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ET METODISK BLIK PÅ 
BØRNEGRUPPEARBEJDET

BØRNEGRUPPELEDERENS 
TRE HOVEDOPGAVER

AT GIVE FØLEL
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STØTTE 

AT FACILITERE 
GRUPPEPRO-

CESSER BØRN-
ENE IMELLEM

AT RETTE 
FOKUS MOD 
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FØLELSESMÆSSIG STØTTE

• Afgørende for vores psykiske 
trivsel, når vi har det svært

• Børn af skilte forældre kan     
være i en sårbar situation

• Misforståelser om 
definitionen 

3 AF ROGERS’ BEGREBER

• Ubetinget positiv 
anerkendelse

• Empatisk forståelse 

• Empatisk refleksion 

CARL ROGERS 

HVORDAN 

• At rumme alle barnets tanker, 
følelser og adfærd

• Ikke vurdere eller dømme

1. AT GIVE UBETINGET POSITIV 
ANERKENDELSE 
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HVORFOR

• En forudsætning for at vi kan 
ændre os (humanistisk teori)

• Alle mennesker – børn og 
voksne - bidrager med det, 
der er tilgængeligt for dem 

• Et grundlag for 
allianceskabelse

1. AT GIVE UBETINGET POSITIV 
ANERKENDELSE 

UBETINGET POSITIV ANERKENDELSE ER IKKE 
GRÆNSELØSHED 

• Grænser, der fokuserer på at 
irettesætte barnet 
(børnegruppeledernes første svar) 
er kritisk og fordømmende over for 
barnet

• Grænser, der begrundes i ens egne
forhold (børnegruppeledernes
andet svar) er accepterende over 
for barnet

UBETINGET POSITIV ANERKENDELSE 
ER IKKE GRÆNSELØSHED 
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HVORDAN

• At sætte sig ind i barnets 
perspektiv

• At forstå barnets indre SOM 
OM man var barnet

•

• En indre proces

2. AT FORSTÅ EMPATISK

HVORFOR 

• Skaber tillid og tryghed

• En forudsætning for at kunne 

støtte følelsesmæssigt

2. AT FORSTÅ EMPATISK

EMPATI vs. SYMPATI 



07-03-2018

5

DEN SYMPATISKE:

• Hjælper på afstand

• Forsøger at reframe

positivt

• Forsøger at fikse

EMPATI vs. SYMPATI 

DEN EMPATISKE: 

• Kommer ned i ‘hulen’ og er 
sammen med den anden

• Føler med personen

• Forsøger ikke at fikse 
problemet, men rummer 
det svære

EMPATI vs. SYMPATI 

HVORDAN

• At spejle barnets følelser
verbalt og nonverbalt 

• At lave ”empatisk tjek” 
med barnet

3. AT KOMMUNIKERE SIN EMPATISKE 
FORSTÅELSE TILBAGE TIL BARNET
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HVORFOR

• Empati kan først mærkes 
af den anden, når den 
kommunikeres tilbage

• Oplevelse af at barnets 
følelser er ok, som de er

3. AT KOMMUNIKERE SIN EMPATISKE 
FORSTÅELSE TILBAGE TIL BARNET

Et eksempel: 

Gruppen sidder rundt om bordet og Mikkel fortæller: ”I går var jeg i Tivoli med min 

far, og så skulle vi spise på McDonalds bagefter, og så  da vi kom hjem, så sagde min 

far, at vi skal gøre det igen snart, men først efter jul, fordi vi skal have mange 

gæster. Men så da jeg skulle sove, kunne jeg høre, at min mor og far skændtes i 

telefonen. Det er fordi, mit værelse ligger lige ved siden stuen hos min far. Hos min 

mor, der bor vi i et hus, så mit værelse er på 2. sal. Men så kunne jeg slet ikke falde i 

søvn, fordi jeg kunne høre, at de skændtes. Jeg bliver ked af det, når jeg hører dem 

skændes, og så kan jeg ikke sove. Men så faldt jeg i søvn og så vågnede jeg tidligt 

dagen efter, fordi jeg skulle til min vens fødselsdag, og vi skulle købe en gave inden, 

så jeg blev lidt træt. 

Børnegruppelederen: ”Okay Mikkel, så du bliver faktisk altid ked af det, når mor og 

far er uvenner (kigger på barnet med et mildt blik, snakker blidt og langsomt). Og så 

fortæller du, at det faktisk skete i går aftes, og så var det svært at falde i søvn  -var 

det sådan? Mikkel nikker. 

AT KOMMUNIKERE SIN EMPATISKE
FORSTÅELSE - I PRAKSIS? 

1. Afsender: 

• Fortæller om en vanskelig episode/periode

2. Modtager: 

• Møder afsenderen med ubetinget positiv anerkendelse – dvs. modtageren ikke vurderer 
det, afsenderen fortæller om, og heller ikke giver gode råd eller kommenterer.

• Forsøger at forstå empatisk – dvs. prøver at sætte sig ind i afsenderens sko; Hvis man ikke 
forstå, stille afklarende spørgsmål ift. afsenderens oplevelse af situationen

• Kommunikerer sin empatiske forståelse – dvs. spejler både verbalt og non-verbalt sin 
forståelse af afsenderens tanker og følelser, og tjekker med afsenderen om forstået
rigtigt. 

3. Observatør: 

• Hvad har modtageren gjort? Hvilke greb har hun/han brugt?

• Hvordan har afsenderen reageret på modtagerens interventioner? 

AT GIVE FØLELSESMÆSSIG STØTTE - ØVELSE


