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SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
FAGLIGT SELSKAB OM UDSATTE BØRN OG UNGE

DILEMMAER OG BARRIERER 
FOR INDDRAGELSE

Selvom de fleste, der arbejder 
socialpædagogisk med børn og 

unge i udsatte positioner, oplever, at 
de arbejder inddragende – så er der 
områder og situationer, hvor de ikke gør 
det. Ligeledes vil der sandsynligvis være 
tilfælde, hvor inddragelsen hverken er 
demokratisk eller karakteriseret ved 
(en bestræbelse på) ligeværdighed af 
barnets/den unges perspektiv og den 
voksnes. I stedet søger den voksne at 
forandre den unges perspektiv, eller at 
motivere, ansvarliggøre og disciplinere. 
Det kan der være mange forskellig 
grunde til – nogle af dem bedre end 
andre, knyttet til selvfølgeligheder og 
ureflekterede praksisser, men også til 

dilemmaer i det socialpædagogiske 
arbejde, og udefra givne barrierer for 
inddragelse.

En selvfølgelighed kan være knyttet 
til særlige grupper af børn og unge, 
som man tænker, at det er umuligt at 
inddrage. Det kan være på grund af 
alder, diagnoser, manglende sprog eller 
en afvisende adfærd. Men spørgsmålet 
er, om alle ikke kan – og gerne vil – 
inddrages, hvis vi finder måder at gøre det 
på, som matcher deres kommunikative 
kompetencer og præferencer, og hvis vi 
reelt stræber mod ligeværdighed, hvor 
barnet/den unge også får indflydelse, 
og øget indsigt. Det tyder forskning med 

børn og unge på. Man kan formulere 
det på den måde, at alle børn og unge 
kan – og gerne vil - inddrages, hvis ’bare’ 
den voksne besidder den fornødne vilje 
samt fantasi og kreativitet til at finde 
ud af hvordan, samt de nødvendige 
kommunikative kompetencer. Hvis man 
anskuer det på den måde, sættes barren 
for det socialpædagogiske inddragende 
arbejde højt. Det er derfor ikke sikkert, 
måske endda ret usandsynligt, at man 
kommer helt i mål – men det er et 
sigtepunkt, som vil betyde, at langt flere 
børn/unge inddrages, og på en måde som 
er meningsfuld for dem og kvalificerende 
for det socialpædagogiske arbejde. 
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Selvfølgelighed kan også handle om, man 
tænker, at det pågældende emne eller 
problemer ikke er deres (børnenes/de 
unges) bord. Det kunne eksempelvis være 
et emne som de voksnes arbejdstider på 
en institution, eller rutiner og ’plejer’ i 
en plejefamilie; eller diskussion af, hvad 
man opfatter som ’helt normalt’. Men 
de voksnes arbejdstid, er børnenes/de 
unges liv og livsbetingelser, og rutiner 
og ’plejer’ i plejefamilien, kommer til 
at danne rammen om barnets/den 
unges hverdagsliv – så det handler om 
deres liv, og derfor bør de – fra et etisk 
demokratisk perspektiv – inddrages 
ligeværdigt i refleksioner og beslutninger 
om disse spørgsmål, hvis børnene/de 
unge selv oplever dem som væsentlige. 
Det betyder, at de voksne skal være 
parate til at lade sig udfordre, og ændre 
perspektiv på noget, de tager for givet. 
Igen et stort krav, men et vigtigt skridt for 
at børnene/de unger får med-ejerskab til 
de sammenhænge, de placeres i. Langt 
mere – end hvad man ofte umiddelbart 
tænker som ’børnenes/de unges bord’ 
- er spørgsmål og refleksioner, hvor det 
vil kvalificere det socialpædagogiske 
arbejde, hvis man inddrager børnenes/de 
unges perspektiver.

Når man tænker, at det ikke er ’deres 
bord’ kan det også udspringe af, at det 
socialpædagogiske arbejde er udspændt 
mellem en solidarisk og disciplinerende/
tilpassende hensigt. Dermed kan der 
opstå et dilemma mellem de to hensigter, 
hvor man på den ene side stræber mod 
at støtte barnet/den unge på dennes 
præmisser og inddrage ligeværdigt; 
på den anden side forsøger at lave om 
på ham/hende, uanset om det måtte 
være mod hans/hendes vilje og ønsker. 
F.eks. kan man måske godt forstå, at 
barnet ikke trives i skolen under de 

givne omstændigheder, og tænker at 
barnet burde have et bedre tilbud. På den 
anden side skal barnet disciplineres til 
at holde fast (passe og tilpasse sig) sin 
skole. Dette dilemma kan udspringe af 
ambivalens i ens egen måde at forholde 
sig til barnet/den unge på (begrundet 
i egen baggrund/personlighed og/
eller ens faglighed), men det kan også 
være knyttet til udefra kommende 
forpligtelser, f.eks. overfor kommunen, 
og de mål i handle-(eller behandlings-)
planen, som man er forpligtet på. Er 
sidstnævnte tilfældet er der stor risiko 
for, at inddragelsen bliver disciplinerende 
– men den kan omvendt også bruges til 
at stille spørgsmålstegn ved de mål, der 
er opstillet, og betingelserne for at indfri 
dem. Sidstnævnte vil fremme barnets/den 
unges oplevelse af at blive taget alvorligt, 
samt hans/hendes forståelse af egen 
situation, og samtidig øges chancen for 
bedre betingelser for ham/hende. Mens 
førstnævnte let ender i hårdknude.

Et andet dilemma kan opstå ud af 
solidaritet med kollegaer eller barnets/
den unges forældre og netværk. I forhold 
til kollegaerne kan det være, at man har 
opstillet nogle fælles regler og normer 
(måske nogle, man er enig eller ikke enig 
i på et generelt plan – det er ikke pointen 
- men), som ikke er hensigtsmæssige 
i forhold til et konkret barn/en konkret 
ung og/eller i en konkret situation, og 
som kommer i vejen for at lytte til og tage 
dennes perspektiv alvorligt. Igen er den 
’nemme’ løsning (nemme i anførselstegn, 
fordi den heller ikke altid er så nem) at 
følge de kollektive regler og normer – 
det er den håndtering, som i de fleste 
arbejdsfællesskaber vil blive betragtet 
som den professionelle forholdemåde. 
For barnet/den unge kan det imidlertid 
opleves som manglende forståelse for 

og anerkendelse af deres perspektiv, 
og som et brud på (tillids)relationen til 
dem, samtidig med at det kan betyder, 
at det jo kan være noget, som er meget 
vigtigt for dem, som obstrueres gennem 
denne måde at tackle dilemmaet på. Den 
modsatte holdning er blot at følge barnet/
den unge. Men, hvis man tager fordringen 
om ligeværdighed alvorligt, vil håndtering 
af dilemmaet fordre, at man klargøre 
de forskellige perspektiver, så de bliver 
forstålige for – og kommer i spil med – 
hinanden, og at man ikke bare fastholder 
det ene perspektiv som det gyldige, magt- 
og meningsfulde. Det betyder, at der 
må indgås kompromis, hvis der da ikke 
skabes en ny fælles forståelse. 

Endelig kan en barriere for inddragelse 
også være, at barnet/den unge 
bedømmes som for sårbar, enten 
generelt eller i forhold til et særligt 
spørgsmål. Inddragelse kan være 
belastende, men først og fremmest, 
hvis det ikke sker på en solidarisk og 
omsorgsfuld måde. Inddragelse er først 
og fremmest belastende, hvis det har 
en disciplinerende, manipulerende eller 
individualiserende ansvarliggørende 
form. Samtidig er barnet/den unge ofte 
allerede deltager i de forhold (konflikter, 
bekymringer etc), som vi tænker, at de er 
for sårbare til at blive inddraget i. Vores 
beskyttende attitude tager altså afsæt i 
negligering af, at de allerede er deltagere. 
Og når de er det, så kan inddragelse i 
betydningen at få øget information og 
det at dele sine tanker, bekymringer, 
forhåbninger og refleksioner med 
en voksen, være både aflastende 
og støttende for barnets/den unges 
undersøgelse af eget perspektiv, samt 
mod og mestring.
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