
Et virtuelt foredrag med Mikael Kamber, 

journalist, forfatter, Certificate in Positive 

Psychology (CIPP)







DU SER DET,
DU SER EFTER!



EN POSITIV 
GRUNDSTEMNI
NG GØR OS…

bedre til at omgås andre

mindre syge

hurtigere raske

... vi lever endda længere

Kilder bl.a.: 

• Lyobomirsky, S, King, L. & Diener, E.: The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? 2005

• Helliwell J, et.al.: UN World Happiness Report 2013

gladere, naturligvis!

mere effektive

mere kreative

mere succesfulde



Skal vi så altid gå med JA-hat på?



NEGATIVITET GIVER TUNNELSYN

Hvornår er tunnelsyn hensigtsmæssigt? 





POSITIVITET GIVER ET BREDERE 
PERSPEKTIV

Hvornår er det hensigtsmæssigt? 



TUNNELSYNET OG DET BREDERE 
PERSPEKTIV

- Hver ting til sin tid!

Kiilde: 
• Barbara L. Fredrickson: The broaden-and-build theory of positive emotions, 2004



BROADEN-AND-BUILD TEORIEN

Barbara L. 

Fredrickson

”Positive mennesker er i 

stand til at fastholde et 

bredere perspektiv og se det 

store billede, hvilket hjælper 

dem til at finde løsninger. 

Imens negative mennesker 

fastholder et smallere 

perspektiv og har en tendens 

til at fokusere på problemer.”



Positiv 

faktor

Negativ 

faktor

Negativ 

faktor

Så meget energi 

som muligt

Så meget energi 

som NØDVENDIGT

Så LIDT energi 

som muligt



Så hvad gør du nu?



Så hvad gør du nu?



Så hvad gør du nu?



Så hvad gør du nu?



Vælg en handling

1. Vælg noget du vil gøre mindre eller 
mere af. F.eks. lægge en bestemt 
bekymring bag dig. Eller lave 3 gode 
ting. Eller…

2. Om lidt: Find en genstand, der minder 
dig om din handling. F.eks. en lap 
papir med en bekymring, du krøller 
sammen. Eller en lommelygte. Eller et 
foto. Eller et rejseminde. Eller et print 
af SKIBET. Eller ….

3. Herefter: Skriv stikord i chatten. F.eks. 
”Lommelygte – vil træne mit fokus”

4. Du har 180 sekunder fra NU!



NU!

Hvornår starter du?
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Sådan bestiller du:
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