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Det socialpædagogiske relationsarbejde
Onsdag den 6. juni 2018 kl. 9:15 – 16:00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Vi sætter fokus på socialpædagogikkens faglige DNA, relationsarbejdet. Med professionelle oplæg og 
valgfrie workshops sætter vi begreber som motivation, tillid, tværfaglighed og den måde, vi taler om egen 
faglighed og praksis, til debat. Konferencen veksler mellem faglige oplæg i plenum og valgfri workshops 
med forskellige temaspor, hvor du får mulighed for debat, erfaringsudveksling og spørgsmål. 

08:30 Check ind og morgenmad

09:15  Velkommen og afsæt for konferencens tema
 v. Verne Pedersen, forbundsnæstformand  

09:30 Relationsarbejdet – socialpædagogikkens faglige DNA
 v. Bent Madsen, cand.pæd.pæd., professionsforsker, konsulent og ekstern lektor DPU, 

Aarhus Universitet

10:45 Temaspor/workshops – 1. runde
 Her kan du vælge dig ind på to forskellige temaspor – ét før og ét efter frokost.
 1. Ingen er håbløse! Om relation og motivation i arbejdet med udsatte

  v. Per Revstedt, psykolog og psykoterapeut
 2. Hvordan taler socialpædagoger om sig selv – og om borgerne?
  v. Anna Kathrine Frørup, videnskabelig assistent ved DPU
 3. Muligheder og problemer i det tværfaglige samarbejde
  v. Morten Ejrnæs, lektor ved Aalborg Universitet 

12:15 Frokost

13:15 Temaspor/workshops – 2. runde

14:45 Pause – kaffe og kage

15:10 Tillid og relation i socialt og pædagogisk arbejde
 v. Hanne Warming, professor i socialvidenskab ved RUC

15:55 Tak for i dag
 v. koordinationsgruppen for det faglige selskab



Det socialpædagogiske relationsarbejde

OPLÆG I PLENUM

Relationsarbejdet – socialpædagogikkens faglige DNA
Spørger man en socialpædagog, hvad der fører frem mod de ønskede mål med borgeren, svarer de fle-
ste relationsarbejdet. Relationen er afgørende for udvikling, læring og trivsel – og at skabe forandringer 
gennem relationsarbejde er en forudsætning for socialpædagogens arbejde. 

Bent Madsen har i mange år forsket i socialpædagogisk kernefaglighed og har skrevet en lang række 
bøger samt holdt foredrag om emnet. Nu får I chancen for at lytte med, når Bent Madsen sætter fokus 
på socialpædagogikkens faglige DNA – relationsarbejdet. 

Tillid og relation i socialt og pædagogisk arbejde
I det socialpædagogiske relationsarbejde er tillid et helt centralt element. Men hvad er tillid overhove-
det for en størrelse? Og hvorfor er det så vigtigt at arbejde med begrebet tillid for socialpædagoger? I 
oplægget vil Hanne Warming gennem afdækning af tillid i socialt og pædagogisk arbejde se nærmere på, 
hvorfor relationsarbejdet kan noget helt særligt. 

Hanne Warming er professor i socialvidenskab på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC. 
Hun har forsket i – og udgivet bøger – om tillid i socialt arbejde med udsatte børn og unge.

Praktiske oplysninger
Hvornår: Onsdag den 6. juni 2018 kl. 9:15 – 16:00
Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Tilmelding:  sl.dk/kalender
Pris:  595 kr.
Tilmeldingsfrist: 3. maj 2018

Har du spørgsmål eller kommentarer?
Fagligt: socialfaglig konsulent Martin Fjording: mfg@sl.dk
Praktisk: kursustilmelding@sl.dk 

http://sl.dk/nyt/arrangementer/
mailto:mfg@sl.dk
mailto:kursustilmelding@sl.dk


Det socialpædagogiske relationsarbejde

TEMASPOR/WORKSHOPS I TO RUNDER  
HENHOLDSVIS FØR OG EFTER FROKOST

Workshop 1:  
Ingen er håbløse! Om relation og motivation i arbejdet med udsatte
Relationen står som grundlag for motivationsarbejdet med udsatte borgere. Helt centrale er opbygning af 
tillid, overførsel af positive følelser til borgeren og ikke mindst håndtering af modstand. Det er nogle af de 
emner, som Per Revstedt tager fat på i denne workshop, og hvor han giver en introduktion til metoder og 
teknikker i motivationsarbejdet. Afsættet er, at det med de rette metoder og teorier er muligt at motivere 
alle; selv borgere, der virker umotiverede og håbløse, kan blive til borgere fulde af håb og motivation. 

Per Revstedt er psykolog og psykoterapeut med mange års erfaring inden for psykiatrien, bl.a. med 
miljøterapeutisk behandling. Han underviser desuden inden for socialsektoren, kriminalforsorgen og psy-
kiatrien. Per Revstedt kommer fra Skåne, så hans oplæg gennemføres på et let forståeligt svensk. 

Workshop 2:  
Hvordan taler socialpædagoger om sig selv – og om borgerne?
I denne workshop sætter vi fokus på, hvordan socialpædagoger taler om egen faglighed og praksis – og 
om de borgere, vi arbejder med. Og hvilken betydning det har for praksis. Fx forståelsen af relationsbe-
grebet, vigtigheden af det og den måde, der skabes relationer på – det tillægges ofte en helt central be-
tydning i socialpædagogisk praksis. Men det konkrete mål med relationsarbejdet italesættes på forskel-
lig vis, og hvilken betydning har det for, hvordan vi arbejder med udsatte borgere?

Anna Kathrine Frørup er videnskabelig assistent ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, 
DPU og har bl.a. forsket i, hvordan socialpædagoger italesætter deres praksis, og pædagogers arbejde 
med dokumentation. 

Workshop 3:  
Muligheder og problemer i det tværfaglige samarbejde
I den socialpædagogiske hverdag skal man typisk samarbejde med en række andre faggrupper: Sygeple-
jersker, socialrådgivere, SOSU’ere, læger osv. I denne workshop sætter vi fokus på, hvad det betyder for 
socialpædagoger at skulle samarbejde med flere andre fagligheder. Hvad skal der til for, at det tværfag-
lige samarbejde lykkes? Hvilke problemer støder man typisk på? Og kan socialpædagogernes relations-
tilgang bidrage med noget særligt i det tværfaglige samarbejde?

Morten Ejrnæs er lektor ved Aalborg Universitet og forsker inden for bl.a. sociale forhold, pædagogik og 
tværfaglighed.


