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Socialpædagogisk faglighed har 
mange facetter, som i forskellige 

tilbud - afhængig af målgruppe og 
pædagogisk retning – vægtes forskelligt. 
Men trods forskellighed, og også nogle 
gange uenighed, er det fælles mål at 
understøtte udsatte borgeres – børn 
og unges såvel som voksnes – trivsel, 
udvikling og sociale integration. Dette 
gøres i en hverdagspraksis med afsæt 
i teoretisk og praktisk viden. I nyere tid 
har der været stigende opmærksom på 
relationer som både redskab/metode og 
objekt i det socialpædagogiske arbejde 
med børn og unge. Dette ses blandt andet 
i mange tilbuds beskrivelser af deres 
værdigrundlag og metodiske tilgang, 

men understøttes også af forskning 
på feltet. Relationsarbejde er således 
blevet en central omdrejningsakse i 
den socialpædagogiske faglighed: Der 
arbejdes på udvikling, forbedring eller 
vedligeholdelse af barnets/den unges 
relationer til kammerater, familie og 
andet netværk, og der arbejdes gennem 
socialpædagogens/plejeforælderens/
kontaktpersonens relation til barnet/den 
unge. 

Når relationen er vigtig – som redskab/
metode og objekt – bliver inddragelse 
afgørende. Man kan ikke påtvinge et 
andet menneske en relation. Den gode 
tillidsfulde relation opbygges over tid og i 

gensidighed, ved, at man i små trin viser 
engagement i barnet/den unge, samt tillid 
til ham/hende; hans/hendes kompetencer 
og gode intentioner, og ved at den voksne 
og barnet/den unge viser sig hinandens 
tillid værdig. I forhold til socialt udsatte 
børn og unge, ligger der dog – også 
ifølge dem selv – et særligt ansvar på de 
voksne i form af, at de må kunne rumme, 
at barnet/den unge i den første lange 
tid, måske svigter igen og igen – og ikke 
tror på tillidens mulighed. Kun hvis den 
voksne, uanset barnets svigt, holder ved 
og forsætter med at vise tillid og inddrage 
ligeværdigt, kan den gode tillidsfulde 
(forpligtende og udviklende) relation 
opbygges. 
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Samtidig med, at inddragelse er 
essentielt i relationsarbejde, så udgør 
relationen (når den voksne er lykkedes 
med at opbygge en sådan til barnet/
den unge) også et særligt afsæt for den 
inddragende praksis i forhold til store 
og små overvejelser og beslutninger. 
Det er netop tillidsrelationen, der gør at 
barnet/den unge tør involvere den voksne 
i de mest sårbare dimensioner af sit liv. 
Relationen til barnet/den unge – og det at 
man typisk har en hverdag sammen, som 
muliggør opbygning af en tæt relation 
– muliggør således både en særlig 
fortrolighed og et indgående kendskab til 
såvel barnets/den unges kommunikative 
kompetencer og præferencer, som til 
hvad der er vigtigt for barnet/den unge, 
og hvordan man skal forstå det, han/hun 
siger. Samtidig giver hverdagen sammen 
også mulighed for, at man – når man lige 
har tænkt lidt mere – kan vende tilbage 
og snakke videre. En sådan mulighed for 
’tænkepause’ og måske også mulighed 
for at vende emnet med andre, kan være 
hjælpsomt for såvel barnet/den unge 
som den voksne: For barnet/den unge i 
forhold til, at finde ud af ’hvad tænker jeg 
egentligt om dette’; ’hvordan har jeg det 
med det’; ’hvad kunne være muligheder 
og konsekvenser’ osv.; For den voksne 
i forhold til at fortolke og forstå, hvad 
der er på spil for barnet/den unge, eller 
hvordan man bedst muligt kan spørge 
ind til det eller på anden måde udforske 
det sammen med barnet/den unge, 
samt handle på det. Alle disse ting gør, 
at man qua relationen og hverdagen 
med barnet/den unge har nogle særlige 
fordele, sammenlignet med f.eks. en 
sagsbehandler, som kun ser barnet/ 
mere sporadisk, en psykolog eller anden 
behandler, eller f.eks. ansatte i det sociale 
tilsyn.

Der er dog ikke kun tale om fordele, 
for relationen og hverdagen sammen 
betyder også, at man går ind i samtalen 
på en særlig måde: Med en forforståelse 
af barnet/den unge og hans/hendes 
udfordringer; og med følelser. Man kan 
være positivt følelsesmæssigt engageret 
i barnet/den unge (hvilket ofte vil være 
befordrende for tilliden); man kan være 
bekymret og føle afmagt, man kan føle 
sig afvist osv. Alt dette vil indvirke på 
måden, man lytter til barnet/den unge: 
Hvad man er i stand til at høre, og 
hvordan man praktiserer ’aktiv lytning’. 
Forskning har vist, at aktiv lytning ikke 
bare faciliterer den andens (barnets/
den unges) stemme, men også (ofte 
uintenderet) ekskommunikerer noget og 
inkluderer andet. Forståelser af barnet/
den unge og hans/hendes udfordringer 
udspringer i den socialpædagogiske 
faglighed i et samspil mellem teorier om 
børns/unges udvikling (og mere specifikt 
teorier om børn/unge med forskellige 
diagnoser), herunder hvordan man bedst 
kan behandle/håndtere udfordringer, og 
hverdagsoplevelser og –forpligtelser. Alt 
dette er på den ene side vigtig i forhold 
til resultatorienteret socialpædagogiske 
arbejde, men kan samtidig udgøre en 
barriere for at lytte ordentligt til, forstå 
og tage barnets/den unges perspektiv 
alvorligt – for at inddrage ligeværdigt 
– som udgør en anden og lige så vigtig 
akse for kvalificeret socialpædagogisk 
arbejde som teorier, empirisk forskning 
og personlige erfaringer.

Vi skal nu vende blikket mod en anden 
facet af socialpædagogisk arbejde, som i 
nyere tid har fået stadig større betydning; 
nemlig at sætte ord på (dokumentere) 
den socialpædagogiske faglighed som 
disciplin og praksis: Hvad man kan, 
hvad man gør og hvorfor, samt at man 

arbejder kvalificeret, målrettet og 
vidensbaseret på opstillede udviklingsmål 
for barnet/den unge. Denne udvikling, 
hvor dokumentation spiller en stadig 
større rolle, kan indebærer, at man 
forfalder til først og fremmest at tænke 
i teorier, metoder, udviklingsmål og 
dokumentation af opfyldelse af målene 
på bekostning af den ligeværdige 
inddragelse. Inddragelsen bliver 
reduceret til ’motivering’ af barnet/ den 
unge i forhold til udviklingsmål og dennes 
selvevaluering i forhold til opfyldelse af 
disse. Man kan imidlertid også tænke (og 
praktisere) dokumentation anderledes 
med afsæt i præmissen om, at ligeværdig 
inddragelse udgør en central akse i 
arbejdet. Dokumentation kommer da ikke 
kun til at handle om at dokumentere, at 
man gør, som man skal, og at dette er 
baseret på ’veldokumenterede metoder’, 
men synliggørelse af dilemmaer og 
udfordringer i det socialpædagogiske 
arbejde, knyttet til forskelle og 
konflikter ml. f.eks. barnets/den unges 
perspektiv og socialpædagogens 
(eller sagsbehandlerens); den rigtig 
indsats (som barnet/den unge og/eller 
socialpædagogen ser det) og politiske 
prioriteringer/mulighedsbetingelser, 
eller hvad teorier og empirisk forskning 
foreskriver som ’det rigtige’ og barnets/
den unges perspektiv, vision og ønsker.
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