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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
 

Moder-FKB: 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

 

Arbejdsfunktioner  

Arbejdet som omsorgsmedhjælper pågår i alle former for dagbeskæftigelse og botilbud for børn, unge og voksne 

med udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser. En omsorgsmedhjælper varetager mange steder de 

samme arbejdsfunktioner som pædagogiske assistenter eller pædagoger, andre steder varetager 

omsorgsmedhjælpere de mere praktisk orienterede (pleje)arbejdsopgaver på pædagogiske arbejdspladser for 

primært voksne med udviklingshæmning. 

 

Deltagerforudsætninger  

Målgruppen for denne uddannelse er kommende omsorgsmedhjælpere i ovennævnte tilbud.  

Da det ikke kan forventes, at deltagerne er vante med undervisningsmiljøer, skal der gennem undervisningen tages 

højde herfor. Underviseren skal endvidere være opmærksom på, at der i AMU‐målgruppen er deltagere, hvor stave‐ 

og læseproblemer kan være udtalte. 

 

Relevante uddannelser at kombinere med  
Arbejdet som omsorgsmedhjælper er en grunduddannelse for medarbejdere primært inden for voksenhandicap-

området. Nedenstående handicaprelaterede uddannelser kan ligge i forlængelse af Arbejdet som 

Omsorgsmedhjælper. 

47257 Arbejdet med totalkommunikation 

40631 Arbejdet med ældre udviklingshæmmede 

48215 Arbejdet med autismespektertilstande  

44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 

44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 

41687  Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 

44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje 

44627 Magt og omsorg 

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 

44863 Mennesker med udviklingshæmning og rusmiddelmisbrug 

48217  Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning 

44859 Neuropædagogik i pædagogisk arbejde 

41251 Opsporing af selvskadende adfærd 

45602 Samarbejde med pårørende 

40937 Seksualitet og handicappede 

40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder 

44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. Område 

42901 Støtte ved selvskadende adfærd 

42663 Tegn til tale  

44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 

44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 
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2. Ideer til tilrettelæggelse 
 

Det anbefales at tilrettelægge uddannelsen med split imellem undervisningsperioderne. I dette forslag strækker 

uddannelsen sig over et længere antal uger med 3 egentlige undervisningsuger. I de mellemliggende uger arbejder 

deltagerne med praksisudvikling på baggrund af det lærte.  

Uge 1 Mellemperiode Uge 2 Mellemperiode  Uge 3 

Tema 1 + 2 

Introduktion til 

tema 6 +7  

Praksisudvikling 1 

Tema 6 + 7 

Tema 3 - 5 Praksisudvikling 2 

Tema 7 

Tema 6 + 7 

 

Det er tænkt således, at temaerne (se nedenfor under punkt 3 om temaer) løbende tages op uddannelsen igennem.  

Eks. introduceres ”Magt” måske i den første uges undervisning – og vil så fortløbende kunne tematiseres i 

sammenhæng med de efterfølgende temaer og emner. Det ovenfor stående er altså blot mulige angivne 

hovedpunkter i uddannelsen. 

Undervisningen anbefales, på baggrund af deltagernes forudsætninger og erfaringer, at være stærkt handlingsrettet. 

Undervisningen kan foregå som en vekselvirkning mellem kortere underviseroplæg, mange deltageroplæg på 

baggrund af praksisudvikling, mange caseopgaver, eksempler og praksisøvelser, diskussion og gruppearbejde. 

Bemærk at cases med fordel kan produceres af deltagerne selv. Det sikrer diversitet i forhold til 

deltagerforudsætninger. 

 

3. Temaer 

Temaoversigt 

 Tema 1 Borgere med udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser 

o Emne 1: Identifikation af målgruppen 

o Emne 2: Lovgivningsmæssige rammer 

o Emne 3: Livskvalitet og menneskesyn  

 

 Tema 2 Magt, omsorg og selvbestemmelse – og oplevelsen heraf  

o Emne 1: Selv- og medbestemmelse 

o Emne 2: Magt i det pædagogiske arbejde  

o Emne 3: Inklusion og deltagelse i samfundet 

 

 Tema 3 Den professionelle rolle (i relationen)   

o Emne 1: Den professionelle rolle (i relationen) 

o Emne 2: Det professionelle relationsarbejde 

o Emne 3: Psykologi og relationer 

o Emne 4: Anerkendende relationer 

 

 Tema 4 Kommunikation herunder alternativ kommunikation og IKT 

o Emne 1: Det sociale samspil som forudsætning for kommunikation 

o Emne 2: Kommunikationsvanskeligheder 

o Emne 3: Alternative kommunikationsformer 
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o Emne 4: IKT – informations og kommunikationsteknologi 

 

 Tema 5 Samarbejde med kollegaer og pårørende med udgangspunkt i borgeren 

o Emne 1: Samarbejdets forudsætning 

o Emne 2: Samarbejde med pårørende 

o Emne 3: Samarbejde med kollegaer – også i det tværfaglige  

 

 Tema 6 Iagttagelse og dokumentation i det pædagogiske arbejde 

o Emne 1: Fælles referenceramme 

o Emne 2: Iagttagelse og dokumentation 

 

 Tema 7 Praksisudvikling  

o Emne 1: Introduktion til praksisudvikling del 1: Fælles referenceramme (1. splitperiode) 

o Emne 2: Opsamling på praksisudvikling del 1 (1. splitperiode) 

o Emne 3: Introduktion til praksisudvikling del 2: Kommunikation i praksis (2. splitperiode) 

o Emne 4: Opsamling på praksisudvikling del 2 (2. splitperiode) 

 

 

Temaerne vægtes med følgende fordeling (ca.) 

 Tema 1: 20 % Fokus målgruppen 

 Tema 2: 20 % Magt, omsorg og selvbestemmelse  

 Tema 3: 20 % Relationsarbejde 

 Tema 4: 10 % Kommunikation  

 Tema 5: 10 % Samarbejde med kollegaer  

 Tema 6 og 7: 20 % til sammen inklusive fremlæggelse af iagttagelses- og dokumentationsopgaver.   
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Tema 1: Borgere med udviklingshæmning 

 

Tema 1 præsenterer målgruppen, de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser for arbejdet som 

omsorgsmedhjælper og de værdibegreber, som omkredser uddannelsen og det pædagogiske omsorgsarbejde med 

målgruppen.  

 

Emne 1 – Identifikation af målgruppen 

Under dette emne introduceres til målgruppen. Introduktionen kan tage sit afsæt i diagnosekriterierne for mental 

retardering samt i årsags- og udviklingsbeskrivelser af funktionsnedsættelse som biologisk defekt.  

På WHO’s diagnoseliste ICD-10 (International Classification of Diseases), som siden 1994 har været brugt i 

Danmark, defineres udviklingshæmning som;  

 

"en tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, som normalt viser 

sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, dvs. de kognitive, 

sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder." 

 

Enkelte deltagere kan have erfaringer med konkrete borgere, hvor det måske kan give mening at støtte sig til 

nedenstående oversigt udarbejdet af WHO. Her skelnes der mellem årsager før, under og efter fødslen: 

 

 ”Følgetilstande Til infektioner og forgiftninger. (udgør ca. 13,5 %) omfatter infektioner som røde hunde, toxoplasmose, 

syfilis, herpes, parvo virus under svangerskab. Meningitis eller hjernebetændelse efter fødslen. Forgiftninger som eks. 

Svangerskabsforgiftning, stofmisbrug eller alkoholindtag under graviditet 

 Følgetilstande efter andre fysiske årsager. (udgør ca. 11,1 %) Omfatter traumer før fødslen som løsning af moderkagen, 

følger efter iltmangel under fødsel, navlesnor omkring halsen etc. 

 Stofskifte- vækst eller ernæringsforstyrrelser. (Udgør ca. 2,3 %) Det omfatter eksempelvis forstyrrelser i 

aminosyrestofskiftet (Følling), i sukkerstofskiftet, endokrine forstyrrelser (Lavt stofskifte) 

 Ledsaget af udtalt hjernesygdom opstået efter fødslen. (1,2 %) omfatter tuberøs sklerose, neurofibromatose, 

Recklinghausens sygdom 

 Kromosomafvigelser. (13,4 %) Down syndrom (mongolisme), Cri du Chat, Turner syndrom, Fragilt X-kromosom etc. 

 Følger efter lav fødselsvægt. (3,6 %) 

 Med psyko social deprivation. (20,0 %) Beror på dårlig opvækstbetingelser, eller sagt med andre ord svigt fra forældrene. 

 Ukendt årsag. (27,4 %)” 

http://www.netpsych.dk/misc/Print.aspx?id=74  

 

Da udviklingshæmning ikke kan forstås og beskrives som en biologisk defekt eller mangelfuld udvikling, må der også 

introduceres til emner som motoriske, kognitive og sansemæssige funktionsnedsættelser, ligesom disse må tænkes 

ind i en social og kulturel kontekst.   

 

Undervisningen bør tage afsæt i en introduktion af det dialektiske handicapsyn, som det beskrives i Bøttcher og 

Dammeyer, 2010, kapitel 1. Her sættes det biologiske handicap i relation til det sociale, hvori funktionsnedsættelsen 

viser sig.  Samspillet mellem individ og omgivelser bliver den aktive skabelsesproces for borgeren og den 

professionelle, hvor der sker en gensidig påvirkning. At undervisningen tager dette afsæt fordrer, at deltagerne øger 

forståelsen af de samfundsmæssige omstændigheder herunder institutioners organisering og egen rolle i arbejdet 

med borgeren med funktionsnedsættelse.  

 

http://www.netpsych.dk/misc/?id=102
http://www.netpsych.dk/misc/Print.aspx?id=74
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For at tilfredsstille en basal viden omkring funktionsnedsættelser kan underviser, alt efter holdets 

deltagerforudsætninger, tage afsæt i følgende: 

- Motorisk funktionsnedsættelse: Her kan introduceres til fx Cerebral parese eller andre former for fysiske 

funktionsnedsættelser, der har betydning for borgerens muligheder for udvikling af kommunikative evner og 

deltagelse i sociale sammenhænge. Se fx:  

http://vidensportal.dk/handicap/cerebralparese/malgruppen 

http://elsassfonden.dk/files/2012/08/Hvad-er-cerebral-parese.pdf  

Brandt og Jensen, 2010, Grundbog om hjælpemidler – til personer med funktionsnedsættelse 

 

- Kognitiv funktionsnedsættelse: Underviser kan gennemgå vanskeligheder ift. indlæring, opmærksomhed og 

hukommelse, samt sprog og kommunikative funktioner påvirket af kognitive vanskeligheder. Se fx: 

Freltofte, 2004, Hjerner på begynderstadiet 

Bøttcher og Dammeyer, 2010, Handicappsykologi 

Bøttcher og Dammeyer, 2015, Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv 

 

- Sansemæssig funktionsnedsættelse: Her kan underviser gennemgå syns- og høretab som de væsentligste 

funktionsnedsættelser med alvorlig betydning for borgeren med udviklingshæmning. Men også begrebet 

sanseintegrationsvanskeligheder i form af fx smerte og kulde/varme påvirkninger kan være aktuelt at 

gennemgå. Se fx: Gammeltoft, 2013, Sansestimulering for voksne – for at bedre sanseintegration  

 

- Sociale vanskeligheder: Mange borgere med kognitive funktionsnedsættelser oplever store sociale 

vanskeligheder som følge af kombinationen af deres fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og 

omgivelsernes manglende forståelse. Det vil derfor være oplagt at gennemgå emner vedrørende sociale 

vanskeligheder, så som fx ensomhed, svære relationer og vanskeligheder ved relationsdannelse, 

problemskabende adfærd og misbrug, psykiske lidelser osv. 

 

Endeligt kan deltagerne i dette emne arbejde med en øvelse, hvori de selv identificerer de særlige vanskeligheder, 

som borgerne på deres arbejdsplads har. Dette tjener både til deltagerens egen forståelse, men også til at 

underviseren får et indblik heri, så de efterfølgende ugers undervisning kan målrettes deltagernes målgrupper. 

Øvelsen er beskrevet i pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer: Tema 1 emne 1: Identifikation af målgruppen.  

 

Litteratur til emne 1 

Brandt og Jensen (2010): Grundbog om hjælpemidler – til personer med funktionsnedsættelse, Munksgaard  

Bøttcher, Louise og Dammeyer, Jesper (2010): Handicapsykologi – en grundbog om arbejdet med mennesker med 

funktionsnedsættelser, Samfundslitteratur 

Bøttcher, Louise og Dammeyer, Jesper (2015): Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv, 

Samfundslitteratur 

Freltofte, Susanne (2004): Hjerner på begynderstadiet, Borgen 

Gammeltoft, Birgitte Christensen (2013): Sansestimulering for voksne – for at bedre sanseintegration, Gammeltoft 

WHO ICD-10: (1994): Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, Munksgaard 

 

Websider:  

Årsager til udviklingshæmning: http://www.netpsych.dk/misc/Print.aspx?id=74  

 

Motoriske funktionsnedsættelser, her særligt cerebral parese: 

http://vidensportal.dk/handicap/cerebralparese/malgruppen 

http://elsassfonden.dk/files/2012/08/Hvad-er-cerebral-parese.pdf 

http://vidensportal.dk/handicap/cerebralparese/malgruppen
http://elsassfonden.dk/files/2012/08/Hvad-er-cerebral-parese.pdf
http://www.netpsych.dk/misc/Print.aspx?id=74
http://vidensportal.dk/handicap/cerebralparese/malgruppen
http://elsassfonden.dk/files/2012/08/Hvad-er-cerebral-parese.pdf


7 
 

 

Emne 2 - Lovgivningsmæssige rammer 

Her kan underviser introducere til relevant lovgivning og konvention, der er rammesættende for omsorgsarbejdet.  

Dette kan tage udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention, der tydeliggør borgerens rettigheder og 

livsudfoldelsesmuligheder:  

”Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med 

handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, 

samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en 

langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan 

hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. ”  

  (Konvention om rettigheder for personer med handicap, Det Centrale Handicapråd, 2009). 

 

Socialministeriet har udarbejdet en letlæselig version af konventionen. Denne kan bruges til deltagernes 

forberedelse til denne undervisningsdag, ligesom underviser kan vise film om konventionen også udarbejdet af 

Socialministeriet. Links til materialerne er placeret under pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer: Tema 1 emne 2: 

Lovgivningsmæssige rammer – film.  

 

Derudover kan underviser gennemgå relevant lovgivning såsom: 

Lov om Social Service: 

§16 om brugerinddragelse 

§81-87 om pædagogiske og plejemæssig indsats 

Kapitel 24 om magtanvendelse 

 

Straffeloven: 

§152 om tavshedspligt 

§13 om nødværge og § 14 om nødret i forbindelse med udadreagerende adfærd. Herunder den videre pligt end 

normalt til at forsøge flugt. Se vejledningen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501 pkt. 43 

og 44.  

 

Borgeren har gennem selvbestemmelsesretten (jf. § 16 i LSS) krav på at have indflydelse på eget liv. Herigennem 

bliver kravet om informeret samtykke af stor betydning. Dette understøtter kravet om, at ingen hjælp kan ydes med 

tvang, med mindre der taler helt særlige omstændigheder herfor.  

Underviser kan igennem disse paragraffer og principper diskutere klassiske dilemmaer med afsæt i magt, omsorg og 

selvbestemmelse. En øvelse til at understøtte dette er beskrevet i pkt. 4 Opgaver og Undervisningsmaterialer: Tema 

1 emne 2: Lovgivningsmæssige rammer – dilemmaøvelse. 

 

 

 

Litteratur til emne 2  

Websider:  

- Handicapkonventionen: http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen 

- Lov om Social Service og Straffeloven findes på: www.retsinformation.dk  

- Vejledning om magtanvendelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501 pkt. 43 og 

44.  

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501
http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen
http://www.retsinformation.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501
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Emne 3 - Livskvalitet og menneskesyn 

Da livskvalitet er en central værdi i omsorgsarbejdet, anbefales det, at underviser centrerer omkring dette begreb 

igennem hele uddannelsen. Derfor vurderes det, at den konkrete undervisning ligger tidligt i forløbet, da det tjener 

som referenceramme igennem den øvrige undervisning. Underviser vil dermed løbende kunne henvise til denne 

undervisning med spørgsmål som: ”Når vi taler om selvbestemmelse/alternative 

kommunikationsformer/relationsarbejde, hvad betyder det så for jeres borgeres livskvalitet? ”. Det vil på den måde 

kunne sætte rammen for kvalificerede diskussioner, samt øge deltagerens opmærksomhed på, at borgerens 

oplevelse af livskvalitet er afgørende.  

 

Underviser kan søge inspiration i ASCOT-metodens inddeling af livskvalitetsdomæner. Metoden anvendes til at 

kvantificere individuelle oplevelser af livskvalitet på ældreområdet, men inddelingen af domænerne kan ligeledes 

anvendes til at udbygge forståelsen af livskvalitet på handicapområdet.  

Der inddeles i basale (personlig pleje, mad og drikke, boligen og tryghed) og overordnede domæner (kontrol, 

aktiviteter, social kontakt og værdighed) (Rostgaard, Brünner og Fridberg, 2012).  

De fleste beboere i et botilbud har brug for hjælp og støtte på alle punkter. Denne inddeling kan eventuelt hjælpe 

omsorgsmedhjælperen til at få øje på, på hvilke punkter der er behov for at øge tilbuddet om hjælp og støtte. Det 

kan fx vise sig, at en borger ikke oplever en tilpas grad af kontrol og værdighed i dagligdagen. Via observationer kan 

omsorgsmedhjælperen dokumentere dette og på baggrund heraf igangsætte en pædagogisk indsats, der har til 

formål at løfte graden af kontrol og værdighed.  

 

Livskvalitet er i denne kontekst et dialektisk forhold mellem omgivelser og den enkeltes behov og oplevelse af eget 

liv (Bøttcher og Dammeyer, 2010).  

Dette perspektiv understøttes af Madis Kajandis definition af livskvalitet som et begreb, der både har et individuelt 

og socialt perspektiv. Følgende model viser, på hvilke planer Kajandi inddeler livskvaliteten:  

 

 
Madis Kajandis livskvalitetsbegreb, (http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm) 

 

Netop den enkeltes livssammenhænge er væsentlige for, at den professionelle kan forstå, hvad livskvalitet er for 

borgeren. Det, der er ”normalt” for andre, er det ikke nødvendigvis for borgeren med funktionsnedsættelser – 

endsige giver livskvalitet til den enkelte. Hvad omsorgspersonalet anser for normale aktiviteter, kan være 

meningsløse aktiviteter for borgeren og i værste fald øge presset og stille krav til borgeren, som han/hun ikke kan 

honorere (Elvén, 2010). Handicapkonventionen giver ret til et normalt liv, men også retten til at være anderledes må 

tages i betragtning ift. at øge livskvaliteten hos den enkelte, netop ud fra betragtningen om, at borgerens definition 

http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm
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af livskvalitet kan være anderledes end omsorgspersonalets. Samtidig skabes livskvaliteten i det sociale felt i dette 

perspektiv.  

 

Endeligt kan understøttes med Siri Næss’ definition af livskvalitet: 

 

”En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er positive, og lav i den 

grad personenes bevisst kognitive og affektive opplevelser er negative.”  

(Næss, Moum, Eriksen (red.), 2011, s. 18.) 

 

Livskvaliteten defineres dermed alene ud fra personens oplevelser og følelser omkring det at have det godt. I dette 

perspektiv sættes livskvalitetsbegrebet i højere grad i et individuelt perspektiv. Her fokuseres på om, personen har 

det godt, når han/hun er aktiv, oplever samhørighed og selvfølelse og har en grundfølelse af glæde.  

 

Deltageren kan sammen med eller alene, afhængigt af borgerens forståelses- og kommunikationsforudsætninger, 

arbejde med at få øje på tegn på borgerens livskvalitet og dermed også skabe nye udviklingsrum for denne. Dette 

kan gøres ved hjælp af en SMTTE-model, som beskrevet i afsnittet pkt. 4 Opgaver og Undervisningsmaterialer: Tema 

1 emne 3: Livskvalitet og menneskesyn. Her kan introduceres til hele SMTTE-modellen eller blot til begrebet tegn. 

Boye Andersen (2011) beskriver: 

 

”Tegn kobler værdi-niveauet til handle-niveauet ved at omsætte visionen til en række iagttagelige tegn. Den store 

udfordring ligger i at få tegnene tilstrækkeligt konkrete og iagttagelige. Det iagttagelige dækker i denne forbindelse 

ikke bare det synlige, men enhver form for sanseindtryk. ”  

(Boye Andersen, 2011:29)  

 

Boye Andersen peger dermed på, at tegn, for at de kan genkendes, skal formuleres som konkrete, synlige tegn. Dette 

kan i forbindelse med fokusset på livskvalitet, være om borgeren fx udviser glæde, veltilpashed og tryghed eller på 

vrede, ensomhed og isolering fra sine omgivelser.  

 

Litteratur til emne 3 

Boye Andersen, Frode (2011): Tegn er noget vi bestemmer, Systime 

Bøttcher, Louise og Dammeyer, Jesper (2010): Handicapsykologi – en grundbog om arbejdet med mennesker med 

funktionsnedsættelser, Samfundslitteratur 

Bøttcher, Louise & Dammeyer, Jesper (2015): Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv, 

Samfundslitteratur 

Elvén, Bo Hejlskov (2010) Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser, Dansk 

Psykologisk Forlag.  

Elvén, Veje og Beier (2012): Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed, Dansk Psykologisk Forlag 

Rostgaard, Brünner og Fridberg (2012): Omsorg og livskvalitet i plejeboligen, SFI 

Næss, Moum, Eriksen (red.) (2011): Livskvalitet – Forskning om det gode liv, Fagbokforlaget 

 

Websider:  

Madis Kajandis livskvalitetsbegreb, 

http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm 

 

  

http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm
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Tema 2: Magt, omsorg og selvbestemmelse – og oplevelsen heraf 

 

Tema 2 præsenterer forholdet imellem magt, omsorg og selvbestemmelse og definerer dermed et konstant 

spændingsforhold i det professionelle, pædagogiske arbejde. Det overordnede perspektiv i dette tema er, at 

borgeren skal have de muligheder for selvbestemmelse, som han/hun kan håndtere. Et gennemgående 

diskussionsemne i temaets emne 1 og 2 er derfor, hvorvidt og hvordan omsorgsmedhjælperen stiller sig selv på 

sidelinjen af borgerens liv, så borgeren oplever autonomi og selvstændighed.  

Emne 3 hæver sig over individ og gruppe-niveau og bevæge sig imod diskussionen om inklusion og eksklusion af 

målgruppen i samfundet. Her kan arbejdes med forståelser af inklusionsmuligheder for borgeren.  

 

Emne 1: Selv- og medbestemmelse 

Her kan underviser præsentere grader af selv- og medbestemmelse og begrebet brugerinddragelse. Dette knyttes an 

til den tidligere undervisning om lovgivningen. Disse to emner kan med fordel kombineres, så de står som en samlet 

undervisningsblok.  

Underviser kan tage udgangspunkt i rapporten: Veje til reelt medborgerskab udgivet af Socialministeriet (Holmskov 

og Skov, 2007). Rapporten tydeliggør, at der er lang vej fra formel selvbestemmelse til uformel selvbestemmelse, 

forstået på den måde, at vi samfundsmæssigt via lovgivning og konventioner fastsætter meget åbne rammer for 

borgerens selvbestemmelse. Uformelt viser det sig dog oftest, at borgeren har snævrere rammer, da disse 

bestemmes af normbaserede diskurser og reguleringer i praksis (Ibid.:3). Dette udmønter sig ofte, som det beskrives, 

i intensiv overtalelse eller manipulering, så borgeren samtykker.  

Underviser kan endvidere introducere til paternalisme-begrebet, som beskrevet af Jørgen Husted (2009). 

Paternalisme (pater = far) repræsenterer en formynderrolle, hvor eksperten, den professionelle, tager 

bestemmeretten over borgeren/klienten/patienten. Ydermere inddeles begrebet i den hårde paternalisme, hvor 

eksperten tager beslutningen for, og fra, borgeren; samt den bløde, hvor eksperten beslutter på vegne af borgeren 

ud fra en formodning om, at denne ikke kan tage beslutningen selv. Fælles for disse tilgange er, at de fratager 

borgeren selvbestemmelsesretten. For fremme af selvbestemmelsen kan underviser præsentere den 

antipaternalistiske tilgang, som fokuserer på bl.a. informeret samtykke, ansvarsdeling og fælles beslutningstagen ud 

fra ideologien om, at det er to eksperter, der mødes: 

 

 
 

Underviser kan desuden vise filmklip om selvbestemmelse fra henholdsvis ULF og Socialstyrelsen. Links hertil findes i 

Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer: Tema 2 emne 1: Film om selvbestemmelse.  

 

Litteratur til emne 1  

Holmskov og Skov (2007): Veje til reelt medborgerskab, Socialministeriet 

Husted, Jørgen (2009): Etik og værdier i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag 

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (red.) (2012): At skabe en professionel – ansvar og autonomi i 

velfærdsstaten, Hans Reitzels Forlag 
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Emne 2: Magt i det pædagogiske arbejde  

Som beskrevet i Vis mig dit klædeskab og jeg skal sige dig hvem din socialpædagog er (SL, 1996) er der naturligt et 

asymmetrisk forhold mellem socialpædagogisk medarbejder og borger. Dette knytter sig til rollerne som hjælper og 

modtager af hjælp. I denne rollefordeling findes også et magtforhold i og med, at medarbejderen er ansat til at 

udvikle borgerens livskompetencer. Der peges på, at medarbejderen bevæger sig i en dynamisk omsorgsrolle mellem 

ligegyldighed/svigt og umyndiggørelse/magtudøvelse på yderpolerne. Afhængigt af medarbejderens vurdering af 

borgerens behov for hjælp eller indgriben handler medarbejderen på baggrund heraf. 

Men som Bjørnrå (2008) problematiserer, er der meget lidt i normaliseringsideologien, der hjælper medarbejderen 

på vej til at tage beslutninger i konkrete hverdagssituationer. Ydermere problematiseres, at vurderingerne farves af 

medarbejderens opfattelser af det normale frem for borgerens ønsker og behov (Sandvin et.al. (1998) i Bjørnrå et.al. 

2008, s.117). Endvidere påpeges det, at begrebet selvbestemmelse i sin brede forståelse henfører til, at 

vedkommende selv kan tage valg uden indvirke fra andre. Da dette for de fleste borgere med funktionsnedsættelser 

er vanskeligt, foreslår Bjørnrå (ibid.) i stedet, at selvbestemmelsesbegrebet i pædagogisk regi indeholder, at 

borgeren har mulighed for at påvirke udfaldet af medarbejdernes handlinger. Dvs. at borgerens oplevelse af kontrol 

og påvirkningsmulighed, i højere grad end selvstændighed ift. dagliglivets opgaver, giver følelsen af 

selvbestemmelse.  

Underviser kan introducere til forskellige typer af socialpædagogiske medarbejdere, som beskrevet i Vis mig dit 

klædeskab (1996) og igangsætte diskussion i plenum om, hvilken betydning disse roller har for borgerens oplevelse 

af selvbestemmelse. Dette kan videreføres med casearbejde, som skitseret i Pkt. 4 Opgaver og 

Undervisningsmaterialer: Tema 2 emne 2: Magt i det pædagogiske arbejde – caseøvelser.  

 

Litteratur til emne 2  

Bjørnrå et.al. (2008): Utviklingshemning, autonomi og avhengighet, Universitetsforlaget Oslo 

Holmskov og Skov (2007): Veje til reelt medborgerskab, Socialministeriet 

SL (1996): Vis mig dit klædeskab og jeg skal sige dig hvem din socialpædagog er, Socialpædagogerne 
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Emne 3: Inklusion og deltagelse i samfundet 

I dette emne kan underviser introducere til inklusions- og eksklusionsmekanismer, som beskrevet i Madsen 

(2005:203), hvor inklusion karakteriseres som at indbefatte nogen og at omfatte det hele. Eksklusion beskrives 

modsat som at holde nogen eller støde nogen ude. Madsen peger på Salamancaerklæringens (UNESCO 1994) 

pædagogiske princip om inklusive skoler, eller i denne sammenhæng praksisser.   

 

Den inklusive pædagogik beror på begrebet rummelighed, og er dermed karakteriseret ved en udvidelse af 

normalitetsforståelserne i sociale organiseringer specifikt og samfundet generelt. Dette finder sin argumentation i 

citatet fra Salamanca-erklæringen: ”inklusion og aktiv medvirken er væsentlig for menneskelig værdighed og for at 

kunne nyde og praktisere menneskerettighederne. ” (Madsen, 2005:205). 

 

Rasmus Alenkær udfolder inklusionsbegrebet i sin artikel: Kvalitativ inklusion (henvisning følger efter dette emne). 

Dette beskrives i folkeskolesammenhæng, men kan med rette overføres til omsorgsmedhjælperens arbejdsområde. 

Han udfolder inklusionsbegrebet ved at udpege kvantitativ og kvalitativ inklusion.  

 

Den kvantitative inklusion omhandler individets muligheder for samfundsdeltagelse. Alenkær beskriver det, som 

barnets mulighed for adgang til det almindelige skolesystem. I denne sammenhæng kan det beskrives, som 

borgerens mulighed for at indgå i uddannelse, arbejdsliv og fritidstilbud. Denne tænkning afspejler dermed også 

Handicapkonventionens artikler.  

 

Den kvalitative inklusion beror på kvaliteten af udbyttet af deltagelsen. Alenkær påpeger, at for at inklusion kan 

være kvalitativ, og dermed lykkes, må de traditionelle samfundsmæssige organiseringer og kontekster brydes op. 

Der må tænkes i anderledes organiseringsformer og inddrages pædagogiske redskaber for, at den enkelte kan gives 

muligheden for at deltage på lige fod med andre – og opleve sig selv inkluderet fuldt ud. Perspektivet omkring 

kvalitativ inklusion ligger dermed op af det dialektiske handicapsyn, som beskrevet i Bøttcher og Dammeyer (2010).  

 

Med Alenkærs definition af kvalitativ inklusion, nærmer sig en forståelse af det inkluderede individ, som et individ, 

der har betydningsfulde fællesskaber (Kornerup, 2009) 

 

Disse betydningsfulde fællesskaber ligger, for borgeren med funktionsnedsættelse, ikke nødvendigvis i den ordinære 

samfundskontekst, men er isolerede fællesskaber for og med ligestillede. Voksenhandicapundersøgelsens Tema 2 

(SL, 2012) viser, at voksne med udviklingshæmning i meget ringe grad er inkluderet i det omkringliggende samfund. 

Derimod har mange gode netværk i deres bo-tilbud og med familie og venner.  
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Underviser kan anvende følgende figur til at illustreres borgernes ind- og udtræden af sociale fællesskaber: 

 
 

Figuren kan bruges som analyseredskab ift. at lokalisere, hvilke fællesskaber borgeren har og hvilke 

inklusionsmuligheder, der ligger lige for. Dette er med inspiration fra Netværkskort, som beskrevet af Juul Jensen 

(2009). 

Opgaven beskrives i Pkt. 4 Opgaver og Undervisningsmaterialer: Tema 2 emne 3 Analyse af inklusion og deltagelse i 

samfundet.  

 

 

Litteratur til dette tema 

Bøttcher og Dammeyer (2010): Handicapsykologi, kap. 1, Samfundslitteratur 

Juul Jensen, Jette (2009): Pædagogen som social netværksarbejder, kap 2: Netværksintervention, Academica 

Kornerup, Ida (2009): Inklusion som begreb og styringsredskab, I: Pedersen, Carsten (red.), Inklusionens pædagogik, 

Hans Reitzels Forlag 

Madsen, Bent (2005): Socialpædagogik, integration og inklusion i det moderne samfund, Hans Reitzels Forlag  

 

Websider: 

Alenkær, Rasmus: 

http://static1.squarespace.com/static/54158cade4b014031cff2b38/t/5417dc15e4b0971c0e41b5f1/1410849843346

/Kvalitativ-inklusion---artikel2.pdf 

Se desuden: http://www.alenkaer.dk/ for flere henvisninger, artikler og bøger omhandlende kvalitativ inklusion.  

Salamanca-erklæringen: http://pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf 

Socialpædagogerne, 2012, Voksenhandicapundersøgelsen, SL 

http://www.sl.dk/da/HeaderMenu/Udgivelser/Undersoegelser%20og%20rapporter/2012.aspx 

 

  

http://static1.squarespace.com/static/54158cade4b014031cff2b38/t/5417dc15e4b0971c0e41b5f1/1410849843346/Kvalitativ-inklusion---artikel2.pdf
http://static1.squarespace.com/static/54158cade4b014031cff2b38/t/5417dc15e4b0971c0e41b5f1/1410849843346/Kvalitativ-inklusion---artikel2.pdf
http://www.alenkaer.dk/
http://pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf
http://www.sl.dk/da/HeaderMenu/Udgivelser/Undersoegelser%20og%20rapporter/2012.aspx
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Tema 3 Den professionelles rolle (i relationen)   

Tema 3 omhandler relationsarbejdet i forhold til borgere, pårørende og kolleger og tager udgangspunkt i den 

professionelle relationsarbejder. Et gennemgående tema er her, at deltageren udfordres til at anskue sig selv ude fra 

med tanke på at øge refleksionen over eget virke som omsorgsmedhjælper i mødet med borgeren.  

 

Emne 1 - Den professionelles rolle (i relationen) 

Siden 1990érne har der været fokus på relationers betydning for det socialpædagogiske arbejde. 

Man kan sige, at i takt med at fokus på borgerens med- og selvbestemmelse er øget, desto mere afgørende er den 

professionelles evne til at indgå kvalificeret i relationsarbejdet blevet i teori og praksis.  

Dette emne angriber relationstænkningen med fokus på den professionelles rolle i relationerne. Medens andre 

aspekter af relationsarbejdet tages op i resten af tema 3 – men der vil være overflydende aspekter mellem emnerne.  

 

I undervisningen, når der tales om relationer, kan underviser opleve, at relationsarbejde sættes lig med det, vi alle 

kender fra hverdagslivet – de private relationer. En rammende og ret besk og velargumenteret kritik af 

relationstænkningen findes i Petersen, 2004. Herfra kan underviser hente en del problematiseringer og relevante 

dilemmaer.  

Den væsentligste kritik Petersen fremfører er, at relationstænkningen ofte overser de strukturelle forhold, der 

lægger rammer og strukturer omkring relationsarbejdet. Denne tendens genfindes mange steder – både i 

pædagogisk praksis og også i den undervisningsmæssige praksis. Endnu en grund til at understrege det dialektiske 

handicapsyn (se tema 1) og det sociales betydning for relationsarbejdet og for borgeren.  

 

Professionalitet 

Lis Møller har skrevet en rigtig god bog om det professionelle relationsarbejde (Møller 2014). Hun siger: 

 

”Den professionelles evne til at være personligt til stede afstemt efter situationen, opgaven og den 

andens behov og signaler er helt afgørende for kvaliteten af samspillet. Alligevel associeres 

professionalisme oftest umiddelbart til fænomener som viden, neutralitet, overblik og distance og 

sjældnere til medmenneskelighed, anerkendelse, indlevelse, nærhed og følsomhed. ” (Møller, 2014:14) 

     

 

Møller fortsætter med at konstatere, at når der i pædagogiske kredse kaldes på mere professionalitet, så betyder 

det sjældent mere behov for indlevelse og afstemthed med borgerens behov – men derimod ofte en opfordring til 

distance og overblik. En trækken sig i relationen. Møllers kritik er væsentlig at formidle til deltagerne til at kvalificere 

forståelsen af den professionelle rolle. 

 

Derfor kan underviser med fordel sætte fokus på forholdet mellem at være professionel og at være privat. Samtidig 

er den professionelles private evne til og erfaring med at indgå i relationer med andre mennesker en stor ressource 

her i talen om professionelle relationer.  

For nogle professionelle kan det være mere komplekst eller utydeligt at se, hvad det særlige i det professionelle 

relationsarbejde er. Lønarbejdet kan derfor være en væsentlig del af professionaliteten, som den enkelte deltager 

skal forholde sig til. Se Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmateriale: Tema 3: emne 1, øvelse 1, Refleksionsøvelse: Den 

professionelles rolle 

Alt efter sammenhæng, og hvordan det bliver sagt, kan det betyde noget helt forskelligt at tale om en person som 

meget professionel. Det kan betyde, at den professionelle opleves som vidende og med personlighed og indføling, 

eller det kan betyde, at man oplever distance, kulde og forretningsmæssig fremtræden. 
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For at videreføre refleksionerne over den professionelle rolle i relationer kan der tages afsæt i Jappes kendte PPP-

model – i nogle opdaterede versioner. Eksempelvis har Møller 2014 udmærkede overvejelser ligesom Rokkjær 

(2009) i mange versioner har anvendt modellen. Som det nok er undervisere bekendt skelner Jappe mellem Privat, 

Personlig og Professionel (Rokkjær, 2009:42). Modellen skal præsenteres og de tre kategorier afgrænses. Det vigtige 

her bliver at få deltagerne til at reflektere over, hvorledes forskellige kontekster eller situationer gør om noget 

regnes for PRIVAT (dvs. det skal ikke med på arbejde) eller det regnes for professionelt eller personligt.  

Til videre gruppearbejde er en øvelse med udgangspunkt i modellen. Se Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmateriale: 

Emne 1: Øvelse 2: Privat, Personlig, Professionel. 

Endvidere kan Ulla Holms formulering også dække forståelsen af den moderne pædagogiske professionelle, idet hun 

udtaler om læger: 

”…, at man ikke kan være professionel i mødet med patienten, hvis man samtidig er upersonlig og distanceret” 

(Holm, 2003: 46) 

 

Møller (2014) bemærker, at i mange sammenhænge er den professionelles upersonlige og distancerede fremtræden 

en større faldgrube end, at personen bliver overvældet af følelser. Samtidig kan man ikke være professionel, hvis 

man er overvældet af borgerens eller kollegaens situation og følelser.   

Tværtimod er der meget, der tyder på, at det at vise tydelige følelser som professionel, ikke er det samme som at 

være overvældet af følelser. Tydelige følelser betyder i denne sammenhæng, følelser borgeren eller barnet er i stand 

til at aflæse – ikke at den professionelle kører fuld blæs på følelseslivet. Det væsentlige er, at den professionelle kan 

være der for borgeren, være tilstede og nærværende – og det kan være en udfordring, hvis man bliver for berørt af 

den andens situation. 

Til øvelse: En udmærket afslutning på temaet omkring professionalitet kan være, at underviser får deltagerne til at 

brainstorme over 

                           HVAD ER UPROFESSIONELT AT GØRE PÅ DIN ARBEJDSPLADS? 

 

Som opsamling kan underviser vende diskussionen til positive formuleringer af professionalitet og invitere til at 

deltagerne reflekterer over professionelt relationsarbejde og definerer det. Møller (2014) har følgende rettesnor, 

som underviser kan læne sig op af i forhold til opsamling fra deltagerne: 

• At man har og vedvarende tilegner sig viden og relevante færdigheder, reflekterer over og forholder sig til egne og 

andre menneskers erfaringer, er personligt til stede, involverer sig og handler afstemt efter det andet menneske og 

opgaven. 

• At man i praksis bestræber sig på at lade sig styre af det, der gavner den anden på kort og på langt sigt, og evner at 

lukke op for og være til stede i den kraft, der er i et møde mellem mennesker. 

• At man er i stand til at indgå i samspil og relationer og bidrage afstemt efter det andet menneske og ens opgave og 

kan forholde sig til forskellige niveauer af menneskelig virkelighed. 

• At man kontinuerligt udvikler og skærper sin evne til selvrefleksion og anerkendelse af andre menneskers 

oplevelsesverden. 

 

Litteratur til emne 1 

Holm, Ulla (2003): Empati for professionelle - mødet mellem hjælper og hjælpsøgende. Hans Reitzel  

Møller, Lis (2014): Professionelle Relationer. Akademisk Forlag 

Nygren (2004): Handlingskompetanse: om profesjonelle personer. Norsk gyldendal 

Rokkjær, Åge(2009): Pædagogik - refleksion og faglighed. Gyldendal Akademisk. (Socialpædagogisk bibliotek) 

Rokkjær, Åge(2009): Pædagogik - refleksion og faglighed. Gyldendal Akademisk. (Socialpædagogisk bibliotek) 

Pedersen, Knud Erik (2004): Den Enestående Anden – Relationstænkning i risiko for selvsving Psyke & Logos, 2004, 

25, 671-684. 



16 
 

 

Emne 2 Det professionelle relationsarbejde 

Dette emne har i modsætning til Emne 1 mere fokus på relationsarbejdets kvaliteter og dilemmaer. 

 Underviser kan bede deltagerne om at associere og brainstorme på ordet RELATION og finde synonymer. 

 

Pointen i det følgende er den, at det netop er almindelige sunde, kompetente relationer, der må være selve kernen i 

det socialpædagogiske arbejde. Den professionelle må tage sit ansvar som den professionelle omkring borgeren og 

erkende, at man ikke kan ikke-relatere, ligesom man ikke kan ikke-kommunikere.  

 

Ansvar i relationen 

I og med det ikke lader sig gøre at udelukke relationen, er det eneste ansvarlige at bevidstgøre sig om den som 

professionel. Det vil sige, at den professionelle har et krævende refleksionsarbejde i forhold til at blive på det rene 

med, hvilke signaler den professionelle sender borgeren i relationen. Hvilke udviklingsmuligheder den enkelte 

professionelle åbner og lukker for borgeren med den definitionsmagt, der følger af den professionelle rolle. 

Relationsbevidsthed kræver, at man bevidstgør sig om begge sider af samspillet og sorterer (Schibbye, 1988) tydeligt 

imellem dem. Man må som professionel være reflekteret og ansvarlig med, hvad man selv bringer ind i relationen, 

og hvordan det påvirker en borger i en given situation. (Elvén 2012) Til gengæld er den professionelle, der tager 

ansvaret også den professionelle, der har mulighed for at gøre en forskel for borgeren, siger Elvén 2012. 

 

Det er en særlig kunst, som underviser, at forholde deltagerne den forståelse, at deres deltagelse og opførsel i 

forhold til borgeren/barnet er afgørende for relationen. Det er forståeligt, hvis de kommende omsorgsmedhjælpere i 

relation med borgerne, der jo kan have det svært i relationerne, kan have vanskeligt ved at se deres eget (især 

negative) bidrag til relationen, fordi borgerens er så meget mere støjende. Men måske også, fordi det forventes, at 

den professionelle er den, der fixer problemer – og ikke skaber dem. Den professionelle bør jo være den kompetente 

og mer-vidende. 

 

Lille case som underviser kan inddrage i undervisningen og diskutere 

Børge kaster med stolene ude i køkkenet. Ting går i stykker, de andre borgere bliver påvirkede og bange. I en sådan 

situation bliver borgeren Børge nemt den skyldige – og den professionelle kan glemme, at hun netop har fået udtrykt 

sig lidt for vrissent over for ham eller ikke har forklaret sig, så Børge har en chance for at forstå meningen med 

situationen.  

 

Fordi Børges reaktion stadig synes urimelig og ude af proportioner kan den professionelle overse sin egen andel. 

Men uanset, at der måske er tale om en overreaktion efter almindelig opførsel, er det stadig en reaktion på den 

professionelles tale og handlemåde og dermed en mestring af situationen foranlediget af den professionelle. Og det 

”noget” må man som professionel tage ansvar for. Derfor skal fokus være på at give mening til borgers adfærd og 

handlemåder. Det er således i orden at være vred eller ked af det som Børge ovenfor, hvis man ikke bliver forstået. 

Samtidig er det centralt at forstå Børge som én, der har svært ved at styre sine følelser i pressede situationer. Det 

skal han have den professionelles hjælp til. 

 

At tænke i professionelle relationer betyder derfor for den lærende på uddannelsen, at pilen også peger på dem selv 

som professionelle – her kan underviser hente inspiration fra eks. Løws (2002) teori om relationsbegrebet, hvor 

relationen imellem to mennesker forudsætter gensidighed. Her kan underviser igen henvise til det dialektiske syn på 

handicappet som omtalt i tema 1. 
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Asymmetri og ulighed i relationen 

Noget andet der kendetegner professionelle relationer er asymmetrien i relationerne. Dvs. relationerne bygger på 

ulighed i magt og afhængighed. En anden vinkel på samme tema er, at borgerne indgår i to forskellige former for 

relationer, som Løw (2002) beskriver som de vertikale og de horisontale relationer. Vertikale relationer mellem 

voksen og barn (læs borger) er præget af asymmetri og ulighed og kan ofte beskrives som komplementære, hvor 

barnet søger hjælp, og den voksne giver hjælp. Her kan underviser henvise til undervisningen i magt-temaet og følge 

op med introduktion til Relationsformer og relationsarbejde gennem underviseroplæg, hvor der fokuseres på 

professionelle relationsformers betydning for kvaliteten af samspillet med borgeren. Inspiration her kunne være fra: 

Andersen (1996): Relationsarbejde er Professionelarbejde. Vera.  

Eller:  

Vis mig dit klædeskab og jeg skal sige dig hvem din socialpædagog er (SL 1996 kap. 5) 

Tilpasning og dannelse 

Birgit Kirkebæk argumenterer for, at mennesker med funktionsnedsættelser i højere grad end andre udsættes for 

pædagogiske tilgange, der er baseret på tilpasning. Kirkebæks artikel er skrevet om børn, men til illustration fungerer 

modellen udmærket i forhold til voksne. 

 

Kirkebæk, Birgit: Det nye spædbarnsparadigme og dets betydning for specialpædagogisk praksis. VIKOM 1998 

Modellens lodrette streg repræsenterer livsforløbet fra fødsel til død. Den vandrette streg repræsenterer forholdet 

mellem det ensidige og det gensidige, mellem tilpasning og dannelse. Kirkebæk viser med modellen, at mennesker 

med handicap i et videre omfang end andre bliver afkrævet tilpasning. Derimod nedtones gensidighed og dermed 

samspillet i relationerne, den sociale kompetence, udviklingen af egenidentitet og selvværd. Derved bliver 
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mennesker med handicap allerede fra barnsben af i mindre grad socialiseret mod kompetencer, interesser, initiativer 

og valg. Kirkebæk (1998) benævner det, at rummet for disse børns personlige dannelsesproces indskrænkes.  

Modellen ovenfor kan med fordel inddrages i undervisningen og bruges som refleksion i forhold til den enkelte 

deltagers erfaringer med relationsarbejdet. Underviser kan bede deltagerne komme med eksempler på de fire 

forskellige positioner i modellen og på denne måde nå frem til at forstå modellen.  

Det interessante er samfundets dobbelte standarder: der forventes medborgerskab og ansvar for eget liv, men det 

skal gøres på en tilpasningsorienteret måde.  Tilpasningsideologien, siger Kirkebæk (1998) har fokus på træning, 

indlæring af færdigheder og opdragelse. Det er forestillingen om, at borgeren passivt kan træne sit kognitive niveau 

op til det punkt, hvor det selv begynder at medvirke i læringsprocessen.  Bygger man sin relationstænkning som der 

er gjort i dette materiale – som vi så ovenfor hos bla. Daniel Stern, så er gensidigheden der og relationsdannelsen fra 

starten på alle udviklings og funktionsniveauer. Den ser forskellig ud, og den forudsætter forskellige 

relationskompetencer af den deltagende professionelle. 

Det er ensidigheden i tilpasningsideologien, der virker udviklingsreducerende. At den professionelle ved, hvad der er 

bedst og gennemfører det uden samtale. Det er med andre ord ikke det at opdrage og træne, som i sig selv er 

problemet. Også ud fra et mere dynamisk udgangspunkt søger man jo at opdrage og oplære i de omgivelser, man 

befinder sig, men vi gør det ikke uden selv at lade os påvirke af borgers kommunikative udmeldinger, borgers 

initiativer og hele den kontekst, samspillet foregår i.  

 

Litteratur til emne 2  

Bach, Allan Stevn mfl. (2013) Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP. Dafolo 

Bråten, Stein: Videoanalyser av spedborger i samspill bidrar til å oppheve et modellmonopol. I: Holter, Dammeyer, J 

& Bøttcher, L. (2011) Handicappsykologi. En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. 

Samfunds Litteratur. Kap. 12 Det relationsorienterede arbejde med mennesker med handicap 

Kirkebæk, Birgit (2010) ”Funktionsnedsættelse som vilkår, relation som fordring” I: Almagt og afmagt. 

Specialpædagogikkens holdninger, handlinger og dilemmaer. Hans Reitzels Forlag. Kap. 6. 

Kirkebæk, Birgit: Det nye spædbarnsparadigme og dets betydning for specialpædagogisk praksis. VIKOM 1998 

Lorentzen, Per (2008): ”Fra tilskuer til deltager: samspil og kommunikation med voksne udviklingshæmmede” 

Materialecentret 

Lorentzen, Per: Vanlige og uvanlige barn. Samspill og kommunikasjon med alvorlig funksjonshemmede barn. Otta – 

Tano Aschehoug, 1997. 

Løw (2002): Relationer i sociale konstruktioner. I antologien Psykologiske grundtemaer. Løw & Svejgaard (red.). 

Forlaget KvaN 

Møller, Lis: Udviklingsstøttende relationer – at være anerkendende og bevare sig selv. Artiklen findes i: Lihme, Benny 

(red.): Invitation til socialpsykiatri, 1 udgave, akademisk forlag 2012, s.116-140 

Rye, Henning: Tidlig hjælp til bedre samspil. Nye metoder og nye muligheder. København, Munksgaard 1997. 

Schibbye, Anne Lise Løvlie(2005): Relationer - Et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag 

Vis mig dit klædeskab og jeg skal sige dig hvem din socialpædagog er. SL 1996 kap 5 
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Emne 3 - Psykologi og relationer 

Dette emne inddrages løbende i hele uddannelsen, da enkelte psykologiske begreber med fordel kan introduceres 

løsrevet, således, at de kan anvendes i relevante praksis og emne-sammenhænge. 

 

Relationer er meget velbeskrevne i psykologien og har inspireret megen pædagogisk tænkning. Deltagerne kan 

derfor med fordel introduceres for centrale psykologiske problemstillinger og begreber, der kan styrke deres 

forståelse af nogle af teorierne bag menneskers handlinger i relationer i pædagogisk praksis. Den forståelse 

deltagerne skal opnå her er, at megen moderne psykologi har fokus på menneskers gensidige involvering og 

påvirkning af hinanden som et vilkår ved det at være menneske sammen med andre mennesker. Møller (2014) 

forklarer denne bevægelse inden for psykologien ved, at man har bevæget sig fra, hvad man kan kalde ’en-persons 

psykologi’, der fokuserer på det intrapsykiske og det enkelte individ, til ’to-persons psykologi’, der retter fokus mod 

relationen. I parentes bemærket finder man her måske én af grundene til, at relations-diskursen i pædagogiske 

kredse har fokus på relationen i sig selv (som psykologien ofte gør) uden at tage højde for de strukturelle forhold. 

 

Moderne Neuropsykologi og spejlneuroner  

I nyere tid er moderne neuropsykologi langt fremme og bidrager også til relations-tænkningen – og især i arbejdet 

med borgere med funktionsnedsættelser kan det være centralt at perspektivere med neuropsykologi og -pædagogik. 

Ikke for at påvise særlige fejl ved mennesker med funktionsnedsættelser – men derimod for at understrege 

menneskers sociale natur. Underviser kan desuden finde inspiration i inspirationsmaterialet til 40956 

Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede.  

I denne sammenhæng har viden om spejlneuroners betydning for menneskers relationsdannelse og ageren i det 

sociale haft stor indflydelse. Hos mennesker er det nok at høre tale om en handling, for at spejlneuronerne aktiveres. 

Rizzolatti (der i 1990érne opdagede spejlneuronerne) har bl.a. konkluderet, at spejlneuronsystemerne gør det muligt 

at begribe andre menneskers sind, ikke gennem bevidste begrebsmæssige fornuftsargumenter, men gennem 

efterligning, altså ved at føle, ikke ved at tænke (Bauer 2006). Hos mindre børn og spædbørn ses tidligt en 

imiterende adfærd. Ældre børn og voksne kan gennem viljen i et vist omfang hæmme trangen til at imitere. Hart 

(2006) fortæller, at dette først gør sig gældende fra 3 års alderen og er i normaludviklingen først færdigudviklet efter 

puberteten (Hart 2006b). 

Det interessante ved spejlneuronerne gør det muligt at være fælles om øjeblikket og om nuet, hvilket kan betegnes 

som empatisk resonans. Dette kan omsorgsmedhjælperen bruge aktivt i sit professionelle virke med borgere med 

funktionsnedsættelse. Fx: 

- Hvis deltageren vil have borger til at gøre en bestemt bevægelse, kan omsorgsmedhjælperen selv udføre 

samme bevægelse og hjælpe borgeren på vej. 

- Tilpasse sin mimik og gestik til situationen og det ønskelige. 

- Og omvendt være bevidst om bevægelser og udtryk, da borgers spejlneuroner også opfanger disse.  

 

Eksperimenter viser, at beredskabet til spontant at spejle et andet menneskes følelsesmæssige udtryk ikke 

kontrolleres bevidst, og resonansadfærden registreres heller ikke bevidst. Når forsøgspersoner vises fotografier af 

smilende ansigter og kun ser fotografiet i femhundrede millisekunder, kan et måleapparat afsløre, at 

forsøgspersonens kontrol over egne ansigtstræk glipper et kort øjeblik, og vedkommende smiler (Dimberg m.fl. 

2000, Dimberg & Petterson 2000, Dimberg m.fl. 2002). 

 

Nervebanernes forbindelse til ansigtsmusklerne sikrer, at de følelser, som vækkes, kan ses af andre, medmindre de 

aktivt undertrykkes. 

Spejlneuroner betyder, at når en følelse kommer til udtryk i ansigtet og bliver set af en anden, vil vedkommende 

være i stand til at fornemme den samme følelse i sig selv. Dette forbindelsesled gør det muligt både kropsligt, 
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følelsesmæssigt og tankemæssigt at indgå i et samspil med hinanden. Uden spejlneuroner vil der ikke være kontakt 

og empati.  

 

Underviser kan introducere begrebet affektsmitte, og hermed kan deltagerne forstå, hvordan menneskers følelser 

og stemninger smitter. Dermed bliver det aktuelt at diskutere, hvilken stemning deltagerne selv bringer til bordet på 

deres arbejdsplads i forhold til kollegaer og borgere. 

Affektsmitte er også vigtige at introducere som det første trin i udviklingen af empati/mentalisering. Her er det 

erfaringsvist vigtigt at gøre tankerne om udviklingen af mentalisering overskuelige og tilgængelige. 

 

Det anbefales, hvis tiden tillader det, at gennemgå Daniel Sterns domæner og på denne vis give en samlet 

præsentation af menneskers psykiske udvikling i samspil med andre.  Brodin og Hylander (1998) har gjort domæne-

modellen enklere, så den kan bruges til undervisning på dette niveau. På den måde kan underviser have fokus på 

relationer og samspil og understøtte den tænkning, der gjorde Stern så berømt, nemlig sammentænkningen af de to 

grundlæggende menneskelige udviklingslinjer, som Stern ville sige. Nemlig behovet for selvbestemmelse/autonomi 

og individualitet og behovet for det sociale, for tilhørsforhold, tryghed og fællesskab. Der er ikke tale om 

modsætninger, men om gensidigt forbundne behov (Møller 2008:169f.)  

Pointen er i undervisningen at demonstrere, at borgerens individuelle udvikling og trivsel hele tiden foregår i samspil 

med omgivelserne, og dermed er denne udvikling afhængig af de professionelle og andre relationer borgeren indgår 

i (Hougaard 2006, Schibbye 2010, Stern 2004, Brodin og Hylander 1998). Med Sterns domæner kan deltagerne lave 

mikro-analyser af egne samspilseksempler fra deres praksis ligesom man kan opfordre deltagerne til at skrive små 

situationscases og derefter analysere hinandens cases ved hjælp af Sterns domæner. 

 

 

Litteratur til emne 3 

Brodin og Hylander (1998): At blive sig selv- Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag. Gyldendal Akademisk 

Fredens, Kjeld (2012): Mennesket i hjernen: en grundbog i neuropædagogik, 2. udg. Kbh.: Hans Reitzel 

Hagelquist, Janne Østergaard (2012): Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag 

Hart, Susan (2012), Betydningen af samhørighed : om neuroaffektiv udviklingspsykologi. . Hans Reitzels Forlag 

Hart, Susan (2012),Hjerne, samhørighed, personlighed : introduktion til neuroaffektiv udvikling. Hans Reitzels Forlag 

Hart, Susan (2009): Den følsomme hjerne, Kbh.: Hans Reitzels Forlag  

Hart, Susan: 2007 Spejlneuroner, kontakt og omsorg Psykolog Nyt 17. 

Hougaard, Esben(2006): Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi. En vejledning for klienter og behandlere. 

Dansk Psykologisk Forlag 

Jârvinen og Mik-Meyer(2012): At skabe en professionel. Indledning At skabe en Professionel. Hans Reitzel 

Kirkebæk, Birgit: Det nye spædbarnsparadigme og dets betydning for specialpædagogisk praksis. VIKOM 1998 

Mothander og Havneskjold ”Udviklingspsykologi- psykodynamisk teori i nye perspektiver” 2005 

Schibbye, Anne Lise Løvlie(2010): Relationer - Et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag 

Stern, Daniel (2004) Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag 

Stern, Daniel (2004) Spædbarnets interpersonelle verden. Hans Reitzels Forlag 
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Emne 4 - Anerkendende relationer 

Emnet om de anerkendende relationer bør tematiseres implicit i alle andre temaer således, at der lægges en 

grundlæggende tone af respekt i omtalen af borgeren fra første undervisningsdag. Ligeledes er det meget vigtigt, at 

denne tilgang også går igen i de to praksisøvelser og i de forskellige kommunikationsøvelser og i tilgangen til 

dokumentation. 

 

Forråelse 

Professionelle, som føler sig pressede og afmægtige, risikerer at udvikle en forrået tilgang til borgere, kolleger og 

pårørende – ligesom de kan udtrykke en forrået tilgang til vilkårene i det socialpædagogiske arbejde (Birkmose 

2012). Underviser vil kunne opleve, at det kan stride imod deltagernes selvforståelse som omsorgsarbejdere. 

Deltagerne kan se sig selv som nogle, der gør gode ting for andre, og derfor reagerer mange med vrede eller 

benægtelse. Det er kendte processer ifølge Birkmose. Derfor kan man som underviser opleve eks. vrede, når man 

insisterer på, at deltagerne skal tage afsæt i det positive og fx ikke omtale borgere negativt, men søge deres 

perspektiver på forskellige vanskelige situationer. Det kan være en didaktisk udfordring at håndtere dette på en 

anerkendende måde, men meget vigtigt. 

 

Den værdsættende eller anerkendende tilgang gør gældende, at det er mere givtigt at lede efter løsninger og 

ressourcer end efter problemårsager og vanskeligheder (Langslet, 2001 og Metner: KRAP, 2009). Allerede Stern 

(2004) betonede vigtigheden af at understrege, hvad barnet kan, fremfor hvad det endnu ikke kan. Ved at lægge 

fokus væk fra problemet øger den professionelle chancen for at skabe ny mening i samspillet og dermed komme et 

skridt nærmere problemets løsning – eller opløsning. Man kan også sige, at en konstruktiv omtale og tiltale af borger 

åbner for mere konstruktive tanke- og handlemuligheder. I den værdsættende tilgang påpeger man, at de evner, der 

bliver udpeget for en person, vil blive en del af dennes identitet, hvorfor personen vil handle i overensstemmelse 

hermed (Lang & McAdam, 2002, p. 18). 

I denne sammenhæng er den stigende diagnosticering og tendensen til i nogle pædagogiske institutioner at skælde 

ud (Sigsgaard 2002, p. 237f), ikke befordrende for borgerens udvikling, sundhed og trivsel. Når diagnosen eller en 

anden form for negativ beskrivelse tager over lægges fokus på den problematiske adfærd frem for løsninger og 

ressourcer, hvilket virker fastlåsende på det professionelle arbejde. 

En række professionelle inden for specialsektoren er kommet med bud på alternativer til den konfronterende og 

korrigerende tilgang se. fx Fleischer (en række udgivelser); Elvén 2010 og 2012 samt KRAP 2008 og 2012. 

Axel Honneth præsenterer i sin anerkendelsesteori, netop den gensidige relation som værende vigtig. Han benytter 

dertil tre sfærer,  

 Den private  

 Den retslige  

 Den solidariske  

 

Disse sfærer danner grundlaget for at kunne indgå i sociale situationer. Udfordres og tilgodeses den enkelte 

(borger) ikke i disse tre sfærer, kan der være tale om en krænkelse af den enkelte.  

Underviser har i forhold til dette emne flere forskellige muligheder for at øve metoder.  

Dele af metoder som eks. Appreciative Inquiry (AI), KRAP, mange systemiske og narrative øvelser er brugbare til at 

vise deltagerne alternative kommunikationsformer, der styrker anerkendelsen af borgeren (og dermed 

vedkommendes selv- og medbestemmelse jf. tema 2) samt giver deltagerne nye og bedre løsningsmuligheder og 

handlerum i fastkørte situationer. Det at deltagerne øver sig i at spørge og lytte anderledes kan opløse det fastlåste 

og øge trivsel for såvel borger som medarbejder.  

Dette kan understøttes af Donald Schöns refleksion-i-handling og refleksion-over-handling (Jensen, 2006). Underviser 

kan knytte dette an til den tidligere undervisning om professionalitet og gennemgå forholdet mellem rutinehandling 
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og handlinger/situationer, der påkalder refleksion. Til dette kan underviser inddrage følgende model, som er angivet 

s. 268 i ovenstående bog: 

 

Handletvang Refleksion 

Stærk Aldrig 

Medium Undertiden 

Ingen Altid 

 

Dette kan videreføres med en øvelse, som angivet i Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmateriale: Tema 3: emne 4, 

Refleksionsøvelse 
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Tema 4 Kommunikation herunder alternativ kommunikation og IKT  

 

Dette tema omhandler deltagerens rolle som vigtig kommunikativ samspilspartner for borgeren. Emne 1 

introducerer teoretisk til samspil og kommunikation som to gensidigt afhængige komponenter i den menneskelige 

udvikling. I emne 2 sættes kommunikationsvanskeligheder i relation til de fire områder, der er præsenteret i Tema 1: 

Motorisk, kognitiv, sansemæssig og sociale funktionsnedsættelser og deraf følgende vanskeligheder på det 

kommunikative område. I emne 3 og 4 kan gennemgås alternative kommunikationsformer herunder IKT.  

 

Emne 1 - Det sociale samspil som forudsætning for kommunikation 

Kommunikationen anskues som en grundkomponent for den menneskelige udvikling (Christensen, 2009; Bøttcher og 

Dammeyer, 2015; Kirkebæk, 1996). I et udviklingspsykologisk perspektiv, vil barnet gennem pludren og mimik i det 

sociale samspil med de primære omsorgspersoner, udvikle sig sprogligt, kognitivt, socialt og følelsesmæssigt 

(Trevarthen og Aitken, 2001, I: Bøttcher og Dammeyer, 2010, s. 131). Der er dermed en cirkularitet i, at barnet 

bruger det kommunikative i samspil med andre til videre at udvikle sine kommunikative evner.  

I et socialt interaktionistisk perspektiv foregår kommunikation i alle sociale sammenhænge, som cirkulære processer 

mellem mennesker (Hermansen m.fl., 2005; Bøttcher og Dammeyer, 2015). Det er således ikke muligt ikke at 

kommunikere, men det er muligt ikke at opfange det kommunikerede, hvorfor det findes vigtigt, at deltageren gøres 

opmærksom herpå. Dog mener Lorentzen (2003), at: 

 

”Kommunikasjon handler ikke om å oppdage den andres budskab, men å skape det sammen” 

(Lorentzen, 2003, s. 250) 

 

I Bøttcher og Dammeyer (2015) skitseres fire overordnede kommunikationsmuligheder: 

1) Der afsendes intentionelt og opfattes intentionelt 

2) Der afsendes intentionelt, men opfattes ikke-intentionelt 

3) Der afsendes ikke-intentionelt, men opfattes intentionelt 

4) Der afsendes ikke-intentionelt og opfattes ikke-intentionelt 

 

På baggrund af denne skitsering kan deltagerne arbejde med en øvelse, hvori de kommer med eksempler fra deres 

praksis på de forskellige kommunikationsmuligheder. Se mere i pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer: Tema 4, 

emne 1, øvelse 1 om kommunikationsmuligheder.  

 

Underviseren kan endvidere bede deltagerne om at uddybe med eksempler på situationer, hvor borgeren har 

kommunikeret, men hvor det har været svært at opfange eller tilsvarende, hvor det har været let og meningen har 

været tydelig.  

Dette kan underbygges med teori om vægtningen mellem verbal og nonverbal kommunikation se fx Ibid. s. 13, for at 

tydeliggøre det nonverbales stores betydning og hermed skærpe deltagerens opmærksomhed mod dette i praksis.  

 

Birgit Kirkebæk beskriver:  

 

”Kommunikation er udveksling af budskaber, men det er også handling og indflydelse”,  

(Birgit Kirkebæk, 1996, I tunnelen – hvilken vej, Forlaget LEV, s.1) 

 

I disse perspektiver kan underviser lægge vægtningen på, at den enkeltes mulighed for at kommunikere giver 

indflydelse, selvstændighed og selvbestemmelse samtidig med, at der skabes mening og opdagelse på selv og anden 

i samspillet og i kommunikationen. Dermed er der mange elementer på spil for deltageren som meningsdanner, 

kommunikator og skaber af borgerens selvstændighed.  
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Dette kalder på omsorgsmedhjælperen, som en social samspilspartner, der har øje for de spæde former for 

kommunikation, som borgeren med nedsat funktionsevne kan udsende afhængigt af omfanget af den kognitive og 

kommunikative funktionsnedsættelse.  

Underviseren kan endvidere gennemgå emner som afstemt følelseskontakt, fælles opmærksomhed, præsymbolsk og 

symbolsk kommunikation og Theory of Mind, som temaer, der er relevante i den pædagogiske planlægning af 

kommunikationsunderstøttelse og udvikling.  

Emnet kan afsluttes med casearbejde som skitseret i pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer: Tema 4: Emne 1: 

Casearbejde 

 

Litteratur til emne 1  

Bøttcher og Dammeyer (2010): Handicappsykologi, Samfundslitteratur, 

Bøttcher og Dammeyer (2015): Kommunikationshandicap – I et pædagogisk og psykologisk perspektiv, 

Samfundslitteratur  

Hermansen, Løw og Petersen (2005): Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer, Alinea 2.udgave. 

Kirkebæk, Birgit (1996): I tunnelen – hvilken vej, Forlaget LEV. 

Lorentzen, Per (2003): Fra tilskuer til deltaker – samhandling og kommunikasjon med voksne 

utviklingshemmede, Universitetsforlaget i Oslo. 
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Emne 2 - Kommunikationsvanskeligheder 

Her skitseres, at kommunikationsvanskeligheder spænder meget bredt fra dybe syns- og hørehandicap, for borgere 

med omfattende funktionsnedsættelser, til vanskeligheder på det reflektoriske og abstrakte område, for borgere 

med milde kognitive funktionsnedsættelser. Dette for at øge deltagerens forståelse af en meget bred målgruppe 

med mange forskellige typer funktionsnedsættelser og udtryk herfor.  

Som beskrevet i Bøttcher og Dammeyer (2015):  

 

”Der er ikke noget enkelt forhold mellem den biologiske skade, funktionsnedsættelsen og de kommunikative 

vanskeligheder, som personen oplever, og interventionen og støtten til en person med 

kommunikationsvanskeligheder er af samme grund heller ikke enkel. […] I stedet vil målet være at igangsætte 

og udvikle de samspil af sociale, kognitive og psykiske processer, der alle indgår i de sociale sammenhænge, 

hvori mennesket med funktionsnedsættelse deltager. ”  

(Bøttcher og Dammeyer, 2015, s. 44)  

 

For en gennemgang af forskellige kommunikative funktionsnedsættelser kan søges inspiration i Bøttcher og 

Dammeyer (2010, kap. 7) omkring døvblindhed, høretab og synshandicap, og i Bøttcher og Dammeyer, (2015, kap. 2) 

for en skelnen mellem medfødte eller erhvervede kommunikative vanskeligheder og betydningen heraf i forhold til 

den senere sproglige og kommunikative udvikling.  

 

Vægtningen af den konkrete undervisning må her bero på en vurdering af underviseren, om hvilke typer af 

kommunikative vanskeligheder deltagernes målgrupper måtte have. Fælles for deltagerne må dog være vægtningen 

af omsorgsmedhjælperens anpart i at understøtte og udvikle borgerens kommunikationsformer, således at borgeren 

kan gives mulighed for sproglig, ikke-verbal, følelsesmæssig og kognitiv udvikling.  

 

 

Litteratur til emne 2  

- Bøttcher og Dammeyer (2010): Handicappsykologi, Samfundslitteratur,  

- Bøttcher og Dammeyer (2015): Kommunikationshandicap – I et pædagogisk og psykologisk perspektiv, 

Samfundslitteratur  
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Emne 3 - Alternative kommunikationsformer 

I Bøttcher og Dammeyer (2015, kap. 2) beskrives det, at med sproget får individet mulighed for at forbinde sig selv i 

fortid, nutid og fremtid. Dermed får individet også mulighed for at indsætte sig selv i en social kontekst og udvikle sig 

selv på andre planer end blot det kommunikative – i denne optik handler det om både den refleksive, kognitive og 

følelsesmæssige udvikling.  

 

Det konkluderes, at et velfungerende sprog- og/eller kommunikationssystem er grundlaget for menneskets udvikling 

og trivsel (Ibid.) I det følgende præsenteres mulige teorier og kommunikationsformer, der kan understøtte 

deltagerens læring og forståelse heraf. Samtidig må undervisere også tydeliggøre, at for de fleste borgere med 

autisme og/eller udviklingshæmning kan det talte sprog og den interaktion, der knyttes hertil være forvirrende, 

hvorfor understøttende systemer i kombination med det talte sprog kan virke ro-givende og kan konkretisere 

budskabet for borgeren (ibid. kap. 6). 

 

Underviser kan indledningsvis gennemgå kropssprog og gestik, som TTT (Tegn til tale). Kropssprog og gestik vægtes 

gennemgået i undervisningen først, da det vil være det første barnet uden handicap lærer. Her kan skelnes mellem 

naturlige tegn og tegn til sprogunderstøttelse.   

 

Dernæst kan underviser gennemgå objekter; herunder konkreter og billeder af konkreter, piktogrammer og PECS, 

som et relativt kompliceret system til borgere med manglende sproglige færdigheder, men ellers stærke kognitive 

ressourcer.  

 

Underviser kan søge inspiration på HMI-basen til symbolsystemer til anvendelse i undervisningen; herunder blandt 

andet programmet Taler for mig selv til udvikling af sproglige og kognitive kompetencer (link følger i litteratur efter 

emnet).  

 

Dernæst kan undervise hente materialer omkring alternativ og supplerende kommunikation til demonstration i 

undervisningen på Socialstyrelsens hjemmeside (links følger i litteratur efter emnet).  

 

 

Litteratur til emne 3  

Bøttcher og Dammeyer (2015): Kommunikationshandicap – I et pædagogisk og psykologisk perspektiv, 

Samfundslitteratur  

 

Websider: 

 

HMI-basen: 

http://hmi-basen.dk 

 

Altnernativ og supplerende kommunikation: 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-

talesprog/alternativ-og-supplerende-kommunikation 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-

talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-

talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer/kommunikationsmaterialer 

 

 

http://hmi-basen.dk/
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/alternativ-og-supplerende-kommunikation
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/alternativ-og-supplerende-kommunikation
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer/kommunikationsmaterialer
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer/kommunikationsmaterialer


27 
 

Emne 4 - IKT – Informations- og kommunikationsteknologi 

Tablets og smartphones findes, som en fast integreret del af dagligdagen, på de fleste bo- og beskæftigelsestilbud, 

lige såvel som mange borgere selv har forskellige devises, som de kan kommunikere med venner, familie og 

personale med. IKT, eller informations- og kommunikationsteknologien, bliver en til stadig større del af alles 

dagligdag. For gruppen af borgere med udviklingshæmning, som selvstændigt kan anvende disse devises, er der god 

hjælp og meget information at få i de forskellige apps, der knytter sig her til.  

 

I facebookgruppen Apps til børn og voksne med specielle behov deler private og professionelle viden om apps 

tilegnet specifikke målgrupper afhængigt af omfanget og karakteren af funktionsnedsættelsen. Appsene varierer i 

sværhedsgrad og formål. Deltagerne kan eventuelt som en del af dette emne browse gruppen igennem for at finde 

apps velegnede til deres målgruppe.  

 

Samtidig med at denne verden åbner sig for borgergruppen, følger der også et professionelt ansvar i forhold til at 

beskytte borgeren. I disse år diskuteres jævnligt i medierne og på de sociale medier om, hvorvidt og hvordan man 

eksempelvis kan beskytte børn og unge og sætte dem i stand til selvbeskyttelse, når de bevæger sig på medierne.  

 

Samme læring må den professionelle medarbejder også tage ansvaret for at give borgeren med 

funktionsnedsættelser.  

 

Underviseren kan dermed igangsætte en gruppe eller plenum diskussion, hvor dette emne sættes i relation til både 

lovgivning, inklusion, selvbestemmelse og magt/omsorg i det pædagogiske område.  
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Tema 5 Samarbejde med kollegaer og pårørende med udgangspunkt i borgeren 

 

Omdrejningspunktet for dette tema er samarbejdet omkring borgeren. Dette er ud fra et helhedssyn, hvor der 

fokuseres på en samlet indsats for at sikre borgerens udvikling og trivsel jf. § 81 i Lov om Social Service. Deltageren 

orienteres dermed mod at inddrage pårørende som ressource i det pædagogiske arbejde, samt at arbejde på at 

udvikle fælles sprog om og forståelse af borgerens udfordringer og det pædagogiske arbejde i såvel 

kollegafællesskabet som i det tværfaglige felt.  

 

Emne 1 - Samarbejdets forudsætning 

Underviser kan indlede dette tema med at bede deltagerne om at udfylde et netværkskort, som angivet i Pkt. 4. 

Opgaver og undervisningsmaterialer: Tema 5: emne 1: Borgerens netværk. 

Dernæst kan underviser udfolde det professionelle ansvarsprincip, som det er formuleret af Bo Hejlskov Elvén (2010, 

s.15).  

 

Princippet er hos Elvén sat i sammenhæng med problemskabende adfærd, men kan med rette bredes ud til det 

samlede pædagogiske professionelle arbejde. Ansvarsprincippet beror på, at medarbejderen kan komme til at 

placere ansvaret andre steder end hos sig selv, når der indtræder magtesløse, fastlåste situationer. Dvs. hvis 

medarbejderne over tid har været presset og manglet løsningsforslag øges tendensen til at henvise til udredning, at 

”skyde skylden” på borgeren, de pårørende, økonomien eller lignende. I stedet er første indsatsområde at 

tilbagekalde ansvaret til sig selv og sine kolleger, eftersom det er her, magten til at ændre situationen ligger. 

Ansvarsprincippet kan dermed også anses som forudsætningen for det videre samarbejde med kolleger, pårørende 

tværfagligt/- sektorielt ved, at den enkelte medarbejder tager ansvaret for at ændre det, der er svært eller fastlåst. 

Underviser må i dette emne betone, at netværket er betydningsfuldt for borgeren og vigtige, vægtige 

samarbejdspartnere for de professionelle, men at ansvaret for et givtigt samarbejde ligger hos medarbejderne.  

 

Litteratur  

Følger samlet efter temaet, da bøgerne kan anvendes på tværs af emnerne.  

 

Emne 2 - Samarbejde med pårørende 

Her kan underviseren introducere til de særlige udfordringer, som kan ramme familien med et handicappet barn, 

ung eller voksen. Dette for at øge deltagerens forståelse af, hvorfor det for nogle kan være svært for familien at 

overlade ansvaret til det professionelle personale, mens andre distancerer sig uhensigtsmæssigt fra personen med 

funktionsnedsættelse og arbejdet omkring vedkommende.   

 

I Bøttcher og Dammeyer (2010) beskrives det, at familier med børn med handicap er særligt udfordret. For eksempel 

isolerer nogle familier sig fra det offentlige rum, fordi det kan være vanskeligt fysisk at komme rundt eller fordi 

familien har haft dårlige oplevelser i forhold til det at have et anderledes barn.  

Ligeledes kan familien have valgt at passe barnet hjemme i mange år, hvor den ene forælder har taget en 

plejefunktion, og derfor har svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter at have været ude af dette. 

Generelt handler vanskelighederne om uoverensstemmelse mellem familiens muligheder og omgivelsernes tilbud og 

krav (ibid.).  

Derudover beskrives også, at forældre til et handicappet barn gennemlever store udfordringer internt i familien. 

Forældrene går måske i chok og senere sorg over, at barnet ikke har samme muligheder som børn uden handicap. 

Dette kan blandt andet forplante sig til forældrenes forhold til hinanden og skabe ubalance i hele familiestrukturen 

(ibid.). Det beskrives yderligere, at forældre med en ubearbejdet eller fastlåst sorg kan være vanskelige 

samarbejdspartnere for det pædagogiske personale. Her kan det diskuteres i plenum, om deltagerne kan genkende 

pårørende, som har disse udfordringer. Det kan også diskuteres, hvad det typisk kommer til udtryk i: kritik, 
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modarbejdelse, negativitet eller andet. Væsentligt er det, at underviser fremhæver, at disse udsagn er udtryk for en 

dybereliggende frustration og muligvis sorg over, at livet ikke udformede sig som ønsket.  

Underviser kan gennemgå sorg- og krisemodellen, som den er beskrevet af Bøttcher og Dammeyer (2010: kap. 4).  

 

Relevant for underviser er at sætte fokus på medarbejderen som værende tilgængelig og med interesse i at 

samarbejde med pårørende, om end dette kan være vanskeligt. Undersøgelser peger på, at forældre inddrager 

relevante offentlige sparringspartnere, såfremt de føler at dette nytter (ibid.). Dette kalder på, at den professionelle 

medarbejder skal gøre sig selv tilgængelig for samtaler og deltagelse i de pårørende syn på borgerens muligheder (jf. 

ansvarsprincippet).  

 

Emne 3 - Samarbejde med kollegaer – også i det tværfaglige 

Indledende kan underviser præsentere Hesselberg og Tetzchner (2008) tredeling af videnspersoner omkring 

borgeren for at øge deltagerens opmærksomhed på egen position i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere: 

 

Førstelinjen: er de nære fagpersoner i borgerens dagligdag (herunder kan med rette inddrages pårørende eller 

andre nære personer for borgeren). Fagpersonerne lokaliserer hvilke punkter, der kræver specialistviden, kontakter 

de rette fagpersoner og koordinerer indsatsen.  

Andenlinjen: karakteriseres som en mellemposition, hvor de er mere specialiserede end førstelinjen og med bedre 

kendskab til dagliglivet end tredjelinjen (dette kan være konsulenter, supervisorer, pædagogiske ledere, 

sagsbehandlere el. lign.).  

Tredjelinjen: har en højt specialiseret faglighed (dette kan være psykiatere, fysioterapeuter el. lign., læge m.fl.).  

 

Forfatterne peger på, at samarbejdet med borgeren i centrum afhænger af kommunikation og arbejdsdeling mellem 

de involverede parter. Alle skal kunne give sit bidrag, med faglige forskelligheder, til borgerens udviklings- og 

trivselsmuligheder. 

 

Internt i organisationen kræver dette dog, at der er en samstemt kommunikation og forståelse i det kollegiale. 

Mårtensson (2011) opstiller følgende faktorer, der påvirker samarbejdet: 

Relationel påvirkning Effekt Eksempler 

Personlige forhold Hvorledes person A’s egne 

værdier, forestillinger, ambitioner 

og tilstand påvirker dennes 

tilgang til person B 

- Person A føler sine 

ambitioner trådt under 

fode med B’s udnævnelse 

- Person A mener, at 

arbejdet skal håndteres 

radikalt anderledes, end 

person B gør 

- Person A er opgivende 

over for arbejdet 

Interpersonelle forhold Hvorledes det indbyrdes forhold 

mellem person A og person B 

påvirker samarbejdet 

- Gamle eller nye konflikter 

- Rivalisering 

- Romance ved 

julefrokosten 

Sociale forhold Hvorledes arbejdspladsens 

sociale orden påvirker rammerne 

for interaktion 

- Hierarki på 

arbejdspladsen 

- Kultur/normer 

- Ledelsens virke  

(Mårtensson, 2011, s. 424) 
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Personalegruppen kan arbejde med at overkomme de negative og fremhæve de positive faktorer ved hjælp af 

refleksionsredskaber som fx Johari-vinduet. Her fokuseres på at anvende hensigtsmæssig adfærd i konfliktfyldte 

situationer, samt netop at give positiv feedback på det, der virker og er godt ved den enkelte, som vedkommende 

måske ikke selv er klar over. Johari-vinduet er en konstruktiv ramme for også kritisk feedback: 

 
 

I feedbacken arbejdes med at udvide det åbne felt ind i det blinde og det skjulte, så vedkommende dermed får et 

større og mere hensigtsmæssigt handlerum at agere i.  

Underviser kan åbne en diskussion ud fra spørgsmålet: 

 

HVILKEN VÆREMÅDE ER UTILGIVELIG FOR EN PROFESSIONEL?  

 

Med afsæt heri kan deltagerne lave en feedbackøvelse, der understøtter brugen af Johari vinduet.  Se pkt. 4 Opgaver 

og Undervisningsmaterialer: Tema 5: emne 3 – Feedbackøvelse 

 

 

Litteratur til Tema 5 

- Asnæs og Knærkegaard (2014): Coaching og konflikthåndtering, Hans Reitzels Forlag 

- Bjerring og Lindén (2008): Anerkendende procesøvelser – Veje til engagement og forankring, Dansk 

Psykologisk Forlag 

- Bøttcher og Dammeyer (2010): Handicappsykologi – en grundbog om arbejdet med mennesker med 

funktionsnedsættelser, Samfundslitteratur,  

- Elvén, Bo Hejlskov (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser og eller udviklingshæmning, 

Dansk Psykologisk Forlag 

- Mårtensson, Brian Degn (2011): Samarbejdet med kolleger, I: Christiansen, Mårtensson og Pedersen (2011) 

Specialpædagogik – en grundbog, Hans Reitzels Forlag  

- Tetzchner m.fl. (red.) (2008) Habilitering – Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige 

funksjonshemninger, Gyldendal Akademisk  
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Tema 6: Iagttagelse og dokumentation i det pædagogiske arbejde 

Dette tema betoner vigtigheden af et fagligt, professionelt sprog som grundlaget for den gode kommunikation om 

borgeren til borgers bedste. Dermed sættes fokus på, at deltageren med sine iagttagelser og dokumentation af disse 

har en væsentlig rolle i at opfylde bo- og beskæftigelsestilbuddets forpligtelse og i at sikre, at borgeren får opfyldt 

ønsker og behov for eget liv.  

Emne 1 – Fælles referenceramme 

Det anbefales, at dette emne indgår som en del af introduktionen til første del af Tema 7: Emne 1: Introduktion til 

praksisudvikling, som er tænkt til deltagerens hjemmeøvelse under første splitperiode (se under Ideer til 

tilrettelæggelse først i dette inspirationsmateriale). Emnet Fælles referenceramme er beskrevet under dette tema (se 

Tema 7).  

Emne 2 – Iagttagelse og dokumentation 

Underviser kan indledningsvis skelne mellem iagttagelse, som oftest foregår sideløbende med det pædagogiske 

arbejde, og dokumentationen, der foregår, når medarbejderen er gået lidt på distancen af det pædagogiske. Dog er 

der herunder fokuseret på en konkret iagttagelsesmetode, for at deltageren kan øve sig i at skelne mellem set/hørt 

og tolket/analyseret. Efterfølgende opfordres yderligere til at øve sig i at gå på distancen af det registrerede og 

overveje, hvorvidt det er gyldigt ift. det konkret skete. Emnet indeholder dermed også et element af, at deltageren 

skal øve sig i at stoppe op og give tid til overvejelser (jf. Tema 3, Emne 4 om forholdet mellem handletvang og 

refleksion).  

Iagttagelse 

Underviser kan her introducere til Marianne Hedegaards interaktionsbaserede iagttagelsesmetode (Hedegaard, 

1994). Selvom metoden er udviklet til børneområdet, kan den sagtens anvendes i voksenhandicapregi, da den 

fokuserer på det interaktionistiske og på, hvilke muligheder de faglige medarbejder skaber for interaktionen. 

Fordelen ved at introducere til denne er, at den er en af de mere solide og anvendte iagttagelsesmetoder i 

pædagogisk arbejde, hvorfor deltageren med denne i hånden også taler ind i den eksisterende praksis, der er på det 

pædagogiske botilbud, hvor han eller hun arbejder, samt ind i det genkendelige for deltagerens kolleger. Der kan 

arbejdes i praksis med metoden, som en del af hjemmeopgaven inden sidste undervisningsforløb (dvs. i splitperiode 

2), hvis underviser vurderer, at deltagerne har tid og overskud til dette ud over praksisudviklingsopgaven, som 

beskrevet under Tema 7. Se Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer, Tema 6: emne 2: Iagttagelse af pædagogisk 

praksis. Øvelsen kan. kombineres med praksisudviklingsopgaven, så iagttagelsen danner grundlag for 

kommunikationsøvelsen, som praksisudviklingen baserer sig på.  

Underviser kan desuden finde inspiration i: 

Andersen, L. (2006): Valg af redskaber til dokumentation af rehabilitering I: FOKUS, nr. 4, 2006 

Jensen, Lilly (2006): Metoder er magtfulde redskaber. I: Metoder og dokumentation på handicapområdet. 

Videncenter for Bevægelseshandicap (ss. 38 – 43) 

Dokumentation 

Til at definere dokumentation kan underviser anvende definitionen fra Pædagogik – introduktion til pædagogens 

grundfaglighed:  

Definition: Pædagogisk dokumentation 

En adskilt opgave, der udføres samtidig med pædagogisk arbejde, med det formål at gøre det tydeligt, hvad 

resultatet, effekten eller produktet af arbejdet er. (Gravesen (red.), 2016:415) 

Her beskrives også, at dokumentation groft sagt handler om at vise, at en påstand er i overensstemmelse med 

virkeligheden, og at det er nødvendigt med bevis for påstanden eller virkeligheden om man vil (Ibid:414). Dette 
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fordrer også, at der er en sammenhæng mellem genstand (det, der observeres), metoden (der observeres med) og 

øvrige resultater (hvilket taler ind i den fælles referenceramme, som gennemgås i Tema 7). Dokumentation kan 

dermed ikke anskues som et løsrevet element af pædagogisk praksis, men som skabt af og medskaber af selve den 

pædagogiske praksis. Væsentligt er at øge deltagernes forståelse af, at deres bidrag til dokumentation er af stor 

betydning for borgerens udvikling og trivsel, da det er heri, der skabes mulighed for at få øje på, hvad der er 

nødvendigt for samme og på, hvad der virker i den pædagogiske indsats. Dokumentation er dermed ikke ligegyldig 

eller bare et krav ”oppefra”, som kan være den gængse italesættelse.  

Underviser kan her inddrage historien om elefanten og de seks blinde mænd (kan findes på bl.a.: 

http://elsassfonden.dk/instituttet/blog/tanker-om-en-elefant/#) Historien tjener til at belyse, at man nogle gange 

må træde på distancen af det observerede for at se det i sin helhed. En risiko i det pædagogiske arbejde, såvel som i 

forskning, som der refereres til på Elsass Fondens hjemmeside, er, at undersøgeren går for tæt på sit genstandsfelt. 

Det vil for omsorgshjælperen fx sige, at han eller hun i det daglige arbejde kan have svært ved at skelne egne 

tolkninger fra det reelt forekomne og derfor må øve sig i sin professionalitet og i at stille sig selv spørgsmål til det 

observerede, for at kunne gengive det objektivt i dokumentationen. Underviser kan også søge inspiration i Ritchie 

(red., 2013), som har gode kapitler om observations- og dokumentationsmetoder i pædagogisk praksis. Særligt 

kapitlet: Dokumentation og pædagogik, af Susanne Krogh og Søren Schmidt, tjener godt til underviserens 

forberedelse til dette emne.  
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Tema 7: Praksisudvikling  

 

Dette tema beskriver de praksisudviklingstiltag, som deltagerne skal foretage i de to mellemliggende splitperioder. 

Temaets emner er inddelt omkring splitperioderne og indeholder det teoretiske afsæt for praksisudviklingen, samt 

beskrivelse af hjemmeopgaven og opsamling herpå. Bemærk dermed, at opgaver er skrevet ind i dette tema og ikke 

selvstændigt i Pkt. 4 Opgaver og undervisningsmaterialer, for at sikre overblikket over forløbet. Væsentligt er, at 

underviser indlægger tid til introduktion og opsamling i hver af de tre undervisningsblokke.  

Emne 1 – Introduktion til praksisudvikling del 1: Fælles referenceramme (1. splitperiode) 

Som beskrevet i tema 6, tages der i første splitperiode hul på, at deltagerne beskæftiger sig med iagttagelse og 

dokumentation. Forud for et dyberegående arbejde med dette anbefales, at deltagerne får rettet fokus mod den 

fælles referenceramme på deres arbejdsplads. I Jensen (2006: 274 – 275 (uddrag herunder)) beskrives det, at: 

 

”Hvis pædagoger skal opleve samarbejdet som meningsfuldt, forudsætter det en form for kollektiv identitet. Dvs. en 

identitet, hvis grundlag ideelt set skal findes i pædagogernes referencerammer og deres måde at forstå situationer 

på […] Når det undertiden kan være vanskeligt, skyldes det, at kollegialt samarbejde hviler på et fælles lager af viden 

og kundskaber (Berger og Luckmann 1966/1992) […] pointen [er], at der må eksistere en række overbevisninger om, 

hvad pædagogisk arbejde er på netop denne institution med netop disse unge, og at disse overbevisninger nærmest 

tages for givne. Først da kan hver enkelt deltager bidrage til fællesskabet med sine historier og sine tolkninger fra 

hverdagen. Sådanne samtaler er væsentlige tråde i skabelsen af en fælles tradition. ”  

 

Jensen taler her ind i den tavse viden, som danner grundlaget for medarbejdernes holdninger (og handlinger), der 

former iagttagelser og dokumentation af borgere og egen og andres pædagogiske arbejde. Den fælles tavse viden er 

svært tilgængelig, men en væsentlig brik i deltagerens fagidentitet og -forståelse, samt forståelse af de fælles mål, 

der ligger for arbejdet. Den tavse viden er individuel, men i ovenstående lys også kollektiv og sproget omkring 

arbejdet formes på baggrund af den fælles tavse viden. Fagsproget kan udvikles ved at bringe den tavse viden frem i 

lyset og det er med dette for øje, at deltagerne introduceres hertil i denne del af temaet Praksisudvikling. Øvelsen 

foregår delvist som individuel forberedelse, delvist som kollektiv øvelse på et personale/teammøde. Dette for at 

understøtte deltagerens position i den nye lærende rolle og med tanke på at hjælpe deltageren med at positionere 

sig som vidende og faglig dygtig medarbejder.  

 

Hjemmeopgave – splitperiode 1: 

Du skal inden næste undervisningsperiode have gennemført følgende praksisudviklingsøvelse. Øvelsen tager afsæt i, 

at du sammen med dine kolleger øger din og deres forståelse af jeres fælles mål i jeres arbejde. Øvelsen omhandler 

dermed også, at du får øje på, eller får styrket, din rolle som professionel på lige fod med dine kolleger. At I tænker 

ens og sammen om jeres opgaver er grundlaget for det, du senere skal lære om iagttagelse og dokumentation i 

pædagogisk arbejde.  

 

Trin 1: Du skal rekvirere din arbejdsplads værdipolitik og læse den grundigt igennem. Marker det, du særligt hæfter 

dig ved. Dvs. emner i politikken, som du ikke var bekendt med eller som du er særligt optaget af. Hvad får de emner 

dig til at tænke på? Og hvor kan du i dagligdagen se, at I arbejder ud fra politikken? 

 

Trin 2: Du skal i samarbejde med din leder forestå en session på jeres personale/teammøde, hvor I taler sammen om 

værdipolitikken. Dvs. alle skal have læst politikken forud for mødet. På mødet kan I facilitere diskussionen ud fra fx 

følgende spørgsmål (find gerne selv på flere): 

- Hvad er det vigtigste i vores arbejde? 
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- Hvilken værdi tiltaler flest? 

- Hvordan kan vi konkret se den værdi afspejlet i det daglige arbejde? 

- Hvad betyder det, at vi har fælles sprog og fælles tanker om arbejdet? 

- Og har vi fælles sprog og fælles tanker – eller hvor adskiller det sig? 

- Hvordan kan vi arbejde videre med at udvikle vores fælles forståelse? 

 

 

Emne 2 – Opsamling på praksisudvikling del 1 (1. splitperiode) 

Forud for næste uddannelsesperiode skal deltageren have skrevet notater fra mødet, som de har faciliteret sammen 

med deres leder. Resultaterne fremlægges i grupper eller i plenum afhængig af deltagerantal og undervisers 

vurdering af tidsrammen her til. Det anbefales dog, at der fokuseres grundigt på fremlæggelsesdelen for at øge 

deltagerens evne til at ”være på” og træne sin formidlingsevne.  

Er fremlæggelsen i grupper kan dette foregå via en interview-model, hvor én interviewes af én anden om 

resultaterne. Her er det vigtigt at instruere deltagerne i understøttende og uddybende spørgsmålstyper. Dette går på 

skift i gruppen.  

 

Underviser kan afslutte ved at introducere deltagerne til vigtigheden af at sætte mål og arbejde sammen om 

fuldførelsen af disse. Dette kan gøres ved at introducere til Dewey (1933 i: Jensen, 2006): 

- Evnen til at fastsætte mål 

- Evnen til at forfølge målene i de pædagogiske situationer 

- Evnen til at virkeliggøre de mål, man har sat sig 

Det anbefales at diskutere disse dimensioner for at øge deltagerens forståelse af betydningen af at arbejde sammen.  

 

Emnet afsluttes ved at videreføre praksisudviklingsøvelsen med Tema 3: Den professionelles rolle (i relationen), som 

netop beror på, hvad det vil sige at være professionel i det faglige arbejde.  

 

 

Emne 3 – Introduktion til praksisudvikling del 2: Kommunikation i praksis (2. splitperiode) 

Som angivet under tema 6 kan iagttagelse kombineres med denne praksisudviklingsopgave. Det vil sige, at 

deltagerne på sidste undervisningsdag i 2. undervisningsforløb skal introduceres til at beskrive iagttagelsen.  

På baggrund af det observerede bedes deltagerne om at tale med kollegerne, som indgår i det iagttagede, om det, 

der er sket og registreret. Dette tjener til den videre analyse, som indgår i tema 6. Samtalen med kollegerne kan tage 

udgangspunkt i en udviklingsmodel fra Rokkjær, 2009:180: 
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Deltagerne opfordres til sammen med kolleger at analysere det registrerede ud fra modellen. Dette vægtes højt, da 

det er medvirkende til at placere omsorgsmedhjælperen som et aktiv i den pædagogiske praksis ift. at iagttage og 

være vidensudviklende på lige fod med de øvrige pædagogiske medarbejdere.  

 

Emne 4 – Opsamling på praksisudvikling del 2 (2. splitperiode) 

I opsamlingen af praksisudviklingsøvelsen bedes deltagerne om at fremlægge deres proces med kollegerne. Dette 

kan gøres ud fra en forberedelse på følgende spørgsmål: 

- Fortæl kort om iagttagelsen: hvem omhandler det? Hvad skete?  

- Fortæl om, hvordan du præsenterede opgaven for dine kolleger? Og hvordan de greb invitationen? 

- Fortæl om jeres samtale? Hvordan gennemgik i forløbet og hvad kom ud af? 

- Kan du allerede nu se forandringer efter jeres samtaler? Eller forventer du, at det sker? 

- Og hvordan vil du sikre den videre udvikling? 

 

 

Litteratur til tema 7 
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4. Opgaver og undervisningsmaterialer 

 

Materiale til tema 1: Borgere med udviklingshæmning 

Emne 1: Identifikation af målgruppen 

Denne øvelse har til formål at øge deltagerens forståelse af målgruppen, som han/hun arbejder med i det daglige. 

Samtidig har den også til formål, at underviser kan få et indblik heri, så de efterfølgende ugers undervisning kan 

målrettes deltagernes målgrupper. 

I mindre grupper på 3-4 personer udfylder hver deltager følgende skema med stikord – skemaet udfyldes på 

baggrund af en samtale i gruppen om borgerne fra gruppemedlemmernes dagligdag: 

 

Funktions-

nedsættelser 

Hvilke vanskeligheder 

har borgerne? 

Hvordan kommer de til 

udtryk?  

Hvilke kompensations-

muligheder arbejder I med? 

Motorisk 

 

 

 

   

Kognitiv 

 

 

 

   

Sanser 

 

 

 

   

Socialt 

 

 

 

   

Kommunikativt 

 

 

 

   

 

 

Emne 2: Lovgivningsmæssige rammer - film 

Socialministeriet har udarbejdet en letlæselig version af konventionen samt 5 korte film med titlerne: 

Retten til et selvstændigt liv 

Retten til at være med i kulturlivet 

Retten til at være med i politik 

Retten til arbejde 

Retten til en uddannelse 

Enkelte eller alle film kan vises og deltagerne kan diskutere mulighederne og begrænsningerne for målgruppen 

generelt i samfundet og specifikt for borgerne fra deltagernes praksis.  

Materialerne findes på denne side: http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen 

http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen
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Emne 2: Lovgivningsmæssige rammer - øvelse 

Formålet med øvelsen er, at deltagerne kvalificerer deres egne handlinger i nogle af de dilemmaer, de møder i 

hverdagen. Øvelsen kan også anvendes i forbindelse med Tema 2 Emne 1 + 2, der omhandler selvbestemmelse og 

magt/omsorg i det pædagogiske arbejde.  

 

I grupper diskuteres, hvilke dilemmaer, i spændingsfeltet omsorg, magt og selvbestemmelse, deltagerne møder i 

dagligdagen. 

Hver gruppe vælger et dilemma ud, som fremlægges på holdet. Dilemmaet skal beskrives grundigt ud fra: 

- Hvilke interesser er der på spil i dilemmaet? 

- Hvem har bestemmelsesretten og hvem tager den? 

- Hvilken lovgivning er interessant ift. dilemmaet? 

I plenum diskuteres nu, om der er andre mulige handlinger på dilemmaet. Kommer deltagerne frem til, at det er et 

klassisk dilemma uden endelige løsninger, kvalificerer underviser diskussionen vha. af lovgivningen og konventionen.  

 

Emne 3: Livskvalitet og menneskesyn 

I arbejdet med at få øje på og øge livskvalitet kan der med fordel sættes fokus herpå gennem SMTTE-modellen (Boye 

Andersen, 2011). Underviser kan introducere til hele modellen, som en del af praksisudviklingsforløbet – et forslag 

til, hvordan modellen kan tage sig ud, vises herunder: 

 

 
Deltagerne kan i grupper arbejde med at udfylde modellen. Hvilket mål er der i forhold til at arbejde med 

livskvalitet? Hvad skal dette arbejde udmunde i for borgeren? Hvilke konkrete tiltag skal iværksættes? Og hvordan 

skal evalueringen foregå? Endeligt skal deltagerne formulere, hvilke tegn på livskvalitet, er allerede til stede og 

hvordan ser de ud, samt hvilke tegn vil han/hun være på udkig efter i forbindelse med et øget fokus på livskvalitet og 

de konkrete tiltag her til.  

I arbejdet med tegn, kan deltageren koble til undervisningen omkring Kajandis livskvalitetsparametre: Har borgeren 

gode, nære relationer? Er vedkommende aktiv og glad for det? Er boligforholdene som borgeren ønsker det? Og 

hvilke tegn udviser borgeren på disse ting?  
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Materiale til tema 2: Magt, omsorg og selvbestemmelse – og oplevelsen heraf 
Emne 1: Selv- og medbestemmelse  

Til yderligere understøttelse af dette emne kan vises filmklip om selvbestemmelse udarbejdet af ULF: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIQ1-28uKlo&list=PLnTXaJuDwzqnuSXVeHULijrmDwlfYeYDc 

Samt klip på Socialstyrelsens hjemmeside udarbejdet af unge med handicap: 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/born-og-unge-med-indflydelse/om-

selvbestemmelse 

 

Emne 2: Magt i det pædagogiske arbejde 

I dette emne kan arbejdes med deltagerens bevidsthed om spændingsforholdet mellem omsorg og 

selvbestemmelse, samt egen magtposition som pædagogisk medarbejder. Dette kan gøres vha. dilemmaer i 

pædagogisk arbejde, som medarbejderne formulerer i grupper. Hvis dette vurderes for tidskrævende kan tages 

udgangspunkt i følgende dilemmaer og efterfølgende spørgsmål: 

 

Dilemma 1: 

Gitte bor på et botilbud sammen med 8 andre beboere. Gitte er vild med at høre høj musik i sin lejlighed. Hun synger 

og danser gerne til det i flere timer af gangen uden at blive træt. Der kommer klager fra de andre beboere og en 

enkelt er meget vred over det og truer med at gå ind og ”smadre Gitte!”. Bo (medarbejder) har flere gange banket på 

hos Gitte for at bede hende om at skrue ned, men Gitte åbner ikke. Til sidst henter Bo nøglen til Gittes lejlighed, går 

ind forbi Gitte og skruer ned. Gitte bliver meget, meget vred og kaster en lampe efter Bo og råber, at han skal gå ud 

af hendes lejlighed. 

- Hvordan skal Bo håndtere situationen med tanke på de forskellige beboeres omsorg og selvbestemmelse?  

- Hvilken magtposition tager Bo? Og kunne han gøre andet? 

 

Dilemma 2: 

Mads er en ung mand på 25. Han bor på et botilbud, hvor beboerne på skift hjælper med at lave og servere mad for 

hinanden. Mads er vild med at lave mad og nyder denne opgave, men når det er de andres tur, gider han ikke spise 

på botilbuddet. Han går i stedet ned på grillen og bruger alle sine penge på burgere og pommes frites dér. Personalet 

på botilbuddet ser magtesløse til, mens Mads bliver tykkere og tykkere. Mads’ mor beslutter i samråd med 

kontaktpersonerne, at Mads ikke skal have kontanter mere. De bliver derfor taget fra ham og han får kun penge, når 

han er på tur med en medarbejder.  

- Hvilke magtroller er på spil i dilemmaet? Hvilken type paternalisme er her tale om? 

- Hvilken udviklingsmulighed er der tilbage for Mads efter dette indgreb i hans selvbestemmelsesret? 

- Og hvilke andre muligheder har medarbejderne i den pågældende situation? 

 

 

Emne 3: Inklusion og deltagelse i samfundet 

Deltageren kan udfylde figuren med borgerens fællesskaber – både i det omkringliggende samfund, men også i det 

mindre samfund af ligestillede, som borgeren har fællesskaber med og i. Dette er inspireret af den pædagogiske 

metode Netværkskort, som er beskrevet af Juul Jensen (2009). 

I dette analysearbejde kan deltageren få øje på nye mulige fællesskaber, som borgeren kan deltage i.  

Øvelsen kan kombineres med eller erstattes af øvelsen Borgerens netværk under Tema 5, emne 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIQ1-28uKlo&list=PLnTXaJuDwzqnuSXVeHULijrmDwlfYeYDc
http://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/born-og-unge-med-indflydelse/om-selvbestemmelse
http://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/born-og-unge-med-indflydelse/om-selvbestemmelse
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Materiale til Tema 3: Den professionelles rolle (i relationen)  

Emne 1: Refleksionsøvelse ”Den professionelles rolle” 

I dette emne kan underviser indlægge en refleksionsøvelse til at understøtte deltagerens rolle som professionel 

medarbejder. Underviser kan opleve, at deltagerne qua deres funktion som omsorgsmedhjælper og ikke som 

uddannet pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent eller pædagog, har en svar fagidentitet. Dette kan 

styrkes ved hjælp af et særligt fokus på det at være professionel og hvad der kendetegner professionalitet og ved 

hjælp af at skulle redegøre for sin egen funktion og kunnen. Følgende øvelse er tænkt til ca. 1,5 times varighed, hvor 

der først arbejdes individuelt, dernæst i grupper og endeligt i plenum.  

1. 15 min: Deltagerne får udleveret store postits (skal kunne klæbes på en planche senere i øvelsen), hvor der 

nedskrives, hvad der for den enkelte kendetegner professionalitet. Til at støtte dette kan underviser 

nedskrive følgende på tavlen: 

a. Hvad er professionalitet?  

b. Hvilken betydning har relationen til borgeren? Og hvilken betydning har det, at jeg er lønarbejder? 

c. Hvornår er jeg professionel? Kom med et eksempel på en situation, du har tacklet særligt 

professionelt. Overvej hvori det professionelle ligger. (Underviser kan senere i øvelsen spørge ind til 

dette og fx videreføre det med: er professionalitet fx at have alles perspektiv objektivt for øje?) 

d. Hvad er det særlige ved min funktion i modsætning til mine uddannede kolleger? Hvad kan jeg gøre 

anderledes og måske bedre end dem? 

2. 30 min: Deltagerne inddeles nu i grupper af max 5 og fremlæger deres postits for hinanden. Der kan gives 

kort tid til diskussion, men hovedvægten anbefales at ligge på fremlæggelsen og på næste del af øvelsen, der 

består i at inddele deltagernes pointer i kategorier. Disse kategorier nedskrives på postits (eller de første 

genbruges) og hænges på en planche udleveret til samme.  

3. 45 min: Der samles nu op i plenum, hvor de enkelte grupper fremlægger deres drøftelser. Dette kan 

kombineres med en feedbackmodel, hvor én af de andre grupper + underviser har en særlig interviewende 

rolle. Der kan spørges ind til, hvad der vanskeliggør relationen og hvad der er udfordrende ift. at bevare 

professionaliteten. Tanken med øvelsen er at komme i dybden med deltagernes forståelse af deres egen 

funktion og af, hvad det vil sige at være professionel pædagogisk medarbejder. Hvor og hvornår kan de 
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særligt se, at de arbejder professionelt med borgerens bedste? Underviser kan undervejs fokusere på at 

understøtte, at deltagerne også har en vigtig funktion i det daglige arbejde – jf. det tidligere beskrevne 

omkring at denne målgruppe kan have en svag fagidentitet. ’ 

Emne 1: Øvelse 2: Privat, Personlig, Professionel 

Følgende øvelse er med udgangspunkt i Jappes model angivet i Rokkjær, 2009:42. Hensigten med øvelsen er at øge 

deltagernes refleksioner over professionalitetsbegrebet p.b.a. cases, de selv udformer og udveksler grupperne 

imellem. 

Øvelse 

Model: 

 Professionel Ikke professionel 

 Faglig Personlig Privat 

Grundlag: Faglighed Saglighed Usaglighed 

Viden/indsigt: Teoretisk viden Bearbejdede 
erfaringer/selvindsigt 

Egne erfaringer (mere 
eller mindre 
ubearbejdede) 

Handlinger præget af:  Analyser, metoder og 
evaluering 

Intuition, 
situationsfornemmelse og 
indfølingsevne 

Følelsesladthed, 
tilfældigheder og 
egenrådighed 

Samarbejde: Tværfaglighed Samarbejdsvilje Kæphesterytter 

Behov:  Andres behov Andres/egne behov Egne behov 

 

I grupper udarbejder I cases på baggrund af jeres praksis, der indeholder flere end et elementer af faglig, personlig 

og privat. I bytter case med en anden gruppe og diskuterer/analyserer casen med udgangspunkt i modellen herover.  

Spørgsmål til diskussion: 

- Hvad er på spil i situationen? 

- Hvilke hensyn vejer tungest? 

- Hvorfor reagerer borger/medarbejder/pårørende som de gør? Hvad er bevæggrundene bag dette? 

- Hvad fastlåser situationen?  

- Og hvad kræver det for at opløse den? 

- Hvad kan man sige til/gøre over for vedkommende i situationen? Og hvad vil så ske? 

 

Emne 4: Refleksionsøvelse 

Underviser kan med udgangspunkt i nedenstående model indlede følgende refleksionsøvelse. Deltagerne grupperes 

to og to (dette med henblik på at mindske sårbarheden ift. at tale om det, der kan gå nært, forstået på den måde, at 

der i denne øvelse ønskes at åbne op for ærlighed om egen stærke handletvang og mulige manglende refleksion i 

praksis). Deltagerne bedes nu om at komme med eksempler fra egen praksis på situationer, hvor de har oplevet stærk 

handletvang og manglende refleksion. Her bedes deltagerne overveje, hvilken betydning dette har haft for deres egen 

forståelse af deres professionalitet og for borgerens anerkendelse og selvbestemmelse. Det kan som nævnt være et 

sårbart emne at diskutere for deltagerne, hvorfor det også anbefales, at der kan være en vis privathed i denne øvelse. 

Hvis de fysiske rammer tillader, kan det anbefales, at grupperne går i kroge og hjørner, hvor de kan sidde lidt for sig. 

Underviser må være til stede og cirkulere og støtte i samtalerne, da det muligvis vil være lettere for deltagerne 

”springe let henover” øvelsen.  
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Underviser kan efterfølgende samle op i plenum ved at spørge til, om nogle har lyst til at dele deres historier. Hvis 

dette ikke er tilfældet kan underviser inddrage eksempler fra Dorte Birkmoses bog: Når gode mennesker handler 

ondt. Om forråelse i omsorgsarbejdet. Syddansk Universitetsforlag.  

Handletvang Refleksion 

Stærk Aldrig 

Medium Undertiden 

Ingen Altid 

 

 

 

Materiale til Tema 4: Kommunikation herunder alternativ kommunikation og IKT 

Emne 1 – øvelse 1: Kommunikationsmuligheder  

I Bøttcher og Dammeyer (2015) skitseres fire overordnede kommunikationsmuligheder: 

1) Der afsendes intentionelt og opfattes intentionelt 

2) Der afsendes intentionelt, men opfattes ikke-intentionelt 

3) Der afsendes ikke-intentionelt, men opfattes intentionelt 

4) Der afsendes ikke-intentionelt og opfattes ikke-intentionelt 

 

På baggrund af dette kan deltagerne i grupper arbejde med eksempler fra deres praksis på. Herunder støttende 

spørgsmål til gruppearbejdet: 

 

- Kom med konkrete eksempler på situationer, hvor både afsender og modtager har forstået og responderet 

afstemt på det udsendte.  

- Kom med konkrete eksempler på situationer, hvor afsenders budskaber ikke er blevet opfanget 

- Kom med konkrete eksempler på situationer, hvor afsender ikke har udsendt et budskab, men hvor der er 

blevet fortolket en hensigt. 

- Kom med konkrete eksempler på situationer, hvor begge parter tilsyneladende ikke har kommunikeret. 

 

 

Information til underviser 

Ved opsamlingen kan videre stilles følgende spørgsmål: 

- Hvilke af kommunikationsmulighederne kan kategoriseres som vellykket kommunikation og hvorfor? 

- Kan den sidste kommunikationsmulighed, som umiddelbart syner af ikke-kommunikation alligevel være det? 

En gestus, en lyd, en bevægelse eller lignende? 

 

Den 4. kommunikationsmulighed vil i nogle teoretiske blikke alligevel være kommunikation, i det der argumenteres 

for, at al handling er kommunikation.  

 

Øvelsen kan kombineres med Tema 5 om Samarbejde mellem kolleger og pårørende og tage afsæt i udfordrende 

situationer i dette samarbejde.  
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Emne 1 - Øvelse 2: Case-arbejde 

Casen kan også bruges i Tema 5, emne 3 om samarbejde i det kollegiale felt.  

 

Case 

Thomas er 25 år og er kørestolsbruger. Han har udviklingshæmning og er spastisk lammet. Han har ikke sprog, men 

kan dog sige ja. Dette gør han mange gange hver dag – både i situationer, hvor det passer ind og i situationer, hvor 

det ikke gør. Thomas er en vellidt fyr med et lunt glimt i øjet og et stort smil. Han har også et stort temperament, 

som kommer til udtryk ved, at han kan slå hårdt ud med sin højre arm. Personalet undgår dette ved at stille sig ved 

Thomas’ venstre side, når de vil spørge ham om noget eller snakke med ham.  

 

Følgende situation udspiller sig i grupperummet, hvor Betina (medarbejder), Poul (medarbejder) og Hanne 

(studerende) er til stede sammen med Thomas og fire andre beboere.  

 

Poul sidder ved et bord og har netop fundet guitaren frem, fordi han vil spille om lidt. Hanne ligger i sansegyngen 

sammen med en af de andre beboere og snakker om billederne i loftet. Betina går hen på Thomas’ venstre side og 

spørger ham, om han vil med ud at køre en tur.  

”Ja” siger Thomas og slår ud med sin højre arm.  

”Det er godt”, siger Betina, ”jeg henter lige din jakke”.  

Thomas begynder at rokke frem og tilbage og begynder at hvine højlydt. Hanne kigger over på ham og tænker for sig 

selv, at han ikke ser ud, som om han har lyst til at komme ud. Hun rejser sig fra gyngen og går hen til ham.  

”Thomas, skal du ud og gå en tur sammen med Betina?”, spørger hun ham.  

”Ja”, siger Thomas og slår igen ud med armen. Han rammer Hanne i ansigtet, fordi hun har sat sig ved hans højre 

side. Hanne tumler lidt bagud i det samme som Betina kommer ind i grupperummet igen. Poul spørger om Hanne er 

ok. 

 ”Ja, ja” siger hun ”Jeg kom bare for tæt på. Men jeg tror altså ikke, han har lyst til at komme ud nu. Han så 

overhovedet ikke sådan ud”. 

Betina svarer: ”Pjat med dig – jeg kunne da høre ham helt ud i garderoben, så højt hvinede han. Det gør han, når han 

er glad! Og det duer altså ikke, at du står ved hans højre arm – så sker det her jo. Han vil vel bare sige, at du skal gå 

væk!”.  

 

Spørgsmål til casen: 

- Hvad er det Hanne mener at have set i Thomas’ reaktion? 

- Hvilke tegn er der på, at modtager ikke forstår afsenders budskab? 

- Hvordan kan Hanne gøre hendes overvejelser tydelige for Poul og Betina? 

- Hvilken pædagogisk opgave er der i denne situation? Og hvordan kan det igangsættes? 
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Materiale til tema 5: Samarbejde med kollegaer og pårørende med udgangspunkt i 

borgeren 

Emne 1: Borgerens netværk 

Her kan arbejdes med en analyse af borgerens, og familiens, sociale sammenhænge. Dette kan gøres med afsæt i en 

netværksmodel, som beskrevet i Bøttcher og Dammeyer (2010, kap.4, s.94). Ved at lokalisere mulige ressourcer i 

borgerens liv, tværfagligt og familiært, kan der samles et fællesskab, der har til fælles opgave at sikre 

udviklingsmulighederne for den enkelte i den livssituation vedkommende står i. 

Deltagerne kan i grupper arbejde med at udfylde et netværkskort med afsæt i en konkret borger. På baggrund heraf 

kan gruppen tale om fx følgende i forbindelse med situationer, som flytning, nyt aktivitetstilbud, sundhedsmæssige 

handleplaner eller lignende: 

- Hvad er borgerens egne muligheder ift. at deltage i et netværksmøde omkring situationen? 

- Hvilke ressourcer har borgeren til selvbestemmelse i den konkrete situation? 

- Hvilke fagpersoner kan bistå i den konkrete situation? Sagsbehandler, læge, psykiater, fysioterapeuter el. 

lign.  

- Hvad skal disse fagpersoner bistå med? Her udfoldes hvilken konkret hjælp man forestiller sig, de skal byde 

ind med? 

- Hvilke familiemedlemmer eller venner kan bistå i den konkrete situation? Og hvordan? 

- Hvordan skal arbejdet etableres? Hvem indkalder til et møde?  

- Hvordan kunne man forestille sig, at den videre proces kommer til at se ud? 

Emne 3: Feedbackøvelse 

Øvelsen kan kombineres med Tema 3 om den professionelles rolle i relationsarbejdet. Da øvelsen fungerer bedst 

mellem personer med en smule kendskab til hinanden vil den være velegnet i 2. eller 3. undervisningsuge. Øvelsen har 

til formål at rammesætte et anerkendende fokus i feedbacksituationer, men også at den enkelte deltager får øje på 

nye kompetencer hos sig selv.  

Til underviser: 

Hæng A3 ark op rundt i lokalet – 1 til hver deltager: 

I introduktionen beder underviser, deltagerne om at tænke over følgende 2 spørgsmål i ca. 5 min. og nedskrive 

stikord: 

- Hvilke kompetencer trækker jeg på, når jeg skal giv en vanskelig feedback til en kollega? Hvis han/hun gør noget, 

der ikke er ok i mine øjne.  

- Hvilke kompetencer har jeg indtil videre fået øje på, at jeg kan bruge i sådanne situationer? 

1. Deltagerne går herefter op og skriver på deres ark. De skal nedskrive 3 eksisterende og 2 mulige nye 

kompetencer på deres ark.  

2. Hernæst skal deltagerne skiftevis fortælle de andre om deres kompetencer vedr. den vanskelige situation.  

3. Der kan udpeges særlige ”lyttere”, som efterfølgende giver den pågældende person feedback på 

kompetencerne.  

Til dette kan bruges følgende støttende spørgsmål: 

- Hvordan tror du hans/hendes kompetencer ift. at give svær feedback virker på kollegaen? 

- Hvilke kompetencer tror du han/hun har glemt eller ikke set ved sig selv? 
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4.  Der afsluttes med, at underviser fremhæver fællespunkter – hvad underviseren har lagt mærke til undervejs. 

Og dernæst kan der spørges ind til, hvordan deltagerne har oplevet at skulle sætte ord på egne kompetencer i 

kombination med vanskelig feedback. Igen kan kobles til Johari-vinduet: hvordan har de via øvelsen fx fået 

udvidet det åbne felt.  

 

Materiale til tema 6: Iagttagelse og dokumentation i det pædagogiske arbejde 
Emne 2: Iagttagelse af pædagogisk praksis 

Nedenstående øvelse er udarbejdet med inspiration fra Marianne Hedegaards Beskrivelse af småbørn, samt af 

iagttagelsesbeskrivelse på følgende link: 

http://bricksite.com/uf/0_9999/471/d9ecdfe92ed274c0785e7b0ea8b7a31d.pdf .  

 

- Formuler et klart og afgrænset formål med iagttagelsen fx Hvorfor vil A ikke sidde ved siden af B i 

spisesituationer? Eller Hvorfor vil A ikke med i bussen til aktivitetstilbuddet? 

- Lav 2-3 iagttagelser over en tidsperiode af almindelige, dagligdagssituationer hvori formålet med 

iagttagelsen er tydelig.  

- Iagttagelserne skal være af 10 – 15 minutters varighed og gerne før og efter selve episoden, der søges 

undersøgt. Skriv det ned, som du ser, uden at vurdere, fortolke og konkludere undervejs.  

- Derefter laver du tekstanalyse på det nedskrevne. Din analyse centrerer om følgende elementer: 

o Hvor viser borger eller medarbejder intentioner, handlinger og udsagn, der er motiverede? 

 Konkluder, hvad intentionerne handler om. 

o Hvilke problemer/konfliktområder er der set fra borgerens synspunkt? Dvs. hvor opstår 

forhindringer ift. at vedkommende kan realisere sine intentioner? 

 Konkluder, hvilke karakteristika, der er ved borgerens reaktioner 

o Hvilke interaktioner er der? Hvem retter borgeren sin henvendelse til og hvordan? Opsøger 

borgeren andre? 

 Konkluder hvilke karakteristika, der er ved den interaktion, borgeren indgår i.  

 

- Konklusioner fra de foregående tekstanalyser sammenfattes til borgerens kapaciteter: 

o Hvad kan borger?  

o Har han/hun lært noget nyt? 

o Har han/hun opnået kapaciteter, der er udviklingsrelevante? 

o Har han/hun udviklet nye motiver/intentioner/ønsker? 

  

Som en hjælp til at overskue tekstanalysen af de 5 fokusområder kan der farvemarkeres på de enkelte elementer.  

 

Der kan efterfølgende overvejes følgende spørgsmål: 

- Hvad overraskede? 

- Hvad rørte mig mest? 

- Hvad var vigtigst for mig? 

- Hvad var vigtigst for borgeren? 

- Hvad har jeg lært? 

- Hvad så jeg? 

 

Opsamling fra iagttagelsesopgaven  

 Hvad overraskede? 

http://bricksite.com/uf/0_9999/471/d9ecdfe92ed274c0785e7b0ea8b7a31d.pdf
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 Hvad rørte mig mest? 

 Hvad var vigtigst for mig? 

 Hvad var vigtigst for borgeren?  

 Hvad har jeg lært? 

 Hvad så jeg? 

Analyse og videre arbejde: 

Hvad fortæller det mig? Hvilke refleksioner over iagttagelsen (sammenholdt med viden, erfaringer, teori) giver det 

ift. pædagogiske overvejelser? 

Hvilken pædagogisk opgave/handling er nært forestående pba. det iagttagede? 

 

 

Materiale til tema 7: Praksisudvikling  
Er beskrevet under selve temaet for at bevare overblikket over splitperiodernes praksisudviklings sammenhæng med 

det faglige indhold i undervisningsforløbene.  

 

  



46 
 

5. Litteraturliste mv. 
 

Asnæs og Knærkegaard (2014): Coaching og konflikthåndtering, Hans Reitzels Forlag 

Andersen, L. (2006): Valg af redskaber til dokumentation af rehabilitering I: FOKUS, nr. 4, 2006  

Bach, Allan Stevn mfl. (2013) Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP. Dafolo 

Birkmose, Dorte (2012): Når gode mennesker handler ondt. Om forråelse i omsorgsarbejdet.  

Bjerring og Lindén (2008): Anerkendende procesøvelser – Veje til engagement og forankring, Dansk Psykologisk 

Forlag 

Bjørnrå et.al. (2008): Utviklingshemning, autonomi og avhengighet, Universitetsforlaget Oslo 

Boye Andersen, Frode (2011): Tegn er noget vi bestemmer, Systime 

Brandt og Jensen (2010): Grundbog om hjælpemidler – til personer med funktionsnedsættelse, Munksgaard  

Brodin og Hylander (1998): At blive sig selv- Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag. Gyldendal Akademisk 

Bråten, Stein: Videoanalyser av spedborger i samspill bidrar til å oppheve et modellmonopol. I: Holter, Dammeyer, J 

& Bøttcher, L. (2011) Handicappsykologi. En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. 

Samfunds Litteratur. Kap. 12 Det relationsorienterede arbejde med mennesker med handicap 

Bøttcher, Louise og Dammeyer, Jesper (2010): Handicapsykologi – en grundbog om arbejdet med mennesker med 

funktionsnedsættelser, Samfundslitteratur 

Bøttcher, Louise og Dammeyer, Jesper (2015): Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv, 

Samfundslitteratur 

Carstens, Eggert mfl (red); Brugerinddragelse på handicapområdet - et nøglebegreb i velfærdssamfundets udvikling. 

Videnscenter for Bevægelseshandicap 2007 s. 138-147 Virker Brugerinddragelse 

Elvén, Bo Hejlskov (2010) Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser, Dansk 

Psykologisk Forlag.  

Elvén, Veje og Beier (2012): Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed, Dansk Psykologisk Forlag 

Fredens, Kjeld (2012): Mennesket i hjernen: en grundbog i neuropædagogik, 2. udg. Kbh.: Hans Reitzel 

Freltofte, Susanne (2004): Hjerner på begynderstadiet, Borgen 

Gammeltoft, Birgitte Christensen (2013): Sansestimulering for voksne – for at bedre sanseintegration, Gammeltoft 

Gravesen, David Thore (2016): Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed, Systime 

Hagelquist, Janne Østergaard (2012): Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag 

Hart, Susan: 2007 Spejlneuroner, kontakt og omsorg Psykolog Nyt 17.Hedegaard, Marianne (1994 2.udgave): 

Beskrivelse af småbørn 

Hart, Susan (2009): Den følsomme hjerne, Kbh.: Hans Reitzels Forlag  



47 
 

Hart, Susan (2012), Betydningen af samhørighed: om neuroaffektiv udviklingspsykologi. . Hans Reitzels Forlag 

Hart, Susan (2012), Hjerne, samhørighed, personlighed : introduktion til neuroaffektiv udvikling.  

Henriksen, Bjarne Lenau (2007): Livskvalitet – En udfordring. Gads Forlag  

Holm, Per (2004): Liv og kvalitet i omsorg og pædagogik. Systime  

Holm, Ulla (2003): Empati for professionelle - mødet mellem hjælper og hjælpsøgende. Hans Reitzel  

Holmskov og Skov (2007): Veje til reelt medborgerskab, Socialministeriet 

Hougaard, Esben(2006): Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi. En vejledning for klienter og behandlere. 

Dansk Psykologisk Forlag 

Husted, Jørgen (2009): Etik og værdier i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag 

Jensen, Lilly (2006): Metoder er magtfulde redskaber. I: Metoder og dokumentation på handicapområdet. 

Videncenter for Bevægelseshandicap (ss. 38 – 43)  

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (red.) (2012): At skabe en professionel – ansvar og autonomi i 

velfærdsstaten, Hans Reitzels Forlag 

Juul Jensen, Jette (2009): Pædagogen som social netværksarbejder, kap 2: Netværksintervention, Academica 

Kirkebæk, Birgit (2010) ”Funktionsnedsættelse som vilkår, relation som fordring” I: Almagt og afmagt. 

Specialpædagogikkens holdninger, handlinger og dilemmaer. Hans Reitzels Forlag. Kap. 6. 

Kirkebæk, Birgit: Det nye spædbarnsparadigme og dets betydning for specialpædagogisk praksis. VIKOM 1998 

Kornerup, Ida (2009): Inklusion som begreb og styringsredskab, I: Pedersen, Carsten (red.), Inklusionens pædagogik, 

Hans Reitzels Forlag 

Lorentzen, Per (1997) Vanlige og uvanlige barn. Samspill og kommunikasjon med alvorlig funksjonshemmede barn. 

Otta – Tano Aschehoug 

Lorentzen, Per (2006): Slik som man ser noen : faglighet og etikk i arbeid med utviklingshemmede 

Lorentzen, Per (2008): ”Fra tilskuer til deltager: samspil og kommunikation med voksne udviklingshæmmede” 

Materialecentret 

Løw (2002): Relationer i sociale konstruktioner. I antologien Psykologiske grundtemaer. Løw & Svejgaard (red.). 

Forlaget KvaN 

Madsen, Bent (2005): Socialpædagogik, integration og inklusion i det moderne samfund, Hans Reitzels Forlag  

Metner, Lene (2008): KRAP. Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik 

Mothander og Havneskjold ”Udviklingspsykologi- psykodynamisk teori i nye perspektiver” 2005 

Møller, Lis (2014): Professionelle Relationer. Akademisk Forlag 

Møller, Lis: Udviklingsstøttende relationer – at være anerkendende og bevare sig selv. Artiklen findes i: Lihme, Benny 

(red.): Invitation til socialpsykiatri, 1 udgave, akademisk forlag 2012, s.116-140  



48 
 

Mårtensson, Brian Degn (2011): Samarbejdet med kolleger, I: Christiansen, Mårtensson og Pedersen (2011) 

Specialpædagogik – en grundbog, Hans Reitzels Forlag  

Nygren (2004): Handlingskompetanse: om profesjonelle personer. Norsk gyldendal 

Næss, Moum, Eriksen (red.) (2011): Livskvalitet – Forskning om det gode liv, Fagbokforlaget 

Nørgaard, Britta: Axel Honneth og en teori om anerkendelse. Artiklen findes I: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 16 

2005, s.63-70 

Olesen, Søren P. (2007): Tidens optagethed af ”evidens” – hvad gør den ved praksis i socialt og pædagogisk arbejde? 

I: VERA nr. 39 2007 (s. 8 – 17) 

Pedersen, Knud Erik (2004): Den Enestående Anden – Relationstænkning i risiko for selvsving Psyke & Logos, 2004, 

25, 671-684. 

Roepstoff, Solveig og Valter, Lisette (2012): Kontaktpersonen – at arbejde med og for mennesker med sindslidelser, 

Hans Reitzels Forlag, kap. 6 Dokumentation af det pædagogiske arbejde 

Rokkjær, Åge(2009): Pædagogik - refleksion og faglighed. Gyldendal Akademisk. (Socialpædagogisk bibliotek) 

Rostgaard, Brünner og Fridberg (2012): Omsorg og livskvalitet i plejeboligen, SFI 

Rye, Henning: Tidlig hjælp til bedre samspil. Nye metoder og nye muligheder. København, Munksgaard 1997. 

Schibbye, Anne Lise Løvlie(2005): Relationer - Et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag  

Schwartz, Ida (red.) (2001): Livsværdier og ny faglighed. Semi-Forlaget  

Sigsgaard, Erik (2002): Skæld ud, Hans Reitzels Forlag 

SL (1996): Vis mig dit klædeskab og jeg skal sige dig hvem din socialpædagog er, Socialpædagogerne 

Stern, Daniel (2004) Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag 

Stern, Daniel (2004) Spædbarnets interpersonelle verden. Hans Reitzels Forlag 

Tetzchner m.fl. (red.) (2008) Habilitering – Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige 

funksjonshemninger, Gyldendal Akademisk  

Thyssen, Sven (1994): Omsorg skaber udvikling. Danmarks Pædagogiske Universitet 

WHO ICD-10: (1994): Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, Munksgaard 

 

Websider: 

Alenkær, Rasmus – kvalitativ og kvantitativ inklusion: 

http://static1.squarespace.com/static/54158cade4b014031cff2b38/t/5417dc15e4b0971c0e41b5f1/1410849843346

/Kvalitativ-inklusion---artikel2.pdf 

Se desuden: http://www.alenkaer.dk/ for flere henvisninger, artikler og bøger omhandlende kvalitativ inklusion.  

Altnernativ og supplerende kommunikation: 

http://static1.squarespace.com/static/54158cade4b014031cff2b38/t/5417dc15e4b0971c0e41b5f1/1410849843346/Kvalitativ-inklusion---artikel2.pdf
http://static1.squarespace.com/static/54158cade4b014031cff2b38/t/5417dc15e4b0971c0e41b5f1/1410849843346/Kvalitativ-inklusion---artikel2.pdf
http://www.alenkaer.dk/


49 
 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-

talesprog/alternativ-og-supplerende-kommunikation 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-

talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-

talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer/kommunikationsmaterialer 

Handicapkonventionen: http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen 

HMI-basen: http://hmi-basen.dk 

Lov om Social Service og Straffeloven findes på: www.retsinformation.dk  

Madis Kajandis livskvalitetsbegreb: http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm 

Motoriske funktionsnedsættelser, her særligt cerebral parese: 

http://vidensportal.dk/handicap/cerebralparese/malgruppen 

http://elsassfonden.dk/files/2012/08/Hvad-er-cerebral-parese.pdf 

http://elsassfonden.dk/instituttet/blog/tanker-om-en-elefant/#) 

Salamanca-erklæringen: http://pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf 

Socialpædagogerne (2012) Voksenhandicapundersøgelsen, SL 

http://www.sl.dk/da/HeaderMenu/Udgivelser/Undersoegelser%20og%20rapporter/2012.aspx 

Videncenter for hjerneskade: www.vfhj.dk  

Vejledning om magtanvendelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501 pkt. 43 og 44.  

 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/alternativ-og-supplerende-kommunikation
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/alternativ-og-supplerende-kommunikation
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer/kommunikationsmaterialer
http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/om-multiple-funktionsnedsaettelser-uden-talesprog/kommunikationshjaelpemidler-og-materialer/kommunikationsmaterialer
http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen
http://hmi-basen.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm
http://vidensportal.dk/handicap/cerebralparese/malgruppen
http://elsassfonden.dk/files/2012/08/Hvad-er-cerebral-parese.pdf
http://elsassfonden.dk/instituttet/blog/tanker-om-en-elefant/
http://pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf
http://www.sl.dk/da/HeaderMenu/Udgivelser/Undersoegelser%20og%20rapporter/2012.aspx
http://www.vfhj.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501

