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Girafsprog – girafbørn – ulveunger  

 

Girafsprog - i forbindelse med konfliktløsning 

  

 

J E G   -   D U   &   V I 

  

  

Marshall B. Rosenberg: 

”To give from the heart,  

connecting us with ourselves,  

and each other  

in order for our natural  

compassion to flourish.” 
  

  
Den kommunikation -  

som synes så enkel, er slet  

ikke så enkel endda! 

  
"Giraffer" vil ikke være lykkelige. De vil le deres latter og græde deres gråd. De vil være levende! 

 

 

Introduktion 

  

Inspirerende konference 
Konferencen på Harmonien i Haderslev, d. 5. november 2002 med Marshall B. Rosenberg satte 

nogle tanker i gang omkring kommunikation og konfliktløsning. 
  
En bedre og brugbar kommunikationsform 

I vores daglige arbejde oplever vi ofte, hvordan opståede konflikter forværres af ”livsfremmed” 

kommunikation. Brug af girafsprog, hvor igennem der skabes forståelse og respekt, kunne være 

en brugbar kommunikationsform ved konfliktløsning: 
 Hvordan kan vi og vore elever lære at kommunikere på en ikkevoldelig måde, dvs. lyttende 

og empatisk? 
 Hvordan kan vi bruge IVK i forbindelse med børns konfliktløsning? 

 

Marshall B. Rosenberg er en amerikansk psykolog og grundlægger af Center for Nonviolent 

Communication, han har i de sidste 30 år undervist i ikkevoldelig kommunikation i over 25 lande 
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IVK er også et godt redskab til konfliktløsning 

Igennem vor viden om bl.a. aktiv lytning, transaktionsanalyse og mediation har vi sammen med 

IVK et godt redskab til empatisk kommunikation & konfliktløsning, til os selv og vore elever. 
  

► IVK - IKKEVOLDELIG KOMMUNIKATION  
► ROSENBERGS KOMMUNIKATIONSMODEL   
► KOMMUNIKATION SOM SKABER MURE 
► AT IAGTTAGE UDEN AT VURDERE 

► AT IDENTIFICERE OG UDTRYKKE FØLELSER 
► AT TAGE ANSVAR FOR EGNE FØLELSER 
► ANMODNING OM HANDLING 
► ØVELSE GØR MESTER 

 
 

IVK - Ikkevoldelig kommunikation er 
  

Et redskab til empatisk kommunikation 
IVK (ikkevoldelig kommunikation) er, idet det bygger på empati (medfølelse/indlevelse), et sprogligt 

redskab til kommunikation, hvor vi kan udtrykke, hvad der sker/skete, følelser omkring det skete, 

hvilke behov der ligger bag og en anmodning om handling. 
  
Rosenberg kan tilskrives æren for at have skabt en speciel vej/måde at tale og lytte på.Han udtryk-

ker det med ordene: ”To give from the heart, connecting us with ourselves, and each other in order 

for our natural compassion to flourish.” 
  

Giraffen som symbol for helhjertet kommunikation 
Helhjertet kommunikation og et samspil, der åbner for en dialog er understreget i Rosenbergs bog 

“Ikkevoldelig kommunikation, girafsprog. Han bruger giraffen som symbol, fordi den er det dyr, der 

har det største hjerte, og dermed understreges det, at det er et sprog fra hjertet. Samtidig bevirker 

dens højde, at den har overblik. 
 
Hvordan har du det, og hvad vil du gerne have? 
 

De to grundlæggende 
spørgsmål er: 
  
- Hvordan har du det? 
- Hvad vil du gerne have? 

Girafbørn Ulveunger 

Jeg har det .... fordi jeg ... Jeg har det ... fordi du ... 

Jeg har behov for, at jeg ... Jeg har behov for, at du ... 

TAGER ANSVAR GIVER SKYLDFØLELSE 

  

http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#ivk
http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#kommunikationsmodel
http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#mure
http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#fakta
http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#foelelser
http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#ansvar
http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#anmodning
http://www.ht-1.dk/girafsprog/ivk.htm#enkelt
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Rosenbergs kommunikationsmodel består af 4 trin 

som har betydning for vores samspil og kontakt: 
  

 

1. FAKTA Udtrykke observationer (sansninger) konkret, uden fortolkninger. 
Jeg kan se/høre/mærke... 
  
2. FØLELSE Udtrykke hvordan vi har det, det som mærkes. 
Jeg bliver/føler... 

 
3. BEHOV Udtrykke behov (ønsker, intensioner). 
Jeg har brug for... 
  
4. ANMODNING Udtrykke hvad vi gerne vil have, anmode om en handling. 
Vil du ... 

  

  

At tale og udtrykke sig 

så man selv tager ansvaret for sine følelser og behov - at blive på egen banehalvdel. 
  

At lytte og sætte fokus på andres følelser og behov 
hvilket gør det lettere at reagere med respekt og forståelse, i stedet for at gå i forsvar eller til an-

greb. 
  

Keld krølle som feedback 
Hertil har IVK-instruktør Keld Kunze tilføjet, hvad han kalder 

 ”Kelds krølle”: ”Hvad siger du til det?”  
Han har denne ”krølle” med for at få en feedback på anmodningen om handling. 
  

Bevidstgørelse af udtryk og følelser 

Hvad enten vi skal udtrykke noget eller være modtagende er det disse fire elementer, interaktionen 

skal bygge på. Rosenberg giver i sin bog mange gode eksempler på, hvilke ord der kan bruges, og 

han anbefaler, at udtryk for følelser udvides bevidst, så det ikke blot bliver nogle overbegreber som 

f.eks. ”jeg er ked af det/glad/angst” – men at man bevidstgør sig omkring udtryk og følelser. 
  

Et sprog fra et ærligt, kærligt hjerte 
I det lille kompendium fra det danske IVK-center beskrives Rosenbergs teorier meget sekterisk. Det 

er derfor en lettelse at læse hans egen definition, at sproget skal komme fra et ærligt, kærligt hjerte 

og med baggrund i et humanistisk menneskesyn. 
  

At nå hinanden 
Møder vi andre mennesker med empati, kan vi nå hinanden, og her er Rosenberg på linje med me-

diationsmodellen, hvor en god konfliktmægler skal være god til at lytte, være upartisk, lade folk tale 

ud, hjælpe uden at bestemme. 
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Kommunikation, som skaber mure 

  

Faldgruber ved konfliktløsning er at 
 dømme 
 analysere 
 forhøre 
 belære 
 advare 
 formane 

hvilket Rosenberg kalder kommunikation, som skaber mure (livsfremmed kommunikation). 
 Sufipoeten Rumi siger: 

”Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there.” 

 

 Rosenberg angiver eksempler på kommunikation, som skaber mure: 

 Give den anden ansvar for sine følelser. 
 Bruge du-sprog. 
 Moralske fordømmelser. 
 Give andre skyldfølelse, skam eller angst. 
 Sammenblande person og sag. 
 Bruge sammenligninger. 

Disse "mur-skabere" vil få personen til at foretrække at mødes "out of that field". Denne livsfrem-

mede kommunikation skaber vold og er i sig selv vold. 

 

 

At iagttage uden at vurdere 
  

Effekten af vurderende udtalelser 
"Du er et skrækkeligt rodehoved, - du rydder aldrig op på dit værelse..." Den sætning kan forældre 

nikke genkendende til, - den har været sagt adskillige gange, og effekten - nemlig oprydning - er 

udeblevet. 
  

Krav og fordømmelse 

Her er sammenblanding af iagttagelse og vurdering, og det må nødvendigvis afstedkomme, at per-

sonen, som udsagnet er rettet imod, må forsvare sig. Det er kritik af personen, ikke en iagttagelse 

eller udtryk af fakta eller hvad vi føler, anmodning om handling ej heller, og dog bliver der sagt "du 

rydder aldrig op" - det er faktisk et krav og en fordømmelse! 
  

Specifikke iagttagelser 
Rosenberg skriver: "IVK fordrer ikke, at vi er fuldstændig objektive og afholder os fra at vurdere. 

Det kræver kun, at vi fastholder en adskillelse mellem vore iagttagelser og vore vurderinger. IVK er 

et processprog, som søger at begrænse statiske generaliseringer; i stedet skal vurderinger funderes 

på iagttagelser, der er specifikke hvad angår tid og sammenhæng. 
  

 

 
At identificere og udtrykke følelser 

  

At beskrive vores følelsestilstand 
Vores repertoire af skældsord (ulvesprog) er ofte større end vores forråd af ord, der gør det muligt 

for os tydeligt at beskrive vores følelsestilstand. 
  
Ved at udvide vores ordforråd af følelser, ved at kunne udtrykke vores sårbarhed specifikt, kan kon-

flikter lettere løses. Her er det også vigtigt at huske forskellen på udtryk af følelser, versus opfattel-

sen af hvad man synes om sig selv - og også at skelne mellem egne følelser og hvordan man synes, 

andre reagerer eller opfører sig overfor én. 
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At tage ansvar for egne følelser 

  

Når vi hører et negativt budskab, er der fire valgmuligheder: 

  
1. Rette bebrejdelserne mod os selv. 
2. Rette bebrejdelserne mod andre. 
3. Fornemme vore egne følelser og behov. 
4. Fornemme andres følelser og behov. 
  

At møde os selv og andre med empati 
Ved at vælge at rette fokus på de to sidste valgmuligheder, møder vi vore medmennesker og os selv 

med empati. 
  

Følelsesmæssigt slaveri 
De to første valgmuligheder, når vi hører negative budskab, kalder Rosenberg for "fase 1 og 2", "fø-

lelsesmæssigt slaveri" og "utålelig": Vi føler vrede, - og i denne fase kan vi være stejle og usmidige. 

Vi vil ikke være følelsesslaver, men er endnu ikke nået til næste fase: følelsesmæssig frigørelse, at 

vi påtager os ansvaret for egne mål og handlinger. 
 

 
  
 
Anmodning om handling, så vore liv bliver rigere 
  

At anmode specifikt, når vore behov ikke tilfredsstilles 
Det fjerde og sidste trin i IVK-modellen angår spørgsmålet om, hvad vi gerne vil anmode andre om, 

så vores liv bliver rigere. Når vores behov ikke tilfredsstilles, følger vi op på tilkendegivelsen af det, 

vi iagttager, føler og har behov for med en specifik anmodning. 
  

 
Afsnittet i Rosenbergs bog er fuldt af illustrative eksempler på, hvordan en anmodning kan fremsættes. 

  

Empati og ærlighed skal være i højsædet 
Jo mere afklaret omkring egne ønsker, jo større er chancen for at få ønsket opfyldt. Fremføres an-

modningerne som krav, hvad man nemt kan komme til, opfattes det af modparten som angreb, kri-

tik, bebrejdelser, så også her skal empati og ærlighed være i højsædet. Det er nok i denne fase, at 

det er meget svært ikke at komme til at tale "ulvesprog"! 
  

 

  

Det der virker så enkelt - er ikke så enkelt endda. 
  

Øvelse gør mester 

I alle fire faser lurer ulven lige om hjørnet! Er man sig det bevidst, kan en girafunge forhåbentlig 

trænge ulveungen i baggrunden. Og som sagt: Øvelse gør mester. - Mestre bliver vi nok aldrig, men 

selv babygiraffer kan gøre livet og kommunikationen berigende og livsfremmende frem for livs-

fremmed! 
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 Giraffen har det største hjerte & det største overblik 

Marshall Rosenberg bruger giraffen som symbol, fordi den er det dyr, der har det største hjerte, 

og dermed understreges det, at det er et sprog fra hjertet. Samtidig bevirker dens højde, at den 

har overblik. 
  

Girafsprog 
 er et sprog, der åbner for kontakt med vore egne og andres følelser og behov 
 et processprog, som beskriver vore indre tilstande, der skifter 
 beskriver konkret og specifikt 
 vi påtager os ansvar for eget indre liv og egne valg 
 neutrale iagttagelser + følelser og behov 
Virkning: 
 giver kontakt med vore egne og andres følelser og behov og lyst til at imøde-

komme dem. 
 følelser rettet mod andre: medfølelse, sorg, smerte, glæde, taknemmelighed, respekt 
 følelser retter mod os selv: smerte, sorg, selvrespekt, glæde 
Med "girafsprog" kan vi opnå: 
 at udtrykke os ærligt - uden at kritisere og bebrejde 
 at sige vores mening uden at skabe fjendtlighed 
 at lytte til andre med respekt og forståelse 
 at kommunikere med medfølelse ved at bruge vores indfølingsevne 
 at skabe en ligeværdig dialog med respekt for forskelligheder i samspillet med 

andre 
 at gøre potentielle konflikter til fredelige dialoger 
 at bryde de tankemønstre, der fører til vrede og depression 
 at gøre livet dejligere for os selv og andre 
Kommunikationsform: 
 ud fra bevidstheden om opfattelse, følelser og ønsker 
 kommunikere det, som sanses med de fem sanser 
 udtrykke de følelser, som mærkes 
 udtrykke de behov, som er anledning til følelserne 
 udtrykke os klart og ærligt 
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 tage ejerskab for vore egne følelser og behov 
 komme med afgrænsede, positive, handlingsorienterede anmodninger 
 lytte efter følelser og behov og forholde os til dem 
 forholde os respektfuldt til følelser og behov 
 give, når det er helhjertet 
 ønske at få det, som gives helhjertet 

 

 

Ulvesprog opleves som modstand og distance 

 

 

  

 

  
Det dagligdags sprog med ord og vendinger, der fordømmer, anklager og kritiserer, opleves ofte 

som modstand og distance, hvilket Marshall B. Rosenberg kalder for »ulvesprog«, ofte en dialog 

om, hvem der har ret, og hvor skylden er placeret. 
  

Ulvesprog 

 sprog, der lukker for kontakt 
 statiske etiketter 
 generaliserer 
 fralægger mig ansvar (ordre, er nødt til) 
 fremsætter vurderinger, kritik 

Virkning: 
 aktiverer psykisk forsvar ved hjælp af følelser. 
 følelser mod andre: vrede, hævnfølelse, vold, retfærdiggørelse 
 følelser mod os selv: skyld, skam, nedtrykthed, følelsesløshed 
Kommunikationsform: 
 fælde moralske domme og komme med vurderinger 
 optaget af hvad der er rigtigt og forkert 
 optaget af hvem der er gode og onde 
 kritisere, bebrejde,, fornærme og nedgøre 
 sætte etiketter på andres væremåde 
 handle ud fra en forestilling om, der er noget i vejen med dem, man ikke kan lide 
 diagnosticere og lave sammenligninger 
 forstå egne følelser som noget, andre skaber, er skyld i 
 problemer er andres skyld 
 behov er andres ansvar 
 stille krav og udstede ordrer 
 være ligeglad med folks bevæggrunde for at gøre noget for en, bare de gør det 
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At lære girafsprog 

  
Janne Hejgaard beskriver i sin bog "Goddag, giraf", hvordan girafsprogsundervisning kan prakti-

seres ved hjælp af ØVELSER OG TRÆNING i: (i nævnte rækkefølge!!) 
 

Fakta 

 sanse, ydre sansning 
 sætte ord på sansninger 
 gengive fakta (set, hørt, mærket) 
 kende forskel på fakta og fortolkning 
Følelser 
 registrere egne følelser 
 tale ud fra egne følelser 
 bruge et følelsesmæssigt ordforråd 
 registrere og tale om egne indre sansninger 
 genkende sammenhængen imellem egne følelser og egen krops reaktioner 
 genkende den ydre anledning (fakta) og den indre årsag til egne følelser (be-

hov) - og lære at skelne imellem disse 
Behov 

 registrere egne behov 
 tale ud fra egne behov 
 udtrykke egne behov positivt og alment 
 bruge et behovsrelateret ordforråd 
 genkende sammenhængen mellem følelser og behov 
Anmodninger 
 fremsætte anmodninger positivt og konkret 
 kende forskel på en anmodning og en ordre 
 omsætte egne behov til handlinger 
 håndtere et "nej" til en anmodning 
At tale girafsprog i praksis 
 kende forskel på girafsprog og ulvesprog 
 udtrykke sig i termer af følelser og behov 
 løse konflikter ved hjælp af girafsprog 
At lytte med giraf-ører 
 lytte efter følelser og behov bag ved ulvesprog 
 høre følelser og behov hos andre 
 gætte følelser og behov hos andre 
 spørge til andres følelser og behov 

Kilde: Janne Hejgaard, Goddag giraf, Ikke-voldelig kommunikation, girafsprog, begynderundervisning. 

-- 
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Fakta - EKSEMPLER PÅ ØVELSER I YDRE SANSNING 

► AT SE       
► AT HØRE       
► AT MÆRKE 

 

At se - og at kunne tale om det, man ser 
  

Se: 

Hvad kan man sanse med sit syn (f.eks. størrelse, farve, form, materiale, overflade, place-

ring i rummet) 
  

Se og sætte ord på: 
Hvilke ord kan man sætte på sine synsindtryk (jeg kan se....) 
  

Se, beskrive og genkende: 
Den ene beskriver sine synsindtryk (jeg kan se, at ...), og den anden genkender (gætter) 

med lukkede øjne, hvilket synsindtryk det er. 
  

Se, beskrive, gætte en handling: 
Iagttage en mimet handling, beskrive synsindtryk, og gætte handlingen på baggrund heraf. 
  

Se, huske og genkende: 
Iagttage hver sin frugt (alle har den samme slags, f.eks. æbler) og studere den så nøje, at 

den kan genkendes senere. 
  

Se for sit indre, beskrive og gætte: 
Forestille sig en ting og beskrive den, dernæst gætte hvad det er. 
  

 

At høre - og at kunne tale om det, man hører 
  

Lytte: 
Hvad kan man sanse med hørelsen (f.eks. lydes kraftighed, rytme, toneleje, art, ændringer i 

lyden, musikalitet, afstand) 
  

Lytte og sætte ord på: 
Hvilke ord kan man sætte på sine lydindtryk (jeg kan høre, at lyden ....) 
  

Lytte, beskrive og genkende: 

Lytte til forskellige lyde, beskrive dem og gætte, hvor lydene kommer fra 
  

Lytte til stemmeføring: 
Lytte til og selv sige en lyd, kraftigt, stille, hviskende etc., og blive opmærksom på stemme-

føring 
  

Lytte, genfortælle: 
Hviskeleg i rundkreds (en sætning hviskes til en, som hvisker det hørte videre, osv.) - blive 

opmærksom på at udsagn forandrer sig ved genfortælling 
  

Lytte, genfortælle: 
Efter tur genfortælle en kort historie (A til B, B til C, osv., man venter udenfor, indtil det bli-

ver ens tur til at lytte)- blive opmærksom på at udsagn forandrer sig ved genfortælling 
  

http://www.ht-1.dk/girafsprog/fakta.htm#se
http://www.ht-1.dk/girafsprog/fakta.htm#hoere
http://www.ht-1.dk/girafsprog/fakta.htm#maerke
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Lytte til tonefald og betoning: 
Sige den samme sætning med forskellig lydstyrke, fra hviskende til råbende, og med forskel-

ligt tonefald, vredt, trist, surt, begejstret osv. - blive opmærksom på betydningen af tonefald 

og betoning 
  

 

 

 

At mærke - og at kunne tale om det, man mærker 
  

Mærke: 
Hvad kan man mærke med følesansen - sidde i to minutter med vat i ørerne og lukkede 

øjne og registrere, hvad der mærkes 
  

Mærke med hænderne: 
Hvad kan man mærke med hænderne - sende et telegram med et håndtryk (rundkreds) 
  

Mærke med hænderne og beskrive: 

Beskrive hvad man kan mærke med hænderne, mærke med lukkede øjne og beskrive 

form, overflade, størrelse, temperatur, tørhed/vådhed osv. 
  

Mærke med hænderne, beskrive og genkende: 

Med lukkede øjne mærke på en andens hånd, beskrive med ord hvad man mærker, der-

næst genkende den rigtige hånd i en gruppe 
  

Mærke med fødderne og beskrive: 
Hvad kan man mærke med fødderne - bare fødder, mærke på hinandens fodsåler, følge 

hinandens bevægelser 
  

Mærke med fødderne, beskrive og gætte: 

Hvad kan man mærke med fødderne - den ene har bare fødder og lukkede øjne, den 

anden fører rundt, mærke og evt. gætte hvilket materiale man går på 
  

 

  
Kilde: Janne Hejgaard, Goddag giraf, Ikke-voldelig kommunikation, girafsprog, begynderundervisning 

-- 
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Følelser - EKSEMPLER PÅ ØVELSER I INDRE SANSNING 

► OVERSIGT OVER GRUNDFØLELSER     
► ØVELSER I INDRE SANSNING     
► ØVELSER I FØLELSER 

Følelser er vejvisere, som fortæller om mødte eller ikke-mødte behov! 

  
----------------------------------------------------------------------------- 

Oversigt over grundfølelser og forskellige aspekter af dem: 
  

Glæde 

Begejstret, ellevild af glæde, fornøjet, frydefuld, glad, glædesstrålende, godt tilpas, henrykt, hå-

befuld, i godt lune, lykkelig, lyksalig, munter, opløftet, opmuntret, optimistisk, tilfreds. 
  
Vrede 
Aggressiv, arrig, bitter, fjendtlig, forbitret, fortørnet, gal, galsindet, gnaven, hadefuld, hadsk, 

harm, harmdirrende, hidsig, irritabel, irriteret, knotten, kolerisk, misfornøjet, mopset, muggen, 

olm, ond i sulet, ondsindet, rasende, stiktosset, sur, voldelig, vred. 
  
Sorg 

Bedrøvet, beklemt, bekymret, deprimeret, elendig, forpint, forstemt, fortvivlet, grædefærdig, helt 

ned, håbløs, ked af det, knust, mismodig, mistrøstig, modløs, nedbøjet, nedtrykt, pessimistisk, 

sorgfuld, sort i sindet, sønderknust, sørgmodig, traurig, trist, trøstesløs, ulykkelig. 
  
Frygt 
Angst, bange, bekymret, beklemt, bævende, chokeret, frygtsom, nervøs, opskræmt, panisk, ræd, 

skrækslagen, skræmt, urolig, usikker, utryg, ængstelig. 
  
Overraskelse 

Befippet, bestyrtet, forbavset, forbløffet, forundret, himmelfalden, konfus, lamslået, målløs, over-

rasket, overrumplet, paf, perpleks. 
  
Skam 
Flov, forlegen, genert, pinligt berørt, skamfuld. 
  
Skyld 
Brødebetynget, skyldig, syndefuld, syndig, dårlig samvittighed. 
  
Afsky 
Afsky, antipati, aversion, lede, misfornøjelse, mishag, modbydelighed, modvilje, væmmelse, fra-

stødt. 
  
Seksualitet 
Gejl, liderlig, ophidset, tændt. 
  
Kombinationer af to eller flere af grundfølelserne er eksempelvis 
Jalousi (vrede, sorg og frygt) 
Skuffelse (vrede og sorg) 
  

 

 

http://www.ht-1.dk/girafsprog/foelelser.htm#grundfoelelser
http://www.ht-1.dk/girafsprog/foelelser.htm#indre sansning
http://www.ht-1.dk/girafsprog/foelelser.htm#oeve foelelser
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ØVELSER I INDRE SANSNING 
  
Introduktion: Samtaler om indre sansning 
(Hjerte, mave, tarme, blære, lunger, hals, hoved, mund osv., hjerne, skelet, blod, nyrer 

mv. - fysiske behov - kroppens reaktioner i forbindelse med en eller anden stærk følelse 

(klaprende tænder, svedige hænder, hår der rejser sig, ondt i maven, rystende ben osv.) 
  
Indre sansning er knyttet til følelser eller behov: 
Rette opmærksomheden på sammenhængen mellem indre sansning og følelser/behov via 

elevernes spontane udsagn (hvad tror du, sansningen vil fortælle dig..?) 
  
Følelser eller et behov forankres i kroppen: 
Rette opmærksomheden på sammenhængen mellem følelser/behov og indre sansning via 

elevernes spontane udsagn (hvordan sanser du det?) 
  
Sanse eget centrum: 
Med lukkede øjne mærkes efter, hvor ens midte findes (hvor bor jeg?) 
  
Sanse hænderne og beskrive sansningen: 
Med lukkede øjne sanses hænderne, som skal hænge tungt ned, hvorefter sansningen be-

skrives. Hænderne klaskes sammen på forskellige måde (blødt, hårdt), og sansningen be-

skrives. 
  
Sanse fødderne og beskrive sansningen: 
Skifte rundt på vægtfordeling på fødderne (stå på hælene, på tæerne, på ydersiden, på 

indersiden, krumme tæer, sprede tæer), og beskrive sansningen. Trampe (blødt, hårdt), og 

beskrive sansningen. 
  
Sanse kroppen: 
To og to, fat om hinandens håndled. Den ene sætter sig på hug, den anden står op. Skiftes 

til at gå op og ned i en gyngende bevægelse. Beskrive sansningen og oplevelsen (følelsen). 
  
Sanse rygraden: 
To og to. Skiftes til. Den ene lægger sin hånd på en del af den andens rygrad, og vedkom-

mende prøver at bevæge den del af rygraden, som hånden hviler på (vride og vende sig). 

Beskrive sansningen. 
  
Sanse og opleve: 
To og to holde hinanden i hænderne og hoppe på ét ben. Beskrive sansningen og forskellen 

på benene. 
  
Strækøvelse: 
Stræk helt ud, buk fremover og hæng med næsten strakte knæ. Beskriv sansning og ople-

velse.  
  

ØVELSER I AT BLIVE OPMÆRKSOM PÅ OG AT TALE UD FRA SINE FØLELSER 

  
Beskrive ansigt og krop, gætte følelsen: 
Fotos af mennesker med forskellige udtryk i ansigtet og evt. krop. 
  
Samtale om følelser og krop: 
Ud fra sproglige vendinger (en klump i halsen, gåsehud, få kolde fødder osv.) 
  
Sammenhængen mellem følelse og krop: 
Samtale og illustration af følelsernes placering på kropssted (stor tegning med placering af 

indre organer), små skilte med følelsens navn sættes på (f.eks. nervøsitet i maven, på 

hænderne, i stemmen) - eller personligt A4-format. 
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 Kombinere og sætte ord på følelser og indre kropssted: 
Tegning af kroppen, hvor bor glad, ked af det, vred osv. Farve følelserne. 
  
Kombinere og sætte ord på følelser og kropsudtryk: 
Sætte eller stille sig og vise vrede, nysgerrighed, ked af det, forskrækket, glad osv. Beskri-

ve det sete og gætte på følelsen. 
  
Vise følelser med kroppen: 
Instruere en anden i at vise en følelse, de øvrige beskriver det sete og gætter på følelsen. 
  
Udtrykke følelser med kroppen, kropssprog: 
Vise en følelse med hænderne, fødderne, ansigtet, hele kroppen, stemmen, ordvalget. - 

Rollespil, hvor to kender den forudgående case, går mod hinanden, hilser med ét ord, pas-

serer forbi hinanden. De andre beskriver det sete og hørte, gætter på følelsen (sure, glade, 

kede af det osv.) 
  
Forskellen mellem åben og lukket krop: 
Samtale om hvilke følelser der passer til den åbne og lukkede kropsstilling. 
  
Sammenhængen mellem kropsholdning og følelse: 
Sidde med åben krop og sige "Jeg er vred", sidde med lukket krop og sige "Jeg er glad", 

erfare at det er svært at sige ét og vise noget andet. 
  
Egne følelser: 
"Pakkeleg" med slik. Samtale om de følelser, der opstod. Nok en god ide med trøstepræmi-

er! 
  
Egne følelser og tilknyttede kropssted: 
Sidde med lukkede øjne og forestille sig en bestemt følelsespræget situation (f.eks. glemt 

madpakken og sultne), hvorefter en anden hvisker en bemærkning (du må ikke fået noget 

af min). Samtale om følelser og reaktioner samt ønsket bemærkning, samtale om empati. 
  
Navne for følelser: 
Brainstorm og kategorisering. 
  
Sanse følelser: 
På hvilke måder kan man sanse følelser? 
  
Tegne en følelse: 
Illustrere en bestemt følelse 
  
Tegne egne følelser og finde tilknyttede kropssted: 
Tegne en situation, fortælle historien, samtale om sansninger i kroppen, placere svarene på 

kropsskabelon. 
  
Sanse egen bagside: 
Klappe hinanden på bagsiden, beskrive oplevelsen. 
  
Samtale om følelser ud fra cases: 
Formulere sig ud fra de to første trin i IVK-modellen (1. Fakta og 2. Følelse), evt. gætte på 

behov. 
  
Samtale om følelser ud fra metaforer: 
F.eks. sommerfugle i maven, krumme tæer, tabe hovedet. 
  
Samtale om oplæste tekster om følelser: 
Bruge IVK-modellen   ► Se også elevmaterialer  

 Kilde: Janne Hejgaard, Goddag giraf, Ikke-voldelig kommunikation, girafsprog, begynderundervisning. 

http://www.ht-1.dk/girafsprog/elevmaterialer.htm
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Behov 

► EKSEMPLER PÅ BEHOV     
► ØVELSER I AT UDTRYKKE BEHOV 

Eksempler på fysiske og følelsesmæssige behov, 
som ALLE mennesker har brug for: 

 
Accept..., aktivitet..., anerkendelse..., berøring..., dialog..., dybde..., empati..., 

 
feed-back..., fordybelse..., forståelse..., fortrolighed..., forsikring.., fællesskab...,  

 
hjælp..., interesse..., inspiration..., intimitet..., klarhed..., kreativitet...,  

 

kærlighed..., ligeværdighed..., loyalitet..., luft..., mad..., nærhed..., omsorg...., 
 

opmærksomhed..., oprigtighed..., orden..., påskønnelse..., respekt..., ro...,  
 

samarbejde...., sammenhæng...., samvær...., sikkerhed...., sjov...., stabilitet....,  
 

støtte...., tid...., tillid...., tolerance...., troværdighed...., tryghed...., udfordring.., 
 

udvikling...., vand...., varme...., vished...., ægthed...., ærlighed..... mv. 
 
(Fra Kompendium 2000, Center for Konfliktløsning, Lene Holmsgaard & Berit Mikkelsen) 

 

Behovsopfyldelse: 
• mærke sit behov 

• udtrykke sit behov 

• selv handle på sit behov 

• bede en anden om at give det, man gerne vil have 

• være i stand til at tage imod det, der bliver givet 

• være i stand til at håndtere et 'nej' 

Lige meget hvad ... 

John W. Burton skriver i sin bog Conflict: Resolution and Provention (1990), at en særlig pointe 

er, at de basale behov er så fundamentale, at "mennesket vil forfølge dem uanset omstændighe-

der og konsekvenser" 

 Helst ønsker man at være elsket 

 i mangel derpå beundret 

 i mangel derpå frygtet 

 i det mindste at være afskyet og foragtet 

  

  Sjælen gyser tilbage for det tomme rum 

  og ønsker kontakt for enhver pris 

  (Fra romanen Dr. Glas af Hjalmar Söderberg)   

http://www.ht-1.dk/girafsprog/behov.htm#behov
http://www.ht-1.dk/girafsprog/behov.htm#oevelser i behov
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ØVELSER I AT BLIVE OPMÆRKSOM PÅ OG TALE UD FRA SINE BEHOV 
  

 

Samtale om behov: 
Med udgangspunkt i f.eks. fysisk udmattende øvelser tales om fysiske behov, før sociale og fø-

lelsesmæssige behov. Også en samtale om sammenhængen mellem følelser og behov, at blive 

mødt eller ikke-mødt på sit behov. 
  

Fokus på behov: 
Aktuelle situationer tages op, når de spontant opstår. Samtale om de behov, som er i hverda-

gen, bliver mødt, ikke-mødt. 
  

Se alverdens behov: 
Brainstorm, kategorisere i fysiske, sociale og følelsesmæssige behov. 
  

Finde behov: 
Derhjemme, spørge nogen mennesker, gætte. - Samtale om hvordan behov bliver udtrykt. - 

Sammenhænge imellem følelser og behov (Lisa og Tones sko, 1.-2.kl.) 
  

Blive bevidst om egne behov: 

Lege detektiv: F.eks.: "Du har lige sagt, at du er ked af det og vil skifte skole. Jeg sidder og 

tænker på, hvad du gerne vil have. Ved du det?" Samtale, hvor læreren hjælper med at gætte 

på følelser og behov, evt. fulgt af en anmodning. 
Indføre begrebet "giraf-detektiver" i klassen = kigge efter behov bag følelsesudbrud, gætte på 

behovet, om det blev mødt/ikke-mødt. 
  

Finde behov bag følelser: 

Igennem tekster som børnene læser, og som omhandler følelser, undersøges de underliggende 

behov, og om de bliver mødt eller ikke. 
  

Finde og tale om egne behov: 

F.eks. føre dagbog eller logbog ("Kan du mærke, hvad du har allermest brug for lige nu?"), 

"behovs-pauser" på 10 min. hvor eleverne finder ud af, hvad de vil i pausen, kategorisere be-

hov, samtale om det er let eller svært at få det behov opfyldt. 
  

Kroppens behov: 
I 10 min.'s pauser vende opmærksomheden mod kroppens behov (tisse, drikke, strække sig, 

frisk luft, massage osv.) 
  

Behov for opmærksomhed og tid: 

Skiftes til hver dag i 5 min. at bruge tiden til f.eks. at fortælle frit, vise noget, spørge om, få 

læst højt. 
  

Omsætte behov til handling: 

Fokus på sammenhængen imellem et behov og at få det opfyldt (selv handle, anmode andre). 

F.eks.: "Hov, her var der vist et behov, hvordan kan du handle for at komme det i møde?" 
  
Kilde: Janne Hejgaard, Goddag giraf, Ikke-voldelig kommunikation, girafsprog, begynderundervisning. 

-- 
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Anmodninger 

► ANMODNINGER     
► ØVELSER I AT FREMSÆTTE ANMODNINGER 

Anmodninger 

Vi er selv ansvarlige for at søge vore behov opfyldt, og nogle behov involverer andre mennesker. 

Når vi udtrykker en anmodning, tager vi selv ansvaret for at få vore behov opfyldt, dog har vi ik-

ke krav på, at andre imødekommer dem. Det vi får af andre, er en gave, de frivilligt vælger at gi-

ve os. 
  
Ofte har vi flere eller modsatrettede behov (på én gang). Vi kan ikke handle, så vi imødekommer 

disse behov samtidigt, og vi må vælge, hvad der er vigtigst for os, ellers gør vi noget halvhjertet, 

f.eks. vælger vi at ofre os af hensyn til en andens velbefindende, hvorved vi fralægger os eget 

ansvar, og lader et andet menneske, en forestilling eller en norm bestemme. 
  
Girafmåden er at prioritere helhjertet, hvilket godt kan betyde, at vi vælger at udskyde ét behov 

for en tid, til fordel for et andet. At vi vælger at komme det stærkeste behov i møde først, set i 

relation til øjeblikkelige/langvarige konsekvenser af vore valg. 
  
En anmodning skal være konkret og specifik, udtrykke hvad vi gerne vil have, og ikke hvad vi ik-

ke vil have. 

 

GIRAFSPROGSFORMULERINGEN ER: 
 

At udtrykke sig selv: 

Jeg så/hørte/mærkede at... 

Jeg blev/føler at .... 

fordi jeg har brug for ... 

Vil du (være villig til) ...? 

At lytte til den anden: 

Jeg så/hørte/mærkede at... 

Er det fordi du er/føler .... ? 

fordi du har brug for ... ? 

Vil du gerne have, at jeg  ... ? 

  
Ja/nej. 
Karakteristisk for en anmodning er, at vi frit kan svare ja/ nej til den. Ligeledes få både ja/ nej. 

Hvilket giver et ærligt og helhjertet samspil, at give det, vi er villige til at give, og få det en an-

den er villig til at give. Måske vil vi opleve skuffelse og bedrøvelse over et nej, til gengæld har vi 

muligheden for at anmode en anden om at få dækket vore behov. 
  
At håndtere et nej uden at opleve sig afvist er vanskeligt, hvad enten man er barn eller vok-

sen. Her er det vigtigt at gøre sig klart, at svaret nej altid er et ja til noget andet, vi siger ja til at 

møde vores eget behov. Ved at fokusere på "ja", når vi får et nej, vælger vi at vende opmærk-

somheden og nysgerrigheden mod den andens behov. Vi vælger hermed at sige ja til ærlighed og 

tillid, til åbenhed og bevægelighed, til konstruktive løsninger. 

http://www.ht-1.dk/girafsprog/anmodninger.htm#anmodninger
http://www.ht-1.dk/girafsprog/anmodninger.htm#oevelser i anmodninger
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ØVELSER I AT FREMSÆTTE ANMODNINGER PÅ GIRAFSPROG 
  

At formulere en anmodning: 
Først øve sig i at formulere den anmodning, som man tror, vil give størst mulighed for at få et be-

hov opfyldt (tilfældige behov). Snakke om de følelser, som opstår i forbindelse med at få et ja eller 

nej. - Dernæst øve sig i at formulere en anmodning ud fra egne behov, og igen snakke om de følel-

ser, som opstår i forbindelse med at få et ja eller nej. 
  

At omsætte behov til anmodninger: 
Fokus på dagligdagssituationer og gøre opmærksom på, at: "Hov! Her har du vist et behov, som du 

gerne vil have en anden til at møde. Hvordan vil du formulere din anmodning?" 
  

At se behov bag anmodninger: 
Fokus på de behov, der ligger bag ens anmodninger. F.eks. "Du spurgte lige Line, om hun vil låne 

dig en blyant. Hvilke behov får du mon mødt, hvis hun siger ja til din anmodning?" 
  

Forskellen på ordrer og anmodninger: 

Man kan svare både ja og nej til en anmodning, mens man kun kan svare ja til en ordre (hvis man 

altså ikke vil have ballade, eller straffes). Små replikskifter kan læses højt, hvorefter der vurderes. 
  

At omsætte behov til handling/anmodning: 

Leg 1: "Kinamanden fik lyst til ... (behov, f.eks.:) ... at hvile sig. Og så ... (handling, f.eks.:) ... gik 

han i seng." - "Kinamanden fik lyst til ... (behov, f.eks.:) ... at lege med en. Og så ... (anmodning, 

f.eks.:) ... sagde han til sin ven: Vil du lege med mig?" 
Leg 2: Dialog imellem to elever, hvor en tredje fortæller, om det opfattes som giraf- eller ul-

vesprog, om det er et specifikt og positivt udtrykt behov. 
  

Holdning til små elever: Anmodning eller ordre 

To hold, på række, overfor og med front mod hinanden. En fra hvert hold (A og B) er den. A be-

gynder med at bede om noget. F.eks.: Jeg er sulten. Jeg vil gerne have noget at spise. Vil du give 

mig noget mad? 
B-holdet svarer i kor: Nej, det vil jeg ikke! (Det svarer de altid.) 
A vælger nu, om han anmodede om noget, eller om han gav ordre om noget, og svarer derefter. 

F.eks.: Det er jeg ked af, for jeg er nemlig sulten. (Anmodning) Eller: Øv, hvor er I dumme, for I 

har så meget mad! (Ordre.) 
B-holdet viser, at de genkender anmodningen eller ordren ved at råbe enten: Kom giraf! Kom gi-

raf! Kom og få mad! Eller: Ulvesnak! Gå din vej! Du giver ordrer! 
Hvis de har hørt A’s udsagn rigtigt, som anmodning eller ordre, vinder de A over til deres hold. 

Hvis de har gættet forkert, skal en af deres egne gå over til A’s hold. 
Legen slutter, når alle er på det samme hold – eller efter et bestemt tidsrum. 
  

At opleve forskellen på en anmodning og en ordre: 
Det er anmoderens efterfølgende reaktion og svar på et nej, som viser, om der var tale om en an-

modning eller en (skjult) ordre. F.eks.: 
Må jeg låne din blyant? - Nej - Nå, så spørger jeg en anden (anmodning, forfølgelse af eget behov) 
Må jeg låne din blyant? - Nej - Det kan du ikke være bekendt..! (ordre og fordømmelse). 
Samtale om hvordan det føles at få giraf- eller ulvereaktion på et nej. 
  
Kilde: Janne Hejgaard, Goddag giraf, Ikke-voldelig kommunikation, girafsprog, begynderundervisning. 

-- 
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At tale girafsprog 

  
Det forudsætter praktisk træning og bevidst 

indsats at lære at tale girafsprog. 
  
Det tager tid at lære for både voksne og børn. 
  
Derfor er det vigtigt at fokusere på indsats, 

processen og hjørner af helheden, hvor giraf-

sproget lykkes for os. 

  
Kontante retningslinjer 
I arbejdet med at tilegne os girafsproget kan vi følge disse kontante retningslinjer: 

 Ret opmærksomheden mod og fokusér på de tilstedeværendes følelser og behov. 

 Bliv på egen banehalvdel: "Jeg er..(følelse), fordi jeg..(behov)." 

 Lad andres følelser og behov blive hos dem selv: "Er du..(følelse), fordi du..(behov)? 

 Lad gæt på andres følelser og behov være baseret på konkrete sansninger. 

 Skeln mellem anmodninger og ordrer. 
 

IVK-modellen i daglig tale: 

1. "Hvad er det, jeg sanser lige nu? Jeg ser ... og jeg hører ..." 

2. "Det er anledning til, at jeg lige nu mærker ... (følelse)" 

3. "Som jeg tror, fortæller mig, at jeg lige nu har behov for ..., og at dette behov bliver/ ikke bli-

ver mødt." 

4. "Jeg vælger derfor at spørge dig, om ..." 
-- 

 

At lytte med giraf-ører 

  
Der er langt flere mennesker som taler ulvesprog, hvilket vanskeliggør kommunikationen, også 

for den som taler girafsprog. 
  
At kunne oversætte ulvesprog til girafsprog er vigtigt 
Marshall Rosenberg siger, at ulvesprog er et tragisk udtryk for, at man ikke ved, hvad man skal 

gøre, for at få sine behov opfyldt. Når man taler med en person, som tænker, siger, handler ul-

vesprog er det vigtigt at skifte fokus og være opmærksomme på, at det er nødvendigt at 'over-

sætte' ulvesproget til girafsprog, at forsøge at nå personen ved at lytte med girafører, og forsøge 

at gætte sig til, hvilke behov/følelser der gemmer sig bag ulvesproget. 
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Indfaldsvinklen kan være nysgerrighed og undren 
At kunne abstrahere fra egne følelser og behov og lytte med girafører, er svært for både børn og 

mange voksne. Det kræver en vis alder og modenhed samt træning at kunne reagere konstruk-

tivt på ulvesprog og opfatte og reagere med girafører. Vi skal evne at vende tingene i luften, så 

følelserne filtreres, før de rammer og giver anledning til at svare igen på ulvesprog. Indfaldsvink-

len kan være nysgerrighed og undren. 
-- 

 

Girafsprog og konfliktløsning 

  
En konflikt er en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og 

mellem mennesker. Spændinger opstår, når den ene eller begge 

parter oplever ubehag eller føler sig angrebet. 

 
Det kriminalpræventive Råd skriver: 

  
Skolen som arena for forskelligartede konflikter 

Skolen er dagligt arena for mødet mellem flere forskellige interesser, holdninger og ideer og bli-

ver derfor også uundgåeligt arena for forskelligartede konflikter. 
  

Konflikter er en naturlig del af livet 
Konflikter er i sig selv hverken 'gode' eller 'dårlige'; de er en naturlig del af menneskelivet. Afgø-

rende er derimod, hvordan de håndteres. Desværre udvikler konflikterne sig ofte i en destruktiv 

retning; i stedet for at udvikle og styrke fællesskabet kan de være med til at indsnævre livsmu-

lighederne for den enkelte og gruppen. 
  

Mistrivsel i skolen 

De senere års forskning har påvist, at helt op til 20% af en skoleårgang ikke har det godt i sko-

len. Gruppen mistrives på grund af mobning og udelukkelse fra det sociale fællesskab. Samtidig 

viser erfaringen, at selvsamme gruppe af børn og unge har stor risiko for at udvikle sig i en nega-

tiv retning, og at konsekvensen i sidste ende kan blive kriminalitet, misbrug, aggressiv adfærd, 

isolation osv. " 
  

Forstå konflikter som udtryk for uopfyldte eller krænkede behov 
Forståelsen af menneskelige behov udgør nøglen til at åbne konflikter og til at leve med dem. 

Ved at forstå konflikter som udtryk for uopfyldte eller krænkede behov hos én eller flere parter 

skabes grundlaget for at søge konflikterne løst. 
  

Håndtering af uenigheder og konflikter 
  

Optrapning og hårdknuder på ulvemanér 
På ulvemanér er resultatet en optrapning eller hårdknude. Kommunikationen kan flytte sig fra 

sagplan til personplan, hvor det så kommer til at handle om at få ret, om magt eller at der er no-

get i vejen med de andre. 
  

Gensidig inspiration i girafuniverset 

I girafuniverset opfattes uenighed som en rigdom: Frugtbart med flere meninger om samme sag, 

forskelligheder kan bruges til gensidig inspiration, der kan handles ud fra, således at uenigheder 

ikke udvikler sig til konflikter. 
  

Girafsprog og konfliktløsning 
Girafsprog kan både bruges til at forebygge konflikter og til at løse konflikter. En forudsætning er 

deltagelse af en udenforstående, som har mæglerrollen og lytter efter/spørger til, sætter fokus 

på de impliceredes følelser og behov. 
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Konfliktmæglerens opgaver: 

 Henter følelser og behov frem bag vurderingerne. 
 Henter positive og almene behov frem bag negativt og specifikt formulerede behovsudsagn. 
 Henter de positive og almene behov frem bag de formuleringer, der er en blanding af behov 

og anmodning. 
 Adskiller følelser fra oplevelser og synliggøre det bagvedliggende behov. 

 

Åbenhed om ikke-mødte behov 
Så længe vi er helt fulde af følelser, der fortæller om vores egne ikke-mødte behov, er vi ikke i 

stand til at forholde os til noget som helst andet – og slet ikke til andres behov. Først når vi ople-

ver os hørt og måske mødt, er vi i stand til at være åben for, hvad andre måske har brug for lige 

nu. 
  

Synlighed giver mulighed for at blive mødt på vore behov 

Når vores følelser og behov får opmærksomhed, bliver vi samtidigt bevidste om dem. Denne syn-

lighed giver mulighed for at blive mødt på vore behov, giver tillid til, at vore behov er betyd-

ningsfulde, vi kommer til at opleve os selv synlige, værdifulde og i kontakt med andre. 
  

Fokus flyttes fra personen til sagen 
Det kræver en vis udvikling og abstraktionsevne samt træning at kunne lytte med girafører og 

spørge ind til, når man selv er følelsesmæssigt involveret. Nysgerrighed og undren samt gætten 

på den andens følelser og behov kan være en god indfaldsvinkel, hvor fokus flyttes fra personen 

til sagen. 

-- 

 

Girafsprog - for eller imod 

  

Berit Mikkelsen mener  (www.beritmikkelsen.dk) 
  
Formålet med ikkevoldelig kommunikation 
Ikkevoldelig kommunikation er et redskab, hvis formål er at skabe og vedligeholde en ligeværdig 

og respektfuld kontakt, som gør det lettere at have et samspil, hvor alles behov tilgodeses.  
  
Ærlighed og empati er fundamentet 
Modellens to grundpiller - ærlighed og empati – trænes ud fra et fokus på følelser og behov. Ær-

lighed og empati er det fundament, vi står på, når vi vil tale og lytte fra hjertet. 
  
Træning af et dagligdags girafsprog 
Træningen fokuserer bl.a. på at få et dagligdagssprog med sig i bagagen, som afspejler og tyde-

ligt demonstrerer de to kvaliteter 
 at blive på egen banehalvdel 
 at kunne give den anden sin taletid 

uden at blive filtret ind i hinandens psykiske liv på ukonstruktive måder. 
  

 Bodil Weirsøe mener 
(Bodil Weirsøe. Girafsprog. Empatisk kommunikation i pædagogens arbejde.) 
  
Lovord om girafsprog 
Der er sagt mange lovord om girafsprog, og om dets grundlægger Rosenberg, men ingen har vel 

nogensinde skabt noget nyt uden også at møde kritik. 

http://www.beritmikkelsen.dk/
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En meget tidskrævende måde at kommunikere på 
Alle kan nok umiddelbart tilslutte sig, at kommunikation mellem mennesker bør foregå fredeligt, 

lyttende og uden fordømmelse, hvis et fælles grundlag for videre samarbejde er målet. Samtidig 

mener vi at kunne konstatere, at en del af dynamikken i sproget nemt kan drukne i lange empa-

tiske jeremiader, samt at mange eksempelvis børn vil miste tålmodigheden og føle sig snakket 

ihjel. Ydermere synes vi, at det er en meget tidskrævende måde at kommunikere på, samt at 

den nok er mere velegnet i mæglersituationer end i almindelig samtale. En åben, lyttende, ikke-

fordømmende kommunikation må kunne finde sted på en mindre omstændelig måde. 
  
Girafsproget som kommunikationsmetode overlever let kritikken 
Fra mere  professionel side udtrykker Bodil Weirsøe cand. Phil, er pæd. og forsker i empatisk 

kommunikation ved Ålborg Universitet, sin overordnede begejstring for girafsprog, men samtidig 

forholder hun sig kritisk til en del af Rosenbergs teorier bag metoden. Hun er dog ikke i tvivl om, 

at girafsproget som kommunikationsmetode let overlever kritikken og i sammenligning med an-

dre kommunikationsmetoder har store kvaliteter. 
  
Tankeprocessen vigtig bag erkendelsen og opfattelsen af behov 
Weirsøe mener bl.a., at det ikke er nok blot at erkende, at der er et naturligt behov bag enhver 

følelse og ytring, men at man bør fortolke sine følelser, acceptere dem og tage ansvar for dem og 

dermed få større overblik og mening. Endvidere mener hun, at det er urealistisk, at Rosenberg i 

modsætning til systemisk kommunikation negligerer tankeprocessen som værende vigtig bag er-

kendelsen og opfattelsen af behov, og endvidere påpeger hun det ironiske i, at det kræver så stor 

tankekraft at praktisere en metode, der helt ser bort fra tankernes vigtighed. 
  
En mere realistisk girafmodel 
Weirsøe taler også om vigtigheden af at overveje hvor stor en del af sit eget og den andens indre 

liv, det er hensigtsmæssigt at bringe frem i kommunikationen, et aspekt Rosenberg slet ikke kan 

med. Det åbner op for en mere realistisk girafmodel synes vi, idet det giver mulighed for at have 

en empatisk indstilling til det andet menneske og samtidig praktisere girafsproget, som man fin-

der det praktisk og hensigtsmæssigt i situationen. 
  
At give empatisk opmærksomhed 
Denne indfaldsvinkel gør det meget mere realistisk at kommunikere på denne måde med børn, 

da det rent praktiske i arbejdet som pædagog kan tilgodeses. F.eks. bliver det muligt og accepta-

belt altid at afveje forskellige mål i en given situation f.eks. vigtigheden ved at give et enkelt 

barn stor empatisk opmærksomhed sammenholdt med, at der er 23 andre børn, der har brug for 

opsyn. Girafsprog er en uovertruffen inspiration til en så empatisk kontakt med andre som muligt 

og Bodil Weirsøe konkluderer, at til netop dette formål er der ingen andre metoder, der er mere 

velegnet, hvilket vi set med vore endnu ukyndige øjne han tilslutte os – især med hendes forslag 

til en mere åben fortolkning. 
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