
Den anerkendende tilgang – værdsættende samtale                             sammenfatning / Hanne Hermansen 2007 1 

Fra http://www.vaerdsaettende-samtale.dk 

 

Den værdsættende samtale 
 

Det danske begreb for Appreciative Inquiry 

 

Ordet værdsættende kommer fra ideen om at noget stiger i værdi, når det 

værdsættes. Værdsættende knytter an til ord som anerkendelse, bekræftelse 

og påskønnelse  

Ordet samtale knytter an til dialog, undersøgelse, deltagelse og samskabelse. 

Med det engelske ord inquiry menes en søge-at-forstå-proces ved at stille 

spørgsmål.  

 

Filosofi og teori 

 

Værdsættende samtale kan beskrives som en strømning inden for den 

systemiske socialkonstruktionisme.  

Værdsættende samtale er en filosofi om den menneskelige erkendelse og en 

teori om, hvordan menneskelige fællesskaber fungerer. Og så er det en 

metode til at skabe udviklingsprocesser, f.eks. på arbejdspladser. En metode, 

der bl.a. er kendetegnet ved at være undersøgende. Man stiller spørgsmål om 

styrker, muligheder og håb.  

Værdsættende samtale udfordrer vores måde at forstå verden på og derfor 

også vores traditionelle ledelses- og organisationsformer.  

 

VS: Hvem, hvad, hvornår? 

 

Her følger en kort udviklingshistorie om Værdsættende samtale. Den bygger 

på to kilder. Den ene er Watkins og Mohr (2001) som taler fra et amerikansk 

perspektiv. Den anden er Dalsgaard, Meisner og Voetman (2002) der tilføjer 

de europæiske milepæle inden for systemisk ledelse og organisationsudvikling. 

Listen bliver løbende opdateret her på siden. 

 

1980  

The Cleveland Clinic Project sættes i gang. Som ung Ph. D.-studerende på 

Case Western Reserve University gennemfører David Cooperrider en 
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konventionel organisationsanalyse for Cleveland Clinic og spørger ’Hvad er der 

galt med samarbejdet i organisationen?’ Under hans indsamling af data fra 

medarbejderne på klinikken bliver han forbavset over niveauet af positivt 

samarbejde, fornyelse og ligeværdig ledelse i organisationen. Suresh 

Srivastva, Cooperriders vejleder, bemærkede hans begejstring (excitement) og 

forslog at lade begejstringen (excitement) være fokus for hans forskning. 

Påvirket af tidligere arbejder af Schweitzer om ’the reverence for life’ fik 

Cooperrider tilladelse fra klinikkens chairman, Dr. William Kiser til at fokusere 

fuldt helt på en analyse af faktorerne der bidrog til den mest effektive 

funktionsmåde for klinikken. Cleveland Clinic blev dermed basis for en 

organisationsanalyse med Appreciative inquiry. Termen "Appreciative inquiry" 

blev første gang brugt i en fodnote i den analystiske rapport udarbejdet af 

Cooperrider og Srivastva til bestyrelsen på Cleveland Clinic.  

 

1982  

Ken Gergen publiserer Toward Transformation of Social Knowledge, som er et 

betydeligt bidrag til Cooperriders's tænkning. Det fremviser en kraftfuld kritik 

af konventionel videnskabelig meta-teori og anviser en hel ny måde at tænke 

på.  

 

1986 

Cooperrider færdiggører sin PhD afhandling "Appreciative Inquiry: Toward a 

Methodology for Understanding and Enhancing Organisational Innovation". 

 

1987  

Cooperrider og Srivastva publiserer "Appreciative inquiry in Organisational 

Life". Dette er første gang begrebet Appreciative inquiry forekommer i en 

professionel publikation. For mange mennesker bliver denne artikel set som 

det klassiske vidnesbyrd på Appreciative inquiry. Artiklen er bemærkelses 

værdig fordi den både offentliggør begrebet Appreciative inquiry og fordi den 

repræsenterer begyndelsen på transition fra at tænke Appreciative inquiry som 

en teoriopbyggende process til at se det som for fuld udblæsning potentielt 

interventionsredskab. 

 

1990 

Suresh Srivastva and David Cooperrider offentliggør Appreciative Management 

and Leadership: The Power of Positive Thought and Action in Organisations. 

Denne bog indeholder Cooperrider's meget citerede artikel med titlen "Positive 

Image; Positive Actions". 

 

1992 

Imagine Chicago, som er et meget stort lokalsamfundsudviklings project er 

stærkt baseret på principperne og praktis i Appreciative inquiry. Bliss Brown, 

som har skabt og sat projektet I værk , introducerer ideen om at få børn til at 
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lave over en million Appreciative inquiry interviews med voksne og ældre i hele 

byen. Dette projekt har mere end noget andet udbredt Appreciative inquiry 

klonet ’Imagine’ fra Vest Australien til Syd Carolina. 

 

1996 

United Religions Initiativet. Under ledelse af Biskop William Swing, er der 

startet en bevægelse for at forene alverdens religioner til at støtte den 

vredensomspændende fredsproces. Appreciative inquiry er valgt som process i 

arbejdet.  

1996 Kensington Consultation Centre (KCC) inviterer Diana Whitney til at 

præsentere ideerne på deres sommerskole for ledelse i Oxford. KCC udvikler 

metoder og teorier og kalder denne praksis for Appreciative Systemic Practice. 

Især Peter Lang videreudvikler praksis og teorierne og arbejder med 

supervisionsgrupper og undervisning i Sverige, Finland, England, Portugal, 

Colombia og Danmark.  

 

1997 

KCC, London inviterer Bliss Browne og Barbara Radner fra Imagine Chicago til 

London hvor de afholder en to-dages workshop.  

 

1998 

Uddannelsesafdelingen i Århus Amt afholder i marts en dansk konference: 

”Grasping the mystery of organising” med Peter Lang og Diana Whitney som 

hovedkræfter. Konferencen kobler Appreciative inquiry med Open Space 

Technology.  

1998 DISPUKs juniseminar inviterer en række amerikanske teoretikere og 

praktikere til Danmark og mange mennesker for lejlighed til at stifte 

bekendtskab med appreciative inquiry. 

 

1999 

Academy of Management symposium. Ed Schein and Richard Beckhard 

inviterer David Cooperrider til sammen med dem at holde en session kaldet: 

’Fortid, Nutid og fremtiden for organisationsudvikling’. 

 

2000 

Det europæiske netværk bliver dannet. Diana Whitney og David Cooperrider 

arbejder med mere end halvfjerds konsulenter fra hele Europa. Der bliver 

dannet Appreciative Network Consultation. 

 

2001 

De første bøger om værdsættende samtale udkommer på dansk (Mads Ole Dall 

og Solveig Hansen (red.): Slip anerkendelsen løs – Appreciative Inquiry i 

organisationsudvikling, Frydenlund 2001. Og Carsten Hornstrup & Jesper 

Loehr-Petersen: Appreciative Inquiry – en konstruktiv metode til positive 
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forandringer. DJØF forlag, 2001). 

 

2001 

Den første internationale konference om Appreciative Inquiry afholdes i 

Baltimore, USA 

 

2001 

Den globale konsulentvirksomhed Appreciative Inquiry Consulting etableres. 

De to danske konsulentvirksomheder Harbohus og Resonans er blandt de 

første der træder ind som partnere. 

 

2001 

Det første offentlige udviklingsprojekt om Appreciative Inquiry sendes i udbud 

af Branchearbejdsmiljørådet for social og sundhedsområdet (BAR Sosu). 

Udbudet vindes af Harbohus. 

 

2002 

Det første større to-binds værk om Appreciative Inquiry: Forvandling og 

Værdsat af Charlotte Dalsgaard, Tine Meisner og Kaj Voetmann (red.), Dansk 

Psykologisk Forlag. Værket introducerer det danske begreb Værdsættende 

samtale.  

 

2004 

Den 2. internationale konference om Appreciative Inquiry afholdes i Miami 19.-

22. september.  

On-line konference finder sted parallelt.  

 

Metode  

 

Værdsættende samtale kan tænkes ind i metoder til forandring af 

menneskelige fællesskaber. En af de ting som kendetegner processer der 

hviler på et værdsættende teoretisk grundlag er:  

- forbindelseslinier mellem fortid, nutid og fremtid 

I organisationsudvikling lægges der traditionelt meget vægt på især to ting: 

1) Det nye: Alt det nye vi skal til at gøre, som vi ikke tidligere har gjort. 

2) Hvordan vi skal komme fra A (det gamle) til B (det nye)?  

I Værdsættende samtale lægges der mere vægt på:  
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Kontinuitet og sammenhæng. På at skabe forbindelser mellem det gamle og 

det nye. På at finde frem til det som repræsenterer organisationens vitalitet og 

livskraft, dens bedste kvaliteter.  

En af de mest benyttede fremgangsmåder inden for Værdsættende samtale er 

den såkaldte 4D model (Discovery, Dream, Design, Destiny). For uddybning se 

fx Apprreciative Inquiry Handbook, Cooperrider, Whitney, Stavros, 2003).  

Den danske model kaldes for 5F modellen. F’erne står for: Forberedelse og 

fokus, forskning, forestilling, formning, fornyelse. For uddybning se hæftet 

’Spørg igen’ på www.etsundtarbejdsliv.dk  

Der er en lang række andre metoder som er almindelige blandt VS-praktikere. 

Mange er beskrevet udførligt i VS-litteraturen. Se også www.aipractitioner.com  

 

Spørgsmål 

Værdsættende spørgsmål undersøger god praksis, styrker, muligheder og håb. 

Her et eksempel på et værdsættende spørgsmål:  

NETVÆRKSSAMARBEJDE 

Vi lever i en tid hvor samarbejde ikke har nogen fysiske grænser. Det kan i 

teorien lade sig gøre at arbejde sammen med alle mulige mennesker takket 

være netværket, altså det digitale. 

Samarbejde er betinget af kommunikation og engagement. Det gør mennesker 

med forskellige interesser i stand til at skabe noget sammen. Og det gør 

mennesker og grupper i stand til at fastholde deres individuelle identiteter 

samtidigt med at de tilslutter sig et fælles mål.  

1. Hvornår har du oplevet en følelse af overraskelse eller henrykkelse fordi 

samarbejdet i virksomheden overgik dine forventninger? Fortæl en 

historie om det. Hvem deltog? Hvad værdsatte du mest ved dig selv og 

andre? 

 

2. Hvornår har IT bidraget positivt til samarbejdet i din virksomhed? 

Hvordan føltes det? Hvilke fremtidshåb giver det dig? 

 

3. Forstil dig at din organisation er gennemsyret af alle mulige former for  

 
4. samarbejde - både indadtil og udadtil, både lokale, regionale, nationale 

og globale. Hvad sker der i din organisation? Hvad er anderledes og 

hvordan lægger du mærke til det? 

 

 

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
http://www.aipractitioner.com/
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Bøger, artikler og links 

 

Bøger 

Her finder du aktuelle bøger om værdsættende samtale på dansk samt links til 

oversigt over international litteratur. 

Anerkendende toner i arbejdsmiljø - Værdsættendende samtale som 

en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø 

af Charlotte Dalsgaard og Henrik Andersen. BAR Foka 2007  

 

Spørg igen. Værdsættende samtale 1 - er det noget for os? 

af Charlotte Dalsgaard, Lise Isager og Marianne Linnet. BAR Sosu 2004 (Kan 

downloades fra www.etsundtarbejdsliv.dk)  

Både-og. Værdsættende samtale 2 - hvordan udvikler vi vores 

arbejdsmiljø og kerneydelse?  

af Charlotte Dalsgaard, Lise Isager og Marianne Linnet. BAR Sosu 2004 (Kan 

downloades fra www.etsundtarbejdsliv.dk)  

Relationer i organisationer - en verden til forskel 

af Gitte Haslebo. Psykologisk forlag 2004  

Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer 

af Mads Hermansen, Ole Løw & Vibeke Petersen. Alinea 2004. 

Forvandling - værdsættende samtale i teori og praksis 

af Charlotte Dalsgaard, Tine Meisner og Kaj Voetmann (red.) Psykologisk forlag 

2002 

Værdsæt - værdsættende samtale i praksis 

af Charlotte Dalsgaard, Tine Meisner og Kaj Voetmann (red.) Psykologisk forlag 

2002 

Slip anerkendelsen løs - Appreciative Inquiry i organisationsudvikling 

af Mads Ole Dall og Solveig Hansen (red.) Frydenlund 2001  

Appreciative Inquiry - en konstruktiv metode til positive forandringer 

af Carsten Hornstrul og Jesper Loehr-Petersen. DJØF forlag 2001 

Virkelighed og relationer 

af Kenneth Gergen. Psykologisk forlag 1997 

 

 

http://www.vaerdsaettende-samtale.dk/boeger_art_links1.html
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
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Artikler (Nyere artikler på dansk og engelsk): 

 

Værdsættendende coaching 

Værdsættende coaching er en samskabende proces mellem klienten, coachen 

og det system, klienten befinder sig i. I værdsættende coaching bruges 

principperne fra værdsættende samtale.  

Af Barbara Sloan og Trudy Canine. AIPractitioner May 2007 

Apprecitive Inquity and Open Space Technology  

By Peggy Holman, Harrison Owen and Diana Whitney 

AIPractitioner Nov. 2004  

Arbejdsglæde - med Værdsættende samtale  

Værdsættende samtale som en vej til et bedre arbejdsmiljø, er temaet for 

denne introduktion til et stort, landsdækkende projekt som 

Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed kører.  

Af Charlotte Dalsgaard. Socialpsykiatri 3/Juni 2004  

When is Appreciative Inquiry Transformational? A Meta-Case Analysis 

Analyse af 20 cases hvor organisationer har skab udvikling gennem 

værdsættende samtale. 

Af Gervase R. Bushe, Simon Fraser University , Canada 2004  

Tanker fra et hyttefad…  

- en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation 

Intro-artikel for dem der ønsker at vide hvad værdsættende samtale er for 

noget 

.Af Henrik Kongsbak, Resonans 2003  

Værdsættende samtale  

Uddrag fra bogen: Forvandling – værdsættende samtale i teori og praksis 

Af Charlotte Dalsgaard, Tine Meisner & Kaj Voetmann. Dansk Psykologisk 

Forlag 2002  

Links (De vigtigste danske og udenlandske links): 

appreciativeinquiry.cwru.edu 

Amerikansk portal om værdsættende samtale  

www. aipractitioner.com 

Tidsskrift om værdsættende samtale (engelsk) 

 

www.etsundtarbejdsliv.dk 

Erfaringer og gode ideer fra Social og sundhedsområdet 

http://www.aipractitioner.com/Pagefiles/guestedintros/0705guestintro.pdf
http://www.vaerdsaettende-samtale.dk/images/pdf/0411guestintro.pdf
http://www.vaerdsaettende-samtale.dk/images/pdf/socialpsy3-2004.pdf
http://www.gervasebushe.ca/aimeta.htm
http://www.vaerdsaettende-samtale.dk/images/pdf/tankerfraethyttefad.pdf
http://www.vaerdsaettende-samtale.dk/images/pdf/tankerfraethyttefad.pdf
http://www.vaerdsaettende-samtale.dk/images/pdf/VS-forvandling.pdf
http://www.vaerdsaettende-samtale.dk/boeger_art_links3.htm
http://appreciativeinquiry.cwru.edu/
http://www.aipractitioner.com/
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
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Fra anerkendende_toner   www.arbejdsmiljoweb.dk : 
 

 

 

Vi kommer nemt til at:  

tale om det, vi ikke vil have  

tale om det, der ikke virker  

tale om det, vi vil undgå  

tale i et mangelsprog: ’vi kan ikke…’  

lære alene af vores fejl  

se uenighed som konflikt  

se forandring som noget, der kommer senere  

 

 

I Værdsættende samtale vælger vi at:  

tale om det, vi gerne vil have  

tale om det, der virker godt  

tale om den fremtid, vi ønsker os  

tale i et ressourcesprog: ’vi kan…’  

lære af vores ressourcer  

anerkende forskelle i holdninger og synspunkter  

se forandring som noget, der sker i selve samtalen.  

 
 

Samtaler forstærker relationer  

I en værdsættende samtale opbygges forbindelserne mellem mennesker, der 

skabes fælles forståelse, og hver enkelts bidrag anerkendes. Den anden bliver 

måske ved med at være forskellig fra en selv, også efter du har haft en 

værdsættende samtale med ham eller hende. Det er ikke sikkert, du bliver i 

stand til at forstå vedkommendes tankegang og handlinger; til gengæld bliver 

forskelligheden mellem jer anerkendt og anskueliggjort. Ofte giver de 

værdsættende samtaleformer anledning til, at man opnår langt større 

kendskab og respekt for den andens styrkesider og bidrag til fællesskabet. Det 

forstærker og fornyer den indbyrdes relation også mellem gamle bekendte.  

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
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Der bliver skabt nye relationer mellem personer i personalegruppen i kraft af 

Værdsættende samtale. Og de nye relationer giver anledning til nye 

forståelser, der igen giver anledning til nye ideer, initiativer og samarbejder.  

 

Sproget skaber  

Det er igennem sproget, vi træder i forbindelse med hinanden. Sproget 

bestemmer den måde, vi føler, tænker og indgår i sociale sammenhænge på, 

og det påvirker vores forestilling om, hvordan livet er, og hvad der kan lade 

sig gøre. Vores sprog er med til at forme det liv, vi lever.  

Sproget og samtalen har en stor betydning i værdsættende 

udviklingsprocesser. Ved at udvikle sproget og samtalerne kan et fællesskab 

opnå nyt potentiale. Der kan fx anvendes følgende måder: Spørgsmål, 

interviews, fælles refleksioner, skriftlig og mundtlig historiefortælling. 
Arbejdspladser, der arbejder med Værdsættende samtale, skaber et fælles, 

positivt og ressourceorienteret sprog. Et sprog der skaber muligheder for nye 

handlinger.  

 

 

Fokus på det, der virker  

Taler vi fx om et forløb i forbindelse med en opgave på arbejdet, undersøger vi 

ikke, hvad der gik galt, men spørger:  

 Hvad er et godt forløb?   

 Hvornår har vi haft et godt forløb? Eksempler.   

 Hvad skal der til, for at vi får endnu flere gode forløb?   

 Hvad skal jeg gøre mere og mindre af?   
 Hvad skal andre gøre mere og mindre af?  

Det lærer vi noget andet af end ved at analysere vores fejltagelser. Når vi 

søger efter fejl, finder vi fejl. Når vi søger efter løsninger, finder vi løsninger.  

   

Find ressourcer med den værdsættende samtale 

Den værdsættende metode er et mentalt opgør med problem- og 

mangeltænkningen, der fokuserer på problemer, fejl og mangler. 

Værdsættende tænkning fokuserer i stedet på ressourcer, værdier og drømme.  

 

Læs mere om tankerne bag værdsættende samtale og hvordan man arbejder 

med metoden i:  

 Hæftet ”Anerkendende toner i arbejdsmiljøet”  

 Værdsættende samtale på hjemmesiden "Et sundt arbejdsliv" 
 www.etsundtarbejdsliv.dk 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/anerkendelse/generelt_materiale_om_anerkendelse/anerkendendetoner.aspx
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/vs.aspx
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/

