
Dannelse 
Genopdag dig selv – led dig selv – bliv mere dig – find friheden og glæden tilbage. 

v/Laila Christensen og Mette Holmgaard  

 

 

Vi ønsker alle at lykkes i vores liv, at finde ind til ægte glæde og mening i vores tilværelse. 

 

Når vi nu sætter dannelse på dagsorden, kan det lede tankerne hen på, at det er jo noget, 

der foregik da vi var børn; vi blev dannet i daginstitutionen og i skolen.  
 

Det er også rigtigt, og vi kan enten glæde os over den habitus, vi bærer rundt med, eller 

vi kan se tilbage på mindre gode minder, som desværre også er en del af den habitus, vi 

bærer rundt på.  
 

Men dannelse må ikke stoppe her, hvis vi tænker at dannelse er en livslang læring, som 

foregår hele tiden, gennem alle de relationer, vi er i. 
 

Dannelse er et fundament for vores liv og dannelse har stor betydning for alle de emner 

og temaer, vi har valgt at trække frem i dette forløb over 4 mødegange. Temaerne er;  

 

skyld, skam, identitet, at være uperfekt, sårbar, næstekærlighed, hvad formår vi, 

selvledelse, selverkendelse, valgfrihed, balance osv. 

 

Hvorfor er det, at nogen klarer sig bedre gennem livet end andre? Det kan vi nok ikke 

finde et definitivt svar på. Men vi kan se på os selv, komme op i helikopterperspektiv og 

se ned på vores egne liv: 
 

• Hvordan er det lige, at jeg håndterer mit eget liv? 

• Hvad betyder disse emner for mig? 

• Hvordan får jeg stoppet op og kommer ud af trædemøller, hvor jeg ikke længere 

kan se meningen eller finde glæden ved at være mig? Mit arbejdsliv? Mit privatliv? 

• Hvordan kommer jeg videre, når det hele virker så svært? 
 

Vi mener, at det er nemmere at tale om ting, hvis de bliver præsenteret som en teori, 

som vi sammen kan undersøge, end hvis vi føler, at det er vores egen identitet og værdi, 

der er temaet. 
 

Vi tror på, at ved at få sat ord på det, man oplever, giver det en større forståelse for, 

hvordan fx skam og skyld påvirker os alle som én af de mest fremtrædende følelser i vores 

samtid.  

 

Vi oplever, at normalitetsbegrebet er blevet så snævert i dag, at vi har svært ved at finde 

friheden til at være os selv. Vi føler os forkerte og utilstrækkelige, og der skal derfor ikke 

meget til, før vi skammer os og/eller føler, at det er vores egen skyld. 

 



Dannelse 
Genopdag dig selv – led dig selv – bliv mere dig – find friheden og glæden tilbage. 

v/Laila Christensen og Mette Holmgaard  

 

Temaer: 
 

- Skyld og skam, grundvilkår for alle mennesker 

o Hvordan bliver jeg bevidst om skyld og skam i mit eget liv? 

o Hvad ér skyld og skam - i dag? Som begreb? 

o Hvad betyder skyld og skam i forhold til dannelse? 

o Findes der redskaber til at arbejde med skyld og skam i eget liv og til at hjælpe 

andre med? 
 

- Følelser, overlevelse, kontrol og håndtering 

o Hvordan håndterer jeg mine følelser, så jeg føler, at jeg er i balance igen? 

o Hvad er kontrol, og hvad kan jeg reelt kontrollere? 

o Hvordan giver jeg slip, og hvor er det hensigtsmæssigt at gøre? 

o Hvad er en god overlevelsesstrategi? 
 

- Janteloven 

o Forkerthed 

o Det perfekte billede, uperfekt 

o Sårbarhed som styrke 

o Snævret normalitetsbegreb 
 

- Hvad er robusthed 

o Bæredygtighed 

o (Selv)ledelse 

o Hamsterhjul og trædemøller 
 

- Netværk, familiebegrebet 

o Bede om hjælp 

o Det at modtage hjælp 

o Det at hjælpe 

o Næstekærlighed 
 

- Overbevisninger 

o Hvad formår jeg? 

o Hvad kommer jeg af? 

o Hvem er jeg? 

o Det at være menneske 

o Handlinger ud fra værdibegreber 

o Identitet og tab af identitet 

 

Mere info om tider og priser, samt tilmelding;  

 

lof.dk/nord  - nord@lof.dk  -  2447 9969 


