
 
 

Fordele og ulemper 
Ambivalens er den samtidige tilstedeværelse af to modsatrettede følelser eller tanker. Når man 
mærker ambivalens i forhold til en handling, en person, en situation eller en konkret 
forandringsmulighed, så vil det opleves som om to forskellige poler trækker i én på samme tid. I 
udfyldelsen af et 4-Kolonneskema vil det tydeligt fremstå ved, at personen tænker og føler noget 
modsatrettet i den pågældende situation, og at handlingen er påvirket af dette. Hvis følelsen af 
ambivalens er stor, vil man ofte ende med at tage den mest sikre løsning, og måske gå glip af 
muligheden for udvikling og forandring.  

Skemaet Fordele og Ulemper bruges til at belyse, hvad der konkret ligger bag ambivalensen – hvad 
enten det drejer sig om at fortsætte en eksisterende adfærd eller om at gøre noget nyt. Dette med 
det indbyggede formål at understøtte en mere velovervejet beslutningstagning, hvor det ikke blot 
bliver følelserne, der kommer til at afgøre udfaldet. 

Hvordan gør man? 

Først skitserer man på øverste fokus-linje, hvad der skal belyses. Det kan fx være: Flytte sammen med 
min kæreste? Eller måske: Skal jeg få mig en hund? Eller personalets uenighed omkring et 
tilbagevendende dilemmakan tages op: Skal vi lade Emma gå alene på indkøb hos den lokale 
købmand? Herefter vil man under fordele skrive alt, det som er positivt ved at gøre det. Eksempelvis 
noteres fordele ved at få en hund således: En hund vil give mig selskab og fjerne min ensomhed. Den 
vil sikre min daglige gåture og frisk luft. Den er altid glad. Det vil give mig tryghed. Og under ulemper 
beskrives de negative konsekvenser – her ift. om Ole skal få sig en hund: Det er meget dyrt at have 
hund, både at købe den, at købe hundefoder og eventuelle dyrlæge regninger. Måske gør den, når 
jeg ikke er hjemme? Jeg skal tidligt op for at gå tur hver morgen. Den sviner nok lidt. Hvem skal passe 
den, hvis jeg skal besøge Frank i Odense? Jeg tør ikke gå ud med den, når det er mørkt. Den vil blive 
ensom, når jeg har lange vagter på jobbet.         

Ved at sammenholde de to kolonner med hhv. fordele og ulemper vil det oftest blive tydeligt, hvad 
der vejer tungest, og man vil afslutningsvis notere sin konklusion nederst i skemaet. Konklusionen 
kan pege på et ja eller nej, men det kan også pege i retning af et kompromis, som tilgodeser begge 
poler i ambivalensen. Ole kan i skemaet se, at der er for mange ulemper ved at få en hund, men han 
beslutter sig måske for at undersøge, om man kan få en delehund eller blive fast hundepasser 

Skemaet giver med sine to store bokse plads til, at man kan være undersøgende på to perspektiver 
eller muligheder, som skal sammenholdes. Hvis Bettina fx overvejer at flytte fra sin mand, er det 
måske relevant at udfylde en boks for både hendes perspektiv og for børnenes. Derved kan hun 
sammenholde behov og forholde sig konstruktivt til flere parter i sagen på én gang. Det samme kunne 
være en mulighed i en personalegruppe, hvor man i et team overvejer en forandring i indsatsen 
omkring en fokusperson. Måske er der forskellige faglige vinkler, som skal inddrages i 
beslutningsprocessen, og man laver derfor en boks for både sygeplejersker og pædagogers tanker 
derom. Målet er overblik og konkretisering som brolægning på vejen mod konstruktive beslutninger. 
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Navn & dato: 

___________________________ 

 

Udfyldt af:       

___________________________ 

Fordele Ulemper 

Fordele og ulemper 

Fordele Ulemper 

Konklusion: 

Fokus: Fokus: 

Berit, december 2022 Berit og Gert (konsulent)

Fortsætte med at drikke Ingen alkohol

Være en del af gruppen, hænge ud 
med dem 
 
Have noget at lave i weekenderne 
 
Kan sove om natten 
 
Glemmer fortiden 
 
Angsten dæmpes 
 

Meget dyrt  - alle penge går til det 
 
Usundt for min krop, leveren er 
allerede skadet 
 
Problemer på arbejde, der snakkes 
om det, og jeg kan mærke, at flere ved 
det 
 
Børnene ønsker ikke at komme på 
besøg hos mig 
Det er SÅ forfærdeligt 
 

Lever formentlig længere 
 
Kan spare penge op og komme på 
ferie, måske med børnene 
 
Besøg af mine børn = det vigtigste! 
 
Jeg kan huske, hvad jeg har sagt og 
gjort i weekenderne 
 
Måske blive mere glad for mig selv 
 

Jeg kommer til at mangle selskab 
 
Nogle fra gruppen vil vende mig ryggen 
og måske endda bagtale 
 
Mangler angstdæmper 
 
Kan jeg sove? 
 

Hvis jeg skal stoppe mit alkohol-misbrug, vil det kræve, at jeg får hjælp til min angst. Evt. også noget at sove på? 
 
Socialt vil børnene kunne erstatte noget af det, jeg i dag har i gruppen, men det er ikke nok.  
Derfor skal jeg have fundet andre måder at være social på - evt. starte til noget kreativt eller være frivillig?
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Fordele Ulemper 

Fordele og ulemper 

Fordele Ulemper 

Konklusion: 

Fokus: Fokus: 

Karen dec. 2022 Karen og støtte pædagog

Blive i studielejlighed Flytte tilbage til mor

Jeg bestemmer selv 
 
Nemt at få gæster  
 
Ingen at tage hensyn til 
 
Min egen døgnrytme 
 
Kan tage fyre med hjem

Har svært ved at overskue alt det jeg 
skal 
 
Kan miste undervisning - kommer ikke 
op om morgenen  
 
Økonomi 
 
Svært at sige fra overfor gæster 
 

Billigt at bo hjemme 
 
Mor hjælper mig 
 
Min lillesøster 

Mor blander sig/ "kontrol" 
 
"husregler" 
 
Forventninger fra mor 
 
Krav fra mor 
 
Lufte hund 
 
Hjemmeboende SU 
 
Mere transport til produktionsskolen 

Jeg bliver i lejligheden, kan ikke overskue alle de regler fra mor. 


