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1. Universitetsstuderende. Gymnasielæreruddannelse 

2. Professionsuddannelser: Lærerstuderende, pædagogstuderende 

psykomotorikstuderende, sygeplejerskestuderende, sosu- elever.. 

3. Gymnasielærere 

4. Sundhedsprofessionelle. 

         Sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre, læger, radiografer,      

 sundhedsplejersker, ergoterapeuter, hospitalsklovne. 

5.        Ledere. 

            Finansielle sektor. Samarbejde med CBS og ILA. the             

 international leadership organisation.   
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Dancing  Nurses 

 

Training the language of the body  

– somatic awareness,  

bodily communication  

and embodied leadership in nurse education 

 

Journal of Holistic Nursing 

 

 

 

Winther, H., Grøntved, S. N., Graversen, E. K., & Ilkjær, I. 2015. The dancing nurses and the 

language of the body: Training somatic awareness, bodily communication, and embodied 

professional competence in nurse education. Journal of Holistic Nursing.  

  

 



Kroppens sprog har stor betydning for 

 

tillid 

kontakt 

nærvær 

sanselig kommunikation  

empati 

lederskab 

autenticitet 

relationskompetence 

og krisehåndtering 

i ledelse og professionel praksis 

Institut for Idræt 
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3 kommunikationsdimensioner 

 

Hvad? 

Ordenes indhold 

 

Hvordan? 

Stemmens klang 

Kroppens sprog 



 

 
 

   Kroppen er altid kommunikerende 

 

    Gennem kroppen udtrykker vi vores energi og engagement, 

stemninger, følelser og relationsforhold. 

 

Kroppen er bærer af livserfaringer og kultur og forbundet med 

øjeblikket 
   Kroppen kan tale, der hvor ordene ikke slår til. 

(Merleau-Ponty, 2006; Thornquist, 2005;  Martinsen, 2012; Andersen Kjær, 2012; Winther, 2012). 

 

                                     Omnipresent- Tacit-  

                                         Lived body 
 

Vi både har og er vore kroppe. 

(Merleau- Ponty, 1962/2004). 
 

 

 

(Merleau- Ponty, 1962/2004). 
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Kroppens sprog - et MODERSMÅL 
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 ”Body language is our mother tounge” 
(Halprin, 2006). 

  

 Kroppens sprog  er vores første, sidste og vigtigste sprog. 

 

Allerede fra fødslen kommunikerer det lille barn sanseligt og kompetent.  

Vi taler med kroppen, så længe vi trækker vejret. 



 

 

Sundhedsprofessionelle  

får  

forstørret  
opmærksomhed 
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på deres kropslige og 

følelsesmæssige kommunikation 
(Winther, 2012; Andersen Kjær, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
.. 

.  



Den professionelle må gå på tre ben 

 

 

 

 

 

 

 

(Schultz Jørgensen, 2012) 
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Det personlige i det professionelle 
 
 
 

Det personlige i det professionelle er et område, som i de senere år har fået større og større 
opmærksomhed og relevans.  
(Avolio & Gardner, 2005; Ladkin & Taylor, 2009; Nielsen, Marrone & Slay, 2010; Avolio, Walumbwa & Weber, 2010; Plauborg, Andersen, 
Ingerslev & Fibæk Laursen, 2010). 
 

 
Kropslighedens betydning for denne dynamik været dog paradoksalt nok underbelyst – også i 
forskning om ledelse. 
(Ledkin & Taylor, 2010; Fibæk Laursen, 2010; Meekums, 2007). 
 

 



Embodiment & autenticity 

 

 

 

 

… though authentic leadership may be rooted in the notion of a ‘true 

self’, it is through the embodiment of that ‘true self’ that leaders 

are perceived as authentic or not (Ladkin & Taylor 2010). 



Det professionspersonlige 
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Samspillet mellem det personlige 

det kropslige 
og det professionelle 
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Den professionspersonlige 

ledelseskompetence 

 

 

1. Egenkontakt 

 

  

2. Kommunikationslæsning og kontaktevne 

 

 

3. Lederskab over gruppe eller situation 

   

 

 

(Winther, 2012) 

 



Egenkontakt 
 

1. Egenkontakt 
 Kontakt til egen krop og personlige følelser, evnen til at 

være fokuseret og nærværende, evnen til at have 
hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus 
og en privat afgrænsning. 



Egenkontakt er situeret  

Egenkontakten er foranderlig og situeret.  
 
Egenkontakt kan føles som.  
 
- at være tændt,  
- at være nærværende. 
- at ”være på”.  
- at være i flow 



FIGHT FLIGHT or FREEZE?? 

Når egenkontakten udfordres, kan kroppen 
komme i en form for alarmberedskab, som 
hæmmer evnen til at være tilstede her og nu.  
 
Også relationelle og faglige udfordringer i 
professionel praksis kan være udfordrende for 
egenkontakten (Herskind & Winther, 2015). 



 
At være og kende sig selv 
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Jo bedre den professionelle kender sig selv 

og sine egne kropslige signaler 

i forskellige situationer, 

jo nemmere vil det være at bevare eller 
genfinde 

egen 
kontakten 

 
 
 
 
 
 
 
 

REDSKABER:  
HEARTFUL PRESENCE 

Grounding  
&  

centrering  



LEVEL 2  

Kommunikationslæsning og kontaktevne 
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Evnen til at se, lytte, sanse og mærke.  

Evnen til at læse både den verbale og kropslige kommunikation.  

Evnen til at skabe tillidvækkende kontakt med andre.   

Evnen til at rumme og mestre konflikter (Winther, 2012). 

 

 

 

Det er den professionelle, 

der med sin krop 

må danne klangbund for den anden 

…………og ikke omvendt 



TUNING IN 
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Kroppen er i konstant bevægelse og multisanselig. 
Ofte siges der noget med kroppen, som ikke 
fortælles fyldestgørende med ord 
(Andersen Kjær, 2011; Fuchs, 2012; Lowen, 2006; Winther, 2009). 

 
At finde tonen mellem to eller flere mennesker 
beskrives i forskellige sammenhænge gennem 
beslægtede begreber som stemthed og resonans  
(Fink-Jensen, 1998; Løgstrup, 1983, Sabetti and Freligh, 2001). 

 
 
 
 

Micromovements 
Eyecontact 

Body contact 

 



Øjenkontakt 
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..er et af menneskets mest betydningsfulde  kommunikations redskaber. 

  

Øjnene kan lyse af kærlighed, men blikket kan også signalere afstand, magt eller 
manglende empati 

  

Med blikket formidler mennesker deres tilgængelighed over for hinanden. 
Energien i den professionelles blik have en afgørende betydning  for, om de 
mennesker de møder føler sig sete, afklædte, overvågede eller oversete (Winther, 

2012). 

 

 

At se og føle sig set 



Berøring 
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I alle samfund forbindes berøring med nærhed, kontaktskabelse og omsorg, og 
kropskontakt er en af menneskets mest grundlæggende kommunikationsformer 

(Argyle, 2006; Moberg, 2006; Winther, 2009)  

 

Berøring og udvikling af den kinæstetiske sans har stor betydning for at børn kan mærke deres 
eksistens og afgrænsning (Hart,2015) 

 

 

 

I professionelle kontekster må den professionelle derfor kende berøringens kunst 
som en kilde til både anerkendelse, omsorg, tryghed, grænsedragning og respekt. 
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MicroMovements  
redskaber til resonansskabelse og konfliktmestring 

1. Understøttende 

 

2. Følelsestegn 

 

3. Spejlinger 

 

3. Fortæller om det, der ikke bliver sagt 

 

4. Modsatrettede -  dobbeltbeskeder. 

 

 

 

Hvis ledere træner sig i at læse micromovements kan de få betydningsfulde informationer  

og indsigt i både den enkeltes og gruppens processer og stemninger  

og finde optimale handlemuligheder for resonansskabelse lang tid før eventuelle  

uoverensstemmelser udvikler sig til konfliktstof. 
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Overkoder & underkoder  i kropPENS SPROG 

  

 De bevidste kropssproglige tegn kaldes for overkoder, hos Goffman, det vi giver 

– altså iscenesættelsen. 

 

  

 Overkoderne er måske i det senmoderne samfund vigtigere end nogen sinde. 

 

  (Goffmann, 1957: Damkjær, 1991). 
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TERRITORIALGRÆNSER  
- en underkode 
 

 Underkoderne er de tegn, vi afgiver.  

     

       Territorialgrænserne er dynamiske og fortæller afstande og nærhed mellem 

kroppe. 

 

 Kroppens rum kan opdeles i  forskellige zoner. 

 *  intime, 

 *  personlige, 

 *  sociale 

  

 

 bevægende sig fra den nære fysiske kontakt med nærsanser, lugte og kropsvarme i 

det intime rum til større og større fysisk afstand og pejling med fjernsanser i de 

øvrige rum (Gebauer & Wulf 2001; Hall 1973). 

 



 
No leadership without 

followership 

 
”… there is no leadership without followership, no leader 

without a follower”  

 
(Burge, Batchelor, & Cox, 2013, p. 3).  
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LEVEL 3  

 

Lederskab 
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Lederskab over gruppe eller situation 
 
Professionelt overblik, udstråling, centrering.  
Klart lederskab over gruppe eller situation.  
Evnen til at skabe, indtage eller holde et rum  
med en sund og kropsligt forankret autoritet. (Winther, 2012) 

 

 

 

 

  

 Også  erfarne professionelle må konstant træne deres lederskab 



At lede et rum  
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I enhver professionel kontekst er der et vigtigt rum. 
Rummet er aldrig tomt, men ladet med atmosfære, 
energi, mening, muligheder og forstyrrelser. 

 
 
 

 

Derfor kan den måde vi  
 

> sætter,  
> indtager,  
> skaber  

> og holder  
 

det professionspersonlige rum på have stor 
betydning for troværdighed, lederskab og 

relationsskabelse. (Winther, 2012,2013) 

 
 
 



Institut for Idræt 

 
 
POWERPOSITIONS 
 
Status …høj og lav status i kropssproglig   

          kommunikation 

  

  
Høj status: tager meget fysisk plads, ofte centrum i rum, bruger tid, viger ikke for øjenkontakt, 

beskytter ikke forside, ofte kraftfuld og langsom bevægelse. Afgiver ikke kontrol. 

 

 Lav status: beskytter krop, tager ikke så meget fysisk plads, udkant af rum/stol etc, viger for 

øjenkontakt, ofte hurtige, fleksible bevægelser. Oplever mangel på kontrol. 

 

  BALANCE  høj/lav: Giver og tager plads, giver og tager tid skifter mellem højstatus og lav 

status, søger ligeværdighed. Tager og afgiver kontrol. (Keith Johnstone). 

 

 Bruges i skuespil. Er situativt betinget, men er også forbundet med personligt kropssprog og 

psykologiske karakter processer 

 

 

 

 

 



Den professionspersonlige kompetence 

1. Egenkontakt 

 Kontakt til egen krop og personlige følelser, evnen til at være fokuseret og 

nærværende, evnen til at have hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus 

og en privat afgrænsning. 

 

2. Kommunikationslæsning og kontaktevne 

 Evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse både den verbale og kropslige 

kommunikation. Evnen til at skabe tillidvækkende kontakt med andre.  Evnen til at 

rumme og mestre konflikter. 

 

3. Lederskab over gruppe eller situation 

 Professionelt overblik, udstråling, centrering, klart lederskab over gruppe eller 

situation. Evnen til at indtage eller holde et rum med en sund og kropsligt forankret 

autoritet. 

 (Winther, 2012) 

 



Den professionspersonlige 

ledelseskompetence kan trænes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionspersonlig kompetence  kan udvikles, 
bevidstgøres og modnes.  

Den kan trænes gennem hele livet.  
 

DANS og den sanselige dialog med andre kan være med 

til at udvikle en intuitiv fornemmelse for uudtalte 
fortællinger i og mellem mennesker.  

 
Netop fordi det kropslige sprog bliver intensiveret, 

fortættet og forstørret træder kroppens sprog  tydeligere 
frem.  

 
Derfor kan bevægelse og dans initiere  

professionspersonlig udvikling. 
 
 



A journey  
- not a guided tour 
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A journey not a guided tour 

 

   A journey not a guided tour 

 



 

DANSEN MELLEM KROP OG SPROG - NYE VEJE  

 
Uddannelsessteder 

Professionspersonlig træning med  

medstuderende.  

Tværfagligt samarbejde.  

Bevægelse, krop, kommunikation.  

 

Klinik 

Mødet med patienten/klienten.  

Fokus på kroppens sprog og professionspersonlig kompetence i klinik. 

 

Bevidsthedsdannelse - tæt på kroppen.  

Mellem krop og sprog. Mellem empiri og teori. 

Oplevelsesbeskrivelser og bevidsthedsdannelse (Dads & Hart 2001, Winther 2013; 2015). 

 

Sansebaseret Supervision og Efter - videreuddannelse.   

Professionel udvikling, supervision og kompetenceudvikling 

 

Netværk. Udvikling. Internationalt samarbejde. Forskning 

 

 



Oplevelsesbeskrivelser  

”Share stories” Dadds & Hart,2001).  

 

 

Oplevelsesbeskrivelser og små praksisfortællinger handler om at 

belyse det essentielle i et fænomen ved at zoome ind på 

betydningsfulde situationer.  

 

Praksisfortællinger kan være med til at skabe levende, nuancerede  

sansemættede data, som kun den, der bevæger sig i praksisfeltet kan  

skabe (Dadds & Hart,2001; Winther, 2011).  

 

MIKRO - MAKRO 
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NUTID OG JEG- FORM 

Institut for Idræt 

  

   Det er ikke en evaluering, og der er intet rigtig eller forkert. 

Oplevelsesbeskrivelse fokuserer ikke på målbare objektive fakta.  

 

 Der arbejdes derimod ud fra en anerkendende tilgang til 

menneskets erfaringer, sådan som de opleves (Winther,2015)  

     

 

   Oplevelsesbeskrivelser skrives i jeg form og nutid. og fokuserer 

på intense øjeblikke. 

 

KAIROS 
 

 



DET REFLEKTERENDE DOBBELTBLIK 

 

 

I den videre analyse, fortolkning og teori relatering i arbejdet  

praksisfortællingerne kan der arbejdes med det, som i antropologien  

kaldes et reflekterende dobbeltblik (Hastrup, 2003; Sparkes, 2002).  

Det reflekterende dobbeltblik handler om kompetencen til at  

bevæge 
sig mellem  

nærhed og distance.  

. 
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Idéer til ”CHECKS ” for studerende 

Professionspersonlig ledelseskompetence  

 
Under klinik/praktik er det vigtigt, at den studerende viser, 

at vedkommende: 

Egenkontakt:  

Kan mærke betydningen af egenkontakt (e.g. kontakt, grounding og centrering).  

Kan genfinde egenkontakt /når/hvis den udfordres. 

Er bevidst om egne professionspersonlige ressourcer og udfordringer.  

  

Kommunikationslæsning og kontaktevne: 

Kan udstråle en tryghedsskabende/ tilknyttende kommunikation i relation til patienterne.V 

Er i stand til at skabe kontakt til usikre, sårbare eller urolige patienter.  

Kan sanse og støtte et menneske, der har modstand.  

Kan sanse, rumme og kontakte forskellige grundfølelser i (angst, glæde, vrede, ked-af-

det-hed). 

Lederskab: 

Viser evne til at mestre uforudsete og/eller konfliktfyldte situationer. V 

Viser evne til at være ”på” og have en klar ledelse af  situationen (e.g. sætte rum, indtage 

rum, holde rum) 

Er opmærksom på sikkerhedsmæssige forhold. 

Når den studerende har vist, at vedkommende mestrer et af punkterne, kan 

vedkommende under vejledning få et ”check ” markeret som V. 
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