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Du sidder nu med årets tredje nummer 
af Social Udvikling i hånden. Mens disse 
linjer skrives, har kalenderen skiftet fra 
maj til juni. Vejrudsigten melder om sol, 
sol og atter sol. Maj måned har slået 
alle tidligere varmerekorder. Sidst på 
måneden havde vi allerede haft flere 
sommerdage i år, end vi havde hele 
sidste år. Juni er også kommet rigtig 
godt i gang med varme dage og lyse, 
lune nætter. Det er meget varmt, og det 
er meget tørt. Flere kommuner har nu 
indført totalt forbud mod grill, bål og 
afbrænding i naturen, og der opfordres 
til yderste påpasselighed. Landmændene 
sukker efter nedbør. Varmen er meget 
hård for marker og afgrøder.

Hos Socialt Lederforum oplever vi fortsat 
en øget tilslutning fra det specialiserede 
socialområde. Det er en tilslutning, der 
gælder de handicap- og psykiatrifaglige 
forhold, vi beskæftiger os med, men i  
høj grad også foreningens overordnede 
fokus på ledelse af velfærd. Der er nok  
at forholde sig til i denne tid. Og at  
vente på.

Tirsdag den 12. juni lancerer 
Ledelseskommissionen således sine 
anbefalinger, der ved samme lejlighed 
overdrages til ministeren for offentlig 
innovation Sophie Løhde. Kommissionen 
der ifølge regeringsgrundlaget fra 2016 
blev sat i verden for at ’udfordre den 
offentlige sektor og højne kvaliteten af 
offentlig ledelse’.

Det er en lancering, der er blevet 
imødeset med spænding. Egentlig var 
det meningen, at det skulle være foregået 
i marts måned, men forhandlingerne 
vedrørende OK18 kom i vejen. Socialt 
Lederforum har løbende bidraget til 
kommissionens arbejde og har løbende 
været i dialog med kommissionen. Vi har 
anbefalet mindre styring og snærende 
strukturel rammesætning af faglige 
ledere og tilbudsledere. Til gengæld 
har vi peget på behovet for et større 
ledelsesrum, der er præget af tillid.

Det har været vigtigt for os at blive ved 
med at fortælle, at man godt kan bedrive 
ordentlig, offentlig ledelse uden at smide 
milliarder efter milliarder i sorte huller, 
bruge hundredevis af millioner på nye 
logoer eller at give gyldne håndtryk til 
højre og venstre.

Socialt Lederforum har fortsat en  
forventning om, at det vil vise sig, at  
kommissionsarbejdet også kommer til at 
pege på områder, hvor ledere fra det pri-
vate erhvervsliv vil kunne lære af måden, 
som dygtige og loyale offentlige ledere 
praktiserer ledelse. Tirsdag den 12. juni 
bliver vi forhåbentlig meget klogere.

Den seneste evaluering af Socialtilsynet, 
der er blevet offentliggjort i maj måned, 
peger på, at mange af de mål, der 
var en del af socialtilsynsreformen, 
til dels er blevet indfriet. De sociale 
tilbud er generelt set godt tilfreds med 
samarbejdet med tilsynene. Der meldes 
om, at tilsynsbesøgene i tiltagende grad 
gennemføres på en måde, så der bidrages 
til gensidig dialog, udvikling og læring. 
Desuden modtager de fleste tilbud mindst 
et årligt tilsynsbesøg.

Men af evalueringen fra Socialstyrelsen 
fremgår det også, at det halter med 
ensartetheden imellem de fem regionale 
tilsyn. Det er naturligvis ikke optimalt 
med alt for store forskelle. Senest er dette 
forhold blevet underbygget af historier i 
pressen om private tilbud, der simpelthen 
har valgt at ”shoppe” tilsynskommune ved 
at flytte virksomhedens administration fra 
en kommune til en anden.

Socialt Lederforum er bekymret over 
denne udvikling, og derfor vil behovet for 
et mere ensartet socialtilsyn være en del 
af vores dagsorden, når vi ultimo juni er 
inviteret til dialogmøde med børne-  
og socialministeren netop vedrørende 
socialtilsynsreformen. Ligesom det vil 
være det, når vi primo juli er inviteret til 
dialogmøde med cheferne for de  
fem socialtilsyn.
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Peer-støtte forvandler sårbare til rollemodeller
Af Centerleder Charlotte Aagaard

Med udgangspunkt i erfaringer fra socialpsykiatrien bidrager chefen for det 
specialiserede socialområde for voksne i Helsingør Kommune med en kronik til 
den igangværende debat om udviklingen af sociale velfærdsydelser i Danmark.

Åbning af Kronprins Frederiks Center  
for Offentlig Ledelse
Af Bo Mollerup. Foto: Ida Jensen og Lars Kruse

Nye veje til bedre rekruttering
Af Anders Krauch

Det er væsentligt, at en leder formår at tiltrække, ansætte og fastholde såvel 
dygtige medarbejdere som ledere. I denne proces er der flere måder at profes-
sionalisere og opkvalificere rekrutteringsindsatsen i hverdagen.

Pædagogisk sikkerhed® – hvor kommer det fra,  
og hvorfor er det nødvendigt?
Af Michael Neigaard

Virksomheden S.T.O.P. (Sikkerhed-Tryghed-Omsorg-Pædagogik) arbejder med 
konflikt- og voldsforebyggende tiltag på bosteder og institutioner. Manden bag 
har kombineret sine erfaringer med sikkerhedsarbejde og pædagogisk arbejde 
og skaber sikkerhed for personalet ved at forebygge og håndtere konfliktfulde 
situationer hos borgere med en udadreagerende adfærd.

Klar til en digital tid?
Af Kasper Nizam, direktør, Social Digital. Foto: Ulrik Jantzen. 

Social Digital arbejder for, at digitale kompetencer hos ledere og medarbejdere 
på socialområdet kan understøtte, at borgere og servicetilbud får gavn af mulig-
hederne for at udvikle kompetencer og få øget selvstændighed.

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret  
og Anerkendende Pædagogik
Af Lene Metner

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik – i daglig tale omtalt 
som KRAP – er et integreret pædagogisk koncept bestående af både et menne-
skesyn, en tilgang/ tænkning samt en stor metodisk værktøjskasse. En introduk-
tion til KRAP giver et kig i værktøjskassen.

EG KRAP: Bygger bro mellem  
sags behandleren og den unges egne mål
Af Per Roholt

Med en ny digital udgave af metoden EG KRAP ser både ledelse og medar-
bejdere på bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbuddet Elleslettegaard nye 
muligheder for at integrere KRAP i hverdagen og den øvrige dokumentation om 
borgerens mål, delmål og udvikling.
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Kronik bragt på kommunen.dk den 8. februar 2018 

Peer-støtte forvandler  
sårbare til rollemodeller
 
Af Centerchef Charlotte Aagaard

Vi er med til at bygge en mur mellem den såkaldte normalitet, som 
omfatter alle os uden en diagnose (endnu) og mennesker, som på et 
tidspunkt i deres liv udvikler en psykisk lidelse.
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Er det offentlige velfærdsområde i færd med at 
fjerne sig fra det, der skaber mening og effekt 
i borgernes liv? Har vi bygget et monster af 
diagnosespecifikke metoder med tvivlsom effekt, 
dokumentationssystemer, der ikke dokumenterer 
det væsentlige og et teknokratisk sprog, som 
skaber afmagt i stedet for håb? Hvordan styrker 
vi det almenmenneskelige og genkendelige, så 
vores velfærdsydelser får et menneskeligt ansigt? 
Selv er jeg chef for det specialiserede socialom-
råde for voksne i Helsingør Kommune og tænker 
med udgangspunkt i erfaringer fra socialpsykia-
trien dette indlæg som bidrag til den igangvæ-
rende debat om udviklingen af sociale velfærds-
ydelser i Danmark.

Ordforklaring: Peer-støtte
En person, der selv har gennemlevet psy-
kiatriske vanskeligheder, kan yde en unik 
form for støtte for mennesker i samme 
situation. Peer-støtte medarbejderen kan i 
særlig grad bidrage til recoveryprocessen 
ved at skabe håb, være rollemodel samt 
ved at dele erfaringsbaseret støtte og viden 
om hvilke mestringsstrategier, der er gode 
at bruge i hverdagen.

Kilde: Det sociale Netværk PsykiskSårbar

Let at genkende psykisk lidelse
Anne Sofie, en ung kvinde, der arbejder som 
peer-støtte efter selv at være kommet igennem 
et langt forløb med angst, depression og mis-
brug, sagde en dag til mig:

Psykiske lidelser er noget 
almenmenneskeligt. Det er et kontinuum, 
og de fleste af os kan genkende elementer 
af det, et menneske med en psykisk 
lidelse kæmper med. Bare i mindre 
målestok. Derfor bliver de mennesker, 
som jeg samarbejder med og skal støtte, 
på en måde rollemodeller for mig, fordi 
de kæmper med at få det bedre ud fra 

et udgangspunkt, hvor de har haft det 
dårligere end mig.

Anne Sofies betragtninger gjorde stort indtryk 
på mig. Det fik mig til at se mødet mellem men-
nesker i de offentlige velfærdsindsatser fra en 
helt anden vinkel, og flere spørgsmål har siden 
banket på: Hvad hvis vores fagprofessionelle 
udgangspunkt i mødet med mennesker med 
psykiske lidelser var, at de var rollemodeller i 
stedet for sårbare? Hvilken forskel ville det gøre 
i samarbejdet og samtalerne om, hvad der er 
vigtigt i et menneskes liv? Er peer-støtte en af de 
radikale ændringer, hvor velfærdsområdet kan 
lære mest om, hvad der grundlæggende virker 
for borgeren i en indsats?

Peer-støtte inspirerer begge veje
I socialpsykiatrien eksperimenterer vi med nye 
typer indsatser, som skal modvirke oplevelsen 
af afmagt, isolation og ensomhed. Baggrunden 
er en oprigtig intention om at være det enkelte 
menneske til hjælp og bidrage til, at flest 
muligt får det bedre. Én af måderne at udvikle 
vores praksis på er at ansætte peer-medarbej-
dere, det vil sige mennesker, der selv er kom-
met sig af en psykisk lidelse og bruger deres 
erfaringer til at støtte og hjælpe andre med at 
komme videre i livet. Potentialet er lovende og 
bekræftes af international forskning: Borgerne 
oplever at blive mødt med genkendelse og 
ligeværd, og peer-støtte er frem for alt med til 
at give borgeren håb og tro på, at det er muligt 
at få det bedre og komme videre med sit liv.

Mindre ’dem-og-os’
De fagprofessionelle kolleger melder om større 
opmærksomhed på recovery, sprogbrugen på 
arbejdspladsen, generelt højere grad af åben-
hed omkring egne erfaringer med psykiske 
lidelser og mindre ’dem-og-os’ kultur. 
Den faglige udvikling på velfærdsområderne 
baserer sig langt henad vejen på viden om 
diagnoser og metoder, der tager udgangspunkt 
i specifikke vanskeligheder. Det har været en 
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nødvendig udvikling, der bestemt kan siges 
meget godt om. Faglighed er med til at styrke 
feltet og giver et fælles sprog, som går på 
tværs af faggrænser og sektorer. Men faglig-
hed er ikke det samme som at være ekspert på 
andres liv:

En af udfordringerne er, at vi, de 
traditionelle professionelle, er uddannet 
til at vide, hvad der er bedst for andre, 
og hvis jeg har dét med mig, som den 
grundlæggende forståelse, så bliver de 
ting, jeg laver, pseudo, som Karin Rue 
siger i ’Forandringens Vals – Interview 
med en Frontkæmper, der blev bragt i 
Outsideren 9. maj 2012.

Fokus på ressourcer
Vi tror stadig på diagnosespecifikke metoder, 
selvom det er dokumenteret, at borgerens res-
sourcer, håb, forventninger til fremtiden og den 
gode samarbejdsrelation bidrager langt mere til 
effekten.

Måske er det netop den helt grundlæggende 
genkendelighed og borgerens oplevelse af at 
blive set, hørt og forstået, der kan glippe i vel-
færdsområdernes fokus på styringsteknologier, 
diagnoser og tilbud, der tager udgangspunkt i 
det, der ikke virker i borgerens liv? Hvad hvis vi i 
stedet betragtede faglighed som det almenmen-
neskeliges ydmyge tjener og lod vores faglighed 
basere sig på de almene virksomme faktorer, 
som omfatter både relationen og de ressourcer, 
som borgeren bringer med sig? Hvad er det, der 
er med til at spænde ben for os?

At genkende den andens kamp i 
sig selv
I 1844 skrev Søren Kierkegaard i bogen Begre-
bet Angest: 

Sympathie skal man have, men denne 
Sympathie er først sand, når man ret dybt 
tilstår sig selv, at hvad der er hændet eet 

Menneske, kan hænde alle. Da først gavner 
man ogsaa sig selv og Andre. Den Læge 
ved en Daareanstalt, der er dum nok til 
at troe sig i al Evighed klog og sin smule 
Forstand assureret for al Skade i Livet, 
han er vel i en vis Forstand klogere end de 
Afsindige, men han er tillige dummere, og 
han skal vist heller ei helbrede Mange.

Kierkegaard understreger vigtigheden af, at 
vi forliger os med, at det, der kan ske for ét 
menneske, kan ske for os alle. Der findes ikke 
et privilegeret ståsted for os som professio-
nelle. Alligevel er en meget udbredt metafor i 
sundhedssystemet billedet af en flod: I denne 
metafor betragter man patienter som menne-
sker, der er faldet, skubbet eller har kastet sig i 
en flod, og som i yderste konsekvens kan være 
ved at drukne. Det sundhedsfaglige personale 
har til opgave at stå tørskoet på bredden eller 
på en bro og hive de uheldige op af vandet. 
Jeg tænker, at dette billede også har vundet 
indpas i mange af de øvrige velfærdsydelser i 
vores samfund.

Gal og normal ligner hinanden
Udover at metaforen kan være med til at cemen-
tere en ’dem-og-os’ kultur, hvor vi som fagper-
soner ved, hvad der er bedst for den anden, så 
er den også med til at sløre det almenmenne-
skelige i psykiske lidelser.

Som den danske forfatter Jan Sonnergaard 
skrev i 2013 i artiklen ’mit digteriske vanvid’:

Galskaben afspejler i allerhøjeste grad 
normaliteten, og jeg tror, at sindslidendes 
vilkår ville forbedres en hel del, hvis 
majoriteten af såkaldt normale holdt 
sig dét lidt mere for øje. Ofte virker det, 
som om galskaben betragtes som en 
sygdom, der opstår af sig selv uden 
nogen forklaring og uden nogen som helst 
forbindelse til majoritetens livsverden; 
en biokemisk forstyrrelse, som blot skal 
medicineres væk. Men spørgsmålet er 
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nok mere komplekst end som så, er min 
beskedne pointe, thi i normaliteten er 
der altid indlejret de samme fænomener 
og træk, som i deres overdrev bliver 
diagnosticeret som sindssyge.

Sonnergaards artikel kaster lys over den 
udbredte opfattelse, at mennesker med psykiske 
lidelser tilhører én homogen gruppe, hvis symp-
tomer er så svære at forstå, at vi tilskriver dem 
at høre hjemme i en verden uden for vores, som 
vi ikke er eller kan blive en del af.

...vores forventninger og sprogbrug i 
vurderingerne kommer nemt til at rette 
projektørerne mod det, der ikke virker 
i personens liv og isolerer ham fra 
fællesskabet, frem for det der skaber håb og 
forbundethed...

En af måderne, hvorpå velfærdsområderne 
forsøger at skabe orden i en kompleks verden, 
er ved at opdele mennesker i målgrupper. Efter 

loven vurderer vi med andre ord, om et men-
neske er i personkredsen. En diagnose er ofte 
overskriften på en målgruppe og en af billet-
terne til sociale ydelser. Men vores forventnin-
ger og sprogbrug i vurderingerne kommer nemt 
til at rette projektørerne mod det, der ikke virker 
i personens liv, og isolerer ham fra fællesska-
bet, frem for det, der skaber håb og forbundet-
hed. Vi er med til at bygge en mur mellem den 
såkaldte normalitet, som omfatter alle os uden 
en diagnose (endnu) og mennesker, som på et 
tidspunkt i deres liv udvikler en psykisk lidelse. 
Muren bliver højere, hvis vi ikke formår at gen-
kende det, den anden kæmper med, i os selv. 
Og især hvis vi ikke anerkender hvilken livskraft, 
vilje og vedholdenhed, der skal til for at komme 
sig af en psykisk lidelse. Så bliver personen som 
menneske mere sårbar end os fremfor at være 
den rollemodel, som vi i det samlede velfærds-
system kunne og burde lære noget af.

Så lad os vende tilbage til metaforen om floden 
og broen et øjeblik.
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Bekymrende umyndiggørelse
Den medicinske sociolog Aron Antonovsky 
introducerede i 1979 begrebet Salutogenese i sin 
teori om forholdet mellem sundhed og sygdom. 
Antonovsky betragter ikke sundhed og sygdom 
som et enten-eller, men ser sundhed og sygdom 
som hver sin pol på et kontinuum, hvor man som 
menneske kan befinde sig mange steder på lin-
jen. Men han går også imod flodmetaforen. Efter 
Antonovskys overbevisning er vi alle født i den 
samme flod, der er derfor ingen, der falder, sprin-
ger eller bliver skubbet ud og heller ingen, der 
står tørskoet på land. Floden med dens strømme, 
skær, risiko for at gå på grund eller mulighed for 
smult vande er udtryk for det liv, vi lever. 

Psykiske lidelser varierer i sværhedsgrad, og mit 
ærinde er ikke at slå til lyd for, at psykiske lidel-
ser ikke skal behandles, men blot ses som en 
del af livet, som personen selv må overkomme. 
Selvfølgelig ikke. Mange svære psykiske lidelser 
kræver hjælp og behandling. Men det er det 
almenmenneskelige i mødet og samarbejdet, 
der bør komme før diagnoser, principper og 
systemer, uanset hvor i velfærdsindsatserne, 
vi befinder os. Derfor bliver jeg også bekymret 
over, at mange mennesker med psykiske lidelser 
har erfaret, at dette møde virker umyndiggø-
rende og bidrager til en oplevelse af at være 
forkert, ensom, isoleret og magtesløs. 

Faglighed er nødvendig
Faglighed, lovgivning og almen menneskelig-
hed eller genkendelighed er ikke et enten-eller. 
Fagligheden er nødvendig for fagprofessio-
nerne, fordi den er med til at sikre, at vi læner 
os op ad vidensbaserede indsatser, som ikke 
lægger medarbejderens private holdninger til 
grund. Høilund og Juul beskriver i bogen ’Aner-
kendelse og Dømmekraft i Socialt Arbejde’, 
hvordan lovgivningen sikrer anerkendelse af 
borgeren som juridisk person og dermed borge-
rens retssikkerhed:

Anerkendelse af borgeren som juridisk 
person indebærer samme ret for alle til 

beskyttelse mod overgreb og vilkårlig 
behandling fra myndighedernes side. Når 
mennesker krænkes som juridiske personer, 
betyder det, at de ikke er omfattet af den 
beskyttelse, som tilkommer fuldgyldige 
medlemmer af retsfællesskabet. Det gør det 
ikke alene vanskeligere for dem at forfølge 
deres vision om det gode liv, men fører 
også til et tab af selvagtelse.

Problemerne opstår, når vi betragter og tolker 
borgerens problemer ud fra et snævert lovgiv-
ningsmæssigt ståsted i enten social-, sundheds- 
eller beskæftigelseslovgivningen. Såvel lovgiv-
ning som faglighed burde være støtteredskabet 
for det almenmenneskelige i mødet frem for det 
styrende. Peer-støtte er med til at vise en vej for 
fagprofessionerne, hvor ligeværd, genkendelig-
hed og håb er i forgrunden, og hvor risikoen for, 
at borgeren sættes i en position, hvor han skal 
forsvare sig, minimeres. 
Vi, der arbejder på velfærdsområderne, kunne 
starte med at stille os selv spørgsmålet: ’Ville 
jeg selv få det bedre af at være en del af denne 
samtale eller indsats?’ 

Sproget som bærer  
af forventninger
Vores sprog er med til at skabe vores forestilling 
om verden, og de forventninger vi har til hin-
anden. Ord og vendinger er i sig selv bærende 
af kultur og historie. Sprogbrugen omkring 
psykiske lidelser er derfor aldrig neutral eller 
uskyldig – de ord og diagnoser, som vi bruger til 
at beskrive mennesker med, kan stigmatisere og 
trække dem væk fra fællesskabet i stedet for at 
lette overgangen til det. 
Men diagnosesystemet er i udgangspunktet et 
lægefagligt redskab til at systematisere symp-
tomer i kategorier. Det er med andre ord ikke et 
system, som bør være grundlag for en velfærd-
sindsats, hvor fokus er på borgerens oplevelse 
af sin situation, ønsker og håb.

Diagnosekulturens væsentligste træk er 
et særligt psykiatrisk blik på menneskelig 
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lidelse og afvigelse, der om ikke udvisker 
andre forståelser (moralske, religiøse, 
sociale, psykologiske...), som tidligere har 
haft større betydning, så dog nok er ved at 
overskygge dem, som Svend Brinkmann 
skriver.

Diagnoser kan stjæle håbet
En diagnose kan være en forklaring og måske 
en lettelse for den enkelte. Men den kan også 
være med til, at et menneske taber noget af sin 
livsduelighed af sigte, fordi de øvrige identi-
tetsgivende roller i hverdagslivet fortoner sig. 
Og en diagnose kan være med til at bestemme, 
hvordan et menneske bliver mødt og adfærd, 
tale og eventuel uro skal fortolkes. Spørgsmålet 
er, om vi i samfundets velfærdsindsatser formår 
at pudse glasset, så alt det, der i øvrigt kende-
tegner et menneske ud over diagnosen, kommer 
ud i lyset og bliver det brændstof, der skal til, for 
at personen kan genoptage arbejde, familieliv 
og interesser. 
Jeg tager afstand fra den udbredte betegnelse 
’at være psykisk sårbar’. Det kræver ikke læge-
faglighed at betegne et menneske som psykisk 
sårbar. Det kan vi alle. Men det er en betegnelse, 
som i sig selv lægger op til, at unge og voksne 
med psykiske lidelser som mennesker er mere 
skrøbelige end os andre. Hvilket både underken-
der den styrke, som mennesker med psykiske 
lidelser nødvendigvis må mobilisere for at få 
det bedre, og er med til at marginalisere dem 
i forhold til andre mennesker. Karen Sandfær 
Lysholm Norbøll udtrykker det sådan: 

Vi skal ikke identificere os med den vores 
diagnose, som den vi så er. Langt fra! Jeg 
var ikke en depression, men du kan godt 
møde et menneske og se på, om det er en 
sund eller usund del af deres selvopfattelse 
eller begge dele. Diagnoserne er på ingen 
måde udgangspunkt for en behandling 
for mig, men at undgå at tale om den og 
skamme den er ikke en løsning for mig 
at se. I samme forbindelse tænker jeg 
af og til over udtrykket ’psykisk sårbar’ 

– forskrækkelsen over at sige psykisk 
sygdom. For jeg føler mig underkendt med 
udtrykket psykisk sårbar. Min oplevelse 
er, at jeg har været pissesyg. Sårbar leder 
automatisk tankerne hen på svag, og 
den, der har eller er kommet videre fra en 
psykisk sygdom, er ikke svag, men kæmper 
en hård kamp.

På sporet af det 
almenmenneskelige
Diagnosekulturen er et generelt samfundsanlig-
gende, og det er velkendt, at antallet af menne-
sker med psykiatriske diagnoser er stigende. Vi 
er nødt til at balancere sproget omkring diagno-
ser, så personens ressourcer, ønsker og håb får 
mindst samme vægt som udfordringerne. 

Min påstand er, at velfærdsområdet i Danmark 
er ved at køre sig selv af sporet i diagnoseori-
entering, metodefokusering, professionelle 
normer om distance og et dokumentationscir-
kus, hvor vi beskriver og evaluerer på simple 
og forudsigelige mål, men ikke formår at 
rumme og hjælpe borgerne med de komplekse 
udfordringer, som de står med. Mål er kun 
brugbare, hvis de er en reel afspejling af, om 
borgeren lykkes med at skabe de ønskede for-
andringer i sit liv, og om velfærdsindsatserne 
har været en hjælp.

Det, som peer-støtte gør og kan, er at minde os 
som fagprofessionelle om, hvorfor vi gik ind i 
det her arbejde. De store velfærdsområder er 
drevet af ildsjæle, som oprigtigt og engageret 
ønsker at gøre en forskel for andre. Som bliver 
mindet om, hvor vigtigt det er at lytte og spørge 
fremfor at give svar. 

Måske er det, der virker i peer-støtte det, der 
grundlæggende gør sig gældende i gode relatio-
ner mellem mennesker: Tillid, genkendelighed 
at være både i øjenhøjde og i samme flod? Og 
måske skulle vi tale noget mere med borgerne 
og hinanden om, hvordan vi som velfærdsom-
råde kommer ind på det spor igen?
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Åbning af Kronprins  
Frederiks Center  
for Offentlig Ledelse 

Det var en ære og en fornøjelse for Socialt Leder-
forum at være blandt de særligt indbudte gæster, 
da Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse, onsdag den 23. maj, åbnedes på Aarhus 
Universitet.

Åbningen foregik i bragende solskin og havde, 
udover kronprinsen og kronprinsesse Mary, 
også deltagelse af statsministeren, Folketingets 
formand og den nyudnævnte uddannelses- og 
forskningsminister Tommy Ahlers.

Det tværfaglige center forankres på Institut for 
Statskundskab, hvor der allerede er et miljø i ver-
densklasse inden for offentlig ledelsesforskning 
– og hvorfra kronprinsen har sin kandidatgrad. 
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Målsætningen for centeret er ”at lave interna-
tional topforskning, som skal ud at arbejde i de 
offentlige organisationer” i tæt samarbejde med 
praksis. Gennem forskning og uddannelse af 
fremtidens offentlige ledere er ambitionen at for-
bedre den offentlige sektor til gavn for borgerne 
og samfundet.

Socialt Lederforum ser frem til kommende mulig-
heder for forskningssamarbejde og siger tak for 
en flot dag.

Professor i statskundskab Lotte Bøgh Sørensen 
leder centret, der er blevet til på baggrund af en 
donation fra Købmand Herman Sallings Fond.
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Nye veje til bedre rekruttering
Af Anders Krauch

God ledelse er ofte lig med en arbejdsplads i trivsel, lavt sygefravær og en 
stærk faglighed. Men vigtigst af alt er, at man formår at tiltrække, ansætte 
og fastholde såvel dygtige medarbejdere som ledere. Derfor dette beskedne 
input i Socialt Udvikling om måder at professionalisere og opkvalificere 
rekrutteringsindsatsen i hverdagen.

Om Anders Krauch
Har de seneste 12 år arbejdet med 
at rekruttere såvel fagpersonale 
som ledere og chefer indenfor 
hele det brede spektrum af det 
kommunale område. Har fulgt 
den demografiske udvikling og 
konjunkturernes indvirkning 
på arbejdspladsers trivsel, 
sygefravær og generelle faglige 
udvikling. Har set, hvordan 
udbredt mangel på arbejdskraft 
indenfor visse områder (særligt 
på sundhedsområdet) har affødt 
dårlig trivsel, et rend af vikarer 
ind og ud og på den baggrund 
et øget behov for professionel 
hjælp til rekrutteringsindsatser 
og strategier, der i videst muligt 
omfang kan afhjælpe og afbøde 
de værste implikationer af for 
få uddannede medarbejdere 
overfor et stigende behov og 
efterspørgsel. 
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Hvorfor rekruttering?
Et kort kig på tallene fra KL’s seneste rapport 
fra 2017 om fremtidige rekrutteringsudfordrin-
ger peger i forskellige retninger afhængigt af 
området. Kommunernes behov for uddannede 
pædagoger er svagt faldende, imens tilgang af 
uddannede pædagoger i samme periode er svagt 
stigende med en øgning på 5,1 % (i perioden 

2010 til 23016). Således svarer hovedparten af de 
adspurgte arbejdspladser indenfor det pædagogi-
ske felt, at der enten er rigeligt med arbejdskraft, 
eller at området er i balance. Ser man derimod i 
retning af sundhedsområdet (for SOSU-assisten-
ter og sygeplejersker), så svarer alle uden undta-
gelse, at der er ”omfattende mangel” på arbejds-
kraft, hvilket alle tal ligeledes bekræfter. 

Tabel 1: Nøgletal på uddannelserne til pædagog (MVU)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udvikling
2010-2016

Tilgang 4.842 5.322 5.465 5.486 5.286 5.394 5.501 +659

Elever pr. 1. okt. 14.567 15.661 16.980 17.621 17.852 17.964 17.789 +3.222

Fuldført 3.952 3.287 3.040 3.652 3.900 4.165 4.461 +509

Data: Danmarks Statistik, Statistik (UDDAKT50). Note: Opgjort i skoleår.

Tabel 3: Rektrutteringsudfordringer fordelt på landsdel og stillingskategori

Bornholm Fyn Hoved-
stad

Nord-
jylland

Øst-
jylland Sjælland Syd-

jylland
Vest-

jylland

Børn og skole:

Folkeskolelærer 4 4 4 4 4 4 4 4

Pædagog 1 1 1 2 2 2 1 2

Pæd. ass. 1 2 1 1 1 1 2 1

Pæd. med 1 2 1 2 2 2 2 2

Sund og ældre:

SOSU-assistent 4 4 4 4 4 4 4 4

SOSU-hjælper 1 2 2 2 2 2 2 2

Sundhedspl. 2 2 2 2 2 2 2 2

Sygepl. 4 4 4 4 4 4 4 4

Andet:

Socialrådgiver 2 2 2 2 2 2 3 2

Jurist 2 2 2 2 2 2 2 2

Note: 4 = Omfattende mangel, 3 = Mangel, 2 = Balance, 1 = Rigelig med arbejdskraft.
Data: Arbejdsmarkedsbalancen 2. halvår 2017 (Baseret på data fra Danmarks Statistik, Jobcentre og Survey).

Tabel 2: Antal pædagoger (MVU) og deres ansættelsesforhold

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal 117.267 118.935 119.865 120.565 121.394 122.230 123.286

Ansættelsesforhold i procent

Kommune 67,5 66 65,6 65 64,2 63,4

Privat 9 9,1 9,2 9,4 9,9 10,5

Region 3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8

Stat 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2

Data: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA).
Note: Beskæftigelsesdata (BFL) findes ikke for dec. 2016. Uddannelse er angivet til højst opnåede uddannelse i året. 
Sektor og primær beskæftigelse er for december og opgjort efter størrelse af lønindkomst.
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Der er derfor relativt stor forskel på, om man som 
arbejdsplads skal ansætte medarbejdere med 
sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Men 
uanset antallet af ansøgere til en stilling, er det 
fortsat af afgørende betydning, at processen, der 
fører frem til ansættelse, er planlagt til at sikre 
den bedst mulige kandidats ansættelse.  
Man må derfor til alle tider, som leder og som 
arbejdsplads, have en god strategi for rekrutte-
ring. Så rekruttering ikke sker tilfældigt, og uden 
at man har forberedt sig på, hvordan processen 
for ansættelser sker.

Når stillingen bliver ledig
Inden man fluks kaster sig ud i formuleringen af 
et kreativt og fængende stillingsopslag, så start 
med at vende blikket indad i organisationen. 
Forsøg at få jeres DNA til at stå tydeligt frem. De 
holdninger og de værdier, som jeres organisation 
bygger på og udspringer fra, hvordan kommer de 
til syne i hverdagen? Få medarbejdernes perspek-
tiv på dette og brug meget gerne 1 time eller 2 
sammen med de medarbejdere og den eventuelle 

gruppe, en ny medarbejder skal ind i, for at få et 
præcist og nuanceret billede. Hvad skal der til for, 
at man som ny medarbejder kommer til at trives 
i dette miljø? Hvordan er den faglige og sociale 
kultur? Hvor gode er vi til at bruge hinanden, 
udfordre hinanden, sige til og fra og hvor højt 
er der i grunden til loftet? Og hvad stiller vi op 
med de lidt mere kedelige ting, der måske også 
kunne siges om os eller om forholdene hos os? 
Sørg for at måden, I beskriver jer selv på, er så 
realistisk og nuanceret som muligt. Hvis man har 
udfordringer og tør skrive det i et stillingsopslag 
på en måde med bund og substans, så vidner det 
om en arbejdsplads med højt til loftet og modet 
til at håndtere udfordringer. Men skræmmer man 
så ikke nogen væk? Jo, det gør man, og det skal 
man være glad for. For det er ærgerligt at bruge 
lang tid og mange ressourcer på at rekruttere en 
medarbejder, som ikke står distancen og kaster 
håndklædet i ringen. Hvis man i stedet kunne få 
en medarbejder, som går ind til opgaven med 
højt hævet hoved og en alliance med ledelsen om 
at få rettet op på det forhold, der ikke duer. 
Indsaml al materiale, der beskriver, hvem I er. 
-Hvordan I opleves. Hvorfor I går på arbejde sam-
men, og hvilken kultur I deler med hinanden. Kort 
sagt; hvilke holdninger og værdier, der præger 
hverdagen. Det er nemlig det, der er jeres DNA. 

Stillingsopslaget
Forestil dig, at den medarbejder, I rekrutterer, er 
den dygtigste medarbejder, I overhovedet nogen-
sinde kommer til at få. Forestil dig så, hvad han 
eller hun i givet fald kunne få medindflydelse på. 
Skriv disse områder ned som områder man evt. 
kan få indflydelse på i en ny stilling. Mennesker 
søger mulighed for indflydelse og ansvar, og de 
søger et miljø at spejle sig i samt et godt formål 
at arbejde efter. Drop derfor alle fraser med ”vi 
forventer…” og ”du skal…”, og lav dem i stedet 
om til ”du får mulighed for…”.
Sørg for at afsnittet og fortællingen om arbejds-
pladsen er så autentisk og jordbunden som 
muligt. Det skal være ægte, og det skal kunne 
mærkes, at I skriver det, fordi det betyder noget. 
Drop de almindelige floskler om at være fleksibel 
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og robust. Skriv i stedet en sætning eller formule-
ring, der på en anden måde fortæller det samme. 
Skriv måske, ”at dine kolleger ikke hænger sig 
i, om du er forsinket 10 minutter, men at de til 
gengæld har kort lunte overfor dårlig sprogbrug 
og manglende opmærksomhed på kerneopga-
ven”. Eller, ”Vi passer på hinanden og fremfor alt 
vores skønne beboere, og det betyder, at vi siger 
tingene ligeud”. – Det er en anden måde at sige 
på, at man skal være fleksibel og robust. Hvis det 
er sådan, det hænger sammen hos jer.

Før samtalerne
Invitér aldrig nogen til samtale, som I ikke har 
talt med i mindst 10 minutter i telefonen. Det er 
spild af alles tid at invitere en kandidat til samtale 
uden at sikre sig at: Vedkommende har realistiske 
lønforventninger, er motiveret i tilstrækkelig grad 
og af de rette årsager, og vedkommende har en 
rimelig chance for at passe ind i den kultur og de 
forventninger, man har overordnet set. 
Jeg vil vove den påstand, at alle ledere med en 
rimelig indsats og bevæbnet med gode spørgs-
mål kan afdække ovenstående punkter indenfor 
10 minutters telefonsamtale. 
Start eventuelt samtalen med: ”Tak for din gode 
ansøgning, som jeg netop har læst med stor 
fornøjelse. Jeg har lige et par spørgsmål, jeg 
gerne vil have afdækket”. Spørg så ind til om 
han/hun lige vil opsummere på den motivation, 
der ligger til grund for stillingen. Spørg lidt ind 
til, om de har arbejdet med tilsvarende borgere, 
og hvilke opgaver de har haft. Spørg ind til deres 
forventninger om løn. Ja, det er et farligt spørgs-
mål, men hvis ikke det kommer nu, så kommer 
det først, når man har besluttet sig for at ansætte 
vedkommende. Og jo senere lønspørgsmålet 
kommer på bordet, jo mindre væsentlig vil det 
synes for kandidaten, og det efterlader risikoen 
for en urealistisk lønforventning. Få en god dialog 
og en fornemmelse af, om det er en medarbejder, 
I gerne vil have ind til samtale. Afslut eventuelt 
samtalen med, at du vender tilbage så snart, du 
har det fulde overblik over alle indkomne ansø-
gere, og såfremt han/hun inviteres til samtale. 
På denne måde får du det gode overblik over de 

indkomne ansøgere, og du undgår, at de guld-
fugle, der gemmer sig bag nogle af de mindre far-
verige jobansøgninger, når at blive afsat til anden 
side. Ligesom du undgår at afholde samtaler med 
kandidater, som du efter 10 minutters samtale 
kan se ikke står mål med den i øvrigt meget fine 
jobansøgning, de har lavet.

Samtalen
Når samtalen skal planlægges så sørg for at have 
udarbejdet en plan med struktur for indholdet i 
samtalen. Byg evt. strukturen op således:

Velkommen til
–  Præsentation af ansættelsesudvalget og en kort 

fortælling om strukturen og opbygningen af 
samtalen.

–  Husk; undlad den lange fortælling om arbejds-
pladsens kultur, værdier og de mange udfordrin-
ger, man møder i stillingen (det stod alt sam-
men i stillingsopslaget). Jo mere du fortæller 
om dette før samtalen, jo mere præparerer du 
kandidatens forventede svar.

Struktureret spørgeramme
–  Opbyg en spørgeramme med eks. 10 spørgs-

mål, som alle er centrale for jer at få svar på 
uanset kandidatens baggrund, ansøgning mv.

–  Fordel alle spørgsmålene imellem jer i ansættel-
sesudvalget, før samtalerne starter. Sørg for alle 
har et spørgsmål eller to. Det skaber en ensartet 
rytme for samtalen, og det sikrer, at I kommer 
omkring de emner, I vil, uden at kandidaten 
løber med samtalen i den retning, det passer 
ham eller hende.

Fri spørgerunde
–  Spørg ind til hvad som helst, så længe det har 

relevans for stillingen mm.
–  Sørg for at stille spørgsmål, der kan be- eller 

afkræfte de antagelser, du har. 

Der er intet værre ved en efterfølgende evalu-
ering, end hvis et medlem af ansættelsesudval-
get afskriver en kandidat med en ubegrundet 
påstand, som ikke kan bakkes op af noget faktuelt.

   Juni / Juli 2018 – 15



Eventuel brug af tests og case
–  Afhængig af stillingens beskaffenhed, ansvar og 

opgaver kan det være en overvejelse værd at 
anvende tests og cases

–  Hvis det er en lederstilling, er det altid anbefalel-
sesværdigt at sprede sig over 2 samtalerunder 
og så evt. have persontests og cases i runde 2.

Ansøgers mulighed for spørgetid
–  Reservér altid tid til, at ansøger kan nå at stille 

de spørgsmål, han eller hun har brug for at 
stille. Det er ganske enkelt uprofessionelt ikke at 
have tid til dette ved slutningen af en samtale.

Strategi og fremtidige 
overvejelser
Overvej om den proces, I har i dag, trænger til et 
revideret eftersyn. Er processen god nok og for-
mår den at bane vej for gode ansættelser? Er der 
elementer i processen, I kan blive skarpere på, og 
spilder I indimellem tid på dårlige ansøgere? Får 
jeres jobopslag de bedste af de bedste op af sto-
len? Får I signaleret godt nok, hvem I er, og hvor-

for I er her? Er jeres DNA tydeligt nok udadtil, og 
bruger I det aktivt som et led i at markedsføre jer 
overfor potentielle nye medarbejdere? 
Det er alt sammen væsentlige overvejelser  
værd. Især set i lyset af KL’s beregninger for 
hvad en fejlrekruttering koster organisationen 
omregnet til hård valuta. KL har ved en tidligere 
undersøgelse i et digert værk af et Excel ark for 
år tilbage skabt grundlag for at beregne prisen 
for en komplet rekrutteringsindsats. Det pegede 
på, at når alle omkostninger var indregnet, så 
kostede en fejlrekruttering af en almindelig med-
arbejder i omegnen af 250.000 kr. og for en leder 
ca. det dobbelte. Der er derfor al mulig grund til 
at ofre tid og ressourcer på netop denne disci-
plin, selvom hverdagen er travl og opgaverne 
mange. Der kunne skrives en endnu længere 
artikel om brugen af tests og cases til, hvordan 
den gode reference inddrives og tilsvarende flere 
kapitler om online medier til rekrutteringsbrug 
og inddragelse af MED-udvalg i rekrutteringsstra-
tegien osv. Men, jeg håber, artiklen her har givet 
tilstrækkelig eftertanke og inspiration til nye veje 
til bedre rekruttering.
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Pædagogisk Sikkerhed® 
– hvor kommer det fra, og 
hvorfor er det nødvendigt? 
 
Af Michael Neigaard 

Om Michael Neigaard
Begyndte at arbejde med sikkerhed 
som dørmand i 1998 under studiet 
til maskinmester. I 2001 blev han 
uddannet maskinmester, men livet 
tog en ny drejning, da han i 2008, 
hvor han havde fået el-autorisation 
og eget firma, blev hyret ind af 
et bosted til at løse el-opgaver. 
Grundet hans fysiske fremtoning 
blev han spurgt, om han ville 
med i sommerhus med en ung 
udadreagerende dreng fra bostedet 
og en pædagog, hvor hans opgave 
blev at passe på pædagogen. Et 
arbejde, der vækkede hans lyst 
til at kombinere arbejdet med 
sikkerhed med pædagogik. Han 
har derfor sidenhen efteruddannet 
sig i socialpædagogik, mental 
robusthedstræning og som livvagt 
ved G4S-Phoenix i Hereford. Og i 
2010 oprettede han virksomheden 
S.T.O.P. (Sikkerhed-Tryghed-
Omsorg-Pædagogik, red.).

Pædagogisk sikkerhed handler ikke kun om at skabe sikkerhed for pædagoger 
– men om at skabe plads til sikkerhed og pædagogik i samme rum. 
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De, der arbejder med sikkerhed, som involverer 
mennesker, må nødvendigvis have pædagogiske 
kompetencer for at fungere i arbejdet, og 
omvendt bør de, der arbejder med pædagogik 
også være klædt på med kompetencer indenfor 
sikkerhedsarbejdet, så de er i stand til at håndtere 
konflikter, når de opstår. 

Det erfarede jeg tidligt, da jeg stiftede 
bekendtskab med arbejde med personsikkerhed 
i det offentlige rum som dørmand, hvor vold og 
trusler forekom praktisk taget i hver vagt. Det var 
ufaglært arbejde, så læringen kom efterhånden, 
som hændelserne indtraf, og det var hårdt, 
da jeg endnu ikke havde evner indenfor 
konflikthåndtering, hvorfor konflikter ofte endte 
med, at jeg måtte bruge fysisk magt. To år senere 
kom jeg på vagtkursus. Kurset behandlede 
konflikthåndtering og magtanvendelse 
overfladisk, så jeg stod ikke med flere relevante 
redskaber efter kurset.
Jeg forsøgte mig frem. Nogle gange gik det 
værre, end jeg nogensinde havde prøvet,  
men heldigvis fandt jeg veje igennem selv de 
mest voldsomme verbale konflikter, hvor det 
ofte endte med, at gæsten undskyldte for sin 
opførsel. 

I dag ved jeg, at det skyldtes brugen af social-
pædagogiske metoder som anerkendelse og 
relationsarbejde.
Når jeg så havde forstået, hvad frustrationen var, 
og jeg ikke kunne imødekomme et krav, brugte 
jeg metoden ”den fælles tredje” beskrevet af 
Benny Lihme, som en måde til at komme på 
samme ”hold” som den frustrerede. Så kunne 
vi være frustrerede sammen, og her skete det 
ofte, at gæsten undskyldte for sin opførsel og gik 
hjem.
Det kunne godt tage to timer at nå til dette punkt, 
så det krævede uanede mængder tålmodighed 
og velvilje fra alle, der var på vagt.
Men udgangspunktet for at kunne få samtalen 
i gang var, at jeg stod solidt forankret i mig 
selv. Man skal udvise autoritet, men samtidig 
medfølelse. Man skal udstråle kontrol over 
situationen, hele tiden. 

Jeg oplevede, at når jeg var nervøs i konflikten, 
så forsøgte gæsten af overfuse mig og få 
overtaget, men stod jeg roligt og talte roligt, dvs. 
gæsten kunne ikke ryste mig, så kunne jeg få en 
samtale i gang. 

Socialpsykiatri
I 2005 blev jeg bedt om at hjælpe i et 
sommerhusprojekt med en ung voldsomt 
udadreagerende dreng, hvor jeg skulle være 
alene med drengen i ét døgn ad gangen. Der 
skete noget nyt i dette arbejde, da det var mentalt 
udfordrende på en markant anden måde, end jeg 
var vant til.

Det erfarede jeg for alvor senere, da jeg stiftede 
bekendtskab med en ung udadreagerende pige 
på et bosted i Midtjylland tilbage i 2008. 

Her var det primært min opgave at varetage 
sikkerheden for den pædagog, der arbejdede 
med pigen. Men efter et stykke tid fandt det 
pædagogiske personale ud af, at pigen fandt en 
stor tryghed i mig, fordi jeg altid kom igen dagen 
efter, lige meget hvor voldsomt hun havde truet 
eller prøvet på at skade mig. 

Det blev min indgangsvinkel til et arbejde som 
omsorgsmedhjælper på stedet. Et arbejde jeg 
fandt stor glæde i. Men på et tidspunkt begyndte 
jeg at mærke, når jeg kørte på arbejde, at jeg ikke 
længere syntes, det var hyggeligt at skulle derud. 

En mandlig kollega opfordrede mig til at få 
supervision hos en psykolog. Og selvom jeg i 
starten tænkte, at det var fjollet, kunne jeg godt 
mærke, at der var sket noget i mig, der krævede 
handling. Noget, der ikke kunne ignoreres min 
styrke til trods.

Særligt med tanke på, at jeg tidligere i arbejdet 
havde oplevet to robuste kolleger gå ned  
med flaget med dags varsel. Den ene var  
en tidligere slagter, som uddannede sig til  
pædagog. Han kunne godt lide at udfordre sig 
selv, så han testede sin egen formåen gennem 
sportspræstationer. Noget som på et tidspunkt 
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nær havde kostet ham livet, men det var ikke 
nok til at stoppe ham. En dag ringende han 
og meldte sig syg på arbejdet. Han kunne ikke 
rejse sig ud af sengen. Kroppen havde sagt 
stop. Det var belastningen på arbejdet, der 
gjorde udslaget. Tre år senere var han stadig 
ikke i arbejde, og hvordan det går ham i dag, 
ved jeg ikke. 
Den anden var en kvindelig kollega, som var 
meget robust og havde trænet selvforsvar 
med sin far. En dag blev hun grebet om halsen 
af en vred ung kvinde, og det fik hende til at 
bryde sammen. Hun stoppede med at arbejde i 
projektet efter episoden.

De to oplevelser står stærkt hos mig, da det var 
en øjenåbner for vores psyke, og hvor skrøbelig 
den egentlig er. Kvinden, der kunne selvforsvar, 
stod forsvarsløs overfor den unge, da der 
var vrede indblandet. Med disse oplevelser i 
bagagen endte jeg derfor med at takke ja til 
tilbuddet, og hos psykologen lærte jeg teknikker 
til at holde et fagligt skjold op, så jeg ikke lod 
arbejdet påvirke mig nær så meget. 

Alligevel endte jeg efter halvandet år i projektet 
med at smide håndklædet i ringen, og jeg blev 
flyttet til en anden afdeling. Det blev pigen 
ikke glad for. Min bil blev ridset, og hun skrev 
”SVIN” på den med en sten. Det ærgrede mig 
selvfølgelig, men det, der gjorde mest ondt, var, 
at jeg var nødt til at svigte hende. En pige, der 
i forvejen var blevet svigtet utallige gange af 
personale, som ikke kunne være i den voldsomt 
udadrettede adfærd.

Det var først langt senere, i forbindelse med en 
helt anden opgave, at jeg for alvor forstod, hvad 
der var årsagen til, at jeg trods min supervision 
alligevel var endt med at bukke under.

Fokus på sikkerhed
Manden der fik mig til at indse, hvad det kræver 
at arbejde med sikkerhed og pædagogik, var 
ikke en stor mand. Tværtimod var han lille af 
statur og havde en arm, der ikke var brugbar. 

Men han formåede at true og skræmme det 
faste personale, der besøgte ham flere gange 
ugentligt, så meget, at de nogle gange havde 
bilen stående i tomgang ude foran hans lejlighed, 
så de hurtigt kunne løbe ud i den og køre hjem, 
når han blev vred. Derudover havde de også lejet 
en lejlighed i nærheden, som de kunne løbe ind i 
og låse efter sig, hvis han løb efter dem.

Men han skræmte ikke mig. Jeg markerede 
tydeligt overfor ham, hvor mine grænser gik – og 
selvom han gang på gang prøvede mig af, lærte 
han hurtigt, at han ikke kom nogle vegne med 
sine trusler. Og lidt efter lidt fik personalet igen ro 
til at løse deres opgaver.

Han stoppede dog ikke med at true og tale ned til 
os. Og efter lidt over et halvt år begyndte jeg at 
mærke, at min egen grænse for, hvor meget jeg 
mentalt kunne holde til, så småt var overskredet.
En dag på arbejdet stod jeg med en kvindelig 
kollega, der var ved at hænge vasketøj op. 

I det hun sagde: ”Gider du ikke at hjælpe mig 
med at hænge vasketøj op,” kunne jeg mærke, 
at jeg gerne ville hjælpe hende, men ham, vi var 
derude for at hjælpe, han kunne rende mig. 

Så jeg hjalp hende med vasketøjet, og da vi kørte 
igen, italesatte jeg den oplevelse, jeg havde haft.

På den baggrund aftalte vi, at kommunikationen 
med manden fremadrettet skulle gå gennem 
hende, så jeg udelukkende kunne koncentrere 
mig om at gribe ind, hvis han reagerede med 
vold eller trusler. Og det gjorde, at jeg pludselig 
kunne gå på arbejde igen uden bekymringer og 
med empatien intakt.

Oplevelsen fik mig til at indse, hvad der i sin tid 
havde fået mig til at bukke under.

Tryghed i arbejdet
For de fleste pædagoger er omsorg en fast del 
af arbejdet. Uden omsorg ville det relationelle 
arbejde ikke kunne lade sig gøre. Men når vold 
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og trusler bliver en del af arbejdet, så er man 
nødt til at dele opgaverne op. For det er utroligt 
svært, hvis ikke umuligt, både at håndtere de 
helt voldsomme episoder med borgerne, der 
eksempelvis kræver magtanvendelser samtidigt 
med, at man tager sig af omsorgen og det 
relationelle arbejde.

Det oplevede jeg med den unge pige på 
bostedet. Her havde jeg både omsorgsrollen, 
hvor jeg eksempelvis tog med hende til psykolog. 
Men samtidigt var det også mig, som hun ville 
prikke øjnene ud på og slå ihjel, når hun havde 
det rigtigt skidt. Jeg vidste godt, at hendes søgen 
efter magtanvendelse var et behov for fysisk 
kontakt, men et kram var bare ikke en mulighed. 
Jeg stod derfor både med de voldsomme 
magtanvendelser, men også med de helt bløde 
værdier. Og det blev til sidst så udfordrende, at 
jeg blev nødt til at sige ja tak til en forflytning. 

Jeg tror ikke, at jeg er et særtilfælde. Ifølge 
data fra Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø (fra 2016, red.) hører pædagoger 
og social- og sundhedsassistenter til blandt de 
medarbejdere, der oftest udsættes for trusler og 
vold i forbindelse med deres arbejde. Samtidigt 
står samme gruppe for det højeste sygefravær i 
landet. 

Vi bliver derfor nødt til at gøre noget. Og det er 
min overbevisning, at man med et grundlæg-

gende kendskab til verbal og fysisk konflikthånd-
tering og en skarpere rollefordeling i persona-
legruppen kan få fraværet ned. Vi er nødt til at 
have forskellige roller og kompetencer for at stå 
distancen.

Ikke kun for personalets skyld, men i lige så høj 
grad for borgernes skyld. For kun ved at skabe et 
trygt arbejdsmiljø for det personale, der arbejder 
med de udadreagerende borgere, kan vi få rum 
og tid til at udføre omsorg og de pædagogiske 
opgaver, der kan være med til at løfte borgerne 
og hjælpe dem på deres vej. 

Om S.T.O.P.
S.T.O.P. (Sikkerhed-Tryghed-Omsorg-
Pædagogik) er en privat virksomhed, der 
siden 2010 har arbejdet med konflikt- og 
voldsforebyggende tiltag på bosteder og 
institutioner.

Drivkraften bag virksomheden er direktør 
Michael Neigaard, som har mange års 
erfaring med pædagogisk arbejde og med 
sikkerhedsarbejde.

S.T.O.P. (Sikkerhed-Tryghed-Omsorg-Pæda-
gogik, red.) har hovedsæde i Viborg, men 
leverer ydelser i form af rådgivning, kurser, 
vikarer og tryghedsskabende personale 
hele landet over. 

Virksomheden samarbejder med blandt 
andre regioner, kommuner samt private 
institutioner. Udgangspunktet i arbejdet 
er at skabe sikkerhed for personalet ved at 
forebygge og håndtere konfliktfulde situa-
tioner såsom vold og trusler hos borgere 
med en udadreagerende adfærd, så perso-
nalet får ro til at udføre deres arbejdsopga-
ver i en tryg hverdag.

S.T.O.P. har tilknyttet omkring 90 medarbej-
dere på landsplan.
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Den 40-årige vagt- og 
pædagoguddannede 
Manuela Coenraad har 
gennem sit arbejde som 
tryghedsskabende perso-
nale i S.T.O.P. erfaret, at 
den gode relation er alfa 
og omega, hvis den fag-
lige indsats skal lykkes.

Som vikar for S.T.O.P. bliver Manuela Coenraad 
sendt ud for at skabe tryghed for personalet i 
forbindelse med udadreagerende beboere på 
institutioner og bosteder landet over.

Et job, der indebærer møder med alt fra fru-
strerede ældre med demens til mentalt ustabile 
unge, midaldrende med hjerneskader, psykisk 
syge og misbrugere.

Ens for dem alle er, at de reagerer med en 
fysisk og truende adfærd, der overskrider 
grænserne hos personalet. Om de så har 
slået ud efter nogen eller truet personalet 
på livet, det er forskelligt, fortæller Manuela 
Coenraad.

Når hun er af sted som tryghedsskabende 
personale, arbejder hun side om side med det 
faglige personale. Men mens de primært kon-
centrerer sig om at løse den omsorgsmæssige 
del af arbejdet, er Manuela Coenraads fokus i 
højere grad sat på sikkerheden på stedet.  
 

Relation i centrum

Jeg bruger mest tid på at vurdere, hvor 
stor faren er, hvor fysisk udadreagerende 
borgeren er, og hvor tæt jeg kan gå op ad 
dem. Det er vigtigt at vurdere hurtigt, så 
jeg kan få tillid til borgeren. For de skal 
fornemme, at jeg ikke kun er en mur, men 
også et samarbejdsredskab for personalet 
såvel som for dem, vi er der for at skærme, 
fortæller Manuela Coenraad.

Netop her kommer hendes special- og 
socialpædagogiske indsigt hende til gavn.

Når man arbejder i det her felt, er 
relationen klart det vigtigste. Det gælder, 
fra du træder ind ad døren, til du går. Og 
det gælder både relationen til personalet 
såvel som til borgerne. Måden du indtager 
et rum og møder folk på er altafgørende 
for, hvordan projektet falder ud, forklarer 
Manuela Coenraad.

CASE 1 Ansat hos S.T.O.P.: Relationen er det vigtigste i arbejdet
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Et af de steder, der har samarbejdet med 
S.T.O.P., er den selvejede institution Holm-
strupgård – et højt specialiseret social-
psykiatrisk behandlingstilbud for unge i 
alderen 14-23 år.

På Holmstrupgård, der hører under Region Midt-
jylland, samarbejder de med omkring 30 kom-
muner, der typisk henvender sig, når de står med 
en ung, de ikke kan finde et passende tilbud til. 
Det kan være efter, at den unge for eksempel har 
været indlagt i psykiatrien, eller hvis andre døgn-
tilbud har sagt fra på opgaven. De fleste forløb 
med de unge har en varighed på to til tre år.

Foruden cirka 70 døgnpladser til de unge, der 
bor på stedet, har Holmstrupgård også cirka 50 
pladser på en intern skole samt et dagtilbud, der 
henvender sig til unge, som ikke nødvendigvis 
bor på stedet, men som – på grund af eksem-
pelvis psykiatriske diagnoser eller angst – har 
behov for et mere rummeligt tilbud, end hvad 
for eksempel folkeskolen kan tilbyde. 

Til at tage sig af de unge har Holmstrupgård 
ansat cirka 140 fastansatte samt en håndfuld 
vikarer og studerende oveni. Derfor er sikkerhed 
og tryghed på arbejdspladsen et emne, som 
naturligt ligger ledelsen meget på sinde.

En supplementær indsats
Vores tilgang til arbejdet med de unge bebo-
ere er at skabe et roligt miljø, hvor konflikter 
hører til sjældenhederne. Derudover er alle 
regionsansatte på et obligatorisk konflikt-
håndteringskursus, som vi supplerer med 
vores egne kurser i konflikthåndtering her på 
Holmstrupgård. Vi har desuden konflikthånd-
teringsmedarbejdere udvalgt på alle afdelin-
ger, der mødes løbende, og som eksempel-
vis ser nærmere på, hvad det skyldes, hvis 
vi har oplevet en stigning i magtanvendelser 

på stedet, fortæller forstander Rasmus Lade-
foged Dinnesen.

Oveni det har Holmstrupgård valgt at samar-
bejde med sikkerhedsvirksomheden S.T.O.P., 
der dels har undervist og dels har bidraget med 
arbejdskraft på stedet. For selvom personalet på 
Holmstrupgård løbende bliver rustet til at hånd-
tere de mest basale konflikter, mener Rasmus 
Ladefoged Dinnesen, at S.T.O.P. har noget andet 
og vigtigt at byde ind med.

Vores medarbejdere er ikke castet og ansat 
til at håndtere fysisk og udadreagerende 
vold. Men derfor kan den godt forekomme 
alligevel, når vi er sammen som mennesker. 
Så der kan S.T.O.P. supplere vores indsats, 
fortæller han.

Sygemeldte vendte tilbage
Et eksempel på dette var for lidt over seks 
måneder siden, da ledelsen på Holmstrupgård – 
i forbindelse med en nystartet afdeling for svært 
selvskadende unge – oplevede en stigende 
utryghed i den nye personalegruppe for, hvor-
dan de skulle håndtere konflikter med de unge, 
hvis de opstod.

Ledelsen hyrede derfor Michael Neigaard til at 
komme forbi for at undervise personalet i alt 
fra nødværge og frigørelsesgreb til, hvordan 
man fysisk placerer sig bedst i et rum, hvis man 
samtidigt skal tage hensyn til sin egen sikkerhed 
i pædagogisk arbejde. 

Et andet eksempel var, da en ung mand på en 
af Holmstrupgårds afdelinger begyndte at få 
en mere udadreagerende adfærd, som skabte 
utryghed hos personalet og de øvrige beboere.

Der var et øget trusselsniveau mellem 
den unge og medarbejderne, men også 

CASE 2 Forstander: Samarbejdet med S.T.O.P. er et godt supplement
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konflikter i ungegruppen, hvor vi havde 
otte unge boende sammen. Så der var et 
umiddelbart behov for at varetage alles 
behov i konfliktniveauet, fortæller Rasmus 
Ladefoged Dinnesen.

Her hyrede Holmstrupgård S.T.O.P.s trygheds-
skabende personale til at støtte den pædago-
giske indsats og tage sig af sikkerheden på 
afdelingen, mens det tilbageværende personale 
fik ro til at hellige sig det pædagogiske arbejde. 
Og i løbet af de knap tre måneder, hvor S.T.O.P.’s 
personale var på stedet, blev arbejdsmiljøet 
væsentligt forbedret. 

En økonomisk prioritering
Rasmus Ladefoged Dinnesen oplevede begge 
gange samarbejdet med S.T.O.P. som velfun-

gerende, blandt andet fordi virksomheden var 
hurtig til at lave udskiftninger, hvis det ikke fun-
gerede med de udsendte vikarer, og gerne tog 
sig tid til en løbende dialog med Holmstrupgård 
om, hvordan samarbejdet kunne styrkes yderli-
gere mellem de to parter.

Han vil derfor ikke tøve med at hyre et firma 
som S.T.O.P. en anden gang, hvis en lignende 
situation skulle opstå.

Selvfølgelig er det en økonomisk prioritering 
at hyre et firma som S.T.O.P. ind, men 
man skal huske på, at det heller ikke er 
gratis at undlade at gøre noget. For de 
sygemeldinger, der kan være en konsekvens 
af et presset arbejdsmiljø, er både en 
menneskelig og økonomisk belastning, 
understreger han. 

Sommerinfo
 

Socialt Lederforums sekretariat
holder sommerferielukket

2. - 31. juli 2018

Vi ønsker alle abonnenter, medlemmer, 
samarbejdspartnere og andre 

interessenter en rigtig god sommer.
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Klar til en digital tid?
 
Af Kasper Nizam, direktør, Social Digital.  
Foto: Ulrik Jantzen

Er dine medarbejdere parate til at arbejde med digitale løsninger med 
borgerne på jeres servicetilbud? Går du som leder forrest, når det 
gælder om at få nye, digitale værktøjer i jeres faglige værktøjskasse? 
Digitale kompetencer hos ledere og medarbejdere på socialområdet 
skal understøtte, at borgere og servicetilbud får gavn af 
mulighederne for at udvikle kompetencer og få øget selvstændighed. 

24 –  Juni / Juli 2018  



Spørgsmålet om, hvordan man kan finde viden 
om digitale løsninger og matche den viden 
med borgernes behov, er et af dem, vi i Social 
Digital ofte får. Herefter lyder det tit, at der 
mangler konkrete guides til at implementere 
digitale løsninger i den sociale praksis i forhold 
til bestemte grupper, fx mennesker med 
udviklingshæmning på et botilbud, psykisk 
sårbare i et dagtilbud eller ældre på et plejecenter.

Der er ingen tvivl om, at fremtiden er digital – 
også i de servicetilbud, som er sat i verden for  
at hjælpe og støtte mennesker, der er udsatte  
eller har handicap. Vi har gennem flere år  
oplevet en stigende interesse i at finde viden 
om eksisterende digitale løsninger og samtidig 
modeller for god implementering i praksis.  
På servicetilbuddene til borgerne er det derfor 
vigtigt, at ledere og medarbejdere tilegner sig 
kompetencer og viden dels om borgerrettede 
digitale løsninger såsom apps, websites og smart 
home løsninger og dels om praktiske strategier 
for implementering i servicetilbuddet. 

Medarbejdernes faglige pædagogiske værk-
tøjskasse bør indeholde digitale redskaber, som 
borgerne med eller uden støtte fra fagpersoner 
kan få glæde af til fx at klare sig i hverdagen, 
gennemføre opgaver, deltage i sociale aktiviteter, 
kommunikere med familie og venner og trans-
portere sig på arbejde. Teknologi kan ofte hjælpe 
langt hen ad vejen. Vi har erfaringer med borgere, 
der fx hellere vil have en digital støtte til at huske 
medicin, tage bussen eller FaceTime med mor  
– frem for en påmindelse fra en ansat.

Vi bør overveje et 
teknologipædagogisk CV
Alle skal ikke være “IT-nørder”, men nogle skal 
have særlige digitale indsigter, som skal deles 
løbende og struktureret med borgere, kolleger og 
pårørende. Det kræver, at ledelsen opbygger et 
vist “bundniveau” af de kompetencer og digitale 
redskaber, som hører naturligt hjemme i den 
faglige værktøjskasse.

Mange efterspørger overblik over anbefalede 
digitale løsninger – fx Virtual Reality eller  
smartwatches – og metoder til at matche borger 
og teknologi samt teknologi-pædagogikken,  
der skal løfte indsatsen. Med den efterspørgsel,  
vi oplever fra ledere og medarbejdere på læring 
om digitale løsninger, kan det tyde på, at der 
mangler en form for teknologipædagogisk  
curriculum med fokus på det, digitale løsninger 
kan, og hvordan fagpersoner anvender dem  
sammen med borgere. 

Ledere og medarbejdere på velfærdsområderne 
arbejder dagligt for at skabe rammerne for, 
at borgerne har mulighed for at udvikle sig 
og have en god livskvalitet. Vi ser ledere, der 
gerne vil involvere sig i både innovation og 
implementering af digitale redskaber i deres 
praksis. Samtidig hører vi, at det er svært. At man 
søger viden om den digitale verden, om effektive 
og borgerinddragende arbejdsprocesser og 
ledelsesværktøjer.

Videreuddannelse i digitale 
løsninger og metoder
Social Digital skaber social forandring med 
digitale løsninger hos mennesker med handicap 
og socialt udsatte. Det gør vi ved altid at 
have slutbrugeren for øje, når vi udvikler 
innovative digitale løsninger sammen med 
brugerorganisationer, offentlige aktører og private 
virksomheder. Ved at inddrage slutbrugeren i 
designprocessen sikrer man, at en digital løsning 
ikke bare er en god ide på papiret, men at den 
også reelt kan skabe den sociale forandring, som 
vi sigter mod. 
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 Netop med udgangspunkt i disse behov og 
ønsker har Social Digital bevæget sig ind på 
uddannelsesområdet. Vi vil i Social Digital 
udvikle og udbrede disse intensive læringsfor-
løb til servicetilbud i kommuner og regioner. 

Tilgangen til videreuddannelse på socialområdet 
er, at der skal en særlig indsats til for at få digi-
tale løsninger på socialområdet til at blive en 
succes. Social Digital har et læringsperspektiv, 
hvor det er okay at eksperimentere og afprøve 
forskellige løsninger med accept fra og i tæt 
dialog med borgerne. Vi har mange års erfaring 
i både at designe digitale løsninger, brugerteste 
og implementere i praksis med både fagperso-
nale og borgere på en lang række forskellige 
service tilbud og kommuner. 

Erfaringerne kommer fra arbejdet med løsnin-
ger som fx Living Buddy – en træningsapp til 
mennesker med kognitive udfordringer, Blinfo – 
’talende skilte’ til mennesker med synshandicap 
, Triv Nu – et interaktivt og digitalt trivselsværk-
tøj til elever og lærere i folkeskolen, Tiimo – en 
app til smartwatch, der skaber overblik for børn 
med behov for ekstra struktur i hverdagen, Scan 
How – en digital løsning, som kan lave visuelle 

arbejdsgange og struktur for personer med 
kognitive forstyrrelser og mange flere. Alle disse 
projekter er netop udviklet i tæt samarbejde 
med både brugere og fagpersonale. Hver gang 
bliver vi bekræftet i, hvor vigtigt det er for både 
udvikling og implementering at lytte og forstå 
de forskellige typer af brugere. Den tilgang tager 
vi med os, når vi i den kommende tid også vil 
fokusere på videreuddannelse af fagpersoner og 
ledere på socialområdet.

Social Digital arbejder not-for-profit med både 
NGO’er, offentlige aktører, virksomheder, uddan-
nelsesinstitutioner og forskningsmiljøer. 

Læs mere på socialdigital.dk

I andet halvår 2018 udbyder Social Digital et 
kursus i nye digitale løsninger til borgere på 
socialområdet. Det bliver et intenst 2-dages 
kursus på hold med op til 20 personer.  
Her kan fagpersoner på socialområdet få 
udvidet forståelsen for og overblik over 
nye digitale løsninger – og blive klædt 
fagligt på til strategisk at iværksætte (mere) 
implementering af digitale løsninger med 
borgerne. På kursusforløbet vil deltagerne 
blive præsenteret for en række spændende 
digitale løsninger, som kan gøre borgerne 
mere selvhjulpne og give bedre livskvalitet. 
Deltagerne vil også få konkrete metoder og 
værktøjer til at implementere løsningerne i 
praksis.

Social Digital kan designe skræddersyede 
forløb om digital innovation og forankring 
af ny digital praksis. Har et servicetilbud 
eller en kommune et specifikt behov, så kan 
de sammen med os designe det forløb, de 
har brug for. På den måde kan vi sammen 
opgradere den digitale værktøjskasse og 
jeres organisatoriske CV til version 2.0.

Kontakt os på socialdigital.dk/kontakt

26 –  Juni / Juli 2018  



 

Denne artikel giver en 
introduktion til, hvad KRAP 
er, hvor det kan anvendes, 
og hvem det kan inspirere. 
Artiklen indledes med en 
kort historik om KRAP’s 
oprindelse. Derefter nævnes 
nogle af de evalueringer og 
effektmålinger, der er lavet i 
forhold til KRAP. 

Menneskesynet i KRAP bliver 
herefter præsenteret sammen 
med en kort gennemgang 
af de væsentligste begreber 
og delelementer, og artiklen 
afsluttes med en præsentation 
af udviklingsmodellen i KRAP: 
”Søjlemodellen”.

KRAP – Kognitiv, 
Ressourcefokuseret og 
Anerkendende Pædagogik
 
Af Lene Metner, Aut. Psykolog og adm. direktør i PsykologCentret ApS
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KRAPs oprindelse,  
udbredelse og effekt
Ideen til KRAP opstod gennem mit tidligere 
arbejde som forstander for en større social 
institution. Jeg oplevede, at der i nogle pæda-
gogiske og sociale miljøer var fokus på fejl-
finding, manglende ressourcefokus og alt for 
meget ”vi plejer”, og ”vi ved bedst” holdning, 
og på samme tid var der meget lidt systematik 
i det pædagogiske arbejde.

Ovenstående sammenføjet med min optaget-
hed af de kognitive behandlingsformer gav 
afsættet for hele den grundlæggende ide til 
udviklingen af KRAP. Motivationen handlede 
kort sagt om at få fokus på Anerkendelse, Res-
sourcefokus og metodiske tilgange i et reflek-
teret pædagogisk miljø. 

Ideerne er siden blevet omsat til praksis og 
videreudviklet i PsykologCentret. Udviklingen 
er de sidste mange år sket i tæt samarbejde 
med PsykologCentrets dygtige kollegaer og 
særligt med Peter Bilgrav, som også er med-
forfatter til bøgerne ”KRAP i skolen” (Dafolo 
2013) samt ”KRAP-redskaber og metoder” 
(Dafolo 2013). Sidstnævnte bog blev det store 
gennembrud i KRAP, da vi her blev meget 
konkrete og systematiske i metodearbejdet, 
hvilket for alvor satte skub i selve udviklingen 
og udbredelsen af KRAP. 

Der er nu mange fagpersoner i den pædago-
giske, læringsmæssige og sociale verden, der 
anvender KRAP i deres daglige arbejde, og der 
er fra mange sider kommet fokus på effekten 
af en pædagogik som KRAP.

Evalueringer og målinger  
af effekt
KRAP er blevet set efter i flere sammenhænge, 
dels i forhold til børn med ADHD, dels i for-
hold til unge og uddannelse og dels i forhold 
til det pædagogiske specialområde. De under-
søgelser, der er lavet, er generelt enige om, at 
KRAP tilfører noget positivt, hvilket også stem-

mer overens med de mange evalueringer, vi 
selv har lavet i forbindelse med vores mange 
uddannelsesforløb.

Ungeprojekter 
KRAP har været anvendt i et større unge-
projekt omhandlende unges fastholdelse i 
uddannelse kaldet ”Fra problemer til mirak-
ler” – et forskningsprojekt om forandrings- og 
læringsprocesser. (http://www.cefu.dk/emner/
forskning-publikationer/unge-og-arbejde/fra-
problemer-til-mirakler.aspx).

Fra den afsluttende rapport hedder det bl.a.:

Lærerne og underviserne på de 
involverede institutioner har generelt 
givet udtryk for Mirakelprojektet i positive 
termer. Især har der været en stor 
tilfredshed med KRAP-kurserne, hvor 
man udover indholdet i undervisningen 
påpeger det udviklende i at kunne møde 
hinandens praksisser og kulturer på 
tværs af institutionerne, samt at der er 
udviklet et fælles sprog og begreber, der 
har professionaliseret ungeindsatsen 
generelt. 

SFI har lavet en metodemanual, som kan 
afdække Lovende praksis på det specialiserede 
socialområde. I den sammenhæng er KRAP 
undersøgt, og det er fundet, at KRAP opfylder 
kravene til at være en lovende praksis (Læs 
om Lovende praksis på: https://pure.sfi.dk/ws/
files/674917/1626_Lovende_praksis.pdf).

CABI har også foretaget en vurdering af KRAP 
i forbindelse med evaluering af projektet 
Uddannelse til Job eller Job til Uddannelse 
(UJJU). Konklusionen er her, at KRAP medvir-
ker til at nedbryde den unges skepsis over for 
”systemet” og skaber grundlag for dialog og 
samarbejde om den unges mål (Saxtoft, Mari-
anne (2012): Et første skridt. Slutevaluering af 
Projekt UJJU).
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Socialstyrelsen har gennem et større projekt 
effektundersøgt KRAP i 5 kommuner i forhold 
til borgere med udviklingshæmning. Projek-
tets endelige rapport er i skrivende stund ikke 
udkommet, den udkommer i uge 21, 2018. Det 
er dog allerede på nuværende tidspunkt klart, 
at der er effekt af KRAP. Når bostederne er tro 
mod KRAP-metoderne, så er der en effekt i for-
hold til borgernes kompetenceudvikling. 

Fra uge 21 kan den endelige rapport hentes på 
socialstyrelsens hjemmeside. 

Uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan 
vi konstatere, at KRAP har givet mening for rig-
tig mange fagpersoner rundt i det pædagogi-
ske- og sociale felt og i læringsmæssige miljøer 
både i Danmark og også udenfor landets græn-
ser. Vi kan også konstatere, at KRAP-tilgangen 
breder sig til en del andre faglige miljøer på 
det generelle arbejdsmarked, og at det at bruge 
KRAPs menneskesyn og de metodiske tilgange 
faktisk har en positiv virkning i alle menneske-
lige relationer og sammenhænge.

KRAPs menneskesyn 
Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerken-
dende Pædagogik omtales i daglig tale som 
KRAP og er et integreret pædagogisk koncept 
bestående af både et menneskesyn, en tilgang/ 
tænkning samt en stor metodisk værktøjskasse. 
En værktøjskasse, som kan kvalificere vores 
professionelle praksis, og som kan tilpasses 
alle sammenhænge, hvor menneskelige relatio-
ner, udvikling, læring og eller generel trivsel er 
i fokus. Den store KRAP-værktøjskasse rummer 
et koncentrat af nogle af de mest virksomme 
elementer fra nutidig psykologi og pædagogik 
omsat til anvendelige og lettilgængelige red-
skaber og metoder til kvalificering af praksis. 

KRAPs menneskesyn har bl.a. afsæt i den posi-
tive psykologi og i tanken om, at mennesker 
gør det bedste, de kan, under de givne grund-
vilkår. Den anerkendende og ressourcefoku-
serede tilgang bunder i en dyb respekt for det 

enkelte menneske uden dog at forhindre os i at 
se de udfordringer, som det enkelte menneske 
har. KRAPs menneskesyn og grundelementer 
er naturligvis de samme uanset målgruppen, 
mens de enkelte konkrete metoder skal tilpas-
ses den aktuelle målgruppe. 

Praksisforankring
KRAP har både sit udspring og sit fokus i prak-
sis. Praksistilgangen i KRAP er basis, og alle 
de metodiske tilgange er velafprøvet i konkret 
praksis.

Redskaberne i KRAP er, udover den generelle 
direkte virkning i forhold til konkrete fokusper-
soner, også virkningsfulde i og omkring arbej-
det med fokuspersonen. Det gælder i forhold til 
medarbejdergrupper, ledelse og medarbejdere 
imellem samt som redskaber til selvrefleksion i 
forhold til egen professionel rolle som fagper-
son.

Omdrejningspunktet i KRAP er jo de menne-
skelige processer og ændring og udviklingen 
af tanker og adfærd samt udvikling af nye 
kompetencer i en anerkendende og ressour-
cefokuseret ramme. Netop derfor har KRAP så 
brede anvendelsesmuligheder inden for det 
pædagogiske, psykologiske, sociale og lærings-
mæssige arbejdsfelt. KRAP kan visuelt forstås 
som et kludetæppe vævet af det bedste af alt 
dét, der virker, og omfatter udover bogstaverne 
i KRAP også tanker om mestring og færdig-
hedstræning. Metoder, redskaber og forståelse 
danner tilsammen en solid basis for faglig 
kvalificeret praksis. 

 

Kludetæppe 

 

 

Tanketanshjulet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søjlemodellen 

 
 

Søjlemodellen

Søjle 1 
Registrering og 

afdækning

Søjle 2 
Analyse, forståelse
og sammenhæng

Søjle 3
Ændring og 

udvikling

Overordnet mål:
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K’et i KRAP, det Kognitive – 
tankens kraft
K’et i KRAP står for det kognitive. Det kognitive 
handler om alt det, der knytter an til menne-
skelig tænkning og erkendelse. Vores tanker 
leder vores handlinger. I dagligdagen går vi 
helt naturligt i den retning tænkningen sætter 
for os, uden at forholde os til, hvorvidt vores 
tanker modsvarer virkeligheden.

At vores handlinger styres af vores tanker, kan 
illustreres af dette tanketandhjul. 

Enhver situation, vi befinder os i, sætter gang 
i vore kognitioner (tanker). De kognitioner, der 
sættes i gang, kaldes de automatiske tanker. 
En automatisk tanke opstår af sig selv, auto-
matisk, i en given situation, uden at nærmere 
eftertanke er nødvendig. Den automatiske 
tænkning giver os en umiddelbar oplevelse af 
den pågældende situation, og vi opfatter den 
som udtryk for virkeligheden. Den automatiske 
tanke giver – som alle tanker – en ledsagende 
følelse, og den danner grundlag for en efterføl-
gende handling.

Dette kan illustreres af denne grafiske tand-
hjulsmodel. Modellen skal illustrere, at situa-
tionen, altså det der sker i dét øjeblik, vi retter 

vores fokus mod (tandhjul nr. 1) sætter gang i 
en ledsagende tanke (tandhjul nr. 2), som der-
efter fremkalder en følelse (tandhjul nr. 3). På 
baggrund af denne proces udmøntes tanker og 
følelser i en handling (tandhjul nr. 4). 

Tag følgende eksempel: En ung kvinde, der er 
jobsøgende og gerne vil have et job. Da hun ser 
et jobopslag, som ser spændende ud, får hun 
tanken: Alle vil jo gerne have det job, så jeg har 
ingen chance for at få det. Kvinden fyldes af en 
følelse af opgivenhed, og hun lader derfor være 
med at sende en ansøgning og forespurgt af 
jobkonsulenten, siger hun: Det er helt umuligt 
at få sådan et job, så det søgte jeg ikke. 

Kvindens udtalelse bygger på en tanke. Tanker 
er hypoteser, som naturligvis kan være rigtige, 
men ikke nødvendigvis er det. Derfor er det 
meningsfuldt at afdække, i hvilken grad ens 
tanker modsvarer virkeligheden, og hvornår de 
evt. spiller os et puds. I KRAP søger vi afsæt i 
virkeligheden. Ud fra vores kognitive ståsted 
ved vi, at vi hele tiden tolker det, vi ser og ople-
ver, så vi på den måde er medkonstruktører af 
den oplevede virkelighed. Med de kognitive 
redskaber i KRAP, søger vi at sikre, at vi holder 
os til den objektive virkelighed, så vidt som det 
er menneskeligt muligt. Vi tager afsæt i regi-
streringer og afdækninger og sætter dermed 
en bremse på det, vi i KRAP kalder synsninger. 
Synsninger er vores egne fortolkede modeller 
af det oplevede, som ikke er fagligt funderede, 
og som ikke bygger på afdækninger og regi-
streringer, men alene bygger på egne tanker og 
forestillinger og måske på tidligere erfaringer 
fra andre kontekster. 

Vi har mulighed for at justere og omstrukturere 
vores tanker, når de ikke modsvarer virkelig-
heden. Hvis vi går tilbage til eksemplet med 
den jobsøgende kvinde, hvordan ville hendes 
handling have set ud, hvis hun havde tænkt, at 
hun måske kunne blive den heldige, der kunne 
få jobbet, for én skal jo have det, så ville den 
tanke med al sandsynlighed i stedet have ført 
til en konkret ansøgning.  

Situation
Tanke

Følelse

Handling
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R’et i KRAP – Ressourcefokus  
og Relationen
R i KRAP har en dobbeltbetydning og står dels 
for det Ressourcefokuserede og det Relatio-
nelle. 

KRAP repræsenterer en stædig insisteren på, 
at alle mennesker har ressourcer, og at vores 
opgave som professionelle er at identificere 
menneskers ressourcer og facilitere udvik-
ling med udgangspunkt i disse. Det er vigtigt 
at understrege, at der ikke blot er tale om en 
orientering mod ressourcer, men et systema-
tisk fokus på ressourcer og en tanke om, at 
det giver mening at bruge ressourcerne som 
udgangspunkt for vores pædagogiske indsats 
og som afsæt for arbejdet med at kvalificere 
handlinger. 

Ved at anlægge et ressourcefokus retter vi 
vores indsats direkte mod det virksomme, og 
vi får således meget lettere ved at få øje på det, 
der lykkes. Kort sagt så får vi mere af det, vi 
vander og gøder.

Ressourcefokus er tæt knyttet til det kognitive. 
Det, vi tænker på, kan vi lettest få øje på – hvis 
vi er i stand til at tænke i ressourcer, kan vi 
også lettere se dem og dermed bruge dem. 
Ressourcefokus betyder dog ikke en neglige-
ring af de menneskelige udfordringer. Det er 
vigtigt, at vi ser den virkelighed, som faktisk 
er der, og bruger ressourcerne til at udvikle 
videre, der hvor behovene er. Ressourcerne 
skal derfor bruges til at bygge på, så vi tager 
afsæt i allerede eksisterende kunnen, når vi 
skal arbejde med at opbygge nye kompetencer. 

R’et i KRAP har som nævnt en dobbelt betyd-
ning, idet R også står for relationer. Relationer 
er grundlæggende forudsætninger for den 
gode udvikling. Basis for modet og lysten til at 
gå med et andet menneske i en forandringspro-
ces er en bæredygtig relation – og det er altid 
vores opgave som professionelle at skabe og 
vedligeholde en bæredygtig relation. Relatio-
ner og ressourcer hænger sammen – har vi 

fået skabt en bæredygtig relation til et andet 
menneske, er det meget lettere at understøtte 
udviklingen gennem ressourcefokus. Relatio-
nen er således ikke målet i sig selv, men midlet 
til at skabe de nødvendige forudsætninger for 
et udviklingsforløb.

A’et i KRAP – Anerkendelse
A står for Anerkendelse og er det mest grund-
læggende i KRAP, og anerkendelse er samtidig 
nok et af de mest misforståede begreber i nuti-
dig pædagogik. Det er derfor vigtigt at under-
strege, at anerkendelse altid retter sig mod en 
persons væren og ikke mod deres handlinger. 
Vi anerkendes for det vi er, og ikke for det vi 
gør.

At blive anerkendt er helt essentielt og psyko-
logisk set uden tvivl det mest grundlæggende 
menneskelige behov, og anerkendelse er nød-
vendig for både trivsel og normaludvikling. 

Desværre misopfattes anerkendelse ind imel-
lem, og man kan fejlagtigt tro, at det handler 
om altid at give ret, eller om at man ikke må 
tale om noget, som skal rettes op, eller at vi 
ikke må se- eller forholde os til fejl. Det må og 
skal vi naturligvis, men vi skal møde hinanden 
med en anerkendende tilgang. 

I KRAP forstår og definerer vi anerkendelse som:
–  at blive set af andre som det menneske, man er
–  at blive taget alvorligt som menneske
–   at blive mødt som ligeværdig (ikke nødvendig-

vis ligestillet)
–  at føle sig ok som menneske
 
Når vi bruger anerkendelse i KRAP handler det 
om at anerkende personen, de tanker, følelser 
og den personlige og psykologiske rygsæk, 
personen bærer rundt på.

Det betyder, at vi kan anerkende et menneske 
uden at give ham eller hende ret i, at perso-
nens handlinger nødvendigvis er de bedste, 
man kunne foretage sig. Det betyder, at man 

   Juni / Juli 2018 – 31



godt kan være ok som menneske og samtidig 
handle og gøre noget, som med andres øjne 
ikke er det smarteste.

Lad os tage eksemplet med Asta som bor på 
plejecentret Grankoglen, hun er 89 år gammel 
og har lige mistet sin mand. Asta møder perso-
nalet med vrede og skæld ud, når de kommer 
og hjælper om morgenen. Personalet er træt 
af Asta og siger til hende, at de ikke vil skæl-
des ud. Asta har brug for at blive set og mødt 
ud fra de tanker og følelser, hun har, og netop 
det at blive irettesat giver hende flere dårlige 
tanker. Hvis vi i stedet for et øjeblik giver slip 
på vores egne forestillinger og vores eget 
perspektiv og giver mulighed for at møde Asta 
med nysgerrighed på hendes situation, så vil 
vi måske se tingene lidt anderledes. Problemet 
er, at der blandt fagfolk kan være en tendens til 
at komme til at konkludere for hurtigt på, hvad 
der i virkeligheden er på spil for det menneske, 
vi har med at gøre. Måske er Astas vrede ikke 
rettet mod personalet, men mod det, at hun 
blev den, der levede længst og ikke hendes 
mand. Vi ved det ikke, før vi har mødt Asta 
anerkendende og nysgerrigt set tingene fra 
hendes perspektiv. 

Pædagogikken,  
Psykologien og Praksis
P’et i KRAP står for pædagogikken og psyko-
logien – og den måde vi udøver vores praksis. 
Pædagogikken handler om, hvordan vi tilret-
telægger vores tiltag, hvordan vi bruger vores 
redskaber og metoder, og hvordan vi håndterer 
vores egen tænkning. Kort sagt handler det 
om, hvordan sætter vi alle bogstaverne i  
KRAP i spil på en god og konstruktiv måde.  
P’et repræsenterer, med afsæt i KRAPs men-
neskesyn, den sammenhæng og helhed de 
enkelte elementer udgør. 

Udover disse KRAP-grundbegreber som bog-
staverne udgør, så knytter KRAPs praksis også 
an til tankerne om mestring og færdigheds-
træning, som også kort skal gennemgås, da de 

trods deres mangel i bogstavrækken er meget 
vigtige elementer i KRAP.

Mestring og mestringsstrategier   
Når vi som mennesker oplever udfordringer 
af forskellig art, som synes at overstige vores 
oplevelse af, hvad vi kan, så skal vi finde en 
måde at håndtere det alligevel. Her kommer 
vores mestringsstrategier ind i billedet. At 
mestre noget vil sige, at man gør dét bed-
ste, man nu kan i den givne situation med de 
midler og kompetencer, man har til rådighed. 
Det er vigtigt at forstå, at mestringsbegrebet 
som udgangspunkt er positivt ladet, da det at 
mestre udfordringer er noget, vi alle har brug 
for at kunne. Vores mestringsstrategier hjælper 
os igennem de udfordringer, som måske ellers 
ville knække os, og uanset om mestringen ude-
fra set er hensigtsmæssig eller uhensigtsmæs-
sig, så er den nødvendig for at kunne håndtere 
og mestre de forskellige udfordringer, vi møder 
i vores liv. Vi gør alle det bedste, vi kan, for at 
klare de udfordrende situationer, livet sætter 
os i.                                                                                                                                               
En mestringsstrategi er således dét, et menne-
ske gør for at udholde/klare eller håndtere nye, 
svære eller truende situationer, som opleves 
at overstige ens formåen. En mestringsstrategi 
kan altså godt være en meget kortsigtet måde 
at klare en situation på, men ikke desto mindre 
er det altid vores bedste bud i den konkrete 
situation. 

Et eksempel: 
Lukas er en dreng på 14 år, han går i skole, men 
har svært ved at blive ved opgaverne og beskri-
ves af lærerne som doven og ugidelig. Han går 
fra timerne og gør ikke opgaver færdigt, kom-
mer for sent efter frikvarterer osv. Det er meget 
let at gå med og kalde Lukas doven, men måske 
er virkeligheden en anden. Måske har Lukas så 
svært ved at holde fokus, at han bliver nødt til at 
forkorte tiden og gå, før hans opmærksomhed er 
opbrugt. Men dømmer vi Lukas ud fra hans stra-
tegi, før vi kender sammenhængen, så risikerer 
vi at gøre stor skade på hans selvværd og læring 
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og forhindrer samtidig udviklingen af nye og 
langtidsholdbare strategier.  
At udvikle gode langtidsholdbare mestrings-
strategier til de situationer, vi befinder os i, 
kræver dels støtte til at arbejde med de tanker, 
mestringen knytter an til, og dels kræver det 
støtte til udvikling af nye strategier og nye  
færdigheder samt naturligvis at blive mødt 
anerkendende. Anerkendende udviklingstænk-
ning mod langtidsholdbare mestringsstrategier 
kan erstatte fastholdelse og vedligehold af 
mønstre.   

Færdighedsudvikling 
Julius møder ikke til tiden og overholder ikke 
aftaler. Julius bliver ofte irettesat for sine 
aftalebrud og får mange trælse kommentarer 
omkring det ”at komme for sent” og det ”at 
udeblive” fra aftaler. Hvorfor tager Julius sig 
ikke bare sammen og kommer til tiden – det er 
da egentlig ret enkelt.

Når et menneske ikke gør det, som umiddelbart 
ser ud til at være det mest rigtige at gøre, er 
det ofte et udtryk for, at personen mangler for-
udsætninger for at kunne handle anderledes. 
Udvikling og træning af nye færdigheder er 
derfor i KRAP en grundlæggende forudsætning 
for adfærdsændringer. 

I KRAP betegner vi ikke handlinger, som kunne 
kaldes problematiske, som problemadfærd. 
Vi vælger i stedet at betragte disse handlinger 
som udtryk for, at der er færdigheder, perso-
nen endnu ikke har lært. Derfor repræsenterer 
færdighedstræning og udvikling af nye færdig-
heder et vigtigt element i KRAP.

Søjlemodellen
– et samlende værktøj til overblik og udvikling 

Når man som fagperson ønsker at arbejde med 
KRAP, er der brug for en tydelig struktur, og til 
det har vi udviklet Søjlemodellen.

 
 
Søjlemodellen er et redskab, der både skaber 
overblik over de metoder og redskaber, som 
KRAP repræsenterer, og samtidig er det en 
pædagogisk procesmodel, som et givent udvik-
lingsforløb kan tage afsæt i. Den grundlæggende 
idé i søjlemodellen er, at vi skal have et grundigt 
kendskab til og forståelse for det, som er på spil, 
før vi kan sætte ind med den rette intervention. 
Først skal vi registrere og afdække forhold om 
det, vi arbejder med (søjle 1), og ud fra summen 
af denne viden udspringer en forståelse (søjle 2), 
som vi kan handle og udvikle ud fra.

Når vi møder noget, som kalder på en ændring, 
så er det altafgørende, at vi ikke hopper i 
”fikser-mode” og finder en straks-løsning, men 
at vi gør vores afdækningsarbejde grundigt. 

Med søjlemodellen har vi søgt at skabe en 
systematik og en tydelig struktur i den pæda-
gogiske indsats. Vi ønsker at sikre, at vi handler 
på baggrund af faglige og virkelighedsnære 
afdækninger og ikke alene på vores tanker om, 
hvad der er på spil. 

En del af det virksomme i KRAP-tilgangen er 
systematikken. For at få KRAP metoder til at 
virke, så kræver det dels, at vi forstår men-
neskesynet bag, men også at vi er dygtige 
praktikere, som formår at arbejde systematisk 
og med en bevidst reflekteret tilgang, hvor 
selvevaluering og træning er en naturlig del af 
vores professionelle praksis.

ANERKENDELSE OG VALIDERING

Søjle 1
Registrering

og 
afdækning

Søjle 2
Analyse,

forståelse og
sammenhæng

Overordnet mål

Søjle 3
Ændring

og
udvikling



Når vores tiltag i forhold til at skabe udvikling 
mislykkes, så handler det ofte om, at syste-
matikken ikke har været til stede. Ligesom i al 
færdighedsudvikling kræver det også træning 
at bringe denne systematik ind i det daglige 
arbejde, når man arbejder med KRAP som sit 
pædagogiske grundlag.

Tydelige mål for forandringen 
Når mennesker skal udvikle sig, er der brug for 
tydelige mål. Mål skal være konkrete, tydelige, 
detaljerede, målbare og realistiske. Når vi skal 
målsætte, laver vi ofte den forskydning, at 
målet ikke starter med det første skridt, men 
med noget af det, der gerne skal opnås på 
længere sigt. Mål skal sættes med afsæt lige 
præcis der, hvor personen befinder sig.

Hvis eksempelvis en voksen udviklingshæm-
met mand bliver udadreagerende, så siger man 
måske, at målet er, at han skal holde op med 
at være udadreagerende – eller komme af med 
frustrationer på en hensigtsmæssig måde, men 
måske er der flere andre forandringsfaktorer, 
som skal opfyldes, før det er muligt at udfase 
en given adfærd. Derfor skal pædagogiske mål 

altid starte helt konkret, hvor den pågældende 
person er. Det er efterhånden helt floskelbelagt 
at sige, at vi skal møde et menneske der, hvor 
det er. Men det er ofte her, det går galt, og tit er 
det den største udfordring i målsætningsarbej-
det at få fat lige præcis dér, hvor forandrings- 
eller udviklingsprocessen skal begynde. 

Målopfyldelse sker lettest, hvis nedenstående 
punkter er opfyldt: 

•  Mål skal altid tage udgangspunkt der, hvor 
fokuspersonen er nu – altså i nærmeste udvik-
lingszone. 

•  Mål skal kunne beskrive den mindste ændring, 
der gør en forskel 

•  Mål skal være konkrete og målbare
•  Målsætningsarbejde skal begynde med snuble-

mål, meget små mål, som styrker tanken om at 
forandring er mulig 

•  Mål skal være positive – ingen mål, der lyder 
således: ’lade være med (...)’, ’du må ikke (…)´ 
eller ’holde op med (…)’ 

•  Mål skal successikres
•  Mål skal tidsangives 
•  Målene skal ledsages af tilførsel af ny viden, 

handlemuligheder eller tanker

Delmål 1: 

Delmål 2: 

Delmål 3: 

Delmål 4: 

Overordnet mål:
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Til at sikre målsætningsarbejdet har vi i KRAP 
udviklet måltrappen. Der er tale om et visuelt 
værktøj, som sikrer, at vi kommer roligt og 
stabilt igennem en forandrings- eller udviklings-
proces, vel at mærke når den hviler på solide 
afdækninger samt et godt analysearbejde.

Måltrappen giver retning til det pædagogiske 
arbejde, og samtidig konkretiseres mål og del-
mål, således at disse både er tydelige og over-
skuelige. Hvor langt fra eller tæt på er personen 
fra sit mål, hvad skal der til for at nå målet, og 
hvad er det næste vigtige skridt? Måltrappen er 
et vigtigt redskab til at holde fokus i et forløb, og 
den giver en fælles forståelse af den pædago-
giske proces. Hvad kan personen nu på et givet 
trin, og hvad skal han eller hun kunne på de 
næste trin? 

Man formulerer et overordnet mål, som skrives 
på trappens øverste trin. Dette brydes ned i 
mindre delmål, som skrives på trappens andre 
trin. Det første delmål, man skal arbejde hen 
imod, skrives således på trappens nederste trin.  
’Snublemål’ er betegnelsen for de første små 
trin på måltrappen. Dette første mål er så over-
kommeligt, at der er garanti for, at det bliver en 
succes. Denne successikring gør, at motivatio-
nen i arbejdet højnes.

Det kan være svært at forstå dybden af udfor-
dringen eller opgaven, set fra fokuspersonens 
perspektiv, og forstå, at opgaven, der synes 
enkel for os, faktisk kan være krævende og 
udfordrende for fokuspersonen. Grundig afdæk-
ning og KRAP menneskesynet hjælper os med 
at sætte de rigtige mål. Nye færdigheder skal til-
læres i meget små bidder, og de skal altid knytte 
an til eksisterende viden og færdigheder. 

Færdigheder opleves altid meget enkle for 
den, der kan, men kan være ret problematiske 
og uoverskueligt for den, der endnu ikke har 
erhvervet færdigheden. De færdigheder, vi kan 
arbejde med i færdighedsudvikling, kan indde-
les i disse kategorier:

•  Praktiske/strukturelle
•  Faglige 
•  Sociale
•  Kognitive
•  Emotionelle (følelsesmæssige)
•  Personlige / adfærdsmæssige
•  Kommunikative 

Det kan altså handle om både færdigheder i for-
hold til konkrete handlinger, eller det kan handle 
om nogle tankemæssige fejlkonstruktioner – 
altså det, at vores tanker ikke stemmer overens 
med den objektive virkelighed. Uanset hvad 
afsættet er, må vi altid bevæge os hen imod en 
ny læring og ikke mod aflæring af problemad-
færd. Det handler altså ikke om at få nogen til 
at holde op med noget, men om at få dem til at 
begynde på noget nyt og mere hensigtsmæs-
sigt. Hvis vi giver nye forbedrede forudsæt-
ninger for at klare opgaver og udfordringer, så 
ophører den problematiske adfærd ofte mere 
eller mindre af sig selv. Men vi kan ikke stoppe 
en uhensigtsmæssig måde at klare situationer 
på, før vi har noget andet at sætte ind.

Og med disse ord afrundes denne introduktion 
til KRAP. Vi kan ikke ændre en professionel 
praksis, hvis ikke denne praksis tilbydes noget 
andet, som er meningsfuldt og virksomt for de 
professionelle. At tilbyde alle professionelle en 
meningsfuld og virksom tilgang til deres praksis 
er hele drivkraften og intentionen bag udvik-
lingen af KRAP-tænkningen og de tilhørende 
metoder. 



EG KRAP: 

Bygger bro mellem 
sagsbehandleren og  
den unges egne mål
 
Af Per Roholt, kommunikationschef, EG Citizen Solutions.

På bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbuddet Elleslettegård har medarbejderne 
i det sidste halvandet år arbejdet med KRAP-metoden. For med sin anerkendende 
tilgang passer metoden perfekt til de unge, der skal bygges op til at tro på egne 
kompetencer. 

Med en ny digital udgave af metoden, EG KRAP, ser både ledelse og medarbejdere 
desuden helt nye muligheder for at integrere metoden i hverdagen og den øvrige 
dokumentation om borgerens mål, delmål og udvikling.
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EG KRAP: For et ungt menneske med kognitive 
udfordringer kan det være meget svært sådan lige 
at sætte ord på, hvad man er god til. For ofte er 
det meget lettere at få øje på egne fejl og mangler. 
For man kan jo ikke det samme som andre. 

Derfor er både ledelse og medarbejdere på 
helhedstilbuddet Elleslettegård i Vedbæk begej-
stret for mødet med den anerkendende metode, 
KRAP, der er lige præcis det værktøj, som med-
arbejderne har brug for i dialogen med de unge.

 

Om KRAP

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret 
og Anerkendende Pædagogik, og metoden 
er et integreret socialpædagogisk system af 
analyser, metoder og værktøjer, som udsprin-
ger af mange års praksiserfaring. Et vigtigt 
element i KRAP er at sætte et positivt og 
anerkendende fokus på menneskers ressour-
cer – uden at benægte, at der også kan være 
tale om svære belastninger og særlige behov. 

Læs mere om KRAP: 
https://krap.com/hvad-er-krap

 

Vi er faktisk vilde med KRAP-metoden, fordi den 
virker i praksis som et effektivt dialogværktøj 
med de unge, siger Carina Hasselby, leder af 
Elleslettegårds Bogruppe.

Allerede nu er KRAP-dokumentation derfor et 
vigtigt element, når der hver 6. uge gøres status 
over mål og delmål for den enkelte unge.

I første omgang har vi valgt at 
fokusere på to af metodens modeller, 
ressourceblomsten og måltrappen. Begge 
dele passer perfekt til vores formål. 
Ikke mindst fordi de er så visuelle og 
overskuelige at arbejde med både for 
medarbejderne og de unge. Skemaerne 
giver helt lavpraktisk mulighed for at 
etablere en mere meningsfuld dialog 
med den unge, så KRAP kan fungere som 
en brobygger mellem socialrådgiverens 
overordnede mål og den unges egne. På 
den måde bliver det lettere at møde de 
unge i øjenhøjde og sammen sætte delmål 
drømme og visioner, siger Carina Hasselby.

Uddanner egne konsulenter
Elleslettegård i Vedbæk er et bo-, uddannelses- 
og beskæftigelsestilbud for unge mellem 16 og 
30 år med særlige behov. Her kan man skræd-
dersy tilbud til de unge, som alle har nedsat 
funktionsevne og typisk yderligere diagnoser, 
der nedsætter deres kognitive evner. De unge 
kan fx bo på Elleslettegård og arbejde på et af 
tilbuddets værksteder som rideskolen eller et 
blomsterværksted eller bo derhjemme og være 
dagelev på STU-uddannelsen.

Fælles for Elleslettegårds tilbud er, at man 
møder de unge med en anerkendende pædago-
gisk tilgang og en forventning om, at alle kan 
udvikle sig og få et bedre liv.

For at få det optimale udbytte af KRAP-metoden 
har Elleslettegård investeret i den et-årige 
uddannelse af to medarbejdere til certificerede 
KRAP-konsulenter, så de kan støtte kollegerne i 
brugen af metoden i praksis.

De deltager fx i de tværfaglige 
teammøder hver 14 dag for at sikre, 
at KRAP er en integreret del af 
møderne, forklarer Carina Hasselby. 

Digital udgave  
letter arbejdet
Tilbuddet har også valgt at investere i den 
digitale udgave af KRAP-metoden, EG KRAP, der 
fungerer som en integreret del af deres alminde-
lige socialfaglige it-system, EG Sensum:

Vi er først ved for alvor at komme 
i gang med arbejdet med den 
digitale version af KRAP, hvor vi 
er pilottilbud. Men der er ingen 
tvivl om, at digitaliseringen gør 
metoden endnu mere anvendelig, 
mener Stinne Hjorth-Andersen, der 
er souschef og leder af uddannelses- og 
beskæftigelsestilbuddene på Elleslettegård.
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Det gode ved digitaliseringen af metoden er, at 
vi får samlet al dokumentation om den enkelte 
borger i vores dokumentationssystem som en 
del af den samlede dokumentation. Samtidig 
giver anvendelsen af Sensum Bosted os en 
god sikkerhed for, at vi efterlever alle reglerne i 
EU’s nye persondataforordning korrekt, hvilket 
giver en god tryghed i forhold til måden, vi 
opbevarer vores persondata, mener Stinne 
Hjorth-Andersen.

Sammenhæng mellem mål,  
delmål og praksis
En anden vigtig fordel ved den digitale udgave af 
KRAP-metoden er den tætte sammenhæng mellem 
mål og delmål på den enkelte borger.

Når vi fx i vores STU modtager de 
overordnede mål fra den unges 
UU-vejleder, lægger vi dem ind i vores 
dokumentationssystem, EG Sensum. Den 
digitale udgave af KRAP giver derfor super god 
mening, fordi vi kan integrere oplysningerne 
fra KRAP-skemaer direkte i systemet, hvor 
vi kan omsætte de overordnede mål til 
de praktiske delmål, som vi arbejder med 
sammen med borgeren i hverdagen. Det 
bliver meget hurtigt synligt for den unge, 
hvorfor vi sammen arbejder med et delmål, og 
hvorfor det fx er vigtigt at stå op hver morgen, 
når vækkeuret ringer, siger Stinne Hjorth-
Andersen.

KRAP-metoden skaber et fagligt og pædagogisk 
refleksionsrum for medarbejderen og den unge, 
hvor der er mulighed for at få sat ord på både res-
sourcer og kompetencer hos den unge sammen 
med den unge, forklarer Stinne Hjorth-Andersen, 
der også fremhæver fordelene ved, at KRAP er med 
til at skabe et fælles sprog blandt tilbuddets mange 
fagligheder og afdelinger.

Det bekræfter Carina Hasselby, der peger på betyd-
ningen af, at de unges kompetencer hele tiden er 
meget synlige i mængden af dokumentation om 
den enkelte:

Det løfter vores faglighed, at KRAP-målene 
hele tiden står lige for øjnene af os i dokumen-
tationssystemet. Vi arbejder anerkendende og 
ressourceorienteret med fokus på den enkeltes 
delmål, og for os er det vigtigt, at den unge 
oplever mulighed for at udvikle sig og får en 
række succesoplevelser ved at opnå realistiske 
delmål. Det stiller store krav til vores medar-
bejdere, der skal holde fast i den anerkendende 
tilgang, selv når det er svært. Ved hjælp af 
KRAP får medarbejderne lettere ved at se det 
meningsfulde i deres arbejde med et bestemt 
delmål. Ikke mindst i de situationer, hvor en 
indsats ikke har givet det ønskede resultat. For 
det er en stor fordel at kunne vende tilbage til 
ressourceblomsten eller måltrappen og blive 
mindet om, hvor det egentlig var, vi kom fra, 
og hvor vi er på vej hen, så vi kan holde fast i 
den anerkendende tilgang til den unge, forkla-
rer Carina Hasselby, der også ser, at KRAP gør 
en stor forskel for de unge: 

Helt konkret kan de tage deres ressource-
blomst og måltrappe-værktøjer med sig, når de 
forlader Elleslettegård. Vi har fx tænkt os, at de 
unge, som slutter på vores STU, skal have en 
kopi af deres ressourceblomst sammen med 
deres kompetencebevis, som de kan tage med 
sig videre i livet, når de bliver i tvivl om egne 
evner.

EG KRAP til Nexus mm
Samarbejdet mellem PsykologCentret og EG 
betyder, at den socialfaglige it-løsning EG Sensum 
Bosted nu understøtter KRAP-metoden med alle de 
kendte KRAP-værktøjer. 

I løbet af efteråret 2018 vil den digitale udgave af 
KRAP også kunne anvendes i andre systemer som 
fx Nexus via webservices.

Det er Lene Metner, der er autoriseret psykolog og 
administerende direktør, som har udviklet KRAP-
metoden og insisteret på, at det var tiden at digitali-
sere metoden:

38 –  Juni / Juli 2018  



Metoden har i årevis været brugt og bruges 
på et eller flere områder i næsten alle danske 
kommuner, i mange regionale og private 
tilbud og enkelte steder i udlandet. Årsagen 
er naturligvis, at KRAP giver mening i alle 
sammenhænge, hvor menneskelig udvikling, 
læring, relationer og trivsel er i fokus 
uanset alder og uanset hvilke udfordringer, 
målgruppen har. Når jeg har fundet det vigtigt, 
at metoden digitaliseres nu, skyldes det, at 
digitaliseringen gør det meget mere enkelt 
for brugeren af KRAP at anvende metoden. 
Samtidig er det lettere at overholde kravene 
ift. den nye persondataforordning, lige som 
man automatisk får de relevante oplysninger 
præsenteret, når man åbner sit dagbogs- eller 
notatsystem., forklarer Lene Metner

Evaluering af KRAP-metoden
KRAP anvendes i dag bredt på det specialiserede 
socialområde. Ifølge Socialstyrelsens vidensportal 
er det integrerede, socialpædagogiske koncept 
Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pæda-
gogik (KRAP) fx en af de indsatser, som flest botil-
bud i Region Syddanmark planlagde at indføre, da 
SFI udgav sin rapport om Metoder i botilbud i 2015. 

En søgning på Tilbudsportalen indikerer desuden, 
at KRAP er udbredt og brugt på botilbud for per-
soner med udviklingshæmning på landsplan. Her 
angiver 109 ud af 493 botilbud, at de bruger KRAP. 
Socialstyrelsen har derfor arbejdet med en under-
søgelse af metodens effekt. Resultatet af undersø-
gelsen ventes offentliggjort medio maj 2018:  
http://bit.ly/krap2018

Digitale perspektiver

Fordelene ved den digitale udgave af KRAP-meto-
den:

•  Styrker datasikkerheden i dokumentations arbejdet
•  Giver markant bedre overblik, effektivitet og koordi-

nationsmuligheder 
•  Reducerer mængden af papirer og besværlige sags-

gange 
•  Gør det nemt at dele og opdateret information mel-

lem personer og faggrupper 
•  Eliminerer dobbeltarbejde og minimerer risikoen for 

fejl og misforståelser.
 
Læs mere om EG KRAP https://eg.dk/offentlig-digita-
lisering/eg-sensum-bosted/krap 

Om PsykologCentret

Bag udviklingen af KRAP-metoden og EG KRAP står 
PsykologCentret, der med sine 24 medarbejdere er 
et privat psykologfællesskab, som tilbyder private, 
offentlige institutioner og myndigheder samt det pri-
vate erhvervsliv psykologfaglige ydelser af høj faglig 
kvalitet med baggrund i forskning og praksisviden. 

PsykologCentrets værdier er grundlagt på et aner-
kendende og ressourcefokuseret fundament og med 
den kognitive tilgang som faglig ramme.

Læs mere om PsykologCentret https://krap.com 

Om Elleslettegård

Elleslettegård er et bo-, uddannelses- og beskæftigel-
sestilbud for unge mellem 16 og 30 år med særlige 
behov. Elleslettegård er oprindeligt en gammel bon-
degård, der ligger i Vedbæk omgivet af smuk natur. 

En vigtig brik i livet på Elleslettegård er stedets 
mange værksteder, hvor de unge kan specialisere 
sig i forskellige praktiske fag. Elleslettegård har bl.a. 
en stor rideskole med 50 heste, en blomsterbutik og 
et smedeværksted. Mange af værkstederne er tæt 
forbundet med – og løser opgaver for – det omkring-
liggende lokalsamfund. På den måde bliver de unge 
inkluderet i et værdifuldt arbejdsfællesskab og bliver 
bekræftet i, at andre har brug for dem og deres 
evner. 

Læs mere om Elleslettegård  
https://www.Elleslettegård.dk
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Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle med interesse 
for det social- og ledelsesfaglige område, herunder praktikere, ledere,
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