
	

Løsningsfokuseret	Praktiker,	Advanced	Level	2018	
Al	 træning	 og	 undervisning	 på	 DLI	 af	 en	 kontinuerlig	 vekselvirkning	 af	 teori	 og	 praksis,	
hvilket	 betyder,	 at	 alle	 moduler	 bygges	 op	 over	 en	 god	 blanding	 af	 øvelser,	 oplæg	 og	
videooptagelser	 af	 praksis.	 Uddannelsen	 på	 Advanced	 Level	 indeholder	 forskellige	
praksisfelter,	 hvor	 der	 undervises	 i	 specifikke	 greb,	 der	 knytter	 sig	 til	 det	 enkelte	moduls	
tema	 samt	 samtalens	 delkomponenter	 (Sigtekorn,	 Spørgsmålstyper,	 LEAD,	 Afslutning,	
Eksperimenter	 o.a.).	 Således	 forankres	 eksisterende	 praksis	 samtidig	med	nye	 lag	 tilføres.	
Vær	opmærksom	på,	at	der	mellem	nogle	moduler	er	fastlagt	obligatorisk	studiedag,	som	vi	
forventer,	at	I	deltager	i	og	som	ses,	som	en	del	af	undervisningen.		

Modul	1:	Bag	baglandet		

Med	 afsæt	 i	 tidligere	 præsenterede	 tanker	 og	 teorier	 om	 systemteori	 og	 familieterapien	
fordyber	 vi	 os	 i	 det	 teoretiske	 fundament	 og	 den	 løsningsfokuserede	 tilgangs	 oprindelse	
blandt	andet	med	præsentation	af	Gregory	Bateson,	ideerne	om	1.	og	2.	ordens	kybernetik	
samt	 nutidige	 distinktioner	 f.eks.	 hvordan	 den	 løsningsfokuserede	 tilgang	 adskiller	 sig	 fra	
ressourceorienterede	tilgange.	 

Tema-modul:	What	it	takes	to	thrives	from	servere	drama	and	stress		

Johns	 seneste	 bog	 Recovery	 from	 Severe	 Trauma	 &	 Stress	 er	 en	 praktisk	 hands-on	 bog,	
nærmest	 en	 manual	 med	 øvelse,	 redskaber	 og	 spørgsmål	 til	 at	 håndtere	 temaer	 som	
Trickers,	 Flash-backs	 og	 Mareridt/søvnproblemer.	 Andre	 områder	 er	 af	 mere	 generel	
karakter	 og	 direkte	 anvendelig	 i	 relationsarbejde	med	 både	 udsatte	 borgere	 (og	 os	 selv):	
“Work	and	maintain	a	good	healthy	diet”,	“Drink	plenty	of	liquids”	and	“Get	enough	sleep”	–	
alt	sat	i	en	løsningsfokuseret	referenceramme,	som	John	så	eminent	mestrer.	Tema	modulet	
afholdes	 i	MBK’s	 kursuslokaler	 i	 København,	 500	m.	 fra	Nørreport,	 og	 vil	 være	 åben	mod	
betaling	for	også	andre	praktikere. 

Modul	3:	Misbrug	og	Afhængighed	

Vi	sætter	fokus	på,	hvordan	det	løsningsfokuserede	praksisfelt	folder	sig	ud	i	forhold	til	at	
arbejde	med	mennesker	med	misbrugs-	eller	afhængighedsproblematikker,	herunder	hvilke	
teknikker,	spørgsmål	og	greb,	der	kan	være	særlige	anvendelige,	og	hvilken	viden,	



forståelser	der	er	i	genstandsfeltet.	Hvordan	ser	forskellige	retninger	indenfor	den	
løsningsfokuserede	tilgang	på	dette	område?	 

Modul	4:	Far,	mor	og	børn	

Den	 løsningsfokuserede	 praktiker	 arbejder	med	 at	 stille	 spørgsmål	 for	 at	 få	 familien	 eller	
barnet	til	at	beskrive	den	foretrukne	fremtid	på	en	positiv	konkret	beskrivende	måde	-	med	
andre	 ord	 ved	 at	 bruge	 LEAD’en.	 Hvordan	 er	 det	 muligt	 i	 arbejdet	 med	 børn,	 unge	 og	
familier,	 Hvordan	 kan	 den	 løsningsfokuserede	 praksis	 tilpasses	 dette	 genstandsfelt	 med	
børn?	Vi	 sætter	 i	dette	modul	 fokus	på	de	særlige	greb,	 teknikker	og	konkrete	 redskaber,	
der	kan	anvendes	i	arbejdet	med	børn,	og	hvordan	det	kan	blive	muligt	at	arbejde	i	retning	
af	løsninger,	færdigheder,	styrker	og	ressourcer	på	måder	som	at	lege	eller	tegne.				

Modul	5:	Teams	&	grupper	

Socialt	 gruppearbejde	 er	 velkendt,	 og	 på	 dette	modul	 vil	 vi	 fokusere	 på,	 hvordan	 du	 kan	
arbejde	løsningsfokuseret	med	flere	på	samme	tid,	uanset	om	det	er	teams	eller	grupper.	Vi	
vil	se	på	distinktionen	mellem	teams	og	grupper,	herunder		på,		hvordan	de	andre	deltagere	
kan	bidrage	og	være	hjælpsomme	for	den	enkelte,	samt	på	hvordan	man	kan	arbejde	med	
mange	“foretrukne	fremtider”	på	samme	tid,	og	integrere	multiskalering.		

Modul	6:	Ledelse	med	mus	og	mænd	

Løsningsfokuseret	ledelse	vinder	frem	med	ideer	om,	hvordan	ledelse	kan	udmønte	sig,	når	
man	 skal	 holde	 eks.	 sygefraværs-	 eller	 medarbejderudviklingssamtaler.	 I	 ledelses	 og	
organisationssammenhænge	 er	 coaching	 også	 ofte	 anvendt,	 og	 vi	 vil	 berøre	 distinktionen	
mellem	terapi	og	coaching	samt	muligheder	for	organisations-	og	personaleudvikling.	

Eksamen:	første	mulighed	Juni	2018	

Når	 undervisningen	 er	 afsluttet	 har	 du	 mulighed	 for	 at	 gå	 til	 eksamen,	 der	 består	 af	 et	
stykke	medbragt	 optagelse	 af	 et	 stykke	 løsningsfokuseret	 praksis	 fra	 din	 arbejdshverdag,	
som	du	mener	repræsenterer	det,	du	har	lært	på	uddannelsen.	For	at	bestå	eksaminationen	
skal	 du	 vise,	 at	 du	 gennem	 løsningsfokuserede	metoder	 at	 engagere	 andre	 i	 samtale	 om,	
hvordan	 livet	 ser	ud,	når	 først	problemet	er	blevet	mindre	eller	er	helt	 væk.	Feed-backen	
fører	frem	til	tre--fire	spørgsmål	eller	udsagn,	som	giver	dig	mulighed	for	at	arbejde	videre	
med	det	stykke	arbejde,	du	har	valgt	at	præsentere	som	dit	eksamensprojekt.	Akkreditering	
og	certificering	opnås,	når	eksamen	er	bestået	og	praksis	med	100	timer	er	dokumenteret,	
hvoraf	de	50	timer	skal	være	som	samtale-logs.	
	
Skriv	 til	 annemarie@danskloesningsfokuseretinstitut.dk	 hvis	 du	 spørgsmål	 eller	
kommentarer.		
Mange	hilsner	
Karin	Pharès	&	Anne--Marie	Wulf	


