
ROBUSTHED
Specialkonsulent Charlotte Frese



ROBUSTHED.DK

Viden og inspiration til hverdagens samvær

om at tænke sig om



Hvad kan du bruge Robusthedsprogrammet 
til?

• Website

• ”Vidensvitaminer”

• Hverdagssprog og billedsprog

• Værktøjer til lidt af hvert

• Lidt historie

• Komiteen for Sundhedsoplysning

Inspiration

ProblemløsningUndervisning





Moduler







Nej tak!



Robusthed

Klare livets små og store udfordringer
- især når livet er svært.

Mennesker

Opgaver

Lidelser

Fristelser



Tåle

Egne og andres følelser
Afvisning

Kritik
”Det er synd for”
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Social ulighed

Forskellighed

ADHD

Autisme

Indlæringsproblemer

Inklusion

Mobning

Sprog

Sensitivitet

Adfærdsproblemer

Skolevægring

Misbrug

Kriminalitet

Læringsstil

Overvægt

Undervægt

Rygning

Skilsmisse

Sorg

Søvn

Angst

Kræsen

Etnicitet

Religion

Tøjstil

Fysisk aktivitet

Travlhed, stress

IT-Spil-afhængighed

Sociale medier

Identitet 

Kedsomhed

Idealer (liv og krop)

Værdier/holdninger

Sygdom

Skole og arbejde

Forurening & klima

Krig

Uddannelse

Smerter

Vaccination

Svigt
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Alle er robuste?

Med inspiration fra Eva Hertz 2017



Hvad er robusthed og hvorfor er det blevet så hipt?

Hvem siger hvad?

Et objekts evne til at 
vende tilbage til sin 
oprindelige form 
efter det har været 
skadet eller bøjet

Mentale 
sundhedsproblemer 
er den største 
sundhedsbyrde 
blandt børn og unge

Teori om tillært 
hjælpeløshed. 
Nysgerrighed overfor 
hvad der skaber 
vækst på trods af 
traumatiske 
oplevelser

Behovet for robusthed 
opstår som svar på 
strukturelle problemer, 
f.eks. Besparelser på 
daginstitutionsområdet

Hvad holder 
folk raske? 
(oas)



Hvem fandt på legen?

Michael Rutter

Norman Garmezy

Emmy Werner

Ann Masten



Fire faser i forskningen frem til i dag

• Beskrivelse (Hvem er resiliente og hvad er resiliens?)

• Hvordan (Hvordan opstår det, hvor kommer det fra?)

• Forandring (Kan man fremme det og i givet fald hvordan?)

• Implementering (Samspil mellem systemer, vi bliver klogere på 
neurologiske faktorer, andre menneskers betydning, aktivering af 
ressourcer)



De vigtigste faktorer for udvikling af robusthed

• Forældreevne

• Tætte relationer (øvrige)

• Begavelse

• Selvkontrol

• Motivation til at lykkes

• Selv-tillid og ”self-efficacy”.

• Tro(Faith), håb og oplevelse af at livet er meningsfuldt





Tænkehjerne og Alarmhjerne



Alarmcentralen blive aktiveret på 
fem måder:

1 Farlige situationer
2 Situationer, der minder om farlige situationer
3 Tale om farlige situationer
4 Tænke på farlige situationer
5 Og smitte



Hvad kan man gøre,

når der akut er brug for 

at få ro på alarmhjernen?



Træk vejret
dybt og roligt



Find konkrete eksempler på emner/situationer 
der aktiverer din/din kollegas/borgerens

alarmhjerne?



• Ro
• Omsorg
• Beskyttelse

Hvad gør du konkret i situationen, for at 
skabe





Der er især én 
ting man skal 
kunne for at 

være robust…



Man skal være god til at 

tænke sig om.



Mentalisering
Tænke 
tanker 
om….

Egne 
tanker

Andres 
tanker



Mentalisering…..

• At kunne opfatte adfærd forbundet med mentale tilstande

• Man gør sig løbende forestillinger om egne og andres mentale 
tilstande

• Man er bevidst om at der ikke findes ét facit.

•At have sind på sinde



Mentalisering

• Terapi eller kommunikation

• Hviler især på tilknytningsteori



Begreber som er beslægtede med mentalisering

• Theory of Mind

• Metakognition

• Social kognition (The Social Brain)

• Selvkontrol

• Affektkontrol 

• Eksekutive funktioner

• Refleksiv funktion

• Selverkendelse, selvindsigt, ”Kend dig selv”

• Empati

• Omtanke

• Eksternalisering



Mentalisering 

• Kræver fantasi

• Kræver forestillingsevne

• Fordomsfri

• Kræver forstand, ydmyghed og fleksibilitet



Hvem kan det ikke?

• Små børn

• Mennesker med dårlig begavelse

• Mennesker med autisme

• Mennesker i affekt & utryghed

• Vi skal ikke altid mentalisere 
– men det er godt at kunne, når der er brug for det.



Mentalisering 

Virker ikke når vi er ……

• Vrede

• Bange

• Kede af det

• Forelskede

Bedst i forhold til mennesker der ligner os selv



Mentalisering

• Er en muskel

• Er kontekstafhængig

• Er fuld af emotioner

• Udtrykkes gennem kommunikation

• Kan bruges overfor kollegaer, familien, venner, fremmede….



Mentalisering

• Skaber forståelse

• Øger samarbejdet

• Styrker fælles beslutningstagen

• Skaber robusthed



Mentalisering kan trænes

• Med viden om tanker

• I almindelige samtaler

• I regulære træningsforløb
– Øvebaner

– Rollespil

Mentalisering bliver ekstra vigtigt, når man er sammen med nogen, 
som har svært ved at mentalisere.



Ubevidst mentalisering Bevidst mentalisering

• Det meste af tiden

• Automatisk

• Hurtig bearbejdning

• Kontrolleret… når behovet opstår

• Langsom bearbejdning (relativ)

• Kræver sprog, refleksion og en 
aktiv mental proces



Mentalisering
Høj grad af 
mentalisering, 
nuanceret 
tankegang, 
idégenerering, 
refleksion

Lav grad af 
mentalisering, 
sort / hvid 
tankegang, reaktion







Energi i hverdagen….





Brugbare 
tanker

Skadelige 
tanker
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Ja, men alle 
de andre 
dage skal vi 
ikke

Nuser, en dag skal 
vi alle dø



Øvelse

• Samtaleark med tankebobler

• Eller vurder en tanke….
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Opmærksomhed 
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JEG JEG



JEG

Tanker og følelser

------------------------------------------------------
Kroppen

------------------------------------------------------

Den ydre virkelighed

 Indre observatør og
beslutningstager

 Opmærksomheden - usynligt
”spotlys” på virkeligheden



JEG

Tanker og følelser

------------------------------------------------------
Kroppen

------------------------------------------------------

Den ydre virkelighed





Passende udfordringer

Det er her – og kun her

Robusthed udvikles

Ro Aktiveret alarm

Adgang til 

tænkehjernen



RO / TRYGHED

PASSENDE UDFORDRINGER

ALARM



Lysten til at øve sig bevares når...

• Vi stiller passende udfordringer

• Vi anerkender, ikke for resultat, men for at øve sig

• Når vi giver ægte ros og ikke overdriver

• Når vi ikke skælder ud

• Når vi ikke ser resultatet som succes

• Når fejl kan ses som læring

• Når vi stiller flere spørgsmål end vi giver svar

• Når vi lytter mere end vi taler

Jeg kan

Jeg vil

Jeg tør





Hvad er noget 
af det værste i 

verden?



At føle sig 
alene



Det har afgørende betydning 

for mennesker 

at blive værdsat af andre

Dyrk forskellighed

Dyrk fejl

Tal ordentligt



Når fællesskabet udfordres?

Menneskers naturlige behov 
for at høre til i fællesskabet

Kommer under pres

Bange for ikke at høre 
til

Behov for lindring og 
tryghed

Had og fjendebilleder

Udstødelse

Kilde: Dorthe Marie Søndergaard/Helle Rabøll Hansen



Uoverensstemmelser

Konfrontation og samtale om problemet

Andre inddrages …
- Dialog opgives
- Alliancer skabes

Fokus flyttes fra sag til person – personen bliver modstander

Trusler og fjendebilleder

Polarisering og 
adskillelse

Passende udfordring

Robusthed i 
konflikter



Faste roller og mønstre

• Som mennesker har vi det med at tænke meget i 
faste mønstre

• Vi har det rigtigt godt med at kategorisere ting og 
personer

• Det er meget svært at bryde ud af den rolle, man 
er blevet tildelt



Angsten for ikke at høre til
Stjæler opmærksomheden

JEG



Når jeg begynder at konkludere om andre….

• Stop op, hvad er mit bevis?

• Undgå tunnelsyn, spørg dig selv hvad du kan have overset.

• Sæt dig i den andens sted og tænk som ham/hende.

• Spørg dig selv, hvad har de andre bidraget med?

• Spørg dig selv, hvad har du bidraget med?

• Vær nysgerrig på adfærd, kunne der være en forklaring? Hos dig selv? Hos den 
anden?

• Har jeg selv udtrykt mig klart og tydeligt? Har jeg stillet opklarende spørgsmål?

Med inspiration fra Eva Hertz 2017



Sig fra når noget 
ikke er okay !

Initiativ

Styrk fællesskabet

Snak i gruppen om hvad, 
og hvilke handlinger, der 

skal kendetegne jer

Hvad er en passende udfordring for 
fællesskabet?



ROBUSTHED

- Hvad tager du med fra i dag?

- Tal med sidemanden om, hvordan du kan bruge dette 
i din hverdag? 

JEG

Tænke 
tanker 
om….

Egne 
tanker

Andres 
tanker

Brugbare 
tanker

Skadelige 
tanker



TAK FOR I DAG


