber en unik repræsentation af verdenen, 

kan man argumentere for, at vi, som individer, i sagens natur ikke kan være objektive.  

 

Al ekstern information, der får adgang til vores sind, filtreres gennem vores personlige over-

bevisninger. Det i sig selv danner grobund for vores forvrængede opfattelser. Dette er vores 

personlige “mentale kort”. Det bliver vores version af virkeligheden, der er unik for hver en-

kelt af os. Vi tror gerne, at vores verden er den virkelige verden, hvilket langt fra er tilfældet. 

Desto mere forvrængede vores overbevisninger er, desto længere er der mellem vores ver-

den og den faktiske verden. Når vi forstår og accepterer, at vores verden ikke er den virkelige 

verden, kan vi arbejde på at forbedre vores mentale kort, idet hver ny erfaring betyder ny 

indsigt.  

 

Vores kort er simple repræsentationer af forskellige aspekter af den virkelige verden eller 

virkelighed, som er “territoriet”. Vores kort er dog ikke territoriet.1 Vi tolker alt det, vi ople-

ver, gennem disse mentale kort og tvivler næsten aldrig på nøjagtigheden af dem – hvis vi da 

overhovedet er opmærksomme på dem i vores daglige liv. Gennem dem ser vi tingene, som 

vi tror, de er, og ikke som de virkelig er. Dette vil igen afspejle sig i vores antagelser og over-

bevisninger, vores holdninger og adfærd. 

 

Det er en gammel sandhed, at vi ikke ser ting som de er, men som vi er. Reelt er vi blot i stand 

til at beskrive os selv og vores opfattelser og må samtidig erkende, at det kun er vores sub-

jektive virkelighed, vi repræsenterer – og i bedste fald kun en lille bestemt del af territoriet. 

Når andre er uenige i, hvad vi ser eller tror, kan vi ofte reagere på en upassende måde eller 

gå i forsvar, selvom det eneste, der er at reagere på, er en anden opfattelse. Dette skyldes, 

at de mentale processer, der finder sted, i høj grad minder om dem, der igangsættes, når 

man bliver angrebet fysisk. 

 

På samme måde opfatter vi ikke hinanden som vi faktisk er, men som vi tror, hinanden er. De 

andre projicerer en række billeder og træk over på os selv. Deres projektion af os kan 

 
1 Udsagnet om, at ”kortet ikke er territoriet” blev udødeliggjort af videnskabsmanden Alfred Korzybski i Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristo-
telian Systems and General Semantics (1933). Korzybski bemærkede, at kortet – forudsat, at det er nøjagtigt – har en lignende struktur som territoriet, 
hvilket gør, at vi kan bruge det til noget. 
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imidlertid være enten positiv eller negativ. Det er op til os at kontrollere den identitet, som 

de identificerer os med. 

 

Hver af os ser ikke, hvad der reelt sker, men snarere, hvad vi mener der sker. Det er disse 

særskilte fortolkninger, der resulterer i vores unikke personligheder, og gør, at vores kort 

adskiller sig fra andres. To søskende, der er vokset op i samme familie og har oplevet det 

samme, vil stadig have forskellige egenskaber, udvikle forskellige personligheder og have for-

skellige livsstile. Det er ikke, hvad der sker med dem, men deres fortolkninger af disse begi-

venheder, der former deres personligheder. De har udviklet særegne mentale kort. 

 

Ikke to mennesker har den samme bevidsthed, den samme opfattelse af virkeligheden. Vores 

bevidsthed er kombinationen af vores erfaringer, ideer, meninger, tanker og følelser, der har 

udviklet sig siden fødslen. Den muliggør vores opfattelse og forståelse af alt, hvad der sker 

med os. Det er gennem vores bevidsthed, at alle input fra eksterne kilder passerer og former 

alle vores handlinger og reaktioner på stimuli. 

 

Vi handler i overensstemmelse med vores bevidsthed. Hvis vores bevidsthed er begrænset 

eller fejlagtig, er vores tanker og handlinger det også. Det er således ikke det, vi ved, der 

danner vores meninger, men det vi tror, vi ved (hvilket forklarer, hvorfor forskellige vidner 

kan have forskellige beretninger om den samme hændelse). For at blive den bedste udgave 

af os selv, er det vigtigt, at vi ændrer og udvider vores bevidsthed eller perception af vores 

virkelighed eller finder ud af, om den er begrænset eller forvrænget. 

 

Gennem hele vores liv skaber vi overbevisninger på basis af personlige erfaringer og de op-

lysninger, vi udleder af erfaringerne. Så længe oplysningerne føles rigtige for os, er vi mindre 

interesserede i, om de er sande eller gyldige. Vi kan endda skabe overbevisninger, der er i 

modstrid med hinanden, men som stadig vil være sande for os, fordi vi tror, at de er det.  

 

Når vi tror på noget, tror vi som udgangspunkt på, at det er den endegyldige sandhed, og vi 

klamrer os stædigt til overbevisningen. Vi bliver sågar defensive, når vi konfronteres med 

overbevisninger, der er i konflikt med vores egen: Vi går straks i gang med at indsamle sup-

plerende oplysninger eller fakta med henblik på at legitimere, hvad vi tror på, og retfærdig-

gøre, hvad vi mener er rigtigt. Vores sind er ude af stand til at holde på modstridende over-

bevisninger, da dette forårsager angst. Vores sandhed er for os den absolutte sandhed. Vi 

søger i grunden hele tiden tryghed og klarhed, for at vi kan passe ind i den virkelighed, vi 

accepterer. 

 

Vi ser på verdenen fra forskellige vinkler, forskellige observationspositioner. Vores observa-

tioner bruges primært til at støtte vores opfattelser, erfaringer, antagelser og overbevisnin-

ger, hvor fejlagtige disse end måtte være. Vores mentale kort bliver styrket. Ser man på en 

andens kort, kan det være svært at tro, at det er et kort over den samme verden. I praksis 

kan det eksempelvis vise sig ved, at to ledere har to forskellige kort over, hvordan man bør 

lede en afdeling, eller at nygifte har hver deres kort over, hvordan man skal opføre sig i et 

ægteskab. 

 

Vi fokuserer kun på det, vi gerne vil se. En gruppe venner, der går ned ad en gade, vil obser-

vere forskellige ting: En vælger at fokusere på butikkerne i gaden, den anden retter sin op-

mærksomhed på medlemmer af det modsatte køn og den tredje  foretrækker at se de køre-

tøjer, der passerer forbi. De er på samme gade, men har forskellige opfattelser. Den slags 
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snæver fokus er med til at forklare, hvorfor mennesker der bor eller arbejder sammen i en 

længere periode, stadig kan være uenige om mange ting.  

 

Som allerede antydet har vores tidligere erfaringer en stor indflydelse på vores mentale kort. 

Hvis du for eksempel har mødt en gruppe uvenlige teenagere, kan du have nemt ved at an-

tage, at alle teenagere er sådan.2 Din antagelse gør, at du undgår al unødvendig kontakt til 

teenagere og bliver overdrevent forsigtig, når du har med dem at gøre. Idet dit sind konstant 

søger bekræftelse af fordomme og eksisterende overbevisninger, er et utilsigtet negativt 

tegn fra en teenager ‘kærkomment’. At folk i din omgangskreds har overvejende gode erfa-

ringer med teenagere er for dig svært at forholde sig til. 

 

For at kommunikere effektivt er vi nødt til at anerkende, at vores kort er forskellige. Børn, 

der er irriterede over, at deres forældre er for strenge, forstår ikke forældrenes pligt og be-

kymring, som primært handler om børnenes velfærd. En toldembedsmand, der udfører en 

grundig inspektion af din bagage, kan fremstå som overdrevet optaget af reglerne. Han har 

dog ingen bagtanker – han udfører blot sin pligt. At dømme ham uden at se hans kort er 

ingen god ide. 

 

Vi er hurtige til at dømme folk på deres udseende og (lige så uretfærdigt) stemple dem som 

dette og hint. Hvor ofte har vi ytret os negativt om andre mennesker uden at tage hensyn til 

deres følelser? Kommentarer som “hun er så fed” eller “han er egoistisk” er ikke særlig gen-

nemtænkte, da de ikke tager højde for de pågældende menneskers følelser.  

 

 

 

 

 Citat 

 Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols. 

 

 – Carl Gustav Jung, schweizisk psykiater og grundlægger af analytisk  psykologi 

 

 

Derudover kan ‘egoisten’ have en uselvisk grund til at handle, som han gør. Uanset hvad, vil 

han sikkert synes, at han opfører sig normalt – set i lyset af hans mentale kort. 

 

Heldigvis kan vi alle lave om på vores kort. Jo mere præcist vores kort er, desto tættere er 

det på “verdenskortet”. Dog kan det aldrig blive det samme som det reelle verdenskort. I 

forhold til verdenskortet vil vores kort altid være lille, forvrænget og forudindtaget. Vi vil til 

enhver tid kun være i stand til at opfatte og forstå en lille del af den store og komplekse vir-

kelighed, som verdenen er. 

 

Vi lever alle i den samme verden, og vi deler den samme objektive virkelighed. Men vi be-

tragter den gennem vores eget sæt af linser og perceptioner, hvilket giver anledning til indi-

viduelle, subjektive realiteter og unikke måder at tænke og handle på.  

 

 
2 Vores mentale kort kan blive forældede. De kan godt have udgjort en ressource på et tidspunkt af vores liv, men er med tiden blevet til en begræns-
ning. Modsat territoriet, som er dynamisk, er kortet statisk; hvor territoriet kan sammenlignes med en flod, er kortet nærmere et snapshot. 
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Hvis alle var i stand til at sætte sig ind i andre menneskers kort, ville det have store positive 

konsekvenser. Tolerancen mellem mennesker ville blive øget, og megen ulykke og elendig-

hed ville forsvinde. Forudsætningen for al meningsfuld samvirke – god kommunikation – ville 

få en blomstringstid.  

 

 

 
Afklarende spørgsmål 

 ▪ Hvad gør, at du ser det sådan? 

▪ Hvordan tror du, modparten ser på det? 

▪ Hvilke andre vinkler kunne man alternativt se på det fra? 

 

 

Personen med den største fleksibilitet styrer systemet 

I et hvilket som helst system vil den mest fleksible person have flere valgmuligheder og vil 

som følge heraf have mest indflydelse. Et valg er bedre end intet valg, og flere valgmuligheder 

er uden tvivl bedre end færre valgmuligheder. Hvis det, du gør, ikke fungerer, kan du vælge 

at gøre noget andet. Din evne til at ændre din adfærd og gøre noget andet – om nødvendigt 

om og om igen – vil i høj grad have indflydelse på, om du opnår det ønskede resultat. Nye 

omstændigheder kræver nye tilgange. 

 

Hver enkelt af os er ansvarlig for vores eget liv. Vi er ikke i stand til at styre eksterne begiven-

heder, men vi kan styre måden, hvorpå vi reagerer på disse begivenheder, hvilket i sig selv 

også præger begivenhederne. Hvis vi bliver ved med at reagere på samme måde, vil vi altid 

få det samme resultat. Den fleksible person vil gentagne gange ændre sin handlemåde, når 

de hidtidige forsøg har slået fejl. Han prøver løbende noget nyt, indtil han opnår sit mål. 

 

Fleksibilitet gælder lige så meget for vores tanke som for vores adfærd. En rigid holdning eller 

tankegang er skadelig for vores interaktion med andre mennesker. Når gentagne tilnærmel-

ser til det modsatte køn slår fejl, er det så ikke på tide at skifte taktik? Dette ræsonnement 

gør sig naturligvis gældende i alle livsdomæner og samfundets sfærer – ikke mindst erhvervs-

livet. 

 

Uanset om du ønsker et bedre liv, bedre indlæringsvaner eller noget andet, kræver det en 

løbende omstillingsparathed. Alternativet er at blive fastlåst med noget, der ikke virker. Det 

er indlysende, at hvis du vil have noget nyt, er du nødt til at gøre noget nyt, og enhver nyhed 

kunne potentielt være bedre end at fastholde, hvad der ikke virker. 

 

At ændre vores adfærd er ikke så svært, når vi tror på, at der er mange alternativer at vælge 

imellem, og at der findes en løsning på ethvert problem. Vi skal blot være klar på at gøre en 

målrettet indsats for at opsøge den. Alt, hvad man behøver, er at være fleksibel. 

 

 

 
Afklarende spørgsmål 

 ▪ Hvad kan du gøre her? 

▪ Hvad kunne du ellers gøre? 

▪ Hvis der nu var yderligere en mulighed, hvad ville det så være? 
Kognitiv dissonans 
deraf / Frustration

Modstriden
de behov

Indledende 
behov
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▪ Hvad er det modsatte af at gøre sådan? Kan man gøre noget i den modsatte 

retning? 

▪ Hvem kender du, som også ville kunne svare på dette spørgsmål? Hvad ville 

vedkommende have svaret? 

 

 

Der findes en løsning på ethvert problem 

Uanset om vi kalder det udfordringer eller problemer, vil der være ting i vores liv, som spæn-

der ben for vores ambitioner. Når man eksempelvis bliver ledig, kan det være, man går ned i 

indkomst, mister gode venner fordi man ikke længere ses dagligt med dem eller oplever fru-

stration og angst i forbindelse med opsigelsen. Alle disse oplevelser er i første omgang ‘bare’ 

oplevelser. Det er den betydning, som den enkelte tillægger oplevelserne, som gør det til et 

problem. 

 

Selv en hård periode af ens liv er stadig en periode af ens liv, og der er oftest altid noget 

positivt at fokusere på, ligesom der også er en løsning på ethvert problem. Nogle gange kan 

løsningen ikke findes i realiseringen af ens mål, men i stedet i at have et andet perspektiv på, 

hvad ens problem egentlig er. 

 

Hvad gør du, når du bliver konfronteret med et problem? Giver op? Uddelegerer løsningsar-

bejdet til en anden? Eller giver du dig i kast med at løse problemet, eventuelt ved at finde en 

vej udenom og søge alternative ruter? Troen på, at du kan finde en løsning på alle problemer, 

giver dig en enorm fordel. Det er vanedannende, og det er meget sandsynligt, at du finder 

en løsning på næsten alle (hvis ikke alle) de problemstillinger, som du møder på vejen. 

 

At støde på problemer er en del af det at leve. Hvis du er helt overbevist om, at der findes en 

løsning på ethvert problem, vil problemer i sagens natur ikke længere være problemer, men 

derimod blot en del af livet. 

 

Hvis de store opfindere og folk bag store opdagelser ikke havde troet på, de kunne opnå 

succes, var de så blevet succesfulde? Problemer tjener som feedback, der i sidste ende kan 

bidrage til succes. Problemer indgår således i læringsprocessen på vejen mod det ønskede 

resultat. Faktisk vil mange succesfulde personer indrømme, at ethvert problem er en mulig-

hed. Viljestyrken (evnen til at minimere kognitiv dissonans) er vigtig. 

 

Hvis du hele tiden fokuserer din opmærksomhed på vellykkede resultater, er der gode chan-

cer for, at du vil tiltrække mere af det. Hvis du udelukkende fokuserer på fejlslagne forsøg, 

vil du med al sandsynlighed opleve fiasko. Koncentrerer du dig om at søge efter en løsning 

på et problem, vil du før eller senere finde en løsning (forudsat, at du for alvor tror på, at det 

vil lykkes). Når du bliver præsenteret for et problem, gør din tankegang en verden til forskel 

i forhold til det resultat, du får. 

 

 
Afklarende spørgsmål 

 ▪ Hvad gør, at du ser det sådan? 

▪ Hvordan tror du, modparten ser på det? 

▪ Hvilke andre vinkler ville man kunne se på det her fra? 

 

Kognitiv dissonans dæk-

ker over, at der opstår 

modstridende tanker, 

som resulterer i ubehag, 

opgivenhed og ofte af-

magt. 

 

Teorien om kognitiv dis-

sonans blev først frem-

sat i 1957 af den ameri-

kanske socialpsykolog 

Leon Festinger. 
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Der findes ingen fejl, kun feedback 

Der findes strengt taget ikke noget som fiasko, kun brugbare resultater. ‘Fejl’ er feedback, og 

feedback er en forudsætning for, at vi kan at opnå et ønsket resultat. Når vores indsats ikke 

munder ud i succes, oplever vi det som en fiasko. Alternativt kunne vi se ‘fiaskoen’ (og fej-

lene) som en positiv feedback eller information – en kilde til forbedring. 

 

Når vores omhyggeligt lagte planer går i vasken, har de fleste af os en tendens til at synes, at 

vi har fejlet. Før vi forhastet konkluderer, at det forholder sig sådan, skal vi stoppe op og 

spørge os selv, hvad vi har mest gavn af: at se det som en fiasko eller en nyttig feedback. 

Vælger vi at se det som en fiasko, er der betydelige odds for, at vi giver op, hvilket giver et 

hak i selvtilliden og sandsynliggør, at vi afstår fra at forfølge en lignende plan i fremtiden. 

Fiasko er en blindgyde. Feedback giver os mulighed for at træffe andre valg og fordoble vores 

indsats for at opnå det ønskede udfald. 

 

Vi har hele tiden brug for at vide, om vi er på rette vej mod at nå vores mål. Feedback giver 

os en fremragende mulighed for lige netop dette. At indsamle flere oplysninger holder os på 

kursen og lærer os at overvinde uforudsete hindringer på vejen mod succes. Med feedback 

får vi at vide, hvor meget fremskridt vi har gjort op til nu; om vi har succes eller i det mindste 

er godt på vej. 

 

Eksempel 1 

Lad os tage to psykologistuderende, John og Bo. John klarer sig dårligt i sine bestræbelser på 

at lave gode afleveringsopgaver. I stedet for at betragte det som en feedback og gøre en 

mere flittig indsats for at opnå bedre resultater, er han begyndt at føle sig som en fiasko. Den 

negative følelse bliver forankret i ham, med flere dårlige resultater til følge. Snart kommer 

denne følelse til at gå så hårdt ud over hans selvværd, at han helt opgiver studierne. Imens 

har Bo udviklet en helt anden følelse. Han tænker anderledes. Han overbeviser sig selv om, 

at han vil opnå en toppræstation, og at han derfor må øve sig og udvikle sig gennem sine ‘fejl’ 

– altså gennem feedback. Kontrasten mellem en selvopfyldende fiasko og en vinder, der eli-

minerer fejl fra sin tankegang med henblik på at opnå succes, er til at få øje på. 

 

 Pointer på mindset og selvvalidering 

 Mindset (fixed mindset og growth mindset), paradigme, verdensbillede. Hvis man 

eksempelvis blot tre gange fortæller sig selv, at man ikke kan, er man allerede ved 

at forankre følelser i den forbindelse – med det resultat, at man skaber et nyt ver-

densbillede, hvorfra man ser verden og sig selv. 

 

Selvvalidering med henblik på at opnå tryghed i egen person, uanset om det er ne-

gativt eller positivt. Tryghed findes i, at man bliver tryg ved det verdensbillede, man 

har af sig selv, sådan at man kan forholde sig til sig selv. 

 

 

Feedback er positiv. Fiasko er negativ. Med feedback kan vi lære af vores fejl – det kan for 

eksempel være, at er vi nødt til at yde en større eller anderledes indsats, ændre vores adfærd 

eller justere vores prioriteringer. Fiasko derimod fremkalder negative følelser, såsom mang-

lende selvtillid, en dårlig selvopfattelse eller manglende incitament til at forbedre sig selv, 

hvilket uundgåeligt fører til et lavt præstationsniveau. 
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Om noget er negativt eller positivt afhænger i høj grad af vinklen, man anskuer det fra (gan-

ske ligesom plus og minus). Som udgangspunkt kan det, der gør os glade og berigede, beteg-

nes som positivt, hvor det, der gør os nedtrykte, må siges at være negativt. 

 

 
Afklarende spørgsmål 

 ▪ Hvordan er det negativt for dig? 

▪ Hvordan er det positivt for dig? 

▪ Hvad kan du gøre for at gøre det endnu bedre næste gang? 

 

Hvis vi gør det til en vane at tænke, at fejl ikke findes, vil vi til sidst helt ophøre med 

at fejle. Hvis vi konsekvent oplever fiasko/fejl som feedback, vil vi have relativt let 

ved at opnå succes. 

 

 

 

Hvis du vil forstå, så gør noget 

Vi kan ikke tænke os frem til alt. Ofte skal vi lære undervejs i processen, og det bliver i mange 

tilfælde nødt til at være en del af overvejelserne forbundet med en planlægning om udvikling. 

Hvis jobkonsulenten eksempelvis spørger en kandidat, hvilke jobs han kan klare, vil kandida-

ten måske sætte en maks-grænse, som følge af at han hyppigt oplever at blive stresset efter 

få timers arbejde. 

  

Den beslutning bliver dog taget på baggrund af manglende viden om det fremtidige mentale 

stadie og bunder i rutine og arbejdsidentitet. Disse proaktive tanker kan med fordel udnyttes, 

når det drejer sig om udvikling. Det er rimeligt at antage, at mennesker vil ændre deres hold-

ninger, erhverve sig nye kompetencer og kvalifikationer samt finde ny motivation i forbin-

delse med en udviklingsproces. 

 

 

 
Afklarende spørgsmål 

 ▪ Du siger, du ikke kan overskue at gå i gang nu, men hvordan tror du, at 

du har det, når du er kommet i gang? 

▪ Hvilke styrker vil det med tiden give dig? 

▪ Hvilke byrder vil forsvinde? 

▪ Hvad ville du kunne bruge det til? 

▪ I lyset af disse erkendelser, ser du dig klar til at forsøge at gå i gang? 

 

 
 

Vi har alle de ressourcer vi har brug for, ellers kan vi skabe dem 

De fleste af de ressourcer, der skal til for at nå vores mål, besidder vi allerede. Disse ressour-

cer er til rådighed internt og eksternt, og det er op til os at genkende dem og få adgang til 

dem. Når vi anerkender dette som en kendsgerning, kan vi bruge ressourcerne til at foretage 

ændringer i vores liv eller opnå det, vi ønsker.  

 

 

Muligheder

Progression

Ressourcer
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 Hvad er disse ressourcer i virkeligheden? 

 ▪ Fysiske aktiver: penge, bygninger, udstyr og andre materielle besiddelser 

▪ Mennesker: familie, venner og kolleger mv. 

▪ Personlige egenskaber: færdigheder, sundhed, intelligens, viden og kompe-

tence mv. 

▪ Rollemodeller: historiske, levende og fiktive figurer fra bøger, film og tv mv. 

 

 

 

Når vi ikke opnår et resultat, er vi tilbøjelige til at skyde skylden på andre mennesker, ydre 

omstændigheder, vores dårlige held eller endda os selv. Vi undlader enten at indse, at vi har 

de ressourcer, der skal til, for at nå de resultater, vi sigter efter, eller at vi ikke gør effektiv 

brug af de ressourcer, vi har. Vi er ansvarlige for vores egen succes. I den forbindelse spiller 

en positiv mental tilstand en afgørende rolle. Ingen kan påvirke, hvordan vi har det, hvis vi 

ikke tillader at blive påvirket. Vi vælger selv, hvordan vi reagerer på ydre omstændigheder. 

 

Når der er kvaliteter, som vi endnu ikke har, kan vi altid forsøge at udvikle dem gennem ud-

dannelse, træning, efterligning af rollemodeller og personlig udvikling. Vi kan blive bedre til 

at skrive, styrke vores it-færdigheder, gå til vægttræning to gange om ugen eller hvad der 

måtte være nødvendigt for at nå vores mål. Vi kan observere og efterligne kendte taleres 

manerer, kropssprog og artikulation, når de leverer deres taler. 

 

Til tider kan det være nødvendigt at ændre vores mål, så de bedre passer til vores ressourcer. 

Med en stigende erkendelse af, at vi ikke længere er konkurrencedygtige i svømning, kan vi 

vælge at blive en svømmecoach eller en livredder. Fejlslagne forsøg på at få et lederjob på 

grund af manglende faglige kvalifikationer udelukker ikke nødvendigvis én fra at få en leder-

stilling. Man kan stadig opgradere ens status ved at erhverve sig yderligere ressourcer gen-

nem erfaring og uddannelse. 

 

Hver enkelt af os besidder vores egen naturlige evne eller færdighed. De af os, der er uvi-

dende om, eller ikke har identificeret vores indre ressourcer, har en tendens til at mangle 

selvtillid, hvilket kan resultere i en følelse af utilstrækkelighed og lavt selvværd. Der er dem 

iblandt os, der unødigt undervurderer deres potentiale. Positiv selvtillid er af afgørende be-

tydning for dem, da det giver dem mulighed for at nå deres mål. Det er derfor vigtigt, at vi er 

bevidste om de ressourcer, vi besidder. Vi er blot nødt til at identificere dem for at kunne 

skabe de ønskede resultater. 

 

Vores ressourcer vil dog ikke være til megen hjælp, hvis vi opstiller urealistiske mål for succes. 

En forventning om urealistiske resultater kan virke demotiverende og have negative følge-

virkninger. Bevidstheden om, at vi har alle de nødvendige ressourcer for at skabe forandring 

og succes i vores liv, giver os mulighed for at forberede os på alle eventualiteter. Frem for at 

gøre os afhængige af andre mennesker og deres ressourcer, kan vi trække på vores egne 

ressourcer. 
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 Afhængighedsmodel 

 Afhængig 

Personens sindstilstand følger an-

dres sindstilstande. 

 

Personen er afhængig af andres an-

erkendelse/ros for at kunne være 

tilfreds. 

 

 

Uafhængig 

Personens sindstilstand følger ikke andres 

sindstilstande. 

 

Personen går sin egen vej og lader sig ikke 

umiddelbart påvirke af andres holdninger. 

 

 Proaktiv 

Personens sindstilstand følger ikke 

andres sindstilstande. 

 

Personen tænker: “Hvordan kan jeg 

komme længst med det jeg kan.” 

 

Gensidig 

Personens sindstilstand følger en balance 

mellem egen og andres sindstilstande. 

 

Personen tænker: “Hvordan kan jeg komme 

længst med det vi kan.” 

 

Al adfærd har et positivt formål 

Al adfærd kommer af behov, og hensigten om at opfylde ens behov er altid positiv for den 

enkelte. Det fremstår ikke nødvendigvis positivt for omverdenen, men som individer gør vi 

altid det, som umiddelbart synes bedst for os. 

 

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, kriminalitet og mobning har alle et positivt formål. Misbrugets 

positive formål kunne være at dulme en psykisk smerte eller kompensere for en ellers uover-

skuelig hverdag. Kriminalitet kunne komme af at skaffe penge til dagen og vejen, og mobning 

kunne være motiveret af at fremstå som den stærke, fordi man følte sig svag indeni. Alle 

disse handlinger synes for omverdenen umoralske og forkerte, men for den enkelte bag 

handlingen synes det som det bedste af alle de valg, personen kunne komme frem til. 

 

Når vi afkoder vores egen og andres adfærd, har vi en tendens til kun at afkode overflade-

strukturen og ikke de bagvedliggende behov. Overfladestrukturen (den måde, vi vælger at 

løse vores problemer på) er vidt forskellig fra person til person. Vores behov derimod synes 

meget ens. Vi har alle brug for søvn og mad. Vi har behov for social omgang og feedback på, 

hvem vi er. Når vi er i underskud, får vi et behov for at få dækket den manglende sociale 

omgang, den manglende søvn eller feedback. Vi har imidlertid hver vores måde at opfylde 

behovene på. 

 

Nogle vælger at blive dominerende og kræve social kontakt, mens andre tigger og beder om 

det. Nogle vil stille irrelevante spørgsmål for at få noget af vide om dem selv (få feedback på, 

hvem de er). 

 

Det er vigtigt at notere sig denne regel, hvis man søger at forstå en ellers uigennemskuelig 

og dysfunktionel adfærd. Kort sagt, så har vi tendens til at tolke på adfærden, mens vi burde 

tolke på hensigten. Vi kan endvidere godt være uenige om hensigten, da kultur, overbevis-

ninger og holdninger også kan have en stor indflydelse på vores adfærd. Igen vil adfærden 

fortsat være positiv for den, som står bag den. 

 

Kort sagt, så har vi tendens 

til at tolke på adfærden, 

mens vi burde tolke på 

hensigten. 
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Afklarende spørgsmål 

 ▪ Anerkend hensigten bag handlingen, selvom du ikke bryder dig om handlingen! 

Det er godt, du forsøger at komme med dine egne argumenter, men de ting, du 

siger, finder jeg altså meget nedsættende. Kan du sige det på en anden måde? 

▪ Hvad er årsagen til, at du gør, som du gør? 

▪ Hvilket behov har du, som er genstand for denne adfærd? 

 

 

 

At have et alternativ er bedre end ikke at have et alternativ 

Evnen til at agere på ens egen ambition – se vejen foran sig og tage det første skridt – er 

essentiel, hvis man gerne vil have en udviklingsproces, som ikke er præget af pludselig stil-

stand og ingen fremskridt. At have tilstrækkelige valgmuligheder betyder ikke, at man altid 

kan vælge den bedste vej. Tværtimod vil der opstå situationer, hvor man skal vælge mellem 

at bevare status quo eller sætte flere ting på spil og give afkald på tryghed. 

 

Når vi præsenteres for en uforudset udfordring, reagerer vi på den ved at forsøge at skabe 

tryghed. Nogle har brug for denne tryghed nu og her, mens andre er i stand til at tænke 

langsigtet og dermed tage nogle langsigtede beslutninger. 

 

 

 Muligheder frem for reaktioner og yderligheder 

 ▪ Én mulighed udgør ingen mulighed 

▪ To muligheder kan udgøre et dilemma 

▪ Tre eller flere muligheder giver dig en stor mængde kontrol i forhold til at nå 

dine mål. 

 

 

 

Udvidelse af kandidatens valgmuligheder kan være en del af jobkonsulentens afdækkende 

arbejde. Udfaldet afhænger blandt andet af, hvor godt vi kan bruge vores fantasi. Vores sind 

frembringer ideer til enhver tid, uanset hvor vi befinder os. Geniale ideer (og dermed valg-

muligheder) kræver naturligvis en vis portion kreativ eller utraditionel tænkning.  

 

Flere valgmuligheder kan være med til at gøre os mere effektive. Skulle motivationen fejle, 

substituerer vi med disciplin. Så længe man gerne vil i en bestemt retning, er det bedre at 

kunne blive ved med at gøre vores arbejde. Vores konstante reaktioner på eksterne begiven-

heder giver anledning til mangfoldige (især negative) følelser, som omfatter vrede, skuffelse 

og misundelse. I betragtning af de valg, vi har, kunne vi gå efter de positive ændringer – efter 

hvad der beriger os mest. Dette vil igen påvirke vores beslutninger og adfærd over for andre 

mennesker. Begrænsende valg fører til begrænsede resultater. 

 

Hvis du for eksempel går ind i en butik med det ene formål at købe en håndtaske, og  hånd-

tasken skal være af et bestemt mærke og have en bestemt farve og størrelse, har du begræn-

set dig selv til det ene valg. Du risikerer at gå tomhændet derfra. På samme måde forholder 

det sig med ideer, forslag og muligheder: Holder du fast i en bestemt ideologi, tro eller over-

bevisning, uden at åbne døren på klem for andre måder at anskue verden på, begrænser du 
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dig selv adgang til valgmuligheder. Du vil sandsynligvis nægte dig selv et bedre alternativ (el-

ler i det mindste en bedre forståelse af alternativet). Adgang til flere valgmuligheder fører til 

større fleksibilitet og bedre resultater og fremmer vores interaktion med andre mennesker – 

hvad enten det er på en arbejdsplads, til et socialt arrangement eller i et parforhold.  

 

 

Du kan ikke undlade at kommunikere 

Hvad enten vi vil det eller ej, og uanset hvad vi ellers synes om det, kommunikerer vi hele 

tiden. Dette foregår enten verbalt eller nonverbalt. Nonverbal kommunikation dækker over 

vores kropssprog og omfatter betoning, mimik, pauser, gestikulering og kropsholdning. Selv 

stilhed er en form for kommunikation. 

 

Vi kan formidle budskaber alene gennem kropssprog. Vores hovedbevægelser, håndbevæ-

gelser, et smil eller et suk kan alle bruges i kommunikationsøjemed. Et nik med hovedet kan 

fungere som et bekræftende svar. Håndbevægelser kan bruges til at sende folk i en bestemt 

retning, vise anerkendelse eller mangel på samme, signalere eftertænksomhed, forbløffelse, 

utålmodighed og en lang række andre tilstande. Et smil kan let tolkes som et tegn på venlig-

hed, og den anden person vil givetvis smile tilbage. En oprejst positur udstråler selvtillid. Dog 

er det vigtigt at påpege, at ikke alt kropssprog er lige forståeligt for alle, ganske som det er 

tilfældet med verbal kommunikation. 

 

Vælger vi at forholde os tavse i en given situation, for eksempel når vi er blevet stillet et 

spørgsmål, kommunikerer vi stadig en hel del. Vi signalerer, at vi ikke har hørt spørgsmålet, 

eller at vi er uvidende om, at spørgsmålet er rettet mod os. Alternativt signalerer vi, at vi ikke 

er i humør til at tale med den person, som stiller spørgsmålet, eller at vi er vrede. Vores 

“kommunikation” kan tolkes på mange måder, og netop derfor er det vigtigt at give en verbal 

forklaring på vores nonverbale kommunikation i de tilfælde, hvor denne kan fejlfortolkes. 

 

Andre menneskers nonverbale signaler afslører ligeledes en masse om deres tanker og følel-

ser. Vores forståelse af deres nonverbale kommunikation gør, at vi kan reagere og forholde 

os på en hensigtsmæssig måde.  

 

 

 
Tips til en bedre kommunikation 

 ▪ Støt op om det sagte med gestikulationer. 

▪ Vis fokus med øjenkontakt og en passende kropsstilling. 

▪ Forklar, hvad der er sket, hvis du fornemmer, at du har signaleret noget utilsig-

tet med dit kropssprog. 

 

 

 


