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I afton dans 

!
!

”Fokus på lösning - En 
socialpsykologisk och 
emotionssociologisk 

betraktelse.” !
!

starrin.nu

”För den trötta samhällskroppen 
vore kanske bästa boten 
ifall tankarna från toppen  

kom från roten” 
 

”Solidaritet är ett medborgerligt  
honnörsord: gemensamt ansvar,  

en för alla och alla för en.” 
”Lojalitet är ett överhetsord:  

undersåten gör som maktinnehavaren  
bestämmer, den för alla och alla för den.” 

Kraft 

Makt 

Tillit 

Själv- 
bestäm- 
mande 

Värdighet 

Påstri- 
dighet 

Mod 

Stolt- 
het 

Empowerment 

Tage Danielsson 

Martin Luther King 
Folkrörelser 

Pippi Långstrump 

Astrid Lindgren 

Lena Maria Klingvall 

Solidaritet 

Empower

Professionerna inom socialt arbete skall främja social 
förändring, problemlösning och empowerment och 

frigörelse hos individer och grupper för att förbättra deras 
välfärd ....  

I solidaritet med dem som befinner sig i en svår livssituation  
skall professionerna eftersträva att lindra fattigdom och att frigöra 

sårbara och förtryckta personer för att främja social inkludering (s. 1) 
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Jazzbönan 
från vimmerby

•  Uppmärksamma förtjänster 
- Ignorera brister

•  Trygga relationer - 
sammanbindande språk

•  Stolthet
•  Gödningsspridare
•  Energigivare - ger dig 

emotionell energi

•  Uppmärksamma brister - 
ignorerea förtjänster

•  Otrygga relationer - 
separerande språk

•  Skam, skam rädsla
•  Ogräsbekämpare
•  Energitömmare - tömmer 

dig på emotionell energi

Pippi Långstrump Fröken Rosenblom

•  Om fara föreligger (rädsla)

•  Om tillstånden i de sociala banden 
(skam, stolthet)

•  Om något står i vägen (frustration, 
ilska)

•  Om social förlust (sorg)

•  Om ogillande (äckel; avsky)

•  Om det allmänna tillståndet (lycka; 
förnöjd; intresse; belåtenhet; glädje)

Emotioner - ett signalsystem 
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Separerande språk !

Uppträda elakt, skamlöst, nedlåtande, 
nedvärderande, ignorerande, förlöjligande 

De kyliga känslornas språk

”Elderspeak” (Ålderistiskt) 
          
Predikande    
       
Hotande    
           
Dömande  
            
Snokande  
             
Kategoriserande
     
Skuld-skam             

Separerande (avvisande) språk

Hur mår vi i dag då?   
         
Du skall... Du måste...  
          
Om du inte gör som jag säger så ..  
              
Du är lat... Du är misslyckad...    
         
Vad är det där!  Vad har du där!          
   
Du är en sån där som inte tål kritik!   
  
Du är misslyckad! Det är ditt eget fel!           

HOTADE, OSÄKRA BAND   -    SKAM - ILSKA - ENERGIFÖRLUST !
VANTRIVSEL; INEFFEKTIVITET; STOR OMSÄTTNING; !

NEDSTÄMDHET; HÄLSORISKER!

Försvagar!
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De varma känslornas språk

Uppmuntrande   
        
Berömmande   
        
Uppmärksamma 
             
Uppskattande   
         
Aktivt lyssnande
              
Förstående  
  
Öppna frågor             

Sammanbindande språk

Vad roligt att du vill gå kursen!   
         
Vad duktig du är !  
          
Jag ser på dig att du är ledsen ...
               
Jag är verkligen glad att du ville komma .
           
Vad jag hör dig säga är att ...
            
Jag förstår mycket väl att du tycker så .. 
    
Vad är det som du önskar skall hända?          

SÄKRA/TRYGGA BAND   -    STOLTHET -  ENERGI !
TRIVSEL; EFFEKTIVITET; LITEN OMSÄTTNING; !

GLÄDJE; HÄLSOBEFRÄMJANDE!

Stärker!

Nobelpristagaren Arvid Carlsson i en reklambilaga 
för Sahlgrenska akademin: 

 
 

“Beröm och uppskattning stimulerar 
centrala delar i hjärnans 

belöningssystem! 
Tänk om man kunde få alla att 

förstå kraften i detta 
belöningssystem! Idag går många 

resurser till spillo i brist på 
uppmuntran, inte minst i skolan.”
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Empower(ing) 
”stärkande”  

Disempower(ing) 
”försvagande”  

 
uppmuntra 

entusiasmera 
berömma 
möjliggöra 
bemyndiga 

makt/kraftgöra 
befullmäktiga 

 
beröva 
ta ifrån 

trycka ner 
förödmjuka 

kränka 
mobba 
klandra 

Varma känslornas språk Kyliga känslornas språk 

Lösningsfokus!
Ett förhållningssätt !

Respekt

Värdighet

Samklang

Bekräftelse

Rolltagning

Kognitivt

Emotionellt

Rörelse


