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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
Inddragelse af pårørende i det social- og specialpædagogiske arbejde hører primært til i den fælles 
kompetencebeskrivelse FKB 2223. 
 
Jobområdet rummer det socialpsykiatriske område og handicapområdet. Jobområdet omfatter tilbud til 
voksne handicappede (herunder udviklingshæmmede), socialpsykiatriske tilbud for voksne med en 
sindslidelse samt arbejdet på døgninstitutioner for børn og unge, som er udviklingshæmmede, eller 
som har en udviklingsforstyrrelse eller en sindslidelse.  
 
Arbejdet inden for jobområdet dækker over en bred brugergruppe med store forskelle i funktionsevne. 
Betegnelsen handicap forstås i denne sammenhæng som fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse. Betegnelsen psykisk funktionsnedsættelse indbefatter såvel sindslidelse som 
intellektuel/kognitiv forstyrrelse som f.eks. udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse (herunder 
autismespektrum og ADHD) samt erhvervet hjerneskade. 
 
Deltagerne vil derfor fx arbejde indenfor forskellige væresteder og botilbud herunder bosteder og 
døgntilbud for voksne, samt døgninstitutioner for børn og unge. Ligeledes kan det være i borgernes 
egne hjem: dvs. arbejdet som personlig hjælper og ledsager (handicaphjælper), støtte- og 
kontaktperson eller bostøtte. 

  
Uddannelsen retter sig også mod målgruppen af familieplejere, som er beskrevet nærmere under FKB 
2629, fordi der kan være brug for særlig støtte til barnet/den unge i dette jobområde.   
 
Uddannelsen beskæftiger sig ikke med pårørende/forældreinddragelse i dagtilbuds- skole/fritids- og 
skoleområdet. Der henvises til AMU-uddannelsen 48730 Forældreinddragelse i pædagogiske 
dagtilbud. 
 
 
1.1 Deltagerforudsætninger 
Jobområdet er afgrænset til at omfatte medarbejdere, der har en uddannelse svarende til og med 
erhvervsuddannelsesniveau, samt medarbejdere, der arbejder ufaglært inden for områderne. 
Målgruppen er derfor faglærte og ufaglærte medarbejdere i det social- og specialpædagogiske 
praksisfelt. 
 
Erfaringerne viser, at deltagerforudsætningerne kan være meget forskellige, så det anbefales at 
tænke praksisnært, så deltagerne ikke blot inddrager eksempler fra egen praksis, men konkret 
arbejder med at forny, forbedre og reflektere over praksis. Dette vil blive uddybet senere i materialet.  
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Dialogen er helt central på uddannelsen, hvorfor det anbefales at arbejde med at udvikle praksis 
gennem dialog.  
 
 
1.2 Relevante uddannelser at kombinere med 
AMU-udbuddet er udviklet så det kan sættes sammen til længere kompetenceudviklingsforløb. 
På EPOS’ hjemmeside, http://www.epos-amu.dk, kan der hentes inspiration til at sætte denne 
uddannelse ind i sammenhængen med andre relevante AMU-uddannelser. 
 
 
2. Uddannelsens handlingsorienterede mål 
Deltageren kan arbejde ud fra en forståelse for betydningen og værdien af inddragelse af pårørende i 
det sociale- og specialpædagogiske arbejde. Herunder kan deltageren: 
 

• Ud fra nationale, regionale og lokale rammer, en helhedsorienteret, anerkendende og 
ressourcefokuseret tilgang, i samarbejde med barnet, den unge eller voksne, arbejde med 
inddragelse af pårørende. 
 

• Afstemme inddragelsen så den er meningsfuld ud fra barnet, den unges og den voksnes 
behov, integritet og ret til selvbestemmelse. Herunder relationer til den/de pårørende, og 
arbejde med mål og rammer for indholdet og resultaterne af de pårørendes medindflydelse og 
medbestemmelse, så inddragelsen er til barnet/den unges bedste. 
 

• Alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra 
en systematisk indsats, planlægge og løbende evaluere inddragelsen af den enkelte 
pårørende og/eller pårørendegruppe. 
 

• Ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold og metode, gennemføre formelle og 
uformelle former for samarbejde. Herunder give differentieret støtte til den/de pårørende og 
bidrage til at reducere den belastning, det i perioder kan være at være pårørende. 
 

 
3. Begreber 
I dette første afsnit defineres kort en række begreber. Hensigten er at hjælpe underviser til at ’gribe 
fat’ om vigtige tilgange, holdninger og værdier generelt i det special- og socialpædagogiske arbejde, 
men også specifikke begreber, der indkredser feltet omkring inddragelse og samarbejde med 
pårørende.   
 
Pårørendeinddragelse forstås i dette materiale, som en forpligtende skærpelse af begrebet 
’samarbejde med pårørende’, en forpligtelse der fordrer en aktiv proces, hvor den professionelle ser 
professionelle og pårørende som hinandens aktive medspillere, med et fælles ansvar for at skabe 
mening sammen, for at bidrage og kombinere viden og resurser, for i fællesskab, at give det enkelte 
barn/unge/voksne ro og tryghed til at fungere i et hverdagsliv, og dels kunne engagere sig i praksis, 
dels kunne distancere sig og skabe et helikopter- eller helhedssyn, til gavn for det enkelte barn/den 
enkelte unge/voksne.  
Det betyder netop ikke, at det sker på den professionelles præmisser, men at det er den 
professionelle som sætter rammerne for og faciliterer inddragelsen. 
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Der er løbende indsat forslag til ”? bokse”. Spørgsmålene er tænkt som inspiration til underviser og 
evt som afsæt for dialog og refleksion med/mellem deltagerne i forhold til disse begrebsdrøftelser. Når 
der står du/I er spørgsmålet således tænkt rettet mod deltagerne. 
 
I inspirationsmaterialet omtales én bestemt person med betegnelsen ’hun’, vel vidende at dette ikke er 
dækkende. 
 
 
3.1 Den professionelle  
Inspirationsmaterialet bruger betegnelsen ’den professionelle’ som en fælles betegnelse for alle 
medarbejdere der indgår i det special- og socialpædagogiske arbejde.  
I nedenstående afsnit beskrives det teoretiske afsæt som der er valgt i brugen af begrebet 
’professionel/den professionelle’ i inspirationsmaterialet.  
 
Et af de vilkår som er knyttet til professionelt pædagogisk arbejde, er kravene om at kunne balancere 
mellem engagement (nærhed) og distance (overblik, afstand). Marianne Kristiansen (Kristiansen, 
2003) har introduceret en præcis beskrivelse af det, den professionelle skal kunne, nemlig at 
balancere nærvær og distance; Hun skal kunne være professionelt nærværende, som Kristiansen 
beskriver som en kombination af engagement, distance og indlevelse, hvor 

• distance handler om, gennem iagttagelse og refleksion, at kunne hoppe op i et 
helikopterperspektiv.  

• indlevelse handler om, gennem brug af følelser og intuition, at kunne gå tæt på andre og 
kunne indleve sig i deres perspektiv, og  

• engagementet er en forudsætning for professionelt nærvær. Nærværet er professionelt, fordi 
det udfoldes i forbindelse med professionelt arbejde. 

 
Professionelt nærvær handler således om at kunne bevæge sig fleksibelt mellem distance og 
indlevelse i forhold til de mennesker man arbejder med. 
 
Spørgsmålet om at være professionel, hvordan man bruger sig selv i det profesionelle arbejde, og 
hvordan man adskiller det private og arbejdet, er centralt og vanskeligt. Selvom vi definerer det 
personlige, private og professionelle, vil det være vanskeligt fordi det professionelle både er bestemt 
af personen, fagpersonen, de relationer, som den profesionelle er medskaber af, og den kontekst og 
de institutionelle rammer, det foregår i. Det vil væve sig ind i hinanden. 
 
Når man handler som professionel, handler man altså både efter eget skøn og i henhold til nogle 
anerkendte faglige normer og standarder og ud fra en professionel etik.  
 ‘At være professional beror på viden, overblik og distance og personlig integritet, nærvær og 
sensivitet i de konkrete samspil og evne til at involvere sig personligt og passende uden at blive privat’  

Lis Møller: Professionelle relationer, (2014). 
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Vi har alle en forståelse af begrebet person og personlighed, som vi bærer med ind i det 
professionelle liv, og det er igennem dette perspektiv, at vi forsøger at forstå vores egen og andres 
professionelle praksis.  

 
En personlig identitet er bundet til køn, alder, klasse, etnicitet m.v. Det personlige handler dermed om 
den særlige måde, man udøver sit fag på, og det betyder at mennesker med samme uddannelse i 
samme organisation vil løse den samme opgave på forskellige måder, men stadig inden for de normer 
og standarder, der gælder for arbejdet. 
 
Der er udbredt enighed om, at det private ikke skal blandes ind i det professionelle arbejde, at man 
skal adskille sin rolle som professionel fra den rolle, man har i det private liv, og at de behov, man 
søger at få opfyldt i det private rum er og skal være nogle andre end de behov, man søger opfyldt 
gennem sit arbejde.  
Men i praksis er det svært at adskille.  
 
Der følger ikke en rollebetinget autoritet med rollen som professionel fagperson.  
I bogen om Pædagogisk relationskompetence skriver Jesper Juul og Helle Jensen, at afløseren af den 
rollebetingede autoritet er den personlige autoritet, som  

”i vid udstrækning bygger på evnen og viljen til at indgå i de professionelle relationer med størst 
mulig autenticitet - dvs. i maksimal overensstemmelse med sine faglige og personlige 
værdiforestillinger, fagpersonlige engagement, selvfølelse og indre ansvarlighed”. 
 

Lene Lind beskæftiger sig i en artikel I kontakt med sig selv – tæt på andre – om selvudvikling i 
pædagogisk arbejde med spørgsmålet om forholdet mellem det private, personlige og professionelle 
ud fra en psykologisk/psykoanalytisk vinkel, hvor hun lægger vægt på pædagogens indsigt i sig selv 
som en nødvendighed for at kunne håndtere det følelsesmæssige engagement i professionelt arbejde.  
 
3.2 Værdier, normer og grundlæggende antagelser 
’Jeg ser min guldfisk med sorg i sinde og tænker, ak den er lukket inde. 
Den kigger på mig fra bag sin rude, og tænker, ak han er lukket ude’ (Piet Hein) 

 
Som bekendt ser vi verden fra forskellige positioner, perspektiver og for-forståelser, og vi kan kun få et 
sammenhængende billede, ved at supplere med det, vi hver især ser. 
De positioner og perspektiver består af et mønster af antagelser (tanker, følelser, opfattelser) og 
normer, som ikke (altid) er bevidste opfattelser og derfor kan være svære at få fat i. 
 
Ikke desto mindre er de er vigtige at sætte fokus på, så begreber og antagelser ikke bare forbliver 
’noget’ hvis betydning, indhold og konsekvenser fortoner sig i det uvisse.  
 
Vi kan ikke være sikre på at vi ser det samme, forstår det samme og vil løse samme opgave på 
samme måde, faktisk kan vi være ret sikre på at vi vil løse samme opgave på forskellig vis. 
Værdierne formidles gennem den professionelles arbejde. 
 



6 
 

Den gode professionelle er professionel på denne måde fordi hun er sådan som menneske. Hun må 
bruge sig selv fuldt og helt, hun må bringe sine faglige og professionelle kundskaber og færdigheder i 
spil, samtidig med at hun må bruge sig selv som menneske. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 

3.3 Et helhedsorienteret syn 
Der er bred enighed om, at professionelle i det special- og socialpædagogiske arbejde, skal anlægge 
og arbejde ud fra et helhedssyn. De problemer og udfordringer den professionnelle stilles overfor er 
komplekse og skyldes et samspil af faktorer og processer på flere niveauer. (Ejrnæs & Guldager, 
2008) 
 
Medarbejderne arbejder med opgaver, hvor den specialpædagogiske, socialpædagogiske og den 
plejefaglige indsats ofte overlapper hinanden.  
Jobområdet er præget af et fokus på at støtte brugernes udvikling, så de opnår mere indhold i livet, 
større selvbestemmelsesret og mulighed for større integration med det omgivende samfund (FKB 
2223). 
 
Tilgangen er et grundprincip i den special- og socialpædagogiske faglighed og praksis, om end dette 
grundprincip i de senere år er blevet udfordret af et stadigt stigende krav om specialisering, 
dokumentation og kontrol. 
 
Socialsstyrelsen konkluderer på Vidensportal.dk, at ’inddragelse og samarbejde med familie og 
netværk skaber helhedsorientering i sagsbehandlingen’. ’Generelt gælder det, at en vigtig 
forudsætning for en systematisk afdækning og inddragelse af ressourcer fra barnets familie og 
netværk er implementering af en grundlæggende socialfaglig sagsbehandlingsmetode, som for 
eksempel ICS (Integrated Childrens System, Ankestyrelsen, 2013). Derudover er det en forudsætning, 

  Hvordan ser du og dine kolleger jeres opgave og jeres faglighed? 
 
Hvor er I enige og hvor ser I forskelligt på opgaven og fagligheden? 

 
Hvad kan pårørende se og vurdere? 

 
Hvilke grundantagelser, idealer og værdier arbejder I med? 
 
Hvordan afspejler det sig i jeres mundtlige og skriftlige praksis i 
samarbejdet – i jeres ansigt ud-ad-til?  

Hvad gør du/I, når pårørende og I har forskelligt syn på, hvad 
inddragelse skal omfatte?  

Hvad gør du/I, når pårørende indbyrdes har forskelligt syn på, hvad 
inddragelse skal omfatte? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
? 



7 
 

for at være en god støtte for barnet, at have et godt kendskab til barnet, barnets netværk/familie og 
barnets perspektiv på det, der tales om (Warming, 2011).’ (Socialstyrelsen, Vidensportal.dk) 
 
Morten Ejrnæs peger i ’Helhedssyn og forklaringer i sociologi, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk 
arbejde’ på, at det der er fælles, er en enighed om at ’praktikere på det sociale, det pædagogiske og 
sundhedsmæssige felt skal anlægge et helhedssyn’ (Ejrnæs & Guldager, 2008). 
 
Noget tyder på, at den helhedsorienterede tankegang, i et eller andet omfang, har bidraget til den 
’Sammenhængsreform’ som Innovationsminister Sophie Løhde præsenterede i begyndelsen af 2019. 
(’Sammenhængsreformen – bedre sammenhæng i velfærden’, Statsministeriet.10.09.2018). 
To af nøgleordene i reformen er netop - helhedsorienteret indsats og inddragelse af borgeren. 
Finansministeriet udgav i 2018 sit bidrag til reformen med publikationen ’Sammen med borgeren’.  
 
Til gengæld er der ikke enighed om hvad et helhedssyn betyder, hvad det indeholder og hvordan det 
konkret anlægges. Det betyder, at ingen (kendte) modeller kan give konkret vejledning om omfanget 
af niveauer, bestemme de teorier og den viden der er relevante for niveauerne eller hvordan disse 
skal spille sammen. 
 
En længere gennemgang af forskellige perspektiver på helhedssyn kan findes i Harder & NIssens 
‘Helhedssyn i socialt arbejde’ (2015) som konkluderer, ‘at begrebet er retttet mod den professionelles 
forståelse af, og forklaring på, unikke menneskers sociale problemer og muligheder for (sam)handling. 
Det er således den professionelle der må vælge og ‘stå på mål for’ hvilken viden og teori hun lægger 
vægt på’. 
 
 

 
3.4 Pårørende 
Der er ingen tvivl om, at inddragelse af familie og pårørende er en væsentlig og helt central 
forudsætning for en helhedsorienteret forståelse og sagsbehandling, som igen falder helt i tråd med 
forståelsen af, at forholdet til familier og pårørende, skal ses og opfattes som et partnerskab baseret 
på dialog, argumenter, synspunkter og forsøg på at forstå hinandens virkelighed og perspektiver. 
 
Men for at kunne forstå og validere hvordan vores forskellige virkeligheder ser ud, det liv som udfolder 
sig i vores hjemmemiljø, er vi nødt til at medtage det faktum, at de traditionelle familieformer er under 
forvandling. 
Almindeligvis tager vi det jo for givet, at alle ved hvad vi taler om når vi taler om ’familie’ og ’familien’. 
Men kan vi det? Har vi den samme forståelse, den samme reference? 

   Hvad forstår du/I ved begrebet ’helhedssyn’? 
 

Hvad forpligter denne forståelse dig/jer til? 
 

Hvilke konsekvenser har denne forståelse for din/jeres praksis? 
 
 

 
? 
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Jeg har selv siddet til en forældresamtale med en ung overfor ikke mindre end 4 forældrepar!  
Tilmeldingen fra forældrene, fik jeg fra den unge selv, som videregav den med et stille, opgivende suk, 
’De kommer altså alle sammen’.  
Det lille suk gik ikke på, at hun oplevede situtionen som håbløs, forklarede hun, men på at hun nu 
(igen) skulle til at forklare sig, og hun havde en pointe, for det udløste en del grin under 
præsentationsrunden, hvor hjemmemiljøerne, deres måde at være familie på og deres forskellige 
roller i familien blev foldet ud, men det var sådan det var, og det gav mening for dem.  
 
I vores sammenhæng afleder det en række spørgsmål:   
De fire par, så sig alle som en del af den unges familie og agerede derefter. Den unge boede på skift 
hos alle fire par, havde knyttet sig til alle otte pårørende – så spørgsmålet er selvfølgelig; Har den 
unge, hvis biologiske forældre var blevet skilt flere gange, fire familier? 
Har børn og unge der lever i skilsmissefamilier, hvor de biologiske forældre får nye kærester og/eller 
gifter sig igen, to familier? 
Og hvad med børnene og de unges hel-, halv-, eller bonussøskende, er de i familie med dem? 
 
I dag findes der så stor variation i måden vi lever sammen på, - ifølge Danmarks Statistik findes der 37 
forskellige måder at være familie på i Danmark - at det ikke længere giver mening af tale om familie 
som et bredt begreb, det er nødvendigt at få tjekket om vore forestillinger holder, og beskrive det 
enkelte barn eller unges hjemmemiljø og forhold, især i vores sammenhæng, hvor intentionen er at 
have et godt kendskab til barnets og den unges netværk, barnets og dens unges pespektiv, og at nå til 
en helhedsorienteret forståelse af det liv og den kontekst livet udfolder sig i for de børn og unge, vi 
arbejder med. 
 
Hovedparten af familierne er stadig den klassiske 'far, mor og børn-familie', men qua det at der er 
kommet en lang række og meget forskellige konstellationer til1, og familielivet (nu) rummer de 
mennesker som er tættest på os, men som vi ikke (nødvendigvis) er beslægtede med, må vi udvide 
begrebet og tale om ’familielivet’, som det liv vi lever sammen med andre, som er sammen om 
familielivet.  
Nøgleordet er her ’sammen om’.  

De mennesker vi netop er sammen med om familielivet, de der er tættest på os, definerer 
socialstyrelsen som pårørende. Iflg Socialstyrelsen er pårørende de personer, børnene og de unge 
selv udpeger til at indtage en central rolle i deres liv. Det afgørende er, at det omhandler de personer 
børnene og de unge opfatter sig i en særlig relation til, de personer som de er sammen med om deres 
familieliv.  
(jf. Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (2018) 
 

 
1 A. Giddens har beskrevet (sen)moderniteten og opbruddet i familielivet. Han bruger bl.a. termerne ’sammenflydende kærlighed’ og ’det 
rene forhold’, ud fra en forståelse af, at det rene forhold er et forhold der eksisterer for sin egen skyld, ikke på baggrund af konventioner eller 
andet. 
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Det medfører at begrebet rummer forældre og evt papforældre, hel-, halv- og bonussøskende, de 
mennesker som vi er beslægtede med, bedsteforældre, onkler/tanter, fætre/kusiner og den udvidede 
familie;  
 
Og antropologen Pia Løvschal-Nielsen definerer pårørende som: 
‘En pårørende er en person som har en særlig relation med et andet menneske, som på grund af et 
behov for en særlig indsats har berøring med et professionelt system’ (2006).  
 
Derfor anvender dette inspirationsmateriale begrebet pårørende. 
 
Pårørende har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. De er med til at forme vores liv og er 
en del af vores historie og identitet. (Politik for pårørendesamarbejde i botilbud, Socialstyrelsen, 2012) 
Pårørende bidrager med det familieskab, de venskaber, fællesskaber og oplevelser som er med til at 
forme os, og kan derfor derfor have en positiv indflydelse på den social- og specialpædagogiske 
praksis, bidrage til en mere meningsfuld hverdag, og være en vigtig samarbejdspartner i den 
professionelle praksis.  
 
Det er derfor helt oplagt, at pårørendes unikke viden, erfaringer og perspektiv er vigtige og kommer i 
spil i det professionelle arbejde, så børn/unge, pårørende og professionelle kan opleve helhed og 
sammenhæng, opbygge gensidig viden om, kendskab til og forståelse for baggrunde og aktuelle 
leverum.  
Denne forenede fælles viden er væsentlig for de professionelles refleksioner og beslutninger om 
indhold, og sammenhæng med mål. 
Dette er især gældende for sårbare børn og unge i udsatte positioner.  
William H. Jeynes (2007), har undersøgt betydningen af pårørendes medvirken og inddragelse og 
viser at involvering og samarbejde fremmer barnets/den unges læring og sociale udvikling. 
Det viser sig også, at inddragelsen er væsentlig for de pårørendes oplevelse og forståelse af det 
pædagogiske arbejde, for deres forståelse af hvad der forventes af dem og dermed også forståelsen 
af deres muligheder for at kunne bidrage og føle sig værdi- og betydningsfulde. 
 
At være pårørende kan være svært, - hvordan tackler man rollen, men for et barn eller en ung vil det 
altid være en svær og problematisk rolle. For dem kan det blive et opvækst- og livsvilkår. 
Måden børn og unge reagerer på er selvfølgelig forskellig, - det er et område som der desværre er 
forsket meget lidt i, men den professionelle må være opmærksom på de signaler barnet og den unge 
sender, på de ‘skjulte’ tegn og på at de pædagogiske strategier vi udtænker, tager udgangspunkt i der 
hvor barnet og den unge er og anerkender barnet og dens unges følelser og oplevelse, for at kunne 
give barnet og den unge omsorg og støtte i rollen som pårørende. 
 
Og netværket kan være spinkelt og de pårørende have meget få ressourcer, ligesom den 
professionelle kan møde modstand mod at netværket inddrages, og der kan opstå situationer hvor 
familien og netværkets perspektiv ikke stemmer overens, eller hvor det ikke er i overensstemmelse 
med barnet og den unges perspektiv. (Warming, 2011). 
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At arbejde med inddragelse af pårørende, at lægge konkrete, individualiserede strategier, tiltag, 
retningslinjer, procedurer og redskaber, er en kontinuerlig proces, der kræver løbende justering, 
udforskning af muligheder, forskelle og valg, og fordrer at de professionelle løbende afstemmer med 
barnet og den unges perspektiv, kommunikerer, støtter hinanden og hinandens initiativer og arbejder 
ud fra fælles handleplaner. 
 
En følge af dette, må være, at det er nødvendigt, for at nå til en helhedsforståelse, at forstå og 
validere det enkelte barns/unges familieliv og differentiere, individualisere og afstemme inddragelsen 
af de pårørende. 
Pårørendes muligheder, behov og ønsker for inddragelse er individuelle alt efter den enkeltes hele 
situation, indstilling og ressourcer og inddragelsen bør derfor målrettes den enkelte. 
Iflg ’Koncept….) engagerer pårørende sig ofte og tager aktivt del, men de kan også selv have behov 
for information, opmærksomhed og støtte i en situation, hvor livet udfordres. 
 
Nogle pårørende er, af forskellige grunde, særligt sårbare og det vil have en betydning for deres 
muligheder for at bidrage og yde støtte, hvilket i vores sammenhæng betyder at det er vigtigt at 
medtænke de pårørendes livssituation, muligheder og behov og evt. tage særligt hensyn til disse.  
 
3.5 Inddragelse  
Begrebet inddragelse anvendes ud fra den forståelse som Kristiansen & Bloch-Poulsen beskriver og 
definerer i ’Inddragelse i forandringsprocesser? (2018)’. 
’Det synes at blive mere og mere udbredt, at borgere (…) ikke bare skal have besked på hvad de skal 
gøre, hvad der skal ske, eller hvad der er bedst for dem. De skal i højere grad inddrages.  
De skal spørges, have medindflydelse eller ligefrem være med til at bestemme. Det handler ikke blot 
om værdighed, om at mennesket skal have størst mulig indflydelse på eget liv. Det handler også om, 
at de mest bæredygtige resultater kan skabes gennem dialog. (’Kristiansen & Bloch-Poulsen, 2018). 
 
I Kristiansen & Bloch-Poulsens forståelse er inddragelse, som de skriver, et relativt neutralt begreb, 
som rummer intentionen med hvad nogle skal gøre/gør i forhold til andre: 
’inddragelse’ er et begreb, der udtrykker, at nogle gør noget i forhold til andre. Der er nogle, der 
inddrager andre (…), Det indebærer imidlertid ikke nødvendigvis, at processen kun forløber på den 
ene parts præmisser. (Kristiansen & Bloch-Poulsen, 2018) 
 
Som tidligere nævnt forstås pårørendeinddragelse i dette materiale, som en forpligtende skærpelse af 
begrebet ’samarbejde’, en forpligtelse der fordrer en aktiv proces, hvor den professionelle, ser 
professionelle og pårørende som hinandens aktive medspillere, med et fælles ansvar for at skabe 
mening sammen, for at bidrage og kombinere viden og resurser, for i fællesskab, at give det enkelte 
barn/unge/voksne ro og tryghed til at fungere i et hverdagsliv, og skabe et helikopter- eller helhedssyn, 
til gavn for det enkelte barn/den enkelte unge.  
Og det betyder netop ikke, at det sker på den professionelles præmisser, men at det er den 
professionelle som sætter rammerne for og faciliterer inddragelsen. 
 
I Socialstyrelsens ’Koncept for systematisk inddragelse af pårørende, (2018)’ konkretiseres 
inddragelse således: (Det er), når medarbejdere inddrager pårørendes viden, erfaringer og ressourcer 
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i borgerens forløb og afklarer med borgeren og de pårørende, hvordan pårørende inddrages aktivt. 
Pårørendeinddragelse omfatter de forskellige indsatser såsom information, vejledning, undervisning 
og aktiv involvering i behandlings- og rehabiliteringsforløb, som retter sig mod at anerkende de 
pårørende som en ressource i forløbet for borgere med psykiske vanskeligheder. 
 
I ”Håndbog om forældresamarbejde” (2012) fremhæver Socialstyrelsen, at det for anbragte børn og 
unge gælder, at deres mulighed for at knytte sig til flere voksne omsorgspersoner er afhængig af de 
voksnes indbyrdes samarbejde.  
Når samarbejdet fungerer, kan det være med til at give barnet eller den unge ro og tryghed til at 
fungere i sit hverdagsliv, (..) og det kan være med til at skabe kontinuitet i forhold til relationen til 
forældrene, når professionelle og forældre har et godt samarbejde (Wegler et al., 2007; 
Socialstyrelsen, 2012).  
 
Der er derfor al mulig grund til at arbejde med inddragelse af pårørende i det social- og 
specialpædagogiske arbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Ideer til tilrettelæggelse   
Nye udfordringer kræver nye løsninger! Lad dig inspirere af ideerne og spørgsmålene i dette 
materiale, brug det der giver mening og lad resten være. 
 
Deltagerne skal arbejde med at udvikle, reflektere over og gentænke pårørendeinddragelse. En 
forudsætning må være at de organisatoriske rammer og ledelsen understøtter processen.  
Måske har kommunen/ledelsen allerede formuleret sig og tydeliggjort hvordan den vil bidrage, i så fald 
må/skal der tages udgangspunkt i dette materiale. 
 

Hvad forstår du/I ved at inddrage? 
 

Hvad forpligter denne forståelse dig/jer til? 
 
Hvilke konsekvenser har denne forståelse for din/jeres praksis? 
 
Hvorfor er det en god ide at inddrage pårørende i det pædagogiske arbejde? 
 
Er det overhovedet muligt at omsætte denne forståelse og de gode intentioner til 
praksis?  
 
Alle er enige om at inddragelse af pårørende er en god ide,  
- hvad skal til for at drive jeres proces? 
- hvad vil (kunne) modarbejde og forhindre processen? 
 
 
 

? 



12 
 

Den pædagogiske praksis tilbyder mange situationer hvor inddragelsen finder og kan finde sted, 
derfor anbefales det, at der tages afsæt i deltagernes egne praksiserfaringer, og at deltagerne 
arbejder med egen praksis. 
 
Jeg ser uddannelsen som et arbejdende værksted, et læringsrum, hvor deltagerne, med enkelte 
teoretiske og vidensbaserede input, arbejder med at samtale om, undersøge, eksperimentere med og 
udvikle deres egen udgave og dele de erfaringer de har og får. 
Derfor anbefales det, at flere deltagere fra samme arbejdsplads deltager sammen. 
 
I den forbindelse vil jeg minde om Brinkerhoffs 40/20/40 model, som viser, at effekten af træning ikke 
kun foregår på uddannelsen (de 20%), men at der skal fokuseres lige så meget på forudsætningerne 
før (de 40%), og efter (de sidste 40%). 
Derfor bør nærmeste leder inddrages for at kunne støtte og udfordre læring og effekt før-under-efter. 
 
Uddannelsen kan afholdes samlet som et forløb over 3 dage. 
Det anbefales at afholde det i split for at give mulighed for aktionslæring og refleksion2 mellem de 
enkelte mødegange. Min erfaring er, at afviklingen ikke må blive for ‘atomiseret’.    
 
Brug af mindmap, refleksions-, innovations- og idegenererings-øvelser kan være velegnet til det 
konkrete arbejde. 
  
Refleksionsspørgsmål kan fx stilles på baggrund af en undren og ud fra et ønske om at sætte en 
bestemt udvikling i gang. På denne måde arbejder deltagerne med analyse af egen praksis; henter 
teori, tilegner sig redskaber og udvikler egen praksis. 
 
Det anbefales, at der på uddannelsen arbejdes eksemplarisk, dvs. at deltagerne arbejder med at 
udvikle kommunikative og refleksive kompetencer, fx ved at arbejde i grupper og ved at inddrage 
projektarbejdsformen. Herigennem kan deltagerne arbejde med refleksion, gruppeprocesser, 
kommunikation, dialog og anerkendende relationer. 
 
En mulig tilgang kunne være at lægge tre perspektiver ned over hvert tema (som en del af SMITTE?): 
 

• Et børne/unge perspektiv  
• Et pårørende perspektiv 
• Den professionelles perspektiv? 

 
 
 
 
 

 

 
2 Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere med, observere og reflektere over den (se 
Plauborg, Andersen & Bayer, Aktionslæring, (2008),  
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4.1 Forslag til plan over undervisningsdagene 
 

 Hjemme Dag 1 Dag 2 Hjemme Dag 3 
Dato      
 Forberede og 

medbringe: 
Beskrivelse / 
cases af den 
måde 
pårørende-
samarbejdet ser 
ud I deltagerens 
praksis 
 
Beskrivelsen af 
det 
pædagogiske 
fundament 
 
Værdigrundlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkomst,  
Præsentation, 
Praktiske 
oplysninger og 
spilleregler 
Intro 
Mål  
 
Afstemme 
forventninger 
Hvad, hvorfor, 
hvordan 
 
Præsentation  
Mennesker er 
forskellige derfor 
bør vi forvente 
forskelligt, det kan 
være træls, men 
det kan også 
virkelig flytte noget. 
Hvad er vores 
ressourcer? 
Styker, svag-heder, 
udfor- 
dringer 
 
Våbenskjold 
Hvordan matcher vi 
mennesker der er 
anderledes end os 
selv 
 
Læringsgrupper / 
buddy-ordning  
 
Hvordan skal 
pårørendeind-
dragelsen se ud i 
praksis hos jer 
fremadrettet? 
Prøvehandlinger og 
aktioner? 
SMITTE 

Hvad er de vigtigste 
erkendelser fra i går? 
 
Erfaringer med 
pårørendesam-
arbejde 
 
Hvorfor vil vi 
inddragelsen? 
- (skal lederne 
inviteres med ind?) 
  
At opbygge og tage 
ansvar for relationer 
Relations- 
kompetence 
 
Share-dare-care 
dialogen som 
grundlag 
 
At være facilitator, 
fagperson, vejleder 
og tage ‘lederskab’  
 
‘De vanskelige 
samtaler’ 
 
Hvordan anerkender 
og respekterer vi 
hinandens indsats? 
 
Læringsgrupper / 
Buddy-ordning 
 
Hvordan skal 
pårørendeind-
dragelsen se ud I 
praksis hos jer 
fremadrettet? 
Prøvehandlinger og 
aktioner? 
 
SMITTE 

Hjemme 
arbejdes, 
eksperi-
menteres og 
under- 
søges  
 
 

Hvad er de vigtigste 
erkendelser og 
erfaringer siden vi 
sidst var sammen? 
Opsamling  
Gode historier og 
udfordringer 
 
Aktionslæring og 
refleksions-
kompetence 
Refleksion på 
baggrund af og 
analyse af historier 
og udfordringer. 
Hvad ved vi nu om 
‘den gode praksis’, 
Organisering,   
Kommunikation og 
inddragelse hos os?  
 
Hvordan skal 
forældreinddragelsen 
se ud i praksis hos 
jer fremadrettet? 
 
Hvad skal der til for 
at omsætte til 
handling? 
 
Implementering og 
‘de lavthængende 
frugter’ – 
Faseopdeling? 
Igangsætning af 
aktioner? 
 
Afslutning, 
evaluering, 
prøve  
bevis 
 



14 
 

I planen foreslås brug af læringsgrupper/buddy-ordninger. 
 
Formålet med læringsgrupper og/eller buddy-ordninger (2 og 2), er at have en/flere at dele viden og 
erfaringer med, tjekke sine iagttagelser, oplevelser, forståelser, holdninger, antagelser, undren, 
spørgsmål, usikkerhed og glæder med. 
 
Se læringsgrupperne som en øvebane, det er her vi kan lære af vores forskelligheder, fejl og 
successer. 
Erfaringsmæssigt er det en god ide at sikre en fælles retning for læringsgruppen, så alle har den 
samme forståelse af formål, behov og forventet udbytte, og at grupperne (hjælpes til) at holde fokus 
og hinanden op på aftaler. 
 
Læringsgrupper må ikke blive for store – 8 er et absolut max  
– større grupper deler sig i flere mindre grupper. 
 
Sæt tid af til refleksionen og prioriter arbejdet i grupperne  
- giv fx grupperne sjove, finurlige, forstyrrende walk’n talk spørgsmål eller refleksioner at arbejde ud 
fra og med. 

 
Prøven den sidste dag er udarbejdet ud fra et spørgsmål om, hvordan deltagerne kan forny/forbedre 
praksis, og foreslår afleveringen i en SMITTE-model. 
 
 
5. Temaer  
 
5.1 Temaoversigt 
Tema 1: Rammer for inddragelse 
Tema 2: Anerkendelse og ressourcefokus 
Tema 3: Inddragelse og samskabelse  
Tema 4: Organisering – kommunikation og ‘den gode praksis’ 
Tema 5: Fagperson, autencitet, synliggørelse af faglighed - egne normer og holdninger 
Tema 6: Relationskompetence og dialogiske kompetencer 
Tema 7: Aktionslæring og Refleksionskompetence 
Tema 8: At være facilitator  
 
Tema 1. Lovgivning og rammer for inddragelse 
Hvad siger Serviceloven? 
Der kan arbejdes med at udfolde de regionale og lokale politikker. 
Hvad betyder det der står, hvad forpligter det os til og hvilke konsekvenser har det for vores praksis? 
Hvad er det for værdier, menneske-, lærings- og samfundssyn der ligger til grund? 
Giver signalet om inddragelse samtidig forventninger om medbestemmelse? 
Hvor går dine og jeres grænser for medindflydelse og medbestemmelse? 
Hvordan overholder du/I tavshedspligten og persondataloven? 
Er der tale om en reelle eller falske forventninger - ’kejserens nye klæder’? 
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Hvordan spiller de organisatoriske rammer ind? 
Hvad siger ledelsen? 
 
Tema 2. En anerkendende, ressourcefokuseret praksis  
Hvordan arbejder vi med anerkendelse og ressourcefokus i praksis?  
(se fx Lis Møller; Anerkendelse I praksis, 2008, eller Lene Metner m. fl: KRAP – den kognitive, 
ressourcefokuserede, anerkendende praksis) 
 
Tema 3. Inddragelse og samskabelse  
Hvordan arbejder I med inddragelse hos jer? – hvad, hvornår, hvordan og hvor meget?   
Hvordan vil I arbejde med inddragelse?  
Hvordan arbejder I med inddragelse af pårørendegruppe? 
Hvordan arbejder I med inddragelse af pårørende? 
Hvordan arbejder I med en anerkendende og resourcefokuseret tilgang? 
 
Tema 4. Organisering – kommunikation og ‘den gode praksis’ 
Hvordan kan en systematisk og kontinuerlig inddragelse se ud? 
Hvordan kan kontakten og dialogen organiseres så den understøtter den pædagogiske praksis+ 
Hvordan inviteres de pårørende med? 
Hvordan kommunikerer vi differentieret? 
Hvilke kommunikationsformer er bedst til hvilken kommunikation? 
Hvordan kan vi inddrage pårørendes ressourcer 
Hvordan skaber vi tillid, ligeværdigt og differentieret? 
Hvordan håndterer vi ’de svære samtaler’? 
Forskellige former for pårørendeinddragelse (formelle og uformelle former for samarbejde) 
Hvordan ser den daglige kontakt ud?  
 
Tema 5. Autencitet, synliggørelse af faglighed - egne normer og holdninger 
Her kunne arbejdes med kerneopgaven, fælles værdier, normer, antagelser, menneskesyn? 
Peger kompasset I den samme retning hos jer? ‘Vi er sådan nogen som…..’ 
Forskellige perspektiver: pårørendeperspektiv – borgerperspektiv - den professionelles perspektiv  
Hvordan sikrer vi en praktisk etisk refleksion?  
At bive bevidst om hvad egen personlighed, motivation, viden, erfaringer og uddannelse, fordomme 
(dem-og-os), værdier betyder for adfærd og handlinger 
Der kan arbejdes med, at deltagerne bevidstgør egne forforståelser og antagelser i relation 
til deres egne praksiserfaringer. 
Procesværktøjet ‘Våbenskjold’ kan ofte skabe de refleksioner og den dialog som er med til at afklare 
og synliggøre faglighed, normer, holdning (se bilag 6) 
 
Tema 6. Relationskompetence og forholdemåder, værensmåder og dialogiske 
kompetencer 
Her kunne arbejdes med begrebet ’pædagogisk relationskompetence’ (Jesper Juul & Helle Jensen, 
Pædagogisk relationskompetence) & (Lis Møller: Professionelle relationer). 
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Der kan arbejdes med ’dialog og det fælles tredje’ (Benedicte Madsen,2000 - se litteraturliste).  
Dialogiske kompetencer (Jørgen Bloch-Poulsen, se litteraturliste) 
Hvordan møder man pårørende der hvor de er? 
Hvordan oplever pårørende sig som ligeværdige og at de bliver medinddraget? 
Hvordan oplever de sig som ressource? 
 
 
Tema 7. Aktionslæring - Refleksionskompetence 
Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere med, observere og 
reflektere over den. 
Hvordan kan vi lave aktionslæring på pårørendeinddragelse? 
Hvilke eksperimenter kan vi arbejde med? 
Hvordan arbejder vi med og fremmer ’det at kunne undre sig’. 
Hvordan kan man fremme det at undres? 
Hvordan øver og styrker vi evnen til at reflektere i praksis og om praksis?  
Hvordan fremmer vi refleksion?’ 

- få andres øjne på? Video? Logbog? Storyline? - refleksionsøvelser 
 
Tema 8. At være facilitator  
At facilitere er en dynamisk og inddragende måde at skabe resultater på. 
Det handler om at forløse potentialer og skabe mening og værdi for deltagerne i processen. 
Det fordrer at facilitator er autentisk i sin ’ledelse’, kender sine styrker og begrænsninger, tør vise 
hvem hun er og være bevidst om, at facilitering ikke er et mål, snarere en rejse. 
Hvordan faciliterer man inddragende processer? - konkret arbejde med og øvelser i at facilitere 
inddragende processer.  
Hvordan faciliterer vi møder? - konkret arbejde med og øvelser i at facilitere møder? 
 
Ad Tema 1. Lovgivning og rammer for inddragelse  
Rammerne for arbejdet er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om social service og Bekendtgørelse af 
sundhedsloven. Afgrænsningen til andre jobområder er således bestemt af disse love, og 
medarbejderne på jobområdet arbejder i henhold til denne lovgivning. Lovgivningen på området 
medfører øgede krav om evaluering, dokumentation og kvalitetssikring af såvel den pædagogiske som 
den sygeplejemæssige indsats. 
 
En lang række undersøgelser, rapporter og inspirationsmaterialer fra det sociale, det pædagogiske og 
sundhedsmæssige felt, fx; ’Koncept for systematisk inddragelse af pårørende’, Social- og 
sundhedsstyrelsen, (2018), ’Politik for pårørendesamarbejde i botilbud, Socialstyrelsen, (2012), 
’Pårørende i psykiatrien (2009), ’Hvad er pårørende inddragelse, VIBIS, ’Opgavefordeling mellem 
borgere, pårørende og fagpersoner i rehabiliteringen’, DSI (2011) peger bl.a. på, at ud fra en 
helhedsorienteret og ressourcefokuseret praksis kan de pårørende være værdifulde 
samarbejdspartnere, og afgørende bidragydere i den social- og specialpædagogiske praksis. 
 
Der kan, alt efter synsvinkel, selvfølgelig udledes en lang række begrundelser for inddragelsen;  
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som en demokratisk bestræbelse, empowerment, samskabelse, økonomi, faglig, helhedsorienteret 
begrundelse m.v. 
Fælles er, ud fra et helhedssyn på opgaven, at pårørende ses som en vigtig ressource og aktive 
medspillere. 
 
Det er et krav at regioner skal udarbejde bruger- og pårørendepolitikker, mens det ikke (endnu?) er et 
krav til kommunerne.  
Flere kommuner har dog, ud fra et ønske om at sætte mål og retning for det der skal arbejdes hen 
imod, udarbejdet politikker for pårørendeinddragelse, Det betyder at kommunerne fastlægger den 
overordnede politik på området, og at konkretisering og udarbejdelse af redskaber typisk vil foregå i 
praksis: 
 

 
Flere forskningsrapporter, undersøgelser, interview m.m. herunder bl.a. fra den tidligere regerings 
psykiatriudvalg, som i 2013 peger på, at regioner og kommuner ikke (blot) bør udarbejde politikker for 
området. De bør udarbejde en plan for systematisk inddragelse af pårørende.  
 
I Social- og Sundhedsstyrelsens udspil; ”Koncept for systematisk pårørendeinddragelse” (Social og 
Sundhedsstyrelsen, 2014), bestemmer, ud fra et fagligt ressourcefokus, om pårørendeinddragelsen, 
at der ”er tale om pårørendeinddragelse, når medarbejdere inddrager pårørendes viden, erfaringer og 
ressourcer i borgerens forløb og afklarer med borgeren og de pårørende, hvordan pårørende 
inddrages aktivt’,  
og at ’pårørendeinddragelse omfatter de forskellige indsatser som f.eks. information, vejledning, 
undervisning og aktiv involvering i behandlings- og rehabiliteringsforløb, som retter sig mod at 
anerkende de pårørende som en ressource i forløbet for borgere’. 
 
Det er et klart signal til både pårørende og de professionelle om, at inddragelsen er politisk prioriteret, 
et samfundsmæssigt ideal, hvor inddragelse og samarbejde ses som en vigtig og værdifuld del af den 
pædagogiske (her social- og specialpædagogiske) praksis, som har til formål ’at forbedre dagligdagen 
og livskvaliteten i et tæt samarbejde med det enkelte menneske, og at skulle udforme en praksis, der 
er skræddersyet til det enkelte individ’ (Bent Madsen og Jesper Holst, 1998). 
Om regioner og kommunerne udarbejder konkrete rammer for en systematisk pårørendeinddragelse, 
må tiden vise, indtil videre ser det ud til, at den overordnede politik formuleres regionalt og kommunalt 
og konkretiseringen af en systematisk inddragelse lægges over til den enkelte institution, leder og 
professionelle.  

Overordnet 
politik

Konkretisering 
eller 

udmøntning

Udarbejdelse 
af konkrete 

redskaber eller 
tiltag



18 
 

Det giver en oplagt mulighed for at konkretiseringen af redskaber og tiltag kan udformes sammen med 
borgerne, pårørenderåd og eller de enkelte pårørende.  
I ‘Politik for pårørendesamarbejde i botilbud (Socialstyrelsen, 2012)’ er der konkrete eksempler på 
pårørendepolitik. 
 
Der er indlysende, jf. ovenstående, at når barnet og den unge selv, og alle rundt om barnet og den 
unge bidrager, er det lettere at arbejde sammen om det. 
Men mine erfaringer har sagt mig, at det ikke altid er sådan virkeligheden, af mange forskellige 
grunde, ser ud.  
Det er ikke så enkelt og ligetil. 
 
Et (nøgle) citat fra Jørgen Bloch-Poulsens ’Dialogiske forældresamtaler’, rammer dette lige på kornet: 
’Man skal jo lære at andre har noget at bidrage med’ (sagt af en teamleder på Danfoss om 
medarbejder-inddragelse). 
 
Bogen peger bl.a. på, at inddragelse er noget der kan læres og arbejdes med, og på at hvis 
inddragelsen skal lykkes, handler det om: 
 

- deltagernes forholdemåder, værensmåder og kommunikative og relationelle kompetencer.  
Man skal ville et inkluderende og (mere) ligeværdigt samarbejde, turde slippe den 
professionelles vidensmonopol og være villig til at få udfordret sin faglighed i åben dialog med 
de pårørende, i stedet for at sidde med ’de rigtige svar’. Det fordrer at være nysgerrigt-
undersøgende for hinandens grundlæggende antagelser, perspektiver, kontekst, muligheder, 
forskelle og valg, og (fortsat) at træne de dialogiske kompetencer. 
 

- en tydelig ledelsesmæssig og organisatorisk opbakning og diskurs. Inddragelse lykkes ikke, 
hvis ikke (også) de ledelsesmæssige og organisatoriske rammer er til stede. 
 

- En systematik i form af en socialfaglig metode, som skal tilpasses den kontekst der arbejdes i. 
 
Pædagogerne, som har været med til at udvikle modellen for inddragelse som præsenteres i 
’Dialogiske Forældresamtaler’ udpeger tre råd:  
 
1. Man skal turde være i dialog og give slip på vidensmonopolet. 
2. Vær åben over for forældrenes perspektiver på barnet. 
3. Tilpas modellen til det sted, man arbejder. 
 
Med inspiration fra Kristiansen & Bloch-Poulsen (2018), og afsæt i samme forskeres ’Sådan inddrager 
du uden at skuffe’, (Lederweb, 2013) kunne følgende opmærksomhedspunkter måske være til 
inspiration (min redigering): 
 

• Sæt dig i de pårørendes sted  
• Afstem de gensidige forventninger 
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• Gør grænserne klare for inddragelse. Hvor går grænserne for inddragelse. Hvad har de 
pårørende medindflydelse på, og hvad er de medbestemmende om?  

• Byd kritiske stemmer velkomne – anerkend forskellighed og kritik som drivkraft 
Formålet er at finde en løsning som alle kan gå ind for  

• Hvad samarbejder vi om? Hvad er formålet, emnet, temaet? Hvordan kan / skal pårørende 
inddrages?  

• Hvordan skal processen forløbe? Hvordan kan / skal pårørende inddrages? 
• Hvilke midler skal tages i brug? Hvordan kan / skal pårørende inddrages? 
• Hvilke handlinger skal sættes i gang? Hvordan kan / skal pårørede inddrages? 
• Evaluering af praksis? Hvordan kan / skal pårørende inddrages? (red. JØ) 

 
I Koncept for en systematisk inddragelse af pårørende (2018), har de otte anbefalinger til en 
systematisk pårørendeinddragelse, som alle uddybes i bogen (se denne): 

• Sæt tidligt ind med kontajt, kortlægning og dialog 
• Målret indstsen til pårørende 
• Vær obs på børn og unge 
• Koordiner og samarbejde tværfagligt og tværsektorielt 
• Samarbejd med bruger og pårørendeorganisationer og andre aktører 
• Hav fokus på kompetenceudvikling 
• Følg op på indsatsen 
• Ledelse som drivkraft 

 

 
Ad Tema 2. Anerkendelse og ressourcefokus 
Pårørende er forskellige og kan have relationer til barnet/den unge ud fra en samlivs- eller 

 

 Hvem er pårørende? 
 

Hvordan forholder du/I jer til samtykke- og tavshedspligt og persondataloven? 
 

Hvordan kan inddragelse bidrage positivt/konstruktivt til det pædagogiske 
arbejde?  - for praksis, for den professionelle, barnet, den unge, den voksne, 
forældrene, de pårørende? 

 
Ser du/I grænser for inddragelsen? 

 
Ser du/I pårørendeinddragelse som noget der er omfattet af pårørendes 
frivillighed - eller er inddragelse noget der forpligter?   

 
Er der særlige områder/opgaver du/I ser som oplagte i forb. med inddragelse? 

 
Hvordan kan du/I give omsorg og støtte til pårørende? 

 
                

 
 

 
 

 

? 
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slægtskabsmæssig sammenhæng, de kan være venner, naboer, kolleger mv. og da relationerne kan 
ændres gennem livet og have forskellig fylde, betydning eller vægt på forskellige tidspunkter i livet, 
kan de pårørende følgelig have forskellige positioner, betydning og/eller blive skiftet ud.  
Pårørende kan desuden have forskellig alder, viden, erfaringer, følelsesmæssig udvikling, overskud 
og ressourcer, og bør derfor inddrages og støttes forskelligt og individuelt, under hensyntagen til 
borgerens behov og ønsker og i det omfang, det giver mening for det enkelte barn og/eller ung. 
 
Der vil også være forskel på, hvornår og hvordan pårørende kan bidrage og ønskes inddraget, 
ligesom det er individuelt fra pårørende til pårørende, hvilke ønsker og ressourcer man har i forhold til 
at være inddraget i barnet/den unges forløb. 
I ’Politik for pårørendesamarbejde i botilbud’, Socialstyrelsen (2012) er der givet et eksempel på en 
politik udarbejdet i samarbejde med 3 pårørenderepræsentanter og en leder af et boltilbud: 
Politikken er udarbejdet ud fra at de finder det værdifuldt, at den pårørende: 
 

• Mødes med åbenhed og respekt og føler sig velkommen 
• Får relevante og forståelige informationer 
• Får støtte til at bevare kontakten til beboeren  
• Føler sig hørt og får lejlighed til at støtte og bidrage med værdifulde oplysninger 
• Får relevante informationer om borgeren, hvis borgeren er indforstået 
• Er klar over at samspillet er underlagt borgerens ønsker 
• Inddrages i relevante forløb omkring borgerens situation og dagligdag 
• Får støtte til at kunne varetage den vanskelige rolle som pårørende 
• Som er barn eller ung, ydes ekstra omsorg og støtte 

 
Ad Tema 3. Inddragelse og samskabelse 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal oprettes bruger/pårørenderåd, det kan være:  

• Brugerråd – som sammensættes af brugere, fx brugere i et botilbud 
• Pårørenderåd – som sammensættes af pårørende til brugere i fx et botilbud 
• Bruger- og pårørenderåd – et ‘blandet’ råd med repræsentanter fra både brugere og 

pårørende I fx et botilbud 
• Støtte- frivilligeforening m.v. – som alternativ kan pårørende oprette en støtteforening eller et 

netværk, der i dialog med brugerne kan arrangere aktiviteter. 
 
Socialstyrelsens inspirationshæfte ‘Politik for pårørendesamarbejde i botilbud’ giver et konkret 
eksempel på en skabelon til hvordan man kan udforme og arbejde med inddragelsen: 

• Hvordan vil vi indlede samarbejdet med jer pårørende? 
• Hvad kan I som pårørende forvente af de professionelle 
• Hvad kan I som pårørende forvente i forhold til inddragelse? 
• Hvad kan I forvente i forhold til information 
• Konkrete pårørendearrangementer  

 
Jf. også Kristiansen & Bloch-Poulsen; ’Sådan inddrager du uden at skuffe’, (Lederweb, 2013), p.  
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Der kan, som tidligere nævnt, findes en lang række inspirationer til pårørendeinddragelse.  
VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har et bud på at forbedre samarbejdet 
mellem pårørende og professionelle:  Åben dialog og klar forventningsafstemning. (VIVE, okt. 
2011) 
 
Et godt sted at hente inspiration og viden er i ”Koncept for systematisk pårørendeinddragelse” (Social 
og Sundhedsstyrelsen, 2018), som indeholder otte anbefalinger, en lang række forslag til aktiviteter og 
opmærksomhedspunkter og links til undersøgelser og resultater om systematisk 
pårørendeinddragelse.  
 
De otte anbefalinger er: 

1. Sæt tidligt ind med kontakten 
2. Målret indsatsen til pårørende 
3. Vær obs på børn og unge som pårørende, de befinder sig i en særlig situation 
4. Koordiner og samarbejd tværfagligt og –sektorielt 
5. Samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører 
6. Fokus på kompetenceudvikling 
7. Følg op på indsatsen 
8. Ledelse af drivkraften 

- se uddybninger i ”Koncept for systematisk pårørendeinddragelse” (Social og Sundhedsstyrelsen) 
 
Ad Tema 4. Organisering – kommunikation og ‘den gode praksis’ 
Dialogen som grundlag 
Den russiske sprogteoretiker Bakhtin mener, at dialogen er selve grundlaget for al mellemmenneskelig 
forståelse. Vi ser verden fra forskellige positioner, perspektiver og for-forståelser, og vi kan kun få et 
sammenhængende billede, ved at supplere med det, vi hver især ser. 
’Det er i samspilet og gensidigheden i dialogen mellem den (de) der taler, og den (de) der lytter, at der 
opstår mening, som er ny og ikke repeterbar’. 
 
’Truth is not born, nor is it to be found inside the head of an individual person, it is born between 
people collectively searching for truth, in the process of their dialogic interaction’. (Bakhtin i Dysthe et 
al (2012) 
 
Jørgen Bloch-Poulsen, der sammen med Marianne Kristiansen, i mange år har forsket i dialoger, 
definerer dialogen som en særlig kvalitet ved en samtale:  
’en fælles undersøgende samtale om et emne, hvor der ikke er givet noget svar på forhånd, hvor man 
deler viden og erfaringer, hvor man er villig til at stille spørgsmål ved egne og andres antagelser, hvor 
man ved at tale i øjenhøjde bidrager til at alle trives, så man også tør komme derud hvor isen er tynd, 
hvor man kan træffe en beslutning i fællesskab’,  
og ser dialogen som en nødvendighed.  
Vi lever i en verden med konstante forandringer og ændringer, den pædagogiske opgave ændres og 
ændrer sig, betingelserne for at løse opgaven ændrer sig, konteksten ændres med høj hastighed, vi 
kan ikke løse problemstillinger og udfordringer ved at henvise til tidligere tiders praksis, procedurer 
eller ’plejer’. 
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Dialogens nødvendighed. 
Centralt hos såvel Bakhtin som Bloch-Poulsen & Kristiansen står respekten for den andens ord, viljen 
til at lytte, at forstå hinandens præmisser og tanker, men samtidig bevare sin integritet og respekt for 
ens eget ord. 
 
Respekten, eller anerkendelsen, er i min optik at se sine medmennesker som de er, tage dem 
alvorligt, se dem som lige-værdige og anerkende de oplevelser og perspektiver de har.  
Det er ikke en positiv glasur, eller at give ret. Langtfra. 
Men heri ligger en forpligtelse til at søge at validere vores medmenneskers måde at se verden på, at 
forsøge at fornemme hvordan det er at ’gå i den andens mokasiner’ ved at gå på et be- og 
fordømmelsesfrit besøg i den andens perspektiv.  
Og det er lettere sagt end gjort.  
 
Dialogen er ikke en enigheds-, eller harmonisøgende, konsensussøgende samtale, hvor vi med al 
magt skal være enige, tværtimod påpeger Bakhtin på vigtigheden af det vage, det flertydige, det 
flerstemmige, på at modstanden og spændinger er vigtige, fordi mening og forståelse skabes mellem 
forskellige stemmer, og potentialet for ’at blive klogere’ er størst, når forskellige syn konfronterer 
hinanden. 
Kristiansen & Bloch-Poulsen kalder tilgangen dissensus approach. 
 
Målet er således ikke enighed, men at udtrykke og afsøge vores forskellige positioner og perspektiver, 
og ud fra en forståelse af at ingen parter har patent på sandheden, på det rigtige perspektiv eller på 
den rigtige løsning, nysgerrigt undersøge og validere hinandens synspunkter, tjekke om ens egne 
forestillinger holder vand, og dermed supplere hinandens viden og indsigt;  
’Man skal jo lære at alle har noget at bidrage med’, som en medarbejder udtrykker det i Bloch-Poulsen 
& Kristiansen.   
 
Iflg. Bloch-Poulsen & Kristiansen, fordrer de dialogiske kompetencer tre sammenhængende 
dimensioner: Forholdemåder, værensmåder og dialogiske færdigheder og kernen i dialoger er tre 
dialogiske grundholdninger Share – dare – care (se Bloch-Poulsen, 2006) 
 
Share – et ønske om at dele og høste af hinandens viden og erfaringer. 
Når vi er indstillede på at dele vores viden, dvs være hinandens forudsætninger og ikke forhindringer. 
At dele viden kan være vanskeligt og/eller udfordrende og er afhængig af en række faktorer, 
faggrænser, forskelle, formelle og uformelle magthierarkier, tilid, status, viden, konkurrence m.v. 
 
Dare – om sammen at finde et (nyt) grundlag ved at problematisere egne og andres antagelser 
Når man er indstillet på at gå nye veje, forstå det her på en ny måde, tør vedkende sig sine 
begræsnninger, dvs løbe den risiko der ligger i at blive klogere sammen, når man tør stille spørgsmål 
ved andres og egne antagelser, når man er indstillet på at få trykprøvet sit grundlag og perspektiv. 
Det ser ud til at fordre et reelt engagemet. 
 
Care – om at tage hånd om den anden og ville hende det bedste 
Care handler om hjælpsomhed, om at skabe en medspillerkultur i stedet for en modspillerkultur 
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Behandle den anden med anerkendelse og med respekt  
Anerkendende, at ens omsorg, respekt og opmærksomhed er ægte og at de kan mærke det. 
 
Bloch-Poulsen kommer med et bud på nogle dialogiske (proces)kompetencer som ikke er 
udtømmende og sikrer dialogen, men som erfaringsmæssigt fremmer den: 
 
- at vise ægte interesse for den der taler 
- at spørge for at blive klogere 
- at kunne og indleve sig i den andens perspektiv 
- at spørge ind til kernen 
- at gå op i helikopteren 
- at fremlægge sine synspunkter til undersøgelse 
- at bruge jeg-budskaber (sige sine iagttagelser, følelser, forestillinger og ønsker om adfærd højt) 
- at være afslappet, parat og bruge sin humor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan ser pårørendesamarbejdet ud i din/jeres praksis? 
 

Hvordan vil du/I kunne forny/forbedre det? 
 
Hvordan kan I konkret arbejde med inddragelse af pårørende fremadrettet? 
 
Hvordan kan kontakten og dialogen organiseres så den understøtter opgaven? 
 
Hvordan møder og anerkender I de pårørende i ord og handling?  
 
Hvordan afstemmer I forventninger? 
 
Hvordan ser din/jeres mundtlige og skriftlige kommunikation i forhold til pårørende 
ud?  
Hvordan skal den se ud fremadrettet? 
 
Hvordan bruger I de digitale medier? Hvordan differentierer I?  
 
Er det muligt at inddrage alle?  
 
Hvad ved I om de pårørendes syn på inddragelsen? 
 
Kan man forvente at pårørende er kongruente, dvs at der er overensstemmelse 
mellem det de tænker, føler og siger? 
 
Hvordan undgår vi at bringe os selv i centrum? 
 
 
 
 
 
 

? 
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Det udviklende møde  
Møder er ofte omdrejningspunktet for samarbejder, faglige drøftelser, fælles refleksion og videndeling 
- og med rette. Møder er et af de vigtigste redskaber vi har i vores værktøjskasse i vores 
kommunikationen i det professionelle arbejdsliv.  
De er ofte drivkraften som kan bidrage med motivation, forståelse, mening og engagement.  
Men vi har alle oplevet møder som ikke er givende, som er demotiverende, drænende for energi og 
som rent ud sagt er spild af tid.  
Det kan der være mange grunde til.  
 
Nogle af de ’kendte’ udfordringer er at start- og sluttider ikke overholdes, at mødedeltagerne ikke er 
(har kunnet) forberede sig til mødet, ikke ved hvad der skal opnås på mødet, hvad der er til 
orientering, til diskussion eller til dialog, at debatterne bliver flyvske, ustrukturerede og ufokuserede, at 
nogle er meget ’på’, andre ikke, at der ikke sker nogen opsamling, beslutning eller handlings- og 
ansvaropsamling.  
 
Det er ærgerligt, men der findes bunker af råd, tips, huskelister, køreplaner og værktøjer til gode, 
effektive, udviklende møder, spørg Google.  
Et af de mange finder du på Region Midts hjemmeside. Her kan du finde folderen ’det-gode-møde’. 
(https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/koncern-hr-
udvikling/inspiration/fokusomrader/w_1400-09-095_01-det-gode-mode.pdf) 
 
Vær tydelig på opgaven 
At kende og være tydelig på opgaven, er en forudsætning for at kunne sætte ord på mål (hvorhen), på 
indholdet (hvad) og på metoder (hvordan) i forholdet til de pårørende.  
Fagligheden skal formidles så det giver mening, - det handler om at skabe en fælles forståelse 
sammen med forældrene. 
 
De svære samtaler 
De svære samtale er de samtaler som er vanskelige for deltageren. Det er de samtaler som ofte ikke 
bliver taget. 
 
Begrundelserne kan være mange; Jeg vil nødig såre, jeg ved ikke liiige hvordan, jeg ved ikke hvordan 
jeg skal få det sagt, det går nok over, det er svært… 
 
Grundlæggende handler det om at forberede samtalen grundigt evt med sparring fra en kollega,  
at være klar på rammen og hvad der skal siges, og på at samle op efter samtalen, men erfaringerne 
viser, at det er vigtigere at ‘behandle hinanden ordentligt’ end at have den rigtige spørgeteknik eller 
model at arbejde efter. 
 
Stig Brostrøm er i KLs artikel inde på at ‘Pædagoger og forældre taler forbi hinanden’ bl.a. fordi 
pædagoger er ‘pæne og flinke folk’:  
»Pædagogernes budskaber trænger tilsyneladende ikke rigtigt igennem til forældrene. Pædagoger er 
jo søde og flinke folk, og de siger typisk tingene på en pæn, blød måde, der gør, at forældrene ikke 

https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/koncern-hr-udvikling/inspiration/fokusomrader/w_1400-09-095_01-det-gode-mode.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/koncern-hr-udvikling/inspiration/fokusomrader/w_1400-09-095_01-det-gode-mode.pdf
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forstår budskabet. De siger ikke tilstrækkeligt direkte, hvad forældrene bør gøre, eller hvad problemet 
er,« siger Stig Broström. 
 
Østergaard, Hansen & Bloch-Poulsen har udarbejdet nogle velmente råd (se senere) 
 
 
Ad Tema 5. Fagperson, autencitet, synliggørelse af faglighed - egne normer og 
holdninger 
Med afsæt i bl.a.Hjerneskadeforeningens ’Samarbejde og dialog mellem pårørende og professionelle 
(2009), SFIs ’Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering (2011), 
’Politik for pårørendesamarbejde i botilbud (Socialstyrelsen 2012), og det tidligere skrevne, er her mit 
bud på en sammenskrivning af de opmærksomhedspunkter de bl.a. peger på: 
 

• Gør grænserne for og formålet med inddragelsen klare. De pårørende skal vide at 
inddragelsen og samspillet er underlagt borgerens ønsker.  
Hvad har de pårørende medindflydelse på, og hvad er de medbestemmende om? 
 

• De pårørende inviterer til samarbejde, men de er forskellige og skal spørges om hvad de vil og 
kan. 
 

• De pårørende skal mødes med åbenhed og respekt, have de relevante informationer og 
mulighed for at bidrage med viden og erfaringer 
 

• Pårørende finder, at det er lettere at blive inddraget omkring arbejdsrelaterede forhold end om 
vidensrelaterede forhold. 
 

• Pårørende kan inddrages endnu mere i planlægningen, evalueringen og implementeringen. 
Jo mere de inddrages jo større hjælp er det 
 

• Det er vigtigt at komme væk fra tilfældig inddragelse til en systematisk inddragelse 
 

• Der er grænser for hvor svære og tunge opgaver pårørende kan håndtere 
 

• En åben dialog med pårørende og borgere vil i langt de fleste tilfælde føre til et langt mere 
vidtgående pårørende-samarbejde end de professionelle kan forestille sig 
 

• Det er vigtigt at være opmærksom på, at inddragelsen kan gå ud over (ændre) relationerne 
mellem borger og pårørende – de skal have støtte til at bevare kontakten og håndtere rollen 
som pårørende - pårørende som er børn eller unge skal have ekstra omsorg og støtte. 

 
• Pårørende kan opleve sig udfordret mellem systemer og opleve procedurer og strukturer som 

modstandere.  
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• Samarbejdet er (ofte) personafhængigt 
 
 
Ad Tema 6. Relationskompetence og dialogiske kompetencer 
’Man skal jo lære at alle har noget at bidrage med’3 
Inddragelse stiller en lang række krav til den professionelles personlige, faglige, relations- og 
’ledelses’kompetencer. 
Den professionelle skal ’kende’ egne forskellige kompetencer, egne styrker, muligheder og 
udfordringer, grundliggende antagelser, tanker om sig selv, om andre, egne faglige styrker og 
svagheder, de relationelle styrker og svagheder og evnen til at påtage sig en klar og eksplicit ledelse 
af inddragelsen. 
Inddragelse bygger på en antagelse om, at vi sammen er klogere end den enkelte, ’at alle har noget at 
bidrage med’.     
Det er ikke så enkelt. 
I forbindelse med udformningen af dette inspirationsmateriale, lavede jeg en lille rundspørge i mit 
netværk, og nogle af de udfordringer jeg stødte på var; 

• Ja inddragelse er helt oplagt, en god ide, ideelt, men det er besværligt og tidskrævende,  
 og den tid har vi ikke. 
• Pårørende er tidsrøvere. 
• Det er svært fordi den faglige og kulturelle kontekst er så forskellig. 

 
Så hvordan kommer vi fra opfattelsen af pårørende som tidsrøvere, til at se dem som 
samarbejdspartnere og medspillere? 
Er det et spørgsmål om at skulle lære sig, at andre har noget at bidrage med?  
Et spørgsmål om at egne for-forståelser af den professionelle rolle og faglige identitet står i vejen? 
 
I det aktionsforskningsforløb der bl.a. resulterede i ’Dialogiske forældresamtaler – alle vil jo gerne 
inddrages’, (Bloch-Poulsen, 2013) nåede specialpædagogerne til en erkendelse af, at mødet og 
samarbejdet med forældre og pårørende, var besværligt og en byrde, fordi de (og forældrene) så sig 
selv som de professionelle, som ’eksperterne’ der vidste (og skulle vide) alt om forældrenes børn, ’de 
alt-vidende mestre’ som skulle have svar på rede hånd og styr på alting.  
De havde oparbejdet en forståelse, selvforståelse og kultur som lagde maximalt pres på de 
professionelle, hvor mødet med forældre bestod i at de professionelle overbragte informationer om- og 
gav en status på forældrenes børn. 
 
Det at de ændrede holdning og syn på mødet og samarbejdet med forældrene, og gik i åben dialog 
med forældrene om deres børn, var en lettelse.  
De skulle ikke længere være oraklerne i samarbejdet med forældrene. 

 
3 Citatet er fra Jørgen Bloch-Poulsen m.fl: Dialogiske forældresamtaler – alle vil jo gerne inddrages?  
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Ad Tema 7. Aktionslæring og Refleksionskompetence 
Når vi løbende skal forny og forbedre praksis, er aktionslæring4 en oplagt og ret simpel metode at 
arbejde med.  
Den kan være med til at bryde gamle vaner, forny, forbedre og skabe ny praksis, idet metoden, som 
veksler mellem formulering af problemstilling eller ønsket forandring, iværksættelse af aktion(er), 
observationer af gennemførelsen, den didaktiske samtale og bearbejdning af erfaringer og 
observationer fra praksis kan tilrettelægges som et målrettet forløb, hvor der tages udgangspunkt i en 
ønsket forandring. 
 

 
4 Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere med, observere og reflektere over den (se 
Plauborg, Andersen & Bayer, Aktionslæring, (2007), 

 Vi er ikke ’lige afklarede’. De personlige, faglige, relationelle og 
ledelseskompetencer har forskellig fylde og tyngde hos os.  
 
Vores holdning til inddragelsen er afgørende – hvad er din? 
 
Er du ’gearet’ til at inddrage pårørende? Hvor er du stærkest? Hvor er du 
udfordret? 
 
Er din arbejdsplads ’gearet’? 
 
Udfordrer inddragelse din faglige identitet og opfattelse af dig selv som 
fagperson? 
  
Er og kan pårørendeinddragelsen reelt blive ligeværdig, eller er det et udtryk 
for et ideal om harmoni og konsensus tænkning?  
 
Hvordan kunne tackle inddragelse af enkelte pårørende? 
 
Hvis man sammenfattende siger, at at der er tre perspektiver i spil:  
Et inddragelsesperspektiv?  
Et kommunikationsperspektiv? 
Et vejledningsperspektiv? 
 
- hvad forstår vi så ved de tre perspektiver og hvordan arbejder vi med, og 
tilgodeser, dem? 
 
Giver det mening, systematisk, at lægge de tre perspektiver ned, over 
planlægningen af den pædagogiske praksis? 
 
Et ressourcefokus er at se det der er, og bruge det til noget endnu bedre. 
 

        
 
 

 

? 
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Nøgleordet for mig i forbindelse med aktionslæring er refleksion. 
Steen Wackerhausen stiller i ’Refleksion i praksis’ (2008)5 spørgsmål ved, om vi kan ’stole’ på 
erfaringen. Er erfaring altid er en god læremester? Kan erfaringen ikke have sine blinde pletter, og han 
peger på den sædvane-udfordrende refleksions nødvendighed. For som han skriver; ’hvis vi tænker 
på den samme genstand, men med forskellige begrebslige og vidensmæssige ressourcer, så vil 
refleksionens veje og resultater blive forskellige. 
 
Ad Tema 8. At være facilitator 
Den professionelle har ansvaret for at facilitere og rammesætte inddragelsen, dvs have fokus på mål 
og sammenhæng, kunne styre processen, have fokus på resultatet, inddrage deltagerne så 
involveringen er meningsfuld, realisere potentialer og personlige bidrag, have fokus på at være 
fødselshjælper og positiv dialogpartner og skabe et positivt arbejdsfællesskab med en kommunikation 
der bringer samtalen fremad. 
Kort sagt; gøre processen mindre besværlig og at gøre det nemmere at nå et resultat. 
 
En af de tilgange som kunne overvejes, som forener metode med forholde- og værensmåde er 
dialogisk procesfacilitering som henter kvaliteter fra process, facilitering og dialog. 
Facilitering af processen handler om at få alle deltagernes perspektiver i spil, så de sammen kan blive 
klogere på deres fælles anliggende.  
Dialog er en særlig kvalitet ved samtalen eller kommunikationen (se afsnittet om dialogen). 
Metoden med dialogisk facilitering kendetegnes ved facilitators og deltagernes nysgerrige, undrende, 
udforskende, kontaktfulde, dvælende møder og forholden sig til sagen eller udfordringen. 
Sokrates brugte begrebet majeutik (græsk for jordmodergerning), netop det at hjælpe 
samtalepartneren til at ’føde’ de tanker vedkommende er ’svanger’ med. Kristiansen og Bloch-Poulsen 
introducerer begrebet i ’Kærlig rummelighed i dialoger’ (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Steen Wackerhausen definerer refleksion som: ”En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form for tænkning, som er 
karakteriseret ved en kritisk-konstruktiv spørgende og svarsøgende holdning.”. (Wackrhausen, 2008) 
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Professionelt nærvær – hvad vil det sige?  
Hvad er dine erfaringer? 
Hvordan vil du facilitere et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde?  
Hvornår er du en del af processen – hvornår svæver du over? 
Hvor er dit fokus – på produktet eller processen? 
Hvornår er du støttende og hvornår styrende?  

 
Hvordan styrer og stimulerer du et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde 
uden at dominere? 
- Skaber gejst, energi og engagement? 
- Holde kursen/den røde tråd? 
- Dokumenterer og evaluerer 
- Følger op? 

 
Hvordan vil du/I bygge bro mellem to sæt virkeligheder så der skabes en ny 
fælles platform? 
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Bilag 1. Refleksionsmodel 
Refleksion er at se sin praksis udefra og blive frigjort fra sine vaner og få øje på nye muligheder (Per 
Fibæk Laursen), eller 
Refleksivitet er evnen til at kunne iagttage sine egne iagttagelser,  
dvs skiftevis at lade blikket fokusere på omverdenen, dvs på den anden, og på mig selv.  
For på den måde hvorpå jeg iagttager eller kommunikerer med den anden  
er ikke længere givet en gang for alle, i kulturelle vaner, traditioner eller vaner, -  
men må hele tiden genforhandles og genvurderes. (Lars Qvortrup. Det vidende samfund). 
 
En måde at ’oversætte’ refleksionsmodellen, kunne være: 
 

1. Se på praksis (erfaringen) og beskriv den konkret – undgå vurderinger, be- og fordømmelser, 
rigtig og forkert, godt og skidt 

2. Hvad er din oplevelse, sansning, følelsesmæssige og mentale reaktion. 
3. Hvordan fortolker og vurderer du situationen? 

Hvordan ser det ud set fra: 
Dit professionelle perspektiv, Et borgerperspektiv, Et pårørendeperspektiv,  
Hvilke mulige handlemåder kan du pege på – hvilke foretræker du, hvorfor?  
Hvilke fravælger du? Hvorfor?  
Hvilken læring af ’erfaringen’ 

4. Hvordan forventer du at dine handlinger vil ændre hverdagen, hvilke dele vil den ændre og for 
hvem? 
Hvilke forandringer skal der til? Hvilke ressourcer skal der til? 
Hvilke tegn forventer du at se? Har det den ønskede virkning? 

5. Hvordan ser den nye forståelse ud? 
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Bilag 2 
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Bilag 3.  
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Bilag 4. 
Jørgen Bloch-Poulsen: Dialogiske forældresamtaler – alle vil jo gerne inddrages? 
Bogen sætter focus på, hvordan man kan skabe et, om muligt, endnu bedre samarbejde, og 
præsenterer en model for dialogiske forældresamtaler lavet i Oasen, Hørning. 
 
Den bygger på  

1. at forældrene har indflydelse på, og er medbestemmende om deres børns handleplaner 
2. at forældrene skal være med til at udvikle samtaler så de ikke kører i en bestemt skabelon eller 

fast rutine 
 
Modellen er ikke tænkt som en rettesnor, men som en inspiration så enhver institution kan lave en 
form for inddragelse som passer dem.   
Bogen kan downloades gratis fra Aalborg Universitetsforlags hjemmeside:  
http://aauforlag.dk/Shop/andre/antologier-og-monografier/dialogiske-foraeldresamtaler.aspx 
 
Modellen er udviklet sammen med en gruppe pædagoger i Oasen. 
I bogen gennemgås hvordan projektet udviklede modellen og hvordan teamet arbejdede med en 
dialogisk praksis undervejs. 
 
Modellen blev skabt i øjenhøjde, dvs af og med pædagogerne i en dialog, og den beskriver meget 
detaljeret processen, de spørgsmål som dukkede op undervejs, de dilemmaer medarbejderne stødte 
på m.m. 
 
Et uddrag af erfaringerne og beskrivelserne: 

• Projektet satsede på at forny eller forbedre praksis, de praktiske resultater og metoder var i 
fokus.   

• Den organisatoriske ramme skal være på plads. Det er vigtigt at dagtilbuddet/lederen bakker 
op om projektet.  

• At tryghed i gruppen var helt central. Ideer og uenigheder kan udelukkende siges når alle var 
trygge  

• At udvikling tager tid 
• Kan vi lave en model ved at prøve den? Lave et pilotprojekt? 
• At alle skulle lære ‘at alle har noget at bidrage med’ 
• Rammesætnig – hvordan inviterer vi forældrene indenfor - hvad er fx. til dialog og hvad er 

besluttet på forhånd  
• Hvordan griber vi det der kommer i løbet af samtalen med forældrene? Emergent tilgang? 
• Hvilke parametre snakker vi ud fra – 

o Hvad gør I som forældre 
o Hvad gør vi i dagtilbud 
o Hvad gør vi samnen 
o Hvornår følger vi op 

• Hvad kræver det af os som pædagoger? Kræver det en ‘særlig’ robusthed at kunne tage hvad 
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der kommer I løbet af samtalen?  
• Indgår pædagogen i samtalen som en blank tavle eller en uforberedt vidende? 
• Hvordan undgår vi at bringe os selv i centrum? 
• Kan man som pædagog sige sine følelser og oplevelser højt? 
• Hvad siger forældrene om inddragelse - vil de inddrages? 
• Kan man forvente at forældre er kongruente, dvs at der er overensstemmelse mellem det de 

tænker, føler og siger? 
• Hvordan skal de praktiske spilleregler for inddragelsen se ud? 

desuden 
• indeholder bogen helt konkrete eksempler på udformning af invitationer til forældrene 
• På hvordan pædagogerne forbereder samtalen og hvad der skulle medbringes 
• Uddrag af samtaler og refleksioner efter mødet med forældrene (1,5 tim) 
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Bilag 5 
 
5a. 
Opmæksomhedspunkter når du skal inddrage: 
 

1. Involver de pårørende 
2. Lyt og afstem forventningerne 
3. Hvordan møder vi de pårørende? 
4. Hvordan taler vi sammen? 
5. Hvad kan den digitale kommunikation? 
6. Pårørende er forskellige 

(EVAs inspirationsmateriale – min oversættelse) 
 

 
5b. 
Med inspiration fra Kristiansen & Bloch-Poulsen, 2018), og samme forskere i ’Sådan inddrager du 
uden at skuffe’, (Lederweb, 2013) kunne følgende opmærksomhedspunkter være til inspiration: 
 

• Sæt dig i pårørendes sted.  
• Afstem de gensidige forventninger. 

Gør grænserne klare for inddragelse. Hvor går grænserne for inddragelse. Hvad har de 
pårørende medindflydelse på, og hvad er de medbestemmende om?  

• Byd kritiske stemmer velkomne – anerkend forskellighed og kritik som drivkraft. 
Formålet er at finde en løsning som alle kan gå ind for.  

• Hvad er formålet, emnet, temaet? Hvordan kan/skal pårørende inddrages?  
• Hvordan skal processen forløbe? Hvordan kan/skal pårørende inddrages? 
• Hvilke midler skal tages i brug? Hvordan kan/skal pårørende inddrages? 
• Hvilke handlinger skal sættes i gang? Hvordan kan/skal pårørende inddrages? 
• Evaluering? Hvordan kan/skal pårørende inddrages? 
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Bilag 6.  
Våbenskjold 
 
Formålet med øvelsen er at lære sig selv bedre at kende. 
 
Tid: Svært at angive, - dialogen er den vigtigste, men min. 3 timer ++ 
 
Våbenskjoldet kan indeholde nogle af nedenstående overskrifter: 

• Navn 
• Motto 
• En kompetence jeg har  
• En vigtig værdi for mig 
• Det giver mig arbejdsglæde  
• Hvad jeg helst vil bidrage med 
• Hvad jeg ønsker af de andre   
• Mine styrker og udviklingspunkter  
• Forbillede 
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Bilag 7  
Den vanskelige samtale  
Disse velmente råd om ‘Den vanskelige samtale’ er udarbejdet af: 
Claus Østergaard, Susanne Hansen og Jørgen Bloch-Poulsen (gengivet med forfatternes tilladelse). 
 
Ja, det er ikke nemt! 
Den vanskelig samtale er den samtale, der er vanskelig for dig. Det er forskelligt fra person til person. 
Ofte bliver den samtale ikke taget. 
Begrundelserne lyder gerne: ”Jeg vil jo nødig såre”; 
”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det sagt på en ordentlig måde”, 
”Det kan jo være, det går over”; ”Det nytter alligevel ikke”, osv. 
Vores håb er, at de følgende råd kan bidrage til at gøre det lidt lettere for dig.  
Let bliver det sikkert aldrig.... Det skal det måske heller ikke være. 
 
Hvad ville være det værste, der kunne ske? 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal tage sådan en samtale, som ser ud til at blive svær for dig, kan 
du måske overveje: 
Hvad er det værste, der kan ske, hvis du tager samtalen? 
Og: Hvad er det værste, der kan ske, hvis du ikke tager den? 
 
Hvad kunne du selv tænke dig, hvis nogen så dig som ”vanskelig”? 
Hvis der nu var en person, der gik og overvejede om vedkommende skulle tage en vanskelig samtale 
med dig – hvad ville du så helst have? 
At vedkommende tog samtalen, så du havde mulighed for at ændre dig? 
Eller at vedkommende nøjedes med at tænke, at det godt nok er underligt, at du ikke selv kan gætte 
dig til, hvad vedkommende gerne vil have, du skal gøre anderledes? Eller at du godt vil slippe for at 
høre vedkommendes vrøvl? Eller …? 
 
Der er ingen, der kan gætte dine tanker. 
Her vil vi minde dig om en meget vigtig banalitet: 
Den, du overvejer at tage en vanskelig samtale med, er ikke tankelæser. Vedkommende ved ikke, 
hvad du går og tænker. 
Sandsynligheden taler for, at andre tænker om vedkommende, som du gør. Måske er du menneskeligt 
set forpligtet til at sige tingene til vedkommende. Ingen mennesker kan ændre sig uden feedback. 
At give feedback er at give både den anden og dig selv en chance. 
 
Du behøver ikke være psykolog. 
Vores erfaring peger på, at man ikke behøver nogen længerevarende psykologisk uddannelse for at 
tage en svær samtale. 
Vi tror faktisk ikke, at der findes nogen helt rigtig måde at føre den slags samtaler på. Måske handler 
det om at indstille dig på, at du er et menneske med begrænsninger som alle os andre; et menneske, 
der kan lære af at kaste sig ud på dybt vand og tage sådanne samtaler med de bedste hensigter. 
 
Det er vigtigere, at du oprigtigt vil behandle den anden ordentligt, 
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end at du har den rigtige spørgeteknik. 
Vi forbereder os alle sammen forskelligt. Her forudsætter vi for nemheds skyld, at du godt kan lide at 
skrive tingene ned. 
 
Hvad skal du have sagt? 
Skriv dine vigtigste pointer ned. Hvad er de tre vigtigste ting, du skal have sagt eller spurgt om i 
samtalen? 
 
Hvad er baggrunden? 
Skriv baggrunden for samtalen: Hvad er facts eller kendsgerninger. Hvad har dine reaktioner været. 
Hvad kunne du ønske dig, at den anden gjorde anderledes? 
 
Hvad er dit mål med samtalen? 
Skriv dit mål op: hvad skal der til for, at den samtale du skal have, kan siges at være lykkedes. 
Hvornår har du nået dit mål? 
Måske er det en god ide at starte samtalen med at sige det? Eller måske passer det ikke for dig? 
 
Hvad vil du gerne undgå i samtalen? 
Hvordan plejer du at spænde ben for dig selv i en samtale? 
Hvad vil du gerne undgå i den følgende samtale? Plejer du at få uld i munden  

– at tale som om du har patent på sandheden – at tale ned til andre  
– at påtage dig unødigt ansvar – at være overomsorgsfuld – at glemme at stille spørgsmål  
– at blive sarkastisk – at give råd, som den anden ikke har bedt om 
– at snakke for meget – at fyre spørgsmål af som en maskinpistol, 

eller …? 
Det kunne du måske også fortælle til en start, at du vil prøve at undgå? 
 
Bed om hjælp 
Kan du vende problemstillingen med en partner, god ven eller kollega, inden du holder samtalen for 
på den måde at blive bedre til at blive klædt på til den? Vi synes selv, vi har gode erfaringer med at 
bruge andre som sparringspartnere eller hjælpere. Der kommer ofte en synsvinkel, man ikke selv 
havde tænkt på. 
 
Det praktiske 
Overvej hvor samtalen skal foregå. Find et lokale hvor I kan sidde uden at blive forstyrret af andre 
kollegaer, telefoner m.m. Prøv inden samtalen, at sætte dig i den stol som din samtalepartner skal 
sidde i. Sidder du godt i den? Er det rart at være rummet, eller blænder lyset dig? Har du sørget for lidt 
sødt og noget at drikke under samtalen? 
 
Vis, at du lytter 
Mange mennesker ”stener”, når andre snakker til dem. Det gør ofte de andre usikre. Husk derfor at 
vise, at du lytter, hvis du gør det. Gennem ”lyttelyde”, hm”, ”ja”, nik, ”Det kan jeg godt forstå” osv. 
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Spørg, hvis du er i tvivl 
Et af de problemer, man ofte løber ind i under en vanskelig samtale, er: 
Hvor tæt kan jeg tillade mig at gå på vedkommende? 
Vores erfaring er, at mange mener at kunne se på den anden, hvor og hvornår vedkommendes 
grænse går. Det tror vi faktisk ikke på. 
Det betyder i øvrigt, at man sjældent kommer ind til kernen, fordi man for tidligt trækker sig tilbage. 
Vores forslag er derfor, at du spørger, hvis du er i tvivl, f.eks.: ”Lige nu fornemmer jeg, at jeg 
overskrider dine grænser – er der noget om det, eller er det bare mig, der digter?” 
 
Sig dine iagttagelser 
Sig, hvad du har lagt mærke til. F.eks. at vedkommende ikke afleverede til tiden, eller at 
vedkommende var fraværende den og den dag. Kom frem med de facts, du har registreret. 
Undlad at komme med fortolkninger og lommepsykologiske forklaringer, f.eks. ‘Det er fordi, du ikke er 
interesseret’ eller ’Du tager ikke ansvar’. De fører bare til, at den anden går til modangreb eller i 
baglås, og så handler det ikke længere om sagen. 
 
Sig dine oplevelser/følelser 
Fortæl, hvordan du får det og har haft det. F.eks. at du bliver bekymret, forvirret, rasende, vred, 
skuffet, irriteret, ked af det, føler dig røvrendt el.lign. 
Undlad at give den anden skylden, som man gør, når man siger: 
”Du gjorde mig ked af det”. 
Tag så vidt muligt selv ansvar for, hvad du oplever. Andre ville formodentlig opleve det anderledes. 
Det gælder også i selve samtalen, hvor du er velkommen til at sige: 
’Lige nu er jeg usikker på, hvor du er?’ I stedet for at sidde og have en uproduktiv, indre dialog 
kørende: ’Gad vide, om jeg keder vedkommende? 
Mon han/hun synes, det er ubehageligt? Er jeg overfølsom? …’ Det er ret svært at have kontakt, når 
den indre dialog kværner. 
 
Sig præcis, hvad du ønsker, at den anden ændrer i sin adfærd 
Andre mennesker har ofte andre adfærdsregler end du. Det, du synes er indlysende, er ikke 
nødvendigvis indlysende for ham/hende. Derfor er det vigtigt, at du fortæller, hvordan du gerne vil 
have, at den anden opfører sig. F.eks.: ’Jeg vil gerne, at du fremover gør sådan og sådan i stedet for 
det og det – er det OK for dig?’ 
Det nytter ikke at sige: ’Du er arrogant’ – for hvordan bliver man mindre arrogant. Snarere må du 
komme frem med dit ønske: ’Jeg vil bede dig om ikke at kikke i dine papirer, men om at se på mig, når 
jeg taler til dig’ – eller hvad det nu er, du ønsker, at den anden skal gøre anderledes 
 
 
Undlad skin-dialoger 
Hvis du vil give en person en opsang eller en skideballe, er det ikke nogen god ide at starte med at 
spørge: ’Hvordan synes du selv det går?’ Kom i stedet frem med dine egne iagttagelser, oplevelser og 
ønsker. 
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Prøv at forstå den andens syn på sagen 
Sørg for undervejs, at du bliver i stand til at se sagen fra modpartens synsvinkel. 
Stil spørgsmål. Spørg, hvis den anden siger noget, du umiddelbart studser over. Spørg, så du er 
sikker på, at du har forstået den anden rigtigt: ’Skal jeg forstå det, du siger sådan, at … 
Spørg eventuelt om den anden har nogle ønsker til, at du selv ændrer adfærd 
 
Gå op i helikopteren 
Sig til, hvis du synes samtalen kører af sporet. 
Eller hvis du synes den kører ud ad en tangent, der ikke er helt rigtig for dig. Eller hvis samtalen kører 
i ring. 
Du skal ikke tage ene-ansvaret for styringen af samtalen. 
 
Lav en afsluttende aftale 
Sørg for at få lavet en aftale til sidst, der klarlægger hvem der gør hvad hvornår. 
Check, at I har den samme forståelse af aftalen, så du slipper for efterfølgende at skulle sige eller 
høre: ’Ja men, jeg troede jo, at du …’ 
 
Rom blev ikke bygget på én dag I den afsluttende aftale vil vi bede dig 
fastlægge nogle terminer: hvornår skal vi følge op og give hinanden feedback? 
Hvad er forbedret og hvad skal fortsat forbedres? Her gælder det om 
at balancere mellem at være konsekvent og tålmodig. Det værste, der kan ske, 
er, at tingene bare flyder ud, uden at der følges op. Her vil vi foreslå, 
at du eventuelt drøfter tingene med din sparringspartner. Det er en styrke 
at kunne bede om hjælp. 
 
Kunne den besværlige person blive din læremester? 
Lad os nu sige, at du følger de her råd og at din samtale alligevel går i kage. 
Så har vi et sidste forslag – som i en del situationer sikkert vil være for langhåret – nemlig at du 
spørger den, du har haft samtalen med: ’Hvordan kunne vi fremover tale om en lignende problematik 
på en måde, der ville være OK for dig? Hvad kunne jeg gøre anderledes?’ 
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