
 
 
Program for Løsningsfokuseret Praktiker 2019 
Som du måske allerede ved, består 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. Mere detaljeret vil I nedenfor kunne se, 
hvor fokus lægges på de forskellige moduler. 

 

 

Modul 1: Fra modernisme til poststrukturalisme 
Baggrunden for og udviklingen af den løsningsfokuserede tænkning samt præsentation af nogle 
af de mest grundlæggende antagelser og de teknikker, som knytter sig til den løsningsfokuserede 
samtale og forståelse for kommunikation mere generelt. Vi vil kigge på bevægelsen fra 
systemteori over familieterapi til den løsningsfokuseret idé, og distinktionerne der imellem, og 
centrere os om dialogens grundbestanddele. 

 

 

Modul 2: Om at indlede samtalen og skabe LEAD© 
Betydningen af beskrivelse, og opgøret med at forstå indre psykologiske strukturer for at arbejde 
med og forstå problemet. Vi vil fokusere på handlinger i det levede liv, hvor beskrivelserne af de 
handlinger bidrager til at “oversætte” følelser og tanker, og sammen tale om, hvad vi særligt 
lytter efter for at stille næste spørgsmål. Vi vil komme ind på distinktionen mellem BRIEF og 
den “klassiske” LØFT tilgang, samt arbejde med den indledende ressourcesnak og de direkte 
og indirekte komplimenter. 

 

Modul 3: Tidsmaskiner; fremtid, fortid, nutid 
Den løsningsfokuserede tilgang bevæger i alle tidszoner :) Det handler om, hvordan vi spørger i 



de enkelte “zoner”, og på hvilke måde de kan være hjælpsomme for klienten. Modulet kommer 
omkring begreber som “den foretrukne fremtid”, “glimt af tidligere succes”og “forerunners” 
samt de forskellige spørgsmålstyper, der knytter sig dertil. Vi vil arbejde med opgaver, der 
binder fortid og fremtid sammen, og tale om hvilke forskelle det kan gøre for vores 
punktueringer og for de spørgsmål vi stiller i nutiden. 

 
 
Modul 4: SpørgeJørgen 
Den løsningsfokuserede tilgang handler om at mestre løsningsfokuserede spørgsmål. Modulet 
introducerer til forskellige kategorier af løsningsfokuserede spørgsmål, og sammen ser vi på, 
hvornår og hvordan de kan anvendes.Gennem øvelser og film finder vi frem til, hvilke 
funktioner, der knytter sig til de forskellige spørgsmålstyper. Modulet kobler sig på tidligere 
gennemgåede temaer, som for eksempel dialogens grundbestanddele, at skabe LEAD© og at 
lytte med et “konstruktivt øre” samt at skabe samtaler, hvor mennesker ser sig som autonome og 
kapable. 

 

 

Modul 5: Det løsningsfokuserede loop 
Uddannelsens afsluttende modul vil fokusere på, hvordan samtalen og samtaleforløb afrundes, 
herunder vil vi komme ind på distinktionen mellem første og efterfølgende samtaler. Fokus vil 
også være på samtalens mulighed for pause, tilbagemelding og eksperimenter. Hertil kommer 
lidt om loop-effekten af løsninger, og vi vil vende tilbage til foregående moduler, binde sløjfe 
på dem og sikre uddannelsens loop :) 

 

 

Eksamen:  
For de af jer, der har mod og oplever sig parate afholdes eksamen i juni - anden mulighed er 
august 2018. Eksamen består af 15-20 min. 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. 
Feedbacken 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. I den anden 
del af eksamen skal du formulere de ideer og refleksioner, der følger af første del. Således 
evaluerer eksaminationen ikke bare dit kendskab til og brug af basale løsningsfokuserede 



principper og teknikker, men også din evne til at reflektere over egen praksis i en 
løsningsfokuseret ramme.  

 

Akkreditering og certificering gives, når eksamen er bestået og 100 times praksis er 
dokumenteret, og du har deltaget i obligatorisk supervision.  

 

Tema modul med gæsteunderviser  - nærmere info kommer 

 

Yderligere info kan du få ved at skrive til kontakt@danskloesningsfokuseretinstitut.dk 

 

 

Mange hilsner 

Anne-Marie Wulf 


