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Hvem er jeg? 
• Sociolog med speciale i pædagogisk 

professionalisme
• Medstifter og medejer af 

rådgivningsfirmaet Sopra
• Arbejdet indenfor ASF-området siden 

2000. Fx souschef på bosted, 
pædagogisk medarbejder og rådgiver 
siden 2008

• Undervist 10 år på Landsforeningens 
forældrekurser 

• VISO-specialist, underviser og rådgiver 
• Mail: ms@sopra.dk

mailto:ms@sopra.dkTelefon


Kritisk og kærligt blik på metoder

Tavs viden 

Pædagogiske 
drinks – hvad 
skal der mixes 
af?

Fejlkultur 
– hvordan 
bruger vi 
fejl?  

ADL-mål –
hvad skal vi 
nå? 

Metoder som 
nødvendige 

Metoder som 
noget bøvl

Trivselsøer 
- en 
kerneopgave 

Fælles kritisk 
metode 
refleksion 



Samarbejdsdansen 

• Et paradoks – beholde min 
integritet og samtidig komme 
den anden i møde
• Ikke altid hverken elegant eller 

nemt 



Metoder som helt nødvendige trædesten 

• Vores praksis skal stå på et 
metodisk fundament
• Fælles sprog og referenceramme 
• Komplekse problemstillinger 

kræver kompleksitetsreduktion



Metode A passer til målgruppe A

• ”Når man har ASF, så har man 
brug for..” 
• En naturvidenskabelig tilgang til 

udvikling og forandring  
• Behov for metodekritik 
• Det faglige skøn ud fra erfaring, 

borgerens behov og viden på 
området



Når metoden fylder for meget 

• Den manglende tilpasning 
• Når jeg er gift med min metode
• Når jeg er ved at lære en ny 

metode
• Ofte fordi jeg er i tvivl, 

uopmærksom eller mangler 
relationelt feedback 



De mange metoder – kamp eller synergi? 

• Et felt defineret af metoder og 
metodekamp:
• ABA  vs. TEACCH
• Struktur vs. relation 
• ASF-metoder vs. generelle 

metoder
• Metode-moden, der skifter
• Magt og identitet 
• Skygger for borgerens behov 



Når ADL-målene overtager scenen 

• Mål om tøjvask, oprydning og 
madlavning
• Hvad med mål om trivsel, 

mestring, håb, kommunikation, 
deltagelse og selvforståelse? 
• Målene drejer anvendelsen af 

metoderne
• Hvem hjælper disse mål? 



Trivelsøer – her tanker vi trivsel

• Bredt metodisk fokus på:  
• Hvilke trivselsøer har du? 
• Hvilke har du glemt? 
• Hvilke nød-øer bruger du?
• Hvilke øer kan du komme til når 

du er i trivsel? 
• Hvem kan hjælpe dig til øen?



ASF - et komplekst område 



Særlig tilpasning på ASF-området #1

• Belastningsårbarheden
• Trivsel svinger – metoden skal 

tilpasses
• Hvad siger myndighed, 

pårørende, andre 
samarbejdspartnere om det? 



Særlig tilpasning til ASF-området #2 
• Detaljesårbarheden
• Den pædagogiske 

detektivopgave 
• Hvad er barrieren? 
• Hvilke detaljer kupper indsats?



Særlig tilpasning til ASF-området #3

• Meningssårbarheden 
• ”Når han vil, så kan han…”
• Det er ikke et valg
• Kom meningen til ham? 
• Mening som præmis



Særlig tilpasning til ASF-området #4

• Hypersensitiv i samspillet 
• Er jeg i sikker havn? 
• Bliver jeg forstået?
• Relationel støj og forurening



Når vi mixer den pædagogiske drink 



Borgerens præferencer for indsats 

• Hvordan skal maskinen indstilles? 
• Den relationelle 

underlægningsmusik
• Rammer for indsats
• Type af fagpersoner
• Type af samvær



Tavs viden – vores fælles udfordring  

• Den faglige gut-feeling
• Praksis kan blive forvekslet med 

hverdagsgøremål
• Kræver støtte af kollegaer
• Fokus på praksisfortællinger 



Refleksion og praksis

• Refleksion i nu´et – hvad er anderledes 
lige nu? 
• Refleksion over praksis – hvad er det 

generelle mønster?
• Graden af professionalisme er koblet til 

graden af refleksion og vores 
kompetence til at beskrive vores 
praksis

(Kilde Donald Schön) 



Gruppens/systemets fejlkultur 

• Frygten for at sidde med aben 
begrænser metodetilpasning 
• Begrænser refleksion og analyse
• Giver faglig apati eller ængstelse

(Kilde: Amy Edmondsen) 



Individets oplevelse af fejl 

• Den enkeltes arbejdserfaringer 
med at lave fejl
• Hvad sker der på privat-arenaen
• Den aktuelle dagsform
• Nogle fejl rammer hårdt
• Er det en fejl ikke at følge 

metoden? 
• Eller mixer jeg korrekt nu?  



Fælles metoderefleksion 

• Metode-syntese 
• Hvilke drinks er i vasken? 
• Hvad gør vi i forvejen?
• Hvordan holder vi dialogen i 

gang?
• Give borgeren indblik i de 

overvejelser 


