
DEN TILPASSE FORSTYRRE.LSE 

Den systemiske forståelse : 

Tid + Forstyrrelse + "kærlighed" 

mmMI Humberto Maturana 

KUNSTEN AT GIVE FEEDBACK 
OG SKABE LÆRING 

Hvorfor kan det være vanskeligt med feedback? 

Vi har alle 2 modsatrettede behov: 

• Behovet fo r at læ..-e og for at udvikle 
os 

• Behovet fo r at beskytte os 

Hvilket behov der "vinder" afhænger af 
m~den hvorp~ fe.ed backen b liver givet , 
hvordan feedbacken bliver opfattet , og i 
hvilken relation den b l Iver givet 
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HVORDAN GIVE FEEDBACK SOM TILPAS FORSTYRRELSE? 

• Fors~ modtagerens udgangspunkt 

• Fremhæv de ting som lykkes god t 
(ankerkendelse) 

• Priori ter din feedback (vælg f~ vigtige 
punkter) 

• Giv Især feedback f ra egen b anehalvdel 
med konkrete iagttagelser og egne 
oplevelser 

• Vær forsigtig med fortol kn in9er og gode 
råd 
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Opmærksomheder og gode råd omkring brugen af de fi re 
niveauer (som samlet model) 
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• Muligt at arbejde på et metaniveau med modellen ➔ 
man praktiserer n-odellen cg reflekterer over, hvordan 
den virker 

• Man skal ikke følge modellen lineær, men det kan skabe 
en bevidsthed om, hvilket niveau feedbacken befinder 
sig på 
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1. IAGTTAGELSE 

Eksempler 

• "Jeg ser, at du holder øjenl:ontakt en gennem hele samtalen" 

• "Jeg hører, at du stifter t e.mpo i dit sprog" J 
For1dannger 

• Gemem konkrete iagttagelser føier den anden sig mødt (set og hørt) 

• Anvendelse af sine sanser ( især syns~ og høresansen i en professionel sam menhæng) 
• Præcise iagttagelser øger brugsværdien af feedbacken ift. fremt idige handlinger L' J 
Opmærksomheder og gode råd 

• Vær så konkret og præcis i d ine iagttagelser som m uligt 
• Spejlmetaforen: "Når man giver feedback i form afiagttagelser, hokler ma n så at sige et spejl op for den a nden, 

h\ln r n,;an hp,;kr ivør. hv;:11i m ;:r, n ,;;,... ne ho\rør" (~ R)}
[ 

• Men OBS - spejlingen er også et signalement afdig og din selektering (f.ek.s. positive vs. negative) J 

2. OPLEVELSE 

Eksempler 

• "Jeg får en f ølelse af ir ritat ion" (f.ets. l'Ms en pe.rson afbryder ohe • iagttagelsen) i 7• "Jeg kan bliver fyldt m ed velvære ogglæde" (efter en samtale hvor begge parter spørger, holder pauser og giver 
gensidig bekræhelse) 

For1dannger 

• Oplevelser kan gøre feedbacken vedkom mende, relevant og personl ig 

• Hvordan mærker, føler, oplever jeg dig 1 
Opmærksomheder og gode råd 

Skaber dialogisk relation - når man beskriver sine opleve.lse.r med supervisionen, åbner man sig op ➔ skaber et 
møde m ellem t o ligeværdige mennesker (subjekt-subjekt-relat ion) 7 
Naturtigt at det kan være svært at sætte ord på, hvad en iagttagelse gør ved dem rent kropsligt 

Skal leveres med en kærlig hensigt (respekt for den anden) _J 

3. FORTOLKNING 

*.leg fåir fomemm elsen at at du bliver irriteret pi mig lige nu" passer detr 

·0u virker til it h~ styr pi dine ti"Ioc er 1oclt tilpas i rummet"' 

Fortolknincer Qn som hovedrtcel ikke sd ~ene- uanset om de er positive ellrtr nqitive. 
Fortolkninger alenebn blive indholdstomme og upræcise. Fortolknwlges- der står alene skaber et subJelct:· 
objekt•lo<hold 

Ful"!glf"lf lodt i kombin.11ion med iillti&IRf 01 opltwfse, 
Fortolkningen er ikte den absolutte sandhed - fremlægden heller ikte sådan s,,,.,, 11 si<- mtltmoplefflM oe 1o<to1tnln1 ➔ bl.,. fordi ord tom 'foltr'01 ·op1over· bncos tll M 
camouflere fortolknwlger - telts.: "Jeg føler;. at du er arrogam--' (s. 90) 



4. FORSLAG 

Eksempler 

~ " I fremtiden vil Jeg råde dig til at følge den anden mere I samtalen og lytte til ende" 

L, "Måske kunne du p·øve at anvende nøgleord oftere I dine samtaler" C J 
Forklannger 

_ Fokus på timing for ens gode rad 
1-. Behovet hos den anden I centrumC J 
Opmærksomheder og gode råd 

_ "Voldhjælp" - at gi,,. gode råd/forslag til en, som Ikke har bedt om dem 7 
L, "De (gode råd, red.) er kærkomne venner, når de er efterspurgt, men overflødig rådgivning, når de 

[ Ikke er det" (s. 84) _J 




