
NÅR KOMMUNIKATIONEN 

BLIVER SVÆR 



At give viden om, hvad der ofte sker, når en kommunikation 
‘løber af sporet’

At du for egen del kan arbejde med at fremme din 
kommunikation med din medforælder

FORMÅL MED TEMAET



De onde cirkler er negative kommunikationsmønstre, vi bliver 
fanget i 

De onde cirkler kan forklare vanskeligheder i samarbejdet 

Begge bidrager til de onde cirkler
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SVÆR KOMMUNIKATION SKYLDES 
OFTE ONDE CIRKLER
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DEN FØRSTE ONDE CIRKEL:
ANGREB-FLUGT 

RCTD1



Slide nummer 4

RCTD1 Alle de tre cirkler skal layotes på ny - David
Rikke Cecilie Toft Dejour; 21-09-2017
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DEN ANDEN ONDE CIRKEL:
ANGREB-ANGREB
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DEN TREDJE ONDE CIRKEL
FLUGT-FLUGT 



De onde cirkler er som uvejr over broen

Den gode kommunikation kollapser

Børnene står midt i uvejret
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KONSEKVENSERNE AF DE ONDE 
CIRKLER 



Vi fanges i de onde cirkler, når vi bliver ramt af stærke følelser:

Vi kan kun rumme egne tanker og følelser 

Vi tyr til overlevelsesstrategier – kamp, flugt og frys

Vi ”mister” vores normale                                                                   
evner til  at tale og lytte på                                                 
konstruktive måder  
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STÆRKE FØLELSER ER 
BRÆNDSTOFFET



Vi reagerer ofte med ‘hårde’ følelser såsom vrede og 
frustration (eller Vi reagerer ofte med overlevelsesstrategier, 

når..), når vores ‘røde knapper’ aktiveres:

Følelsen af at blive kritiseret

Følelsen af at blive såret eller krænket

Frygt for at miste kontakt med sine børn

Frygt for mine børns trivsel

Frygt for fremtiden

..?  
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HVAD TRIGGER OFTE STÆRKE 
FØLELSER?



KONFLIKTTRAPPEN
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AT STOPPE ESKALERENDE 
KONFLIKTMØNSTRE

Po
la

ri
se

ri
n

g

Å
b

en
 f

je
n

d
tl

ig
h

ed
 

Fj
en

d
eb

ill
ed

er

Sa
m

ta
le

n
 

o
p

gi
ve

s

P
ro

b
le

m
-

u
d

vi
kl

in
g

Pe
rs

o
n

if
ic

er
in

g

U
en

ig
h

ed



Legitimerer ”hårde handlinger” imod hinanden 

Medvirker til tab af respekt for hinanden som mennesker og 
tillid til hinanden som forældre

Ødelægger mulighed for at samarbejde omkring børnene 
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HVAD UMENNESKELIGGØRELSE 
MEDVIRKER TIL 



Hvordan kan jeg handle anderledes, så en god cirkel kan opstå?

Hvordan kan jeg forstå mine egne reaktioner og måske min 
medforælders - ‘de røde knapper’ 

Hvordan kan jeg berolige mig selv, når følelserne går højt? 
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AT FREMME DIN KOMMUNIKATION



Hvilken eller hvilke ond(e) cirkler kan du genkende?

Hvad får dine følelser i kog?

Hvad tror du kan få din medforælders følelser i kog?

Hvad kan du gøre for at skabe en bedre cirkel for jer?
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TÆNKEPAUSE


