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Relationel linse: relationers betydning for liv
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og udvikling Trivsel

Ledelse Velfærd
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“Love and work…work
and love, that's all there
is… love and work are
the cornerstones of our
humanness.”

Mennesker og Systemer
Form og indhold Produkt og proces Kvantitet eller kvalitet
System og struktur Centralisering eller decentralisering



“Love and work…work
and love, that's all there
is… love and work are
the cornerstones of our
humanness.”

Værdi vs pris

Immanuel Kant (1724-
1804): ting har pris, 
mennesker har værdi



Livet
Værdi
Person
Relation
Væren
Tillid
Eksistentiel
Dannelse
Duelighed
Livsduelighed

Arbejdsliv og åndsliv

Arbejdslivet
Pris
Position
Funktion
Gøren
Kontrol
Instrumentel
Uddannelse
Færdighed
Myndighed



“Love and work…work
and love, that's all there
is… love and work are
the cornerstones of our
humanness.”

At stå stærkt i verden



“Love and work…work
and love, that's all there
is… love and work are
the cornerstones of our
humanness.”

Karakterdannelse
& skolekarakterer

Psykisk sundhed

Arbejdsevne og elskeevne



”Jeg og du”
Buber

”Jeg håber på dig for 
os”

Marcel

”Participation or 
allination”

Wojtyla

”Amo, ergo sum”
Mounier

Relationers fundamentale betydning



Livsform & styreform



Citat højrestillet

Tekst

Narcissus – en selvtilstrækkelig idiot



Citat højrestillet

Tekst

Relationel velfærd og værdikæden DK



K. E. Løgstrup (1905-1981): at bære hinanden



Citat højrestillet

Tekst

Medborgerskab – vi bærer hinanden i vores hænder



Overskrift

koˈmuːnə
Kommune [koˈmuːnə]. Etymologi: Fra fransk commune. Fra latinsk 
communis ”fælles”, af kon ”sammen” and munus ”opgave, pligt” 



Overskrift

koˈmuːnə
Kommune [koˈmuːnə]. Etymologi: Fra fransk commune. Fra latinsk 
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Dialog: Armlægning



Relationel dannelse, trivsel, ledelse og velfærd

Relationel dannelse
Relationelt fundament

Relationel trivsel
Relationel ledelse

Relationel velfærd



Social kapital: tillid, gensidighed, engagement og relationer

$ Økonomisk kapital
$ Fysisk kapital

$ Social kapital



Dannelse, duelighed og dygtighed.

DEMOKRATI OG ALLE IDIOTERNE



Hal Koch: Hvad er demokrati?

” I det store og hele findes der kun to 
veje til at løse konflikten …
Man kan slås sig til rette, hvilket vil sige, at 
det bliver den stærkeres vilje, som råder; 
således går det til i junglen; 
Man kan tale sig til rette, 
Dette er demokrati. Det er samtalen 
(dialogen) og dens gensidige forståelse 
og respekt, som er demokratiets væsen. 
Hvor dette glipper, vil man uvægerligt 
falde tilbage til magtkampen. Således 
forstået er demokratiet noget langt mere 
omfattende end en bestemt 
samfundsmæssig styreform. 



Jyske Lov, 1241

”Med lov skal land bygges, men ville enhver 
nøjes med sit eget og lade andre nyde 
samme ret, da behøvede man ikke nogen 
lov. Men ingen lov er jævngod at følge som 
sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad 
der er sandhed, der skal loven vise 
sandheden.
Var der ikke lov i landet, da havde den mest, 
som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven 
gøres efter alles tarv, at retsindige og 
fredsommelige og sagesløse kan nyde deres 
fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for 
det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør 
fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde. 
Det er også rigtigt, dersom nogen ikke af frygt 
for Gud og kærlighed til retten kan lokkes til 
det gode, at frygten for øvrigheden og 
landets straffelov da kan hindre dem i at gøre 
ilde og straffe dem, hvis de gør det.



Grundlov
Retsstat

Magtdeling
Lov og Orden

Afstemning
System

Stat

Rettigheder
Repræsentative

Folkestyre

Relationskompetence
Samtale

Samfundssind
Foreningsliv
Engagement
Indre moral

Ansvarlighed
mm

Hvad er nordisk demokrati?



Livsform eller styrform?

”Demokrati er en livsform og 
samtale”

”Demokrati er en styreform”



Hal Koch: Hvad er demokrati?

”Demokrati er ikke en lære, der kan 
doceres, og som man i en 
håndevending kan tilegne sig og 
gå over til. Det er en tankegang, 
en livsform, som man først tilegner 
sig derved, at man lever den 
igennem i det allersnævreste 
private liv, i forhold til familie og 
naboer, derefter i forholdet udadtil 
i større kredse, i forholdet til 
landsmænd, og endeligt i 
forholdet til andre nationer. 



Det oplyste folk er myndige 
- til både liv, arbejde og folkestyre

Folkeoplysning



Demokrati: Folket, Folkeoplysning, Folkestyre 



Demokrati: Folket, Folkeoplysning, Folkestyre 

Fruentimmer
Fjolser
Forbrydere
Folkehold (tyende) 
Fattige 

Arbejdsløse fik frataget 
deres stemmeret.



Hal Koch: Hvad er demokrati?

”Demokratiet kan aldrig sikres –
netop fordi det ikke er et system, 
der skal gennemføres, men en 
livsform, der skal tilegnes. Det drejer 
sig om et sindelag, der skal 
bibringes hvert nyt slægtled. Derfor 
er det folkelige oplysnings- og 
opdragelsesarbejde nerven i 
demokratiet.



Samtalesalon: Syn på dannelse og demokrati?

Mit dannelsessyn 
er …

Mit demokratisyn 
er …



Hal Koch: Hvad er demokrati?

”Under ethvert styrings- og 
regeringssystem ligger nogle 
dominerende antagelser om 
menneskets natur og meningen 
med livet. Oftest er dette 
menneskesyn implicit og ikke 
eksplicit. Men selv om det ikke altid 
er eksplicit, er det altid 
altafgørende. 



Citat højrestillet

Tekst

Medborgerskab – vi bærer hinanden i vores hænder



Citat højrestillet

Tekst

Tak for nu - slides og bøger


