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6andi :enedikte :rodersen
Islands Gniversitet og Gniversitetet i :ergen
I\K nikkevoldelig kommunikationf 6::o er baseret p5 sprogfærdigheder
og kommunikationsfærdigheder der styrker evnen til at blive ved med at
være menneskerf selv under svære vilk5r. [er er intet nyt i denne metodef
alt det der er f.Oet sammen i I\K har været kendt i 5rhundreder. n...o. Fra at
være vanemæssigef automatiske reaktioner bliver vores ytringer bevidste
reaktioner der er solidt funderet p5 en bevidsthed om det vi serf f.ler og
.nsker. \i kommer til at udtrykke os ærligt og klart samtidig med at vi er
opmærksomme p5 andre p5 en respektfuld og indf.lende (empatisk) m5de
(6osenberg 2313M21).

5"@@*(46304"(%@$#%6"(0360%."@%/"&@A+%")%$@=304%."@%4(0$(04"(
[enne artikel1 indeholder en præsentation af en kommunikationsmodel
og en kommunikationsform der = som nævnt i citatet ovenfor = bygger p5 særlige sprog- og kommunikationsfærdighederf men malt det der
er f.Oet sammen i I\K har været kendt i 5rhundrederm. [enne kommunikationsform er kendt under navnet i%%e(ol.elig\ %o::uni%ation
(_V!) = en oversættelse af det engelske non(iolent co::unica tion
(eVC) = og ogs5 under navne som %onta%ts%a,en.e %o::uni%ationf
e:7atis% %o::uni%ationf aner%en.en.e %o::uni%ationf li(s,eri genF
1

Mange tak til mine IVK-informanter Anniken Poulsson Beer, Ida Rump og Gitte KjærWestermann for rige samtaler fulde af viden, indsigter og erfaringer, til mine kolleger
Gunnstein Akselberg og Brynja Stefánsdqttir for klargørende tilføjelser og diskussioner
og til min fagfællelæser for vigtige spørgsmål og kommentarer.

2

Ikkevolds-begrebet er især blevet kendt gennem Mahatma Gandhis (1869-1948) videreudvikling af ideen om ahimsa som i sanskrit betyder ’at undgå skade’ og som er i brug
i mange yogatraditioner og i indiske religioner. At praktisere ahimsa eller ikke-vold betyder i praksis at respektere alle mennesker og alt levende, også igennem sprogbrug og
kropssprog og i kommunikationen med andre og i vores indre sprog. Vi forbinder traditionelt nok især vold med fysisk vold, men også sprog, sprogbrug og kommunikation kan
være voldelig.
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.e %o::uni%ation og gira?s7rog.3 Qavnene _V! og gira?s7rog stammer
fra den amerikanske psykolog Xarshall 6osenberg (f.dt 1934) som
har udviklet og arbeOdet med I\K siden 1973’erne og holdt kurser og
mæglet mange steder i verden.
-eg bruger betegnelserne %onta%ts%a,en.e %o::uni%ation og
_V!f som synonymer. [en f.rste betegnelse er gennemsigtig og sigende
og peger p5 at det kommunikative form5l netop er kontaktf og der er tale
om en særlig form for kontakt = med os selv og andre = som vi opn5r
ved at vi lytter til og giver udtryk for f.lelser og behov og evt. f5r behov
opfyldt eller m.dtf s5ledes at der i kommunikationen sker en f.lelsesog behovsudveksling. [en anden betegnelsef _V!f er den etablerede
betegnelse i I\K-kredsef og det er ogs5 den Oeg har brugt i kvalitative
intervieksamtaler med tre informanter som Oeg har intervieket i for5ret
2313.
I\K er en universel kommunikationsmodel i den forstand at
den bliver brugt og videreudviklet mange steder i verden i alle slags
sammenhænge og .Oemedf i fredsmægling og konikth5ndteringf
i politisk og pædagogisk arbeOdef i terapeutiske sammenhænge og
i hverdagskommunikationf men 6osenberg understreger at det er
mvigtigt at holde sig for .Oe at I\K ikke rummer en standardl.sningf
men tilpasser sig til forskellige situationer og personlige og kulturelle
stilforskellem (6osenberg 2313M25).
I\K er i [anmark og Qorge især udbredt i pædagogiske sammenhænge og i pleOe- og omsorgssektoren. I\K bliver brugt i en række
danske grundskoler. Fp har Q.rre-7nede 7kole arbeOdet med I\K siden
2331. I Qorge har to store kommunale I\K-proOekter = @ner%;ennen.e
%o::uni%as;on i 7ra%sis = kurset pædagoger i brug af I\K. _t proOekt i
7ki kommune i 2337-2313 kursede ca. 453 pædagogerf og et nyt proOekt
i \estby kommune i 2312-2315 kurser ca. 233 pædagoger i I\Kf begge
under ledelse af I\K-træner Fnniken Doulsson :eer. -eg kender til to
h.Oskoler i Qorge som arbeOder med I\K. [et er +.gskolen i Oslo og
3

Den Danske Ordbog (DDO) giver denne betydning af ordet ”girafsprog”: ”sprogbrug
der tilsigter en kommunikation hvor man ikke fordømmer og vurderer, men ærligt giver
udtryk for egne følelser og behov samtidig med at man lytter til modpartens argumenter.”
– Her er det fristende at skifte ”modpartens argumenter” ud med ”hvad samtalepartneren
har at sige” eller ”har på hjerte”, for vi er netop optaget af at høre mere og andet end
”argumenter”. – DDO oplyser også at ordet girafsprog er ”kendt fra 1998 fra amerikansk
engelsk giraffe language ngirafsprogn, betegnelsen er lanceret af amerikaneren Marshall
B. Rosenberg og skyldes dels at giraffen har et stort hjerte, dels at den pga. sin højde har
overblik”.
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Fkershus og +.gskulen i 7ogn og FOordane.4 \ed Islands Gniversitet har
I\K været et emne p5 et bachelorkursus Oeg har haft p5 danskstudietf og
en af mine studerende har anvendt I\K som sprogbrugsanalysemetode
p5 en episode af tv-serien -orgen.
\ed at bruge I\K eller %onta%ts%a,en.e %o::uni%ation .ger vi
chancen for at f5 kontaktf og forudsætninger for kontakt i I\K-forstand
er nærvær og empati. _mpatisk lytten kan bane veO til iagttagelserf
f.lelser og behovf og vi kommer ofte i kontakt med hvad der r.rer sig
i en anden og os selvf n5r vi udtrykker f.lelser og behov og samtidig
viser og udtrykker empati. \ores sprogbrug og sproglige og kommunikative færdigheder har afg.rende betydning for (at udvikle) vores
evne til at f5 kontakt med og bevare kontakten med den menneskelige
empatiske natur (Eeirs.e 2337M29). Kontakt kan komme til udtryk verbalt og kropssprogligt og kan fornemmes f.lelsesmæssigf men som
I\K-ekspert Ida 6ump udtrykker detM mI\K er ingen garanti for at skabe kontakt. Om Oeg virkelig form5r at invitere den anden til kontaktf
afhænger f.rst og fremmest af min grad af indre kontakt. Og den andens svar p5 min invitation vil altid være op til den andenm. Indholdet i
og værdien af denne kontakt udtrykker Ida 6ump s5danM
Kontakten med andreM Q5r Oeg kan lytte til den anden p5 samme m5de som
Oeg lytter til mig selvf giver Oeg ham et rum til at udtrykke sig i. [et opleves
som oftest godt for den anden virkelig at blive h.rt. I dette fælles rum kan
vi begge udtrykke os ærligt. [ette er dansen i I\KM Ft Oeg udtrykker mig fra
mit hOertef formidler det der r.rer sig i mig i forhold til dig (Ida 6ump).

Lige s5 vigtig som kontakt-form5let er det ogs5 at en samtale fra
starten rummer en empatisk intentionf dvs. at en I\K-ud.vende samtalepartner har et bevidst .nske om at ud.ve empati og i en given
sprogbrugssituation lytter bevidst og opmærksomt til f.lelser i eller
bag ordene og i kommunikationen med en anden og sig selv og siden
oversætter f.lelser til de bagvedliggende behovf i samtalen eller for sig
selv. D5 den m5de er det lettere at blive bevidst om og f5 .Oe p5 og knytte
an til den andens f.lelser og behov = og ens egne. [a mange f.lelser
4

Høgskolen i Oslo og Akershus oprettede i 2007 under Fakultet for samfunnsfag et IVKkursus som valgfag med navnet Anerk:ennende og oppmerksom kommunikas:on, som
IVK-ekspert Jannicke Heyerdahl-Larsen er ansvarlig for (se Heyerdahl 2010). ”Målgruppen er tilsatte i NAV, helse- og sosialsektoren, innen frivillige organisasjoner og andre
som er interessert i kommunikasjon” (www.hioa.no/Studier/SAM/EVU/node_15854/
VAK). På Høgskulen i Sogn og Fjordane har Ida Rump, en af mine informanter, undervist i IVK.
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og behov er almenmenneskeligef genkender vi mange af demf b5de
f.lelsesmæssigt og som fysiske og verbale kropssproglige udtryk.
6osenbergs empati-begreb refererer til indf.ling med ,G.e f.lelser og behovf og s5vel andres som vores egnef dvs. at der er tale om
empati udadtilf over for en samtalepartnerf og indadtilf over for os selvf
hvilket kaldes selvempatif mens andre forst5elser af empati kun har
fokus p5 f.lelser (Eeirs.e 2337M74)f og desuden indebærer 6osenbergs
empati-begreb at empatien mskal checkes af med den Oeg ud.ver den
p5mf fordi vi hver især bedst kender egne f.lelser og behov (Eeirs.e
2337M75).
[et særlige ved I\K i mine .One er for det f.rste vægtlægningen af kontakt og empatif for det andet koblingen mellem f.lelser og
behov og for det tredOe dels det bevidsthedsmæssige fokus med hensyn
til vores eget og andres indre livf sprogbrug og kommunikationf dels
anvendeligheden i alle slags sprogbrugssituationerf ogs5 n5r bare qn
(voksen) samtalepartner kender og ud.ver I\K. Og for det fOerde at
I\K giver et andet indhold i kommunikationen og færre værdiladede
vurderinger og etiketter.
[er er ogs5 masser at kontaktskabende og kontaktfremmende
small talkf formelagtige fraser og anden sproglig og kropssproglig adfærd hvor der m5ske ikke umiddelbart og tydeligt er f.lelser og behov
inde i billedetf men m5ske snarere sprogligf kropssproglig og kulturelt
bestemt h.ighed. Og i mange tilfælde nok en blanding af f.lelserf behov og h.ighed.
g40%B&4(#$U%@40%/"6*.%")%@4($%64+#$&
Xit ærinde er at præsentere a) I\K som model og kommunikationsform
med fokus p5 sproglige og kommunikative kendetegnf b) glimt af
praktiske I\K-erfaringer (fra tre I\K-informantinterviek) og c)
kropssproglige f.lelsesudtryk som er særlig relevante i I\K-sammenhæng. -eg bevæger mig et lille skridt i retning af hvad Oeg kalder holistisk
kommunikation hvor talesprogf kropssprog og kommunikation (b5de
den ydre kommunikation med andre og vores indre sprog og kommunikation med os selv) udg.r en helhed i mundtlig kommunikation.
-eg bygger p5 faglitteraturen om I\K (bl.a. +eOgaard 2335f
6osenberg 2337f 2313 og Eeirs.e 2337)f egne erfaringer fra I\Kkurser5 som Oeg har deltaget if og foredrag og forelæsninger Oeg har
5

De to IVK-kurser jeg har deltaget i, fandt sted 26.-27. januar 2013 i Bergen og 5.-6. april
2013 i Hveragerti i Sydisland.
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holdt om I\Kf især i 2312-2313f og kvalitative intervieksamtaler via
7kype og e-postkorrespondance med mine tre informanter Ida 6umpf
Fnniken Doulsson :eer og Witte KOær-Eestermann. [e to sidstnævnte
er certi!cerede I\K-trænere.2
Frtiklen indeholder min forst5else og min tolkning af I\Kf og
Oeg beskæftiger mig med I\K fordi I\K som kommunikationsform
rummer en række kvaliteter og en eksibilitet som giver nogle sproglige og kommunikative udtryksmuligheder og færdigheder som er
værdifulde i alle slags sprogbrugssituationer. -eg giver ikke en kritisk
vurderende fremstilling af I\K og sammenligner ikke I\K med andre
kommunikationsteknikker og -modeller som systemisk kommunikation7f QLD (som st5r for neuro-lingvistisk programmering) og assertiv
kommunikation som p5 visse punkter minder om I\K.
_7"&/"&%,K5U%")%-74+6$%/"&#$+$U%*+$@=$&%")%*#/"&#&4()$&%$&%#$&%7$#%
,K5a
Xed I\K kan vi f5 kontakt med egne og andres f.lelser og behov.
lnsket om kontakt er centralt i I\Kf fordi kontakt med os selv og
hinanden f.rer til en anden form for bevidst kommunikation end den vi
ofte tager del i og kan registrere omkring osf da I\K kan hOælpe os med
at registrere og observere mere og d.mme og vurdere mindre og handle
kommunikativt 5bent snarere end ud fra vanerf faste forestillinger og
fordomme. I\K kan p5 den m5de hOælpe os med at passe p5 os selvf s5
vi oplever me:otionel <%ologis% ,alancem (Eeirs.e 2337M12) eller m.kt
mental helsemf som I\K-træner Fnniken Doulsson :eer taler om og
beskriver som en vigtig styrke ved I\K.
I\K har dels kommunikativf sproglig og kropssproglig betydningf dels ogs5 bevidstheds- og f.lelsesmæssig betydningf fordi vi med
I\K i hovedet og kroppen kan opn5 en række fordeleM
•
•
•

at f5 empatiskf fredeligf frugtbar og ligeværdig kommunikation i
est mulige situationer
at udvikle et rigt f.lelses- og behovssprog
at blive opmærksom p5 andres og egne f.lelser og behov

6

IVK-certicering sker gennem Center for Nonviolent Communikation (CNVC), som er
grundlagt af Marshall Rosenberg: http://www.cnvc.org.

7

En sammenligning af IVK og systemisk kommunikation kan vi nde i pædagogen Bodil
Weirsøes bog Girafsprog. Empatisk kommunikation i pædagogens arbe:de (Weirsøe
2007:82–85).
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•
•
•
•

at udvikle og at bruge en mere faktuelt og beskrivende sprogbrug
og ere sanser i vores kommunikation end ellers
at være (mere) til stede her og nu = i b5de den daglige hverdagskommunikation og i mere krævende kommunikationssituationer
at komme til at tænke og handle kommunikativt mere bevidst og at
udvikle vores sproglige bevidsthed
en ?<lelses:4ssig ?rig<relse = fordi vi reagerer p5 behov ud fra
empati og fri vilOe (6osenberg i Eeirs.e 2337M32).

[et er ikke lykkedes mig at !nde 5benlyse ulemper ved I\Kf men
der er naturligvis udfordringer og begrænsninger afhængig af samtalepartner(e)f samtaleemne(r)f kommunikationssituation og hvad vi
vælger at bruge I\K tilM faglig og privat hverdagskommunikationf
fredsmæglingf konikth5ndteringf omsorgsarbeOde i bred forstand (Of.
Eeirs.e 2332 = som omtaler b5de muligheder og begrænsninger i pædagogisk arbeOde ved I\K). [er kan fp i nogle sammenhænge = og især
p5 begynderniveau = blive for meget fokus p5 f.lelser og behov og p5
at !nde ud af og ville opfylde alle slags behov og m5ske for mange
behov. [et er alle udfordringer som Fnniken Doulsson :eer nævner. Og
er der for mange behov p5 banenf kommer kommunikationen let til at
st5 i stampe. Ft udtrykke qt eller to behov ad gangen vil ofte være mere
hensigtsmæssigt for begge parter i den aktuelle situation og give mere
kontakt med samtalepartneren.
_n anden udfordring kan være at bruge I\K i praksisf ved hOælp
af modellen med de !re trin som Oeg vender tilbage til senere. Xekanisk brug af modellen virker ikke n.dvendigvisf eller m5ske endda
mod sin hensigtf som er at skabe kontaktf og som nybegynder kommer
Oeg ikke altid langt med I\K i koniktsituationer eller andre krævende
situationerf men bare det at lytte med I\K i bevidstheden kan have stor
betydning i en kommunikationssituation. Ft give mig tid til at lyttef til
en samtalepartner og til min egen indre kommunikationf kan betyde at
Oeg f5r b5de oplysninger og kontakt som Oeg ellers ikke ville have f5et.
_n særlig udfordringf som Oeg selv pr.ver at være opmærksom p5f
er at holde igen med alle gode r5d og forslagf fp i veOledningssammenhæng. -eg h.rer nu med Oævne mellemrum mig selv komme med ytringer som fp denneM )eg =ar et rG. og nogle ?orslag .u :Gs%e %an
,rugeZ Vil .u =<re .e:P Og evt. med tilf.OelsenM >ller =(a. t4n%er .u
at .u =ar ,rug ?or a%%urat nuP -eg har ikke oplevet studerende svare
neO tak p5 sp.rgsm5letf men bare det at sp.rge og at blive spurgt giver
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bevidsthed om mulige valgf og Oeg fornemmer at det ogs5 5bner for en
mere ligeværdig kommunikation. -eg har naturligvis oplevet at en kær
samtalepartner taktfuldt takker neO til r5df med et smilf og ogs5 f5et et
kontant neO uden smil.
Q(%63&360$&4.046%3/%6"(0360.63'$(#$%6"@@*(46304"(%")%,K5
I\K er et talesprogsanliggende med alle de tilh.rende aspekter. Talesprog og mundtlig kommunikation h.rer til i en =el=e.ssituation (Of.
X.ller 1991M185)f i en samtalesituation med samtalepartnere og deres
kropssprogf ansigtsudtrykf stemmebrugf talehastighed osv. osv.f og den
slags træk kommer oveni eller parallelt med talen og sproget og giver
mange medbetydninger. Talen er dialogiskf og talens kompleksitet rummer mange træk og lag som skal registreresf afkodes og tolkes her og
nu. \i kan ikke udtrykke alle disse træk og deres betydninger p5 skrift.
[er er meget der g5r tabt n5r vi fors.ger at overf.re til skrift. 7kriften
kommer til kort.
Talesprog og kropssprog h.rer ul.seligt sammen. Kropssprog er
en vigtig del af vores nonverbale adfærd og indg5r i al mundtlig kommunikation i tæt samspil med bl.a. veOrtrækningf tonegangf tonefaldf
taletempo og stemmemæssige trækf og alle den slags paraverbale udtryksmidler er naturlige og n.dvendige dele som h.rer sammen med
det talte sprog i enhver mundtlig kommunikationssituation. 7om plat
og krone. [erfor er det givende at inddrage (det verbale) kropssprog
i en beskrivelse af kontaktskabende kommunikation og I\K. -eg har
derfor samlet nogle kropssproglige udtryk som Oeg vender tilbage til i
et senere afsnit.
7progvidenskaben har dog ikke lang tradition for at fokusere
særlig meget p5 kropssprogetf som vi Oo udtrykker ustandselig i alle
d.gnets timerf ogs5 n5r vi sover. [et er det især psykiateref psykologer
og retorikere der har gOortf og de f.rste har nok mest set afsl.rende p5
kropssprog (Of. fp Fast 1982f 1994)f til tider med patologiske briller
p5f mens psykologer og retorikere ofte har rettet et normativt blik mod
kropssprog (Of. Onsberg 2311).
I\K er b5de en kommunikationsmodel og et redskab til at reektere
over og blive bevidst om kommunikationf sprogbrug og ordvalg og et
redskab til sproglig tilpasning i al slags kommunikation med andre og
i vores egen indre kommunikation med os selv. Ft arbeOde med I\K
betyder at vi udvikler .get kommunikativf sproglig og kropssproglig
bevidsthedf og det sker ret hurtigtf men at ud.ve I\K i praksis = som
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kommunikationsform = indebærer masser af iagttagelsesarbeOdef intens
tankevirksomhedf aæring af gamle vanerf indlæring af nye m.nstre og
kommunikationstræning.
I\K kan ses som et bidrag til b5de dit og mit sprog og det
kollektive sprog. \ores sprog er met resultat af p5virkning fra kollektivet.
[et kollektive sprog er et resultat af hvert individs bidragmf som +ans
Frndt skriver i 67rogetZ O(er.agens :ira%el (Frndt 2335M292). \i kan
ændre og udvikle b5de vores eget sprog og det kollektive sprogf b5de
gennem nye ord og gennem m5den vi bruger sprog p5f og begge dele
viser dels hvordan vi tænkerf og hvilke værdier og normer der kommer
til udtryk i vores individuelle sprog og i vores kultur. [et er ikke altid
hensigtsmæssigt at udtrykke værdier og vurderingerf bl.a. fordi vi ofte
g.r det i et statisk s5dan-er-det-sprog og fordi det hindrer eller hæmmer
os i at opn5 kontakt med os selv og andre.
I I\K udtrykker man egne f.lelser og behovf er tydelige i hvad
man har brug forf og bliver p5 egen banehalvdel. [et betyder ogs5 at
man vælger ord og formuleringer med omhu og omtænksomhed s5dan at man tilpasser sig sprogligt i retning af en kontaktskabende og
-fremmende sprogbrug. +vordan det foreg5rf og hvad der sprogligt
kendetegner I\Kf vender Oeg tilbage til om lidt.
[et h.rer med til beskrivelsen at man ogs5 kommer til at opleve
f.lelser som frustrationf afmagt og utilstrækkelighed over at have I\K
i hovedetf men ikke i kroppen. Ideal og model er en tingf praksis og
virkelighed en anden og ofte en stor kunst. Xodeller er forenklede
virkeligheder. Ft bruge I\K = og m5ske endda at mleve I\Kmf som en
af mine informanter formulerer detf dvs. at have I\K med sig og i sig
hele tiden er for en nybegynder som at danse linedans i træskox
I\K er ikke mat give r5df at overtrumfef at belæref at tr.stef at
fortælle historierf at lukke nedf at udsp.rgef at forklaref at rettemf og
den slags adfærd som hindrer os i at være til stede og i at f5 empatisk
kontakt med andre (Eeirs.e 2337M34). I\K er heller ikke at ignoreref
kritisere og d.mme. [en slags adfærd kaldes ulvesprog. Glvesprog
er ogs5 alle slags vurderinger og negativ omtale af andre og os selv
i form af mnboebreOdelserf fornærmelserf nedg.ringerf etiketterf kritikf
sammenligninger og diagnoserm (Eeirs.e 2337M39). mGlvesprog er et
billede p5 et sprog og en tankegang der udtrykker at der er noget i veOen
med andre n5r vi ikke f5r vores behov opfyldtm (Eeirs.e 2337M27). Og
Oeg vil tilf.Oe at etiketter ogs5 kan ogs5 være positive og da peger mod
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at behov er opfyldt hos den der bruger etikkenf men ogs5 er et eksempel
p5 statisk sprogbrug.
,K5<@"#$++$(%")%<=&"9$..$(
I\K-modellens grundlag er humanistisk psykologi8f og 6osenberg
nævner som sine kilder bl.a. psykologer som ]arl 6ogers og Fbraham
Xaslok og er inspireret af vestlige og .stlige !losoffer som bl.a.
israeleren Xartin :uberf franskkvinden 7imone Eeilf inderen -iddu
Krishnamurti og kineseren ]huang-T^u (Of. Eeirs.e 2337M23-25).
]entrale elementer og begreber i I\K erM kontaktf empati og
selvempatif introspektionf reeksion og at mærke efter hvad der r.rer
sig i osf tanker og tankef.lelser9 (dvs. tanker om f.lelser)f etiketterf
vurdering og tolkningf ansvar og valgf strategi og iagttagelsef f.lelsef
behov og anmodning (se ogs5 +eyerdahl 2313M11). [e sidste !re ord
er n.glebegreber som svarer til de !re trin i 6osenbergs I\K-modelM 1)
iagttagelserf 2) ?<lelse(r)f 3) ,e=o( og 4) an:o.ning(er) (6osenberg
2313M24)f som Oeg har inkluderet i artiklens titel.
D5 iagttagelsestrinnet skaffer vi os faktuelle oplysninger. [em
kan vi sanse med vores sanser og udtrykke i et faktuelt og beskrivende
sprog som det vi alle serf h.rerf mærkef lugter eller smagerf uden at
fremsætte meninger om eller vurderinger af hvad vi har sanset. Oplever
vi at nogen ser ,e%y:ret eller trist udf kan vi give en faktuel og neutral
beskrivelse af hvad vi serf og en tolkning af et ansigtsudtryk som andre
ville kunne opfatte p5 omtrent samme m5def da mange f.lelsesudtryk
som vi udtrykker gennem vores mimikf er universellef selvom mder er
nuancerm = som informant Ida 6ump g.r opmærksom p5M
-eg sp.rger mig selvf hvis Oeg tager mig selv i at tænke at nogen ser trist eller
bekymret udM +vad er det egentlig Oeg serg _n rynke i pandenf at .Onene
knibes sammenf at ansigtet ser anspændt udf bleghedf at hovedet b.Oes lidt
frem eller ...g -eg foretrækker at nævne en af disse iagttagelser til den anden
= og s5 sp.rge ind til den andens f.lelser. For respekten for den andens
indre verden betyder meget for mig. -af f.lelsesudtryk er universellef og
samtidig er der nuancer. [en anden er m5ske ikke trætf men har smerterg
_ller f.ler sig m5ske ikke bekymretf men snarere forvirretg Flternativt vil
8

Se de 10 IVK-principper under emnet loso på IVK-Norge sin hjemmeside: http://ivk.
no/loso.

9

Eksempler på tankefølelser er at føle sig angrebet, belært, beskyldt, ignoreret, krænket,
manipuleret, uvigtig, ydmyget og værdilCs (Heyerdahl-Larsen 2010:9).
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Oeg tage ansvar for min egen tolkning og formulere mig s5danM m-eg synesf
du ser træt udf stemmer detg (e-post fra Ida 6ump 13. maO 2313).

TOekker vi vores kropssproglige iagttagelser og tolkninger ved at sp.rgef som i citatetf viser vi b5de empatif interesse og respektf og kombinationen af at g.re iagttagelser og sp.rge ind til kropssproglige
udtryk og f.lelser i en aktuel kommunikationssituation vil ogs5 en
samtalepartner kunne opleve som udtryk for empati i forhold til
hvordan vedkommende har detf og det giver nærvær og kan bane veO
for kontakt.
[et næste trin er ?<lelsestrinnet hvor vi mærker og lytter efter
egne og/eller andres f.lelser. \i lytter empatisk. \i !nder f.lelserne
bag og i ordene og mellem linOernef i kropsproget og i tonefaldet. Og p5
,e=o(strinnet kobler og oversætter vi f.lelser til behov.
[et sidste trin er an:o.ningstrinnet som er handlingsorienteret
p5 den m5de at vi anmoder omf beder omf at nogen g.r et eller andet
s5dan at det aktuelle behov bliver opfyldtf og vi !nder en strategi for at
f5 et behov opfyldt eller m.dt.
Koblingen mellem f.lelser og behov er som nævnt et I\Kkendetegn. F.lelser er udtryk for og 5rsag til behov. Fp udtrykker vi
med ytringen ;eg er sulten den fysiske f.lelse sult og et behov for
madf og med ytringen ;eg er sG tr4t den fysiske f.lelse tr4t=e. som er
knyttet til et behov for s.vn eller hvile. _ller som Xarshall 6osenberg
udtrykker detM m_verything everyone does is in service of a need. There
is no mrightm or mkrongm = Oust needs and khat people do to meet them.
Deople alkays do the best they knok hok to at the time to meet the
needs that are alive for themm (6osenberg 2313).
_n nærmere beskrivelse af de !re trin i 6osenbergs model kan se
s5dan udM
1) Iagttagelse og beskrivelse ud fra faktaM +vad serf h.rerf lugterf mærker eller husker/mindes Oegg (i mig selv og fra andre). -eg udtrykker det Oeg serf h.rerf registrerer ved at beskrive og referere i ;eg-form ud fra fakta og sansemæssige
iagttagelser uden at vurderef d.mme og generalisere. [et
kan være situationelle og sproglige fakta og kropssproglige
udtrykM )eg seri=<rer at ZZZ osv. _agttagelser og ?a%ta er i%%e
.o::e og (ur.eringer og ikke eti%etter eller andre statiske
generaliseringer om at noget er mgodtm eller mskidtm eller nogen
er mh5bl.sm eller mumuligm.
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2) F.lelse(r)13 er almenmenneskeligef og alle slags f.lelser er udtryk for behov. 2<lelser er i%%e tan%erf selvom der kan være en
forbindelse. Ingen er skyld i at Oeg f.ler mig s5ret eller vredf men
nogen kan foranledige at en f.lelse opst5rf men ikke være 5rsag
til den. :ag f.lelsen vrede ligger m5ske afmagt og angst. Flle
f.lelser er lige værdifulde i den forstand at de alle er naturlige
og udtryk for behov der er opfyldt eller m.dt eller uopfyldt.
Qogle f.lelser er behageligef og de kan tolkes som udtryk for
opfyldte behov. Fndre f.lelser er ubehagelige og tolkes som
udtryk for behov der (endnu) ikke er opfyldt. +vad f.ler Oeg/dug
\i praktiserer introspektion og mærker efterM )eg ,li(eri?<ler
:ig gla.f o7:untretf go.t til7asf let til :o.ef ?or(irretf ,angef
trist8 irriteret8 :o.l<s8 sGret8 ?orun.ret8 o(erras%et8 :<r,anF
%et8 uroligf tr4t osv. _llerM vi stiller indf.lende sp.rgsm5l til
den andenM fp >ri,li(er .u urolig nGr ZZZ osv.g (Of. oversigten
over kropsproglige f.lelsesudtryk nedenforf og listen over f.lelsesord som er vedf.Oet som bilag).
3) :ehov er fællesmenneskelige og 5rsag til f.lelser og drivkraft
bag handlinger. :ehov er ikke personafhængige. -e=o( er i%%e
strategierx \i lytter efter og sp.rger efter behovM O(il%eKtL
,e=o( =ar ;egP Fp )eg (il gerne =a(e ;eres o7:4r%so:=e.i
)eg =ar ,rug ?or li.t ro. _ller vi lytter og sp.rger efter den
andens behov. Fp kan vi i en koniktsituation tolke en kollegas
kritik (som vi selv oplever som uforst5elig og uberettiget)
som udtryk for en uopfyldt behov for anerkendelse. _ller det
at et barn sl5rf i frustration eller afmagtf som udtryk for et
uopfyldt behov for opmærksomhed og omsorg (snarere end
at barnet er uopdragent eller voldeligt (+eOgaard 2335). _n
komplicerende faktor er at der ofte vil være ere behov som
melder sig samtidigf og da er det oplagt at vælge at f5 opfyldt
det behov som presser sig mest p5. [et er ikke altid at det
10

Følelser er komplicerede størrelser, og nogle gange bruger vi også ordet fCle i betydningen ’mene’, men da er der ikke tale om en følelse, men en mening, fx i ytringen ”Jeg
føler vi har brug for at diskutere vores samarbejde”. Vi udtrykker ofte også følelser
gennem positive (og negative) vurderinger, fx kan jeg udtrykke følelsen lettelse eller
tilfredshed, når jeg siger til en kollega: Det var godt at du g:orde mig opmærksom på
at :eg havde overset nogle fe:l og at :eg havde misforstået vores aftale. Men følelserne
kommer jo tydeligere frem som netop følelser ved en formulering som denne: Eeg er
lettetFglad for at du g:orde mig opmærksom på misforståelsenFproblemetFfe:len.
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er muligt at im.dekomme alle behovf men alene det er blive
bevidst om aktuelle behov og de dertil knyttede f.lelser og
at udtrykke f.lelser og behovf vil virke afklarende. [er kan
være situationer hvor vi ikke kan f5 opfyldt vores behovf og
behovsudsættelse er da med andre ord ikke et onde. mI\K
handler ikke primært om at opfylde alle behovf men om at alle
behov bliver h.rt og anerkendtm (Ida 6ump).
4) FnmodningM +vad anmoder/beder Oeg min samtalepartner om at
g.reg Fnmodninger fremsættes ofte som direkte eller indirekte
sp.rgsm5l eller en opfordring. @n:o.ninger er i%%e %ra(. _t
vigtigt aspekt ved anmodninger er frivilligheden i forhold til at
im.dekomme dem eller eO. QeO-svar er i ordenf og dem kan vi
lære og vælge at tolke empatisk som udtryk for den andens behov
msom et Oa til noget andetmf som Oeg har h.rt en kursusholder p5
et I\K-kursus sigef ikke som en afvisning. Fp m-eg vil gerne
bede dig om at h.re efter hvad Oeg siger til dig num som er en
I\K-version af p5standen m[u h.rer heller aldrig efter hvad Oeg
sigerxm) (Eeirs.e 2337M33).

6osenbergs I\K-model rummer ogs5 dels en lyt-empatisk-delf dels en
udtryk-ærlig-del med hver de !re trinM
I u.try%F4rligF.elen giver Oeg ærligt udtryk for hvordan ;eg har detf uden
at bebreOdef d.mme og kritisere (ved brug af de !re trin)M
(1) mQ5r Oeg ser (h.rer) ...
(2) f.ler Oeg mig ...
(3) fordi Oeg har behov for {
(4) og Oeg kunne godt tænke mig at du ...m (6osenberg 2313M219).
I lytFe:7atiF.elen som dreOer sig om indf.lende at lytte til hvordan .u har
detf uden at opfatte noget som bebreOdelse eller kritik (ved brug af de !re
trin)f og den del er enklest at begynde medM
(1) mQ5r du ser (h.rer) ...
(2) f.ler du dig ...
(3) fordi du har behov for {
(4) og kunne du tænke dig at Oeg {m (6osenberg 2313M219)
\i kan springe et eller ere trin over og i visse situationer kun
iagttage og lytte eller evt. n.Oes med det sidste trin og beskrive vores
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egen f.lelsesmæssige reaktion for os selv indvendigt og mbarem observere og blive bevidst om hvad der foreg5r i qn selv i en bestemt sprogbrugssituationf uden at sige et ordf uden at komme med
en anmodning. \i kan bruge modellen uden at bruge ordf men bare
kropssprogf som 6osenberg skriver et sted og som mine informanter
ogs5 giver eksempler p5. \i kan alts5 bevæge os igennem modellens
trin p5 mange forskellige m5der. _fterh5nden som vi f5r erfaring med at
bruge denf laver vi variationer og tilpasser den til den aktuelle situation.
:5de Witte KOær-Eestermann og Fnniken Doulsson :eer fremhæver
at Oo mere I\K-erfaring man f5rf Oo mere fri bliver man i forhold til
modellen.
]$0%6&"=.+4)$%/X+$+.$..=&")
Kropssproget bruger vi i al kommunikationf og kroppen er ekspert i at
vise f.lelser. Q5r vi formulerer kropslige f.lelsesreaktioner og !nder
dem udtrykt i sproget som metaforer og andre faste udtrykf bliver de
pludselig letgenkendelige som kropslige udtryk for f.lelserf ellerf som
en af mine informanter sigerM m\i mærker med kroppenmM
-eg pleOer at sigef at I\K sidder i kroppenf ikke i munden. [et betyderf at
man kan lære sig de 4 trin formfuldendt uden at have rykket sig bevidsthedsmæssigt. [et er indstillingenf der giver forskellenf ikke ordene.n{o.
+vis ikke Oeg er bevidst omf hvilke signalerf Oeg senderf og hvad der sker
i min kropf kan sprogets fokus p5 de 4 trin ende med blot at blive en pænere indpakning af de samme domme og antagelser. [et er nysgerrighedenf
5benhedenf den indre stilhedf det indre arbeOdef der g.r forskellen. [et er
ogs5 med kroppenf at vi mærker empatien. _mpati er at mærkef ikke noget
vi kan tænke os til. \i mærker med kroppen (Witte KOær-Eestermann).

[et nyttige ved de kropslige metaforer og andre faste udtryk i vores sammenhæng er at de er overveOende beskrivende = om end de naturligvis
som s5 mange andre ord og udtryk er ladet med ere lag af betydningerf
b5de bibetydninger eller konnotationer og forskellige kontekstuelle og
situationelle betydninger. [e kropslige metaforer og andre faste kropslige
udtryk udtrykker f.lelsessprogets dynamikf og Oeg har i et f.rste fors.g p5
at samle en del af disse udtryk brugt disse kropslige kategorierM
O;erteM blive bl.d om hOertetf der falder en sten fra qns hOertef have/
mærke hOertet i halsenf hOertet bl.derf hOertet svulmerf f.le sig
let om hOertet/tung om hOertet/syg om hOertetf med tungt hOertef
varm om hOertetf f.lge sit hOerte

132

Ran.i -ene.i%te -ro.ersen
6te::eM hæve/l.fte stemmenf tale med bævende/skælvende/dirrende stemmef med hævet/dæmpet/svag/tynd/spinkel/forsigtig
stemme
Oo(e.M blive r.d i hovedetf holde hovedet h.Otf tabe hovedetf tage
sig til hovedet
man.e og <;en,ryn og n4seM rynke brynenef rynke pandenf rynke
(p5) næsenf l.fte/hæve .Oenbrynene
@r:M lægge armene over korsf sl5 ud med armene
OGn.M gnide sig i hændernef klappe i hændernef ryste p5 h5ndenf
række nogen h5ndenf knytte hændernef have/f5 klamme
hænder
2ingerM give nogen !ngerenf tromme med !ngrene
-enM have bly i benenef stikke halen mellem benenef sl5 benene/
f.dderne væk under qn
2o.M stemme med f.dderne
]a(eM have sommerfugle i mavenf have ondt i maven
RygM vende ryggen til nogen/vende nogen ryggen
6%ul.erM l.fte skuldrenef m.de/f5 en kold skulder/den kolde
skulder
y;eM g.re store .Onef himle med .Onenef ikke lukke et .Oef have/
tænde Oulelys i .Onenef med et glimt i .Oetf med et blink i .Oetf
lukke .Onene
@n.re %ro7slige rea%tioner 7G ?<lelserM hOertet banker hurtigtf
trække veOret hurtigt/roligtf f5 5nden.df blive varm om .rernef f5 r.de kinderf f5 r.de pletter p5 halsenf blive blegf blive
s.vnigf blive lysv5genf have/f5 ondt i maven (af nerv.sitet)f
svedef f5 kuldegysningerf rystef dirre (stemmen eller kroppen)f
smilef grine/le h.Otf grædef blive paf/m5ll.s/tavs/stillef spænde
visse muskler
2<lelsesu.try%M være i sine f.lelsers voldf lade f.lelserne l.be af
med sigf give f.lelserne frit l.bf fælde en t5ref f.le sig som en
musf f.le sig let som en sommerfuglf f.le sig (modig) som en
l.vef f.le sig (stærk) som en bO.rn.

H=&")+4)$%6$(#$0$)(%7$#%,K5
I\K har et særligt fokus p5 brug af et bevidst f.lelses- og behovssprog.
[ette fokus giver mogs5 bare en indgang til noget dybere i osf en in.re
%onta%t. [et g.r I\K opmærksom p5f og det er faktisk unikt for I\Km
(Witte KOær-Eestermannf min kursiveringf 6::).
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\i m.der desuden et dynamisk og handlingspræget her-og-nusprog som udtrykker processerf handlingerf bevægelse (og udtaler os
med I\K m5ske mindre ofte end ellers om fortid og fremtid end uden
I\K). [et g.r vi n5r vi beskriver hvad vi iagttager at der sker i en
situationf og n5r vi fremsætter anmodninger og beder eller sp.rger
vores samtalepartner om konkrete handlinger. \i bruger genfortælling
og sp.rgsm5l p5 en særlig m5deM \i genfortæller det vi har h.rt en
samtalepartner sige s5dan som vi forst5r detf og stiller empatiske f.lelsessp.rgsm5l 2<ler .u .ig aner%en.t8 nGr .u ,li(er s7urgt o: at
,i.rage :e. .in %o:7etenceP _ller vi stiller andre sp.rgsm5l for at
tOekke vores forst5else af en situation eller en ytring. [a udtrykker vi
b5de empati og 5benhed i forhold til at samtalepartneren kan komme
med Ousteringer.
Witte KOær-Eestermann beskriver de sproglige kendetegn s5danM
I\K har fokus p5 fakta frem for tolkninger. D5 hvad det g.r ved osf det
vi opleverf i stedet for at d.mme andre for detf vi oplever. Og p5 hvilke
behov vores f.lelser peger p5f i erkendelse aff at form5let medf at vi har
f.lelserf er at g.re opmærksom p5 vores behov. Og p5 klaref g.rbare
strategierf udtrykt i positivt handlesprog. [et er de klassisk sproglige
karakteristika ved I\Kf de 4 trin. 7om sagt er den indre bevidsthed om
disse adskillelser vigtigere for migf end hvad Oeg siger. n{o 7amtidig
giver fokusset p5 f.lelser og behov i sproget ogs5 bare en indgang til
noget dybere i osf en indre kontakt. [et g.r I\K opmærksom p5f og det
er faktisk unikt for I\K (Witte KOær-Eestermann).

Ida 6ump nævnerM m-eg-budskaber. Ikke-d.mmende sprog. Dersonligt
og tydeligt sprogfm som fp n5r vi siger )eg =ar lagt :4r%e til at ZZZ og
.er?or (il ;eg s7<rge o: .u ZZZ eller n5r vi udtrykker valg og ansvar
ved at sige )eg (4lger at ZZZ i)eg =ar (algt at ZZZ (som kan være et
bevidstg.rende alternativ til udtryk som )eg (ar n<.t til at i;eg =a(.e
i%%e noget (alg ZZZ).
N")+$%$6.=$&0<$&/3&4()$&%@$#%,K5%
Qogle citater fra mine ekspertinterviek viser nogle typiske erfaringer med
I\K. _t af mine sp.rgsm5l var i hvilke sammenhænge mine informanter
bruger I\K. +er lyder det samme svar fra to informanterM m+ele tiden.m
Fnniken Doulsson :eer kalder I\K en morganisk m5te 5 snakke
p5m og understreger at det for hende er vigtigt at hverdagssproget er
mautentiskm.
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Witte KOær-Eestermann sigerM [et at mbruge I\K i praksis
handler for mig om at have bevidstheden og opmærksomheden i mit
indre arbeOde og s5 sige detf Oeg tænker giver kontakt i de omgivelserf
Oeg be!nder mig im. D5 sp.rgsm5let om hvad det er ved I\K som især
appellerer til hendef lyder svaretM
[en stærke bevidsthedf opmærksomhed p5 nuetf den respektfulde ærlighed
og varme empati. _mpatien har to potentialer. [en kan hele i dybdenf som
i terapien eller den fordybende samtale mellem to. Og den kan bidrage tilf
at vi næsten umærkeligt g5r og heler hinanden lidt hele tiden i hverdagen i
stedet for at g5 at s5re hinanden lidt hele tiden i mange af vores udvekslinger i hverdagen (Witte KOær-Eestermann).

D5 et sp.rgsm5l om hvorvidt informanterne har tilpasset deres hverdagssprog p5 grund af I\Kf giver de alle bekræftende svarM
-a Oeg har ændret mit hverdagssprog. Q5r Oeg ikke ved hvordan Oeg skal f5
noget sagtf kan Oeg altid g5 tilbage til en variation over de 4 trin n...o. Xen
har ændret mit sprogf Oa. -eg fors.ger at tale ud fra mig selv. -eg fors.ger
at lægge mærke til tankef.lelserf n5r det er dem der kommer ud af min
mund = og lytte dybere ind i mig selv. [ette har givet mig en stor frihed
(Ida 6ump).
-a. -eg undg5r at d.mme folk og tager i stedet selv ansvaret for s5dan som
Oeg har det. Fpf i stedet for at sigeM m[et var dumt gOortxmf siger Oeg m5skeM
m[et undrer mig virkeligf det du gOorde. -eg kunne godt tænke mig at forst5
hvorfor. Kan du sige noget om detgm -eg kan erklære mig uenig if men
afviser dog sOældent andres domme = det er vigtigt for mig at give plads til
de ulvef der kommerf fordi det st.tter andres oplevelse af at f5 luft og blive
h.rt. Og det er en indgangsvinkel til at 5bne op for at andre bagefter kan
hente ansvaret hOem til sig selv og f5 nogle behov p5. 75 plads til ulvene (de
vil Oo fortælle os noget vigtigtf s5 de skal ikke bare puttes væk)f og bagefter
se p5 hvad ulvene vil fortælle mig om mig (Witte KOær-Eestermann).

7om den individuelle styrke ved I\K nævner de tre informanter forskellige aspekter knyttet til hvordan de bruger og arbeOder med I\KM
Xin arbeOdssituation er Oof at Oeg lever at af at undervise i I\K. Xen Oeg
er ogs5 politiker. 7tyrken ved I\K i politik er bl.a.f at Oeg kan argumentere
knivskarpt og ærligt uden at svine andre tilf opbygge str5mændf osv.f som
den politiske retorik ellers baserer sig p5. [et giver troværdighed hos vælgerne og respekt blandt kollegerne. -eg er ogs5 mor til 4 b.rn. 7tyrken ved
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I\K med b.rn er bl.a.f at det hOælper os til at m.de dem derf hvor de erf se
deres adfærd som udtryk for behov og ikke som forkert eller barnligf og at
det giver os et redskab til at lytte og sp.rge indf n5r noget er sværtf eller der
er nogetf vi ikke forst5r. [et giver os ogs5 et effektivt redskab til mæglingf
som undg5r tendensen til at !nde den skyldige (som skældes ud) og den
uskyldige (som tr.stes)f men i stedet lytte til begge parter og hOælpe dem
med at se hinandens behov og !nde bedre strategier til at komme videre. D5
arbeOdspladsen hOælper I\K med at opbygge den emotionelle bankkonto
og l.se konikter mere konstruktivtf s5 det psykiske arbeOdsmilO. forbedres
og motivationf engagement og inddragelse .ges. -eg underviser personalef
der tager sig af dementef og her hOælper I\K med at se behovene frem for
at korrigere adfærdenf n5r der er kognitive forstyrrelser eller manglende
sprog. n{o. I\K’s st.rste styrke er m5skef at den har effekt i alle livets
relationer (Witte KOær-Eestermann).
]entralt i I\K st5r udviklingen af kompetence i at skille mellem det Oeg
sanser (min observation)f mine tanker om detf og hvilke behov Oeg kommer i kontakt med i situationen. Xine f.lelser kan være en veOviser der
peger hen imod behovene. +vilke handlinger Oeg vælger er igen noget
andet end behovet i sig selv. Q5r Oeg er klar over denne forskelf kan Oeg st5
friere i forhold til mit valg af handling. -eg er bevidst omf at ere mulige
handlinger kan bære den kvalitet Oeg vil leve eller udtrykke. _t eksempelM
Q5r Oeg bliver opmærksom p5 mit behov for kontaktf ved Oeg ogs5f at det
ikke dreOer sig om kontakt med en bestemt person. 7amvær med en bestemt
person kan være min foretrukne strategi i denne situationf men der !ndes
mange m5der hvorp5 Oeg kan nære mit behov for kontakt. D5 denne m5de
oplever Oeg at Oeg giver andre stor frihed. -eg kan lettere tage imod et mneOm
fra den andenf fordi Oeg vedf at der er ere m5der for mig at opleve kontakt
p5 (Ida 6ump).

Flle tre informanter bruger I\K i alle slags sprogbrugssituationer og
giver eksempler p5 hvordan I\K hOælper dem med at være tydelige
i deres professionelle og private kommunikationf med at h5ndtere
uenighed eller strid ved at lytte og praktisere empati og selvempati og
med at bevare kontakten med egne f.lelser og behovf især i krævende
situationer.
F/.+*00$(#$%3(@"#(4()$&%")%-3(#+4()$&
_fter nu at have gOort rede for hvad %onta%ts%a,en.e %o::uni%ation
= og I\K = erf og at have præsenteret erfaringer fra I\K-ud.vere
med denne kommunikationsform vil Oeg nu afslutte med enkelte an-
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modningerf som er ment som opfordringer og forslag. [et g.r Oeg
fordi I\K har givet mig mere plads til lytte- og tænkepauser i min
kommunikation med andref fp i veOledningssituationerf og ogs5 bringer udfordringer frem i lyset som Oeg .nsker at arbeOde medf bl.a.
veOledning og tilbagemelding p5 I\K-grundlag og behov og f.lelser i
faglige kommunikationssituationer.
[en f.rste anmodning Oeg har i tankerne til dig som læserf dreOer sig om kontakt. -eg kunne tænke mig h.re hvilke f.lelser eller
f.lelsesmæssige reaktioner artiklens emne vækker i digf uanset hvilke
det m5tte være. -eg spekulerer nu p5 om du kunne tænke dig at melde
tilbage om hvad der r.rer sig i dig efter at have læst om kontaktskabende
kommunikationf og om du har behov og overveOelser efter læsningen
som du kunne tænke dig at udveksle med mig. _n anden anmodning
kunne have form af et introspektivt eksperimentM +vilke indsigter ville
det give dig at g.re din sprogbrug eller kommunikation til studieobOekt
i en enkel faglig kommunikationssituationg [et ville være at bedrive
en form for deltagerobservation (Of. fp +astrup 2312) som der kun er f5
eksempler p5 i sprogvidenskaben. _n tredOe og sidste anmodning kunne
have karakter af et fælles tankeeksperimentM +vad kunne to kolleger
f5 ud af at g.re iagttagelser sammen og reektere over et f.lelsesladet
emne = fp humorg = i akademiske sprogbrugskonteksterg +vilke
f.lelserf behov og virkninger ville da komme frem i lysetg
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F.lelser n5r vores behov er eller bliver opfyldt
begeOstretb
beroligetb
ber.rt
bevæget
energisk
fascineret
forbl.ffet
glad
h5befuld
inspireret

ivrig
lettet
lykkeligb
munter
opl.ftetb
opstemtb
optimistisk
overrasket
roligb
r.rtb

selvsikker
sikkerb
stimuleret
stolt
taknemmeig
tilfreds
tillidsfuld
t5lmodigb
veltilpas

F.lelser n5r vores behov ikke er eller bliver opfyldt
bangeb
bekymret
desorienteret
desperatb
enspm
nerv.s
nedtrykt
overk.rtb
overvældet
skuffet
tristb

ov
fortvivlet
forvirret
fristreret
hOælpel.s
trætb
udk.rtb
ulykkeligb
udmattetb
usikkerb
urolig

irriteret
misundeligb
mismodigb
modl.s
modvillig
utilpas
ut5lmodig
vred
ængsteligb
ærgerlig
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!&*(#+B))$(#$%'$-"7%74%3++$%-3&
Futonomi
Ž at vælge vores egne dr.mmef m5l og/eller værdier
Ž at vælge hvordan vi vil indfri vores dr.mmef m5l og/eller værdier
Ž at kunne træffe egne valgb
+.Otideligholdelse
Ž at feOre at der skabes livf og at dr.mme g5r i opfyldelse
• at markere tabM af ens nærmeste osv. (s.rgen)
Integritet = og udviklingb
• autenticitet
• kreativitet

• mening
• selvværd

Indbydes forbundethed
• accept
• anerkendelse
• at bidrage til at livet
beriges
• forst5else
• fællesskab
• f.lelsesmæssig tryghed

• hensyntagen
• indf.ling/empati
• kærlighed
• nærhed
• opmuntring

• tillid
• ærlighed (dvs. den
styrkende ærlighed der sætter os
i stand til at lære
af vores begrænsninger)

• respekt
• st.tte
Fysiske behov
• afslapningb
• ber.ring
• beskyttelse mod livstruende livsformer
(virus og bakterierf
insekterf rovdyr)

• bevægelse og motion
• hvile

• luft
• mad
• ro
• seksuel
udfoldelse
• tag over hovedet
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Legf udviklingb og udfordringerb
• at dr.mmeb
• at bruge fantasien

• latter
• sOov

• morskabb
• sp.gb

• fred

• meditationb

• renhedb

• harmoni

• orden

• sk.nhed/æstetikb

• inspiration

• rob

jndelig fordybelse

