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Den grimme ælling



Skam
• Skam handler om hvordan jeg ser mig selv gennem andres øjne.

• I skammen ser jeg mig selv som:
• uduelig
• uønsket, uelskelig
• utilstrækkelig
• ubrugelig
• afskyelig
• marginaliseret
• Svag, forsvarsløs

• Derfor regner jeg med at møde andres:
• Foragt
• Forstødelse
• Devaluering
• De tager mig ikke alvorligt
• Fortsat samvær vil kun ske pga deres medlidenhed 
• Jeg er ikke værdig, betydningsfuld, anerkendt, accepteret.



Menneskets 
grundlæggende følelsessystem

Længsel – behov:
• Nærhed - intimitet

• Anerkendelse

• Accept

• Berøring

• Tilknytning

• Kærlighed

Længsel
Behov



Menneskets 
grundlæggende følelsessystem

Sorg:
• Gråd og smerte

• Brug for trøst og at blive mødt

• Plads til følelserne

Sorg

Længsel
Behov



Menneskets 
grundlæggende følelsessystem

Reaktiv vrede:
• Protest over ej at blive mødt

• En del af sorgprocessen

• Brug for anerkendelse af

vreden

• Brug for hjælp til at 

komme gennem vreden Vrede

Sorg

Længsel
Behov



Menneskets 
grundlæggende følelsessystem

Forsvar/beskyttelse:
• Skjule følelser 

• Isolation

• Afhængighed

• Flugt

• Skam

• Skyld

• Benægtelse

Beskyttelse

Forsvar

Vrede

Sorg

Længsel
Behov



Menneskets 
grundlæggende følelsessystem

Beskyttelse

Forsvar

Vrede

Sorg

Længsel
Behov



Hvordan få livshistorien i spil 

i mødet med det andet menneske 

– hvordan igangsætte fortællingen?



Anekdoten om hospitalspræsten



”Rummet” til livsfortællingen
- nogle grundprincipper

• Trygt sted – trygt rum

• Aktiv lytten – aktiv anerkendelse

• Langsomt – simpelt – gentagelse/opsamling

• Opfang ressourcen bagved (modgår skam)

• Se efter anstrengelsen snarere end resultatet hos den anden

• Normalisering

• Hjælp personen til at se ”en del af sig selv”, fx
• den lidende del

• den forladte del

• den modige del



Hvad virker i terapi?

Faktorer der indvirker på terapeutisk effekt
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Hvad virker i terapi?

Faktorer der indvirker på terapeutisk effekt

Klientvariabler
40 %

Teknik
15 %

Forventnings
faktorer
15 %

Fællesfaktorer
30 %



Hvad virker i terapi?

"...årtiers undersøgelser viser med stor tydelighed at 
relationsfaktorer korrelerer højere med effekten af 
terapien end specielle behandlingsteknikker.....

terapeuterne bør huske at udviklingen og bevarelsen af 
den terapeutiske relation er et primært kurrativt
komponent i terapien og at relationen skaber den 
kontekst hvori de særlige teknikker udvirker deres 
indflydelse”

(Lambert & Barley 2001, i Psychoterapy, 38 (4): 357-361)



Spørgsmål til livshistorie:
Værdier, betydningsfulde ting, prioriteringer

• Kan du fortælle mig lidt om hvad der er vigtigt for dig her i livet – hvad er særligt betydningsfuldt?

• Hvad er dine værdier (fx ærlighed, respekt, ansvarlighed, arbejdsomhed, at slappe af, at nyde livet, at behandle andre ordentligt, god 
opførsel, sparsommelighed, gavmildhed, omsorgsfuldhed, ægthed, mod)

• Hvordan tror du at du har fået disse værdier? Er der personer som særligt har haft indflydelse på at det 
var disse værdier eller er det snarere værdier som er opstået i dig?

• Er der ting du særligt har prioriteret i livet (fx at være sparsommelig, at give god tid til andre, at lytte opmærksomt, at hjælpe 
andre, at holde orden, at følge med i nyheder, at følge med i sport eller politik, at tage på fisketur, at vandre/cykle, at sove længe, at spise lækker 
mad, osv)

• Er der noget du gerne ville have prioriteret anderledes hvis du kunne gøre det om? 

• Er der nogle livsanskuelser, religion eller lignende som har haft eller har en særlig betydning for dig? I 
givet fald – har du mod på at fortælle noget om det?

• Hvad er den bedste tid på året for dig? Hvad er det du særligt holder af med denne årstid? 

• Hvad er den værste tid på året for dig? Hvordan klarer du denne tid når den ikke opleves rar? Har du 
fundet nogle særlige måder at komme gennem denne tid på?

• Hvilken mad holder du særligt af? Og hvad betyder denne mad for dig? Er der noget særligt du forbinder 
med denne mad?



Spørgsmål til livshistorie:
Opvækst - historien

• Har du lyst til at fortælle hvor du er født henne?

• Hvor længe boede du der? Og hvordan var dette bosted?

• Er du flyttet flere gange?

• Er der nogen personer som har haft en særlig positiv betydning for dig i din opvækst? (forældre, 

familiemedlemmer, pædagoger, lærere, klubledere, naboer, osv)

• Havde du en favoritleg som barn?

• Har du på et tidspunkt haft en god legekammerat? I givet fald - kan du huske noget om vedkomne? Kan 

du fortælle mere om vedkomne? Havde I lege som du særligt holdt af?

• Var det en god eller svær oplevelse for dig at være i skolen? Hvad var godt og hvad var svært?

• Hvad har været den bedste periode i dit liv? Hvad var det der særligt gjorde den periode til en god 

periode? Hvordan har det været for dig at denne periode ophørte?



Spørgsmål til livshistorie:
Hobby - fritidsinteresser

• Har du på noget tidspunkt haft en hobby?

• Har du på noget tidspunkt haft en fritidsinteresse?

• Hvad var det særligt ved hobbyen/fritidsinteressen, som tiltrak dig? Hvad betød den for dig? Hvor længe 

dyrkede du hobbyen/fritidsinteressen?

• Hvis du ikke har haft en hobby/fritidsinteresse – hvad tror du så, det kunne have været, hvis du alligevel 

havde haft en?



Spørgsmål til livshistorie:
Fester - taler

• Har der været situationer, hvor du er blevet fejret? (fødselsdage, konfirmation (el lign), student, uddannelse, bryllup, 

jubilæum, osv).

• Hvad har særligt betydet noget for dig til disse fester?

• Er der nogen som har holdt taler for dig gennem dit liv?

o Hvad var det de fremhævede?

o Kunne du lide at blive holdt tale for? Hvis ja – hvad var det særligt gode? Hvis nej – hvad var det som 

gjorde det svært? 

• Hvis ingen har holdt fest for dig, hvordan vil din ynglings fest så have set ud?  Hvis jeg skulle holde en god 

fest for dig, hvad vil så være vigtigt for dig i sådan en fest?



Spørgsmål til livshistorie:
At have betydning for

• Er der nogen, som du tænker, at du har haft en særlig betydning for? (søskende, børnebørn, kolleger, naboer, 

forældre, venner, eller nogen du har haft en rolle ifht fx elever, personale, osv).

• Er der mennesker som har haft en særlig betydning for dig? 

• Kan du fortælle om disse personer? 

• Hvem var de, hvad karakteriserede dem, og hvilken særlig betydning var det de havde for dig?



Spørgsmål til livshistorie:
Drømme

• Må jeg spørge lidt til hvordan du har haft det med drømme?

• Har drømme været en del af dit liv?

• Hvilke drømme havde du som barn?

• Hvilke drømme har du haft som ung? 

• Hvilke drømme har du haft som voksen?

• Er der drømme som du har oplevet gå i opfyldelse? Hvordan var det? Hvilken betydning har det haft for 

dig med opfyldelsen af denne/disse drømme?

• Hvilken betydning har det haft for dig med drømme som bristede? Er der mennesker omkring dig som 

særligt indvirkede på at drømme bristede? 

• Er der nogen, som har vist forståelse for den sorg, som bristede drømme kan give? Hvis ja – hvordan har 

det været? Hvis nej – har du så mod på at dele noget af den sorg med mig – jeg vil nemlig gerne lytte?



At dele livshistorie

Det kan aktivere sorg, sår og smertefulde følelser, når vi begynder at 
fortælle livshistorie.

Årsagen til disse følelser er IKKE at du spørger til historien men at der 
er sket noget smertefuldt i personens historie.

Det værste er ikke at det gør ondt, eller at sorg aktiveres. Det værste 
for os er at være alene med smerten



TAK for den forskel du gør !



www.olerabjerg.dk


