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1. Abstract 

In modern welfare states it is becoming more and more common to work with parents in different set-
tings with different goals and means (Miller, Skov & Larsen 2013) to improve their skills as parents. How 
do professionels work with parenting skills? What are their thoughts about methods and programs? In DK 
many municipals have picked pedagogical methods with reference to evidence based knowledge and en-
couraged by SocialStyrelsen (www.socialstyrelsen.dk), where programs, such as “De utrolige år”, “Pals” 
and “MTFC” are recommended, to be implemented in parent programs. All those programs are inspired 
by the American Early Intervention-tradition (Vik 2014, p.2). The programs are characterized by behavior-
istic theory, where the underlying assumption is that parents will develop better parenting skills if they 
just follow a program with very detailed and prefabricated manuals. To do that, they need support from 
professionals to stick to the program and encourage the work. The empirical studies are investigating 
how an approach inspired by principles from ICDP in two different settings meets the challenges in prac-
tice? This program is not evident based in the same way as the others mentioned, but several evaluations 
show the potentials of the program. The focus of this study is what parents might learn about being good 
parents by joining a course.  
  

1.1 Baggrund 

Det er i stigende grad blevet en del af socialpædagogikken og kommunale indsatser sammen med foræl-
dre at styrke forældrekompetencer. Dette sker i erkendelse af, at forældre er de vigtigste i et barns liv. 
Dette lille studie undersøger to måder at arbejde med styrkelse af forældrekompetencer. To forskellige 
programmer og to forskellige kontekster. De pædagogiske indsatser har det tilfælles, at de i egen selvfor-
ståelse arbejder anerkendende og ressourceorienteret og er inspireret af ICDP programmet.   
 
I den første case har familiebehandlere fulgt et intensivt kursus i ICDP programmet. Her er de blevet ind-
ført i de 8 samspilstemaer samt de 7 sensitiveringsprincipper. Familiebehandlerne er alle pædagoger, der 
i kortere eller længere tid har arbejdet med udsatte familier tilknyttet Børnefamiliehuset i Kolding. Børne-
familiehuset er en del af Kolding Kommunes støtteforanstaltninger til udsatte familier, og efteruddannel-
sen tjener ”… det overordnede formål at styrke mangfoldigheden af tilgange og metoder i organisationen. 
Den målgruppe af forældre, som organisationen henvender sig til og har som hovedopgave at støtte og 
vejlede, er differentieret og mangfoldig, hvilket gerne skal afspejle sig i det faglige grundlag i organisatio-
nen (Miller 2014, s.3).   
 
ICDP er valgt som en farve på paletten med henvisning til programmets orientering mod omsorgsgivers 
relationer og ressourcer. Igennem iagttagelse af vellykkede forsøg på relationsdannelse i familien påtales 
disse af de professionelle og forstørres således, at forældrene forstår og kan få øje på, hvornår de handler 
til gavn for deres barns udvikling. Det drejer sig om at få øje på barnets intentioner, ønsker og behov. Den 
store udfordring for de professionelle er at blive i rollen som iagttager og ikke blande sig direkte i den 
måde forældrene er forældre på. Familiebehandlerne kommer ud i familiernes hjem en til to gange om 
ugen på besøg af 1 til 2 timers varighed.  
 
I den anden case har lærere og pædagoger fulgt et intensivt kursus i ICDP programmet. Deltagerne her 
har allerede ICDP niveau 1 at bygge videre på.  Lærere og pædagoger arbejder alle på den samme skole, 
og begrundelsen fra skoleledelsen for at udvikle et nyt tilbud lyder sådan her: ” Vi har evalueret indsatsen 
omkring netværksmøder i vores distriktsgruppe, hvor der sidder medarbejdere fra PPR, familieafdelingen, 
skoleledelsen og Skovsgård børnehave. Distriktsgruppen er enige om at pege på etablering af en familie-
stue i forhold til at kunne inkludere og hjælpe familier med de problemstillinger, de kunne stå med” (Lau-
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sten 2013). Familiestuen åbnede i august 2014, og en formiddag om ugen kan familierne samles i et sær-
ligt rum på skolen sammen med to vejledere for at arbejde med individuelle målsætninger. Ideen er, at 
mødre og deres børn, udover at få vejledning fra professionelle, også kan lære af hinanden. De familier, 
der har fået tilbuddet, har udfordringer med deres børns skolegang, fx med at skabe rutiner med lektier 
og læsning i hjemmet.   
 
Fælles for case 1 og 2 er, at målgruppen af forældre er uden for visitationssystemet og henvises til tilbud-
det enten som et led i forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet eller forebyggelse af indberetning til 
de sociale myndigheder eller PPR. Deltagelse i tilbuddet er altså principielt og formelt set frivilligt.  

1.2 Empiriske data 

I case 1 bygger undersøgelsen på kvalitative data, da populationen er så begrænset, at det ikke giver me-
ning at indsamle kvantitative data.  Der er foretaget semistrukturerede interview med tre professionelle, 
lederen af Børnefamiliehuset samt fire forældre. 
I case 2 bygger undersøgelsen også på kvalitative data i form af interview og observationer. Der er fore-
taget to semistrukturerede interview med forældre, et fokusgruppeinterview med professionelle samt 
deltagende observationer af arbejdet i Familiestuen.  
 

2. Teoretiske og analytiske ressourcer  

Den teoretiske platform er inspireret af pædagogisk psykologi med vægt på læringsteori, idet det pæda-
gogiske arbejde med udsatte forældre kan iagttages som læringssituationer, hvor der tilegnes viden om 
forældreskab, og hvor en personlig udvikling finder sted som konsekvens af eller en del af læringen. 
Stine Vik (2014) skelner mellem et instrumentelt værdisæt, der har pædagogisk virksomhed som middel 
til samfundsøkonomisk vækst med øgede krav til læring og kontrol på den ene side og et syn på pædago-
gisk virksomhed som led i udvikling af den voksnes/barnets selvbestemmelse og socialitet på den anden 
side. Men først en rammesætning af begrebet forældrekompetence.  

2.1 Forældrekompetencer 

For at kunne støtte forældre i at udvikle bedre forældrekompetencer må der foreligge en slags standard 
for, hvad godt forældreskab kan beskrives som. Forældrekompetencebegrebet er imidlertid ikke define-
ret entydigt, og derfor veksles i litteraturen fx mellem forældreevne, omsorgskompetencer og familieun-
dersøgelser. 
En definition, der rummer både bredde og dybde, bringes her i forslag:  
Forældrekompetence: Et mål for en egenskab, som ikke er statisk, og som ikke kan beskrives, som noget 
man har eller ikke har, men som måske kan udvikles eller udøves i nogle rammer, under visse betingelser 
eller i forhold til et eller flere, men måske ikke alle børn i en familie (Rosenstand Schacht 2011, s.442). 
 
Der pågår en diskussion af undersøgelsesmetoder i sammenhæng med forsøg på definition af begrebet 
forældrekompetence og ikke mindst af, hvorvidt professionelle i feltet bør udstyres med et standardiseret 
redskab til undersøgelse af forældrekompetence. Diskussionen her handler om, at standardiserede værk-
tøjer samtidig afgrænser områder, der kunne vise sig vigtige og mest alvorligt, at undersøgelser altid vil 
tage et snapshot og derfor i praksis kan være kontraproduktive og fastholdende frem for dynamiske og 
udviklende. Socialministeriet udarbejdede som reaktion på den faglige diskussion i feltet pjecen ”Ret-
ningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser” (Retningslinjer juni 
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2011). Retningslinjerne hviler på et ressourcesyn og understøtter, at opfattelsen af at samspil mellem 
forældre og børn bør undersøges, hvorfor barnet/børnene og forældrene rent fysisk skal kunne observe-
res.  
 
Vigtige kvalitetstræk ved forældrekompetenceundersøgelsen er altså (Retningslinjer juni 2011): 
 
1) Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtaler 

med forældre, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt even-
tuelle relevante psykologiske tests.  

2) Forældrekompetenceundersøgelsen bør fokusere på såvel styrker som svagheder ved forældres rela-
tion til og samspil med barnet. 

3) Forældrekompetenceundersøgelsen skal ikke indeholde anbefalinger om konkrete foranstaltninger, 
men bør i stedet rumme konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehov sammenholdt med en 
vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov. 

Undersøgelsen bør afsluttes med en grundig gennemgang med forældrene af erklæringer af undersøgel-
sens vurderinger og konklusioner. Disse retningslinjer er udarbejdet i forbindelse med formelle forældre-
kompetenceundersøgelser.  
 
Malene Rosenstand (2011) vurderer, at følgende metafor kan give inspiration til forældrekompetenceun-
dersøgelser: Et snapshot af forældre-barn, et fotoalbum af familiehistorie, live sample af familiens aktuel-
le interaktion og et luftfoto af familiens netværk – hvilket modsvarer definitionen på forældrekompeten-
ce, der er bragt i forslag.  
Et vigtigt undersøgelsesområde i en forældrekompetenceundersøgelse er derfor at finde svar på følgende 
spørgsmål: Hvad bringer barnet og hvad bringer den voksne med ind i relationen?  Her indhentes infor-
mationer fra alle dele af familiens liv både i netværk og hos professionelle.  
 
Lydia Springer og Carina Gustafsson (2008) har undersøgt programmet Parents Assessment Manual 
(PAM) i Sverige, og resultaterne er meget usikre. Målgruppen er forældre med kognitive vanskeligheder 
og undersøgelsesgenstanden er PAM, og hvorvidt programmet kan anvendes i Sverige. Her er man også 
på jagt efter et mere standardiseret undersøgelsesredskab. Resultatet af pilotundersøgelsen er, at reliabi-
liteten er høj, og der er nogenlunde overensstemmelse mellem det værktøj, der allerede anvendes og 
dette nye. Rapporten er dog ikke ubetinget positiv, da svarene stadig kan fortolkes forskelligt. 
 
Louise Lykkegaard Roar Hansen (2006) henviser til Reder (2003), som i et review konkluderer, at nuvæ-
rende livsomstændigheder i familien og forældrenes attitude og holdning er ligeså afgørende som tidlige-
re adfærdsmønstre. Også i denne teoretiske undersøgelse fremargumenteres anvendelse af multimodale 
undersøgelsesmetoder, hvilket understøtter retningslinjerne fra Socialministeriet 2011.  
At forældrekompetenceundersøgelsen fremlægges og drøftes med forældre, som retningslinjerne fore-
skriver, er et gennemgående tema i forskningslitteraturen, og fundene her understøtter anbefalingen, 
idet der fremføres, at genkendelse (ikke nødvendigvis accept) af problemstillinger og karakteristika ved 
samspil leder til et betydeligt bedre samarbejde med myndighederne. Dette uanset om barnet anbringes 
uden for hjemmet eller bliver i hjemmet. Dette leder frem til det næste punkt – nemlig forældresamar-
bejdets betydning i en forebyggende indsats. 
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2.2 Forældresamarbejde 

Mange forældre bliver tilbudt et forældrekursus og tager imod dette. Resultaterne af evalueringerne af 
kurserne viser entydigt, at deltagelse i forældrekurser forbedrer samarbejdet mellem forældre og profes-
sionelle. Der følger her en kort gennemgang af undersøgelsesresultater af forskellige forældrekurser. 
Sigrid Tschöpfe-Scheffer (2007) har udforsket et bestemt forældrekursus, som først og fremmest er gen-
nemført i Tyskland. Grunden til at det tages med her er, at undersøgelsen er foretaget med involvering af 
kontrolgrupper.  
 
Metode i undersøgelsen: 
 
• Før- og efterundersøgelse med deltagere i forældekursus. Antal: 201 forældre  
• Spørgeskemaer med cases 
• Kontrolgruppe  
• Kvalitative interview med 8 mødre (før og efter) 
• Børneinterview. Interview. Leg med dukker og fortælling med afsæt i billeder 
 
Projektet arbejder med 8 indholdsdimensioner i forhold til forældres adfærd – kategoriseret som mod-
sætningspar i udviklingsfremmende og udviklingshæmmende adfærd over for barnet.  
 
1) Kærlig opmærksom versus følelseskulde/overdrevent følelsesmæssigt engagement 
2) Agtelse versus ringeagt 
3) Samarbejde versus kommanderende 
4) Struktur versus kaos 
 
Undersøgelsesspørgsmålet er formuleret således:  
 
1) Fører kurset til vækst af udviklingsfremmende adfærd? (Selvevaluering – spørgeskemaer) 
2) Fører kurset til reducering af udviklingshæmmende adfærd?  
3) Hvordan forløber adfærdsændringsprocessen, og hvordan er omslaget til praksis?  
4) Kan forandringerne fornemmes i praksis? (Interview med voksne og børn) 
5) Kan der iagttages signifikante forskelle på gruppen og kontrolgruppen?  
 
Børnenes stemme er tydelig, da børnene bliver bedt om at komme med forslag til, hvad der kan fremme 
en udviklingsfremmende opdragelsesadfærd. Børnene kommer også med forslag til, hvordan de ville gri-
be en konflikt an, og hvordan de ville kunne være en del af løsningen i en svær hverdag.  
Læringen af kurserne var betydelig, idet det kunne konstateres, at kursusdeltagernes empati steg, og 
forældrene blev bedre til at registrere og forstå barnets perspektiv. Herunder at kunne vurdere barnets 
adækvate følelser selvom voksenperspektivet i første omgang anskuer situationen som en bagatel. Dette 
gjorde sig ikke gældende i kontrolgruppen. 
Kursusdeltagerne blev bedre til at ”give slip” og ikke være så symbiotiske og blev bedre til at vise og for-
stå vigtigheden af agtelse og anerkendelse (sammenlignet med kontrolgruppen). 
Kursusdeltagerne lærte, at de ikke behøver at udvikle konfliktstrategier på børnenes vegne, da det er 
nødvendigt for barnets selvstændighedsudvikling at være med til at finde løsninger i fællesskab. Foræl-
drene blev bedre til at involvere børnene i familiens fælles liv og beslutninger. Denne del førte til udvik-
ling i begge grupper (spørgeskemaer). Den kommanderende adfærd er reduceret, og forældrene kan dra-
ge nytte af den nye viden om at kommanderende adfærd er undertrykkende. Børnene fortæller, at de 
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oplever deres forældre som mere tålmodige, og at de skælder mindre ud og bruger tid på dem. Desuden 
at forældrene taler ”fornuftigt” med dem.  
 
Konkluderende siges det, at 12 ugers kursus kan nedbryde og dermed reducere udviklingshæmmende 
opdragelsesadfærd, men det slår ikke til, når der er tale om opbyggelse i hverdagen af de nye kompeten-
cer. Kursusdeltagerne havde en meget mere nuanceret forståelse af og viden om, hvad voldelig adfærd 
indebærer set i forhold til kontrolgruppen. 
 
En anden vigtig pointe (Rosenstad 2011) fra praksisfeltet, der bør nævnes her, er problematiseringen af 
synspunktet om at forældrenes forstyrrede tilknytningsmønster viser sig i både samarbejdet med myn-
digheder og selvfølgelig med barnet ifølge Killén (2010). Malene Rosenstand Schacht påpeger, at foræl-
drenes mentaliseringsevne og generelle evne til refleksion er det vigtigste for forældrenes motivation og 
dermed for optimalt samarbejde.  Med andre ord desto mere velfungerende forældre er som voksne in-
divider desto større mulighed for udbytte af kurser.  
 
Angående forældresamarbejde kan det konkluderes, at forældrenes motivation er altafgørende for suc-
ces med forebyggende arbejde. Motivationen udvikles gennem inddragelse, anerkendelse og ligeværdigt 
samarbejde. 
 

3. To kontekster – samme værdisæt? 

I begge cases er der tale om, at professionelle har vurderet, at en familie har behov for støtte med afsæt i 
vurderinger af et barns trivsel og udvikling. Og med muligheder for at kunne tilbyde indsatser i et fore-
byggende øjemed og uden formelle indberetninger gives der i de to tilfælde et frivilligt tilbud om udvik-
ling af forældrekompetencer. At det er vigtigt, at tilbuddet er frivilligt, og at forældre indgår i tilbuddet 
som et led i det gode samarbejde, bekræftes af Rosenstad (2011). Det store spørgsmål er bare, hvor frivil-
ligt forældrene oplever, at tilbuddet er? Hvad sker der, hvis de siger nej tak?   
 
I case 1 er forældrene tilknyttet Børnefamiliehuset, fordi deres børn er i risiko for dårlig trivsel. Vurderin-
gen foretages med afsæt i forskningsviden om risiko og beskyttelsesfaktorer (SFI 2013). Det kan blot være 
begrundet i forældrenes unge alder, men oftest er der tale om misbrug, vold eller psykisk sygdom i fami-
lien. 
I case 2 begrundes tilbuddet over for forældre udelukkende med henvisning til deres børns vanskelighe-
der i skolen. Her er opgaven mere specifik, idet formålet med indsatsen er at lære forældre at støtte op 
om deres barns skolegang.  
 
Pædagogisk virksomhed kan som modsætning til læringsdiskursen betragtes som: ”kvaliteten af relatio-
ner mellem den som skal lære og den som skal tilrettelægge for og bidrage til barnets læring og vækst, 
som giver teori og praksisområdet sin legitimitet” (Vig 2014, s.5).  
 
Den teoretiske ramme består derfor af læringsteori. For at kunne gribe om to kontekster er valget faldet 
på Wengers begreber om læring i praksisfællesskaber.  
 
Forskningsspørgsmålet lyder:  
 
Hvad lærer forældre ved at deltage i et pædagogisk forløb med afsæt i en anerkendende og ressource-
orienteret tilgang med fokus på styrkelse af forældrekompetencer? 
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Dermed anskues forløbet i hjemmene og i Familiestuen som læringsrum, for at analysere data bl.a. ved 
anvendelse af Etienne Wengers teori (2004) om læring i praksisfællesskaber. 
 

 
Figur 1: Wenger 2004 

 
Etienne Wengers forståelse af læring er bred og omfatter både formelle og uformelle læringsrum. De 
uformelle læringsrum i denne kontekst er først og fremmest de enkelte besøg i hjemmet og det konkrete 
hold af forældre, der er samlet i Familiestuen.  

Læring omfatter både meningstilskrivning, identitetsudvikling, tilhørsforhold i fællesskabet samt praksis, 
der her drejer sig om gensidigt engagement i handling. Det sidste kan fx være fælles opgaveløsning efter 
en instruktion. Desuden arbejder Wenger med læring i praksisfællesskaber, hvor den enkeltes deltagerba-
ne, i de fleste tilfælde også er en læringsbane. Det betyder, at det pædagogiske programs sammensæt-
ning er afgørende for muligheder for læring, idet deltagerbaner ser forskellige ud alt efter, om der er tale 
om opgaveløsning, tolkning af billeder eller videoer, praktiske gøremål i hjemmet eller målformulerings-
processer.  

3.1 Familiestuen 

Læring som mening forekommer i de tilfælde, hvor erfaring bringes i spil med noget nyt og beriger erfa-
ringerne med yderligere mening. Forældrene har på forskellige måder sat sig ind i, hvad Familiestuen går 
ud på, og det afspejler sig i meningstilskrivningerne. Afsættet for det pædagogiske arbejde i hjemmet er 
de problemstillinger og mål, forældrene har sat op i samarbejde med de professionelle og barnet i Fami-
liestuen. I det ene tilfælde drejer det sig om barnets temperament, der kommer i vejen for løsning af dag-
ligdags udfordringer som fx at få børstet tænder.  

En mor fortæller: ”Jeg synes faktisk, jeg er blevet bedre til at tænke over de punkter, hvor Nanna (opdigtet 
navn) egentlig har problemer, så nu tager vi faktisk fat i det derhjemme og tænker over det. Og i stedet for 
at blive sur og skælde ud altid, jamen så siger jeg til hende, jamen sådan bliver det … og jeg synes det vir-
ker” (interview, forælder 1). 

læring 

fællesskab 

tilhørsforhold 

tilblivelse 

identitet 

erfaring 

mening 
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Moderen er blevet mere fastholdende og har fået større forståelse for, at hendes egen reaktion i konflikt-
situationen spiller en rolle. Hun forklarer dog også succesen med, at Nanna synes det er pinligt at komme i 
Familiestuen og fortælle om, hvorfor det ikke er lykkedes at nå de fastlagte mål. Ifølge moderen, synes 
Nanna, at det især er pinligt over for de andre børn i Familiestuen.  Det giver mening for moderen, at også 
Nanna er optaget af at passe ind i praksisfælleskabet. Opholdet i Familiestuen udfordrer og udvider mors 
forståelse af sin opgave, og det giver nu mening, at hun har rollen som den, der fastholder kravene over 
for sin datter.  

Moderen fortæller, at det er blevet nemmere for hende at sætte rimelige regler og grænser op for Nanna, 
men at det ikke lykkes uden sanktioner. Dette tyder på, at Nanna måske ikke selv har forstået, hvorfor hun 
skal holde sengetider og børste tænder uden drama.  

Det fællesskab som Familiestuen danner rammen om, sætter forældrene meget pris på, og de fortæller 
om, hvordan de som forældre kan få gode ideer af hinanden. Både ved at iagttage hinanden, men også 
gennem tilrettelagte samtaler.  

En anden mor skal sammen med sin søn Adam (opdigtet navn, red.) skabe bedre rutiner i hjemmet, så 
han kan få lært at læse ved at træne læsning et bestemt antal minutter om dagen. En anden opgave i den 
forbindelse består i at støtte mor i, at sønnen skal kunne klare at blive irettesat undervejs. Disse mål for-
muleres i praksisfællesskabet, og det besluttes, at de konkrete antal minutter, der skal læses, skal passe 
med det tidsrum Adam kan læse uden besvær.  Derfra skal minutterne så sættes op. Som motivationsfak-
tor kan Adam få en smiley med et tal på en skala fra 1 – 4 ved at læse det antal minutter, der er aftalt. Her 
blandes der belønning ind som motivationsfaktor, så det mor lærer i Familiestuen er, at belønning er virk-
somt i skabelse af disse rutiner. Igen henvises der til, at Adam gerne vil have den bedste smiley, men også 
gerne vil leve op til forventninger over for de andre børn i Familiestuen.  

Mor fortæller: ”… men det hjælper også at have Familiestuen i baghånden, hvor de lige går ind og siger - 
jamen, hvorfor bliver du så sur. Så kan han se, det ikke bare er mor, der bliver sur” (interview forældre 2). 

Familiestuen støtter udvikling af forældrekompetencerne, og i denne case betyder det konkret, at børne-
ne skal lære at acceptere deres forældre, som dem der bestemmer. I de timer, hvor Familiestuen er åben, 
observerer de professionelle samspillet mellem børn og forældre og giver feedback ved udelukkende at 
henvende sig med gode råd eller ideer til de voksne. Andre observationer giver anledning til fælles reflek-
sion over, hvad de professionelle har iagttaget for gennem dialogen at bringe forståelse for egen rolle 
frem hos den pågældende forælder.  

Læring som identitet for forældrene handler om at se sig selv med nye øjne – at få skabt et grundlag for 
en tro på at de nok skal lykkes som forældre. Dette sker gennem de positive tilbagemeldinger, de får fra 
de professionelle, men først og fremmest gennem erfaringer med at de problemstillinger de tager op også 
imødegås, og der finder udvikling sted. Igen, ifølge mor er Adam ikke længere syndebuk i sin klasse, og 
han er begyndt at tage mere aktiv del i alle fag. Ifølge mor skyldes det både, at han faktisk er blevet bedre 
til at læse, men også at han i Familiestuen kun møder positive og anerkendende voksne. Han er begyndt 
at tro mere på sig selv.   

Samlet om muligheder for læring i Familiestuen er det tydeligt, at miskmask mellem anerkendende pæ-
dagogik og konsekvenspædagogik giver uklarhed over, hvordan forældrekompetencerne skal udvikles, 
men også hvilke elementer i forældrekompetencer der skal styrkes. I den anerkendende og ressourceori-
enterede tilgang er det vigtigste element relationsopbygningen mellem forældre og barn, og i dette ligger 
der en stor opgave for forældre i at lære at se deres barns intentioner, ønsker og behov. Her kommer sen-
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sitivering ind som en forståelsesramme: At yde støtte i form af fortolkninger af barnets intentioner, ønsker 
og behov og lade forældrene mærke følelsesmæssigt, hvad deres barn føler. Dette er grundlaget for rela-
tionsopbygningen. Det handler altså ikke bare om at blive bedre til at sætte grænser uden selv at blive 
vred.  

3.2 Børnefamiliehuset 

Som nævnt er familier der deltager i dette tilbud alle udsatte familier med forskellige typer af udfordrin-
ger. Tilbuddet har den antagelse, at vejledning med afsæt i sensitivering og ressourcer vil føre til en ople-
velse af udvikling af forældrekompetencer.   

Familiebehandlernes vigtigste opgave er at udvikle de primære omsorgsgiveres forældrekompetencer i 
bred betydning. Forældre i projektet er kun blevet gjort bekendt med ICDP i det omfang, familiebehand-
lerne har fundet det relevant. Forældrene har derfor ikke et direkte kendskab til ICDP, men kun kendskab 
til delelementer såsom stjernestundsfortællinger og brug af videooptagelser.  

Analysen er struktureret i tre temaer for at belyse, hvad forældre fortæller om behov for støtte og vejled-
ning, om hvilke redskaber, de finder virksomme og hvorfor. Endelig vil analysen indeholde forældrenes 
ønsker til fremtiden, hvor oplevelser med at modtage hjælp og rammerne herfor bliver belyst.   

3.2.1 Forældres syn på behov for støtte  

Forældrene, der er blevet interviewet, har forskellige grunde til at deltage i familiebehandlingstilbuddet. 
Det kan handle om oplevelser med vold i hjemmet, stofmisbrug, forskellige diagnoser og det at være unge 
forældre. Fælles for forældrene i projektet er, at de som familie har brug for hjælp i hverdagen, og at de er 
blevet tilbudt familiebehandling.   

Familierne har ikke kun brug for professionelle at tale med, men også brug for direkte hjælp omkring 
strukturering af praktiske opgaver og udfordringer i hverdagen.  

En forælder fortæller: ”Hverdagstingene er mere besværlige for mig. I starten fik jeg hjælp til opvasken, 
hvor jeg stod og vaskede op med familiebehandleren”. 

Og i samme boldgade: ”Hun (familiebehandleren red.) hjælper mig med at skrive ting i min kalender, for 
det er jeg ikke særlig god til” (forælder 2). 

Familiebehandleren involverer sig i praktiske gøremål i hjemmet, når vedkommende skønner, at det 
fremmer kommunikationen og relationen til familien. Endelig består hverdagen jo netop af en række gø-
remål, og opfyldelse af barnets behov er med til at strukturere udførelsen af disse opgaver, hvorfor netop 
balancegang mellem fx opvask og opfyldelse af barnets behov defineres som et vigtigt område at arbejde 
refleksivt med. Med andre ord: Det kan lade sig gøre at klare praktiske opgaver i hjemmet samtidig med, 
at barnets behov bliver imødekommet.  

Det er dog ikke familiebehandlerens opgave at udføre praktiske gøremål i hjemmet, men familiebehandle-
ren mødes af forældre med en forventning om, at de kan formidle ønsker til praktisk hjælp videre til de 
relevante i det kommunale system. 

Forældre oplever behov for støtte og vejledning i relationsopbygningen til barnet, hvor en far fx fortæller, 
at det er af stor betydning af få hjælp til at gå positivt ind i situationer, hvor han oplever, at barnet stiller 



  

University College Nordjylland 11/18 

urimelige krav. Hjælpen består i, at familiebehandleren ”oversætter” barnets intentioner, hvorved det 
”urimelige” opløses til fordel for en forståelse af barnets intentioner. Det samme gør sig ifølge responden-
ten også gældende i situationer, hvor han overser barnets invitationer til leg. Når der bliver sat ord på 
barnets handlinger, bliver det åbenlyst for respondenten, hvad det er, barnet prøver på at udtrykke, og så 
giver det mening af indgå i legen.  

En anden forælder fortæller om behov for vejledning: 

”Til at begynde med arbejdede vi meget med øjenkontakt. Og med hans (sønnen red.) problemer med at 
spise. Og hvis det er, at vi har sagt til ham, at han fx ikke må se fjernsyn og så har slukket det, så har han 
haft svært ved at acceptere, at nu, nu skal han ikke have lov mere” (forælder 1).      

Behovene for støtte og vejledning er grundlæggende forskellige hos de fire interviewede forældre. Blandt 
andet er behovet hos en af forældrene opstået i forbindelse med vold i hjemmet, hvor barnet har trukket 
sig ind i sig selv, og mor oplever derfor et behov for støtte og vejledning til håndtering af situationen og til 
at komme tættere på sin søn igen.  

”Ja, han var et meget indelukket barn. Jeg vidste ikke, hvor jeg havde ham, og han vil ikke snakke om hans 
følelser og tanker og sådan. Det var nok derfor, jeg fik tilbudt hjælp” (forælder 4). 

Her modtager forælderen støtte i sin forældrerolle ved at øve sig i at have en mere positiv tilgang til bar-
net for på den måde at indse, at barnets attitude ikke i sig selv er en afvisning af hende.  

Der er ofte tale om, at forældre i målgruppen har komplekse problemstillinger at arbejde med. Det kan 
være individuelle og sociale udfordringer i form af arbejdsløshed, diagnoser samt oplevelser med tidligere 
traumer. Disse har betydning for den måde, hvorpå de forvalter forældrerollen. 

Kompleksiteten er tydelig i følgende to citater: 

 ”Og det er også der, at jeg skal være positiv omkring det, og der er det godt, at vi har Y til det (at hjælpe 
med at se positivt red.). På en eller anden måde kunne man godt bruge to familiebehandlere, en der 
hjælper med det psykiske og ens indstilling til tingene, og en der ordner det praktiske, så gør vi sådan og 
bam, bam, bam. Sådan, så går vi lige over og sætter noget vasketøj over, og så kan vi gå over og tage op-
vasken og sådan” (forælder 1).  

”Drengen har nok på nogle tidspunkter syntes, at det har været presset, vi har en ekstrem travl hverdag. 
Jeg startede på uddannelse for to somre siden og øh. Der var han jo kun to måneder gammel, og jeg har 
måttet leve med nogle svære ting, for der har været et par dødsfald inden for de sidste par år, som også 
har ramt os hårdt, og så inklusiv at der har været sundhedsplejersker fem gange og familierådgiver. Det 
har været meget presset for os, men jeg tror, at det har tjent ham godt, da vi jo har fået lært noget, og vi 
har fået lidt redskaber med. Så det har givet os noget, nogle redskaber, og vi har arbejdet på at få en no-
genlunde stabil hverdag. Så jeg tror, at det har tjent ham godt i den sidste ende” (forælder 4).  

At der er tale om familiebehandling og ikke bare støtte og vejledning til enkelte medlemmer af familien, 
fremgår af følgende citat: 

”Jeg tror, det egentlig er sådan lidt det hele, når det kommer til stykket, for det handler jo også om, at vi 
skal fungere sammen på samme tid, så vi kan fokusere på, hvordan vi hver især har det med Viktor (op-
fundet navn red.), og hvis det er nødvendigt på, hvordan vi har det sammen” (forælder 2).  

Vigtigheden af fokus på samspillet mellem de voksne er tydeligt i følgende citat:  
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”Der har været mange situationer, hvor Y (familiebehandler red.) har kunnet redde diskussioner, skænde-
rier og ting og sager – at kunne sætte sig ned bagefter og snakke det igennem med Y og tage en snak 
sammen. Altså, vi har været vildt uheldige mange gange, hvor vores følelser, træthed og mangel på over-
skud er ramlet fuldstændig sammen, så det hele nærmest er eksploderet. Det har generelt været sådan 
nogle ting, det har været en stor hjælp” (forælder 2). 

Behovene for støtte og vejledning er dynamiske i hver familie, og pointen er her, at ICDP-programmets 
tilgang til forudsætninger for udvikling – nemlig anerkendelse og inddragelse – er virksom og meningsfuld 
for forældrene.  

Kun et enkelt forældrepar har selv søgt samarbejdet med Børnefamiliehuset. Forældreparret har allerede 
før barnet blev født følt et behov for støtte og vejledning. De øvrige forældre er blevet tilbudt samarbej-
det igennem kommunale systemer i andre sammenhænge og har taget godt imod det.   

3.2.2 Eksempler fra praksis – forældreperspektiv  

Det er hovedsageligt til hverdagens praktiske gøremål og tydeliggørelse af egen rolle samt hjælp til at se 
og respondere på barnets følelser, at forældrene efterspørger hjælp. I det følgende fremstilles forældres 
konkrete eksempler på, hvorledes familiebehandleren støtter og vejleder i familien.  

En af forældrene udtaler bl.a., at hans søns udvikling ikke har været helt alderssvarende, hvilket han be-
brejder sig selv. Sundhedsplejersker og pædagoger har gjort opmærksom på dette, og familien føler skyld 
og skam i den forbindelse. Her har familiebehandleren været inde og ”… synes, det er i orden, det vi kan 
og kan se, at vi faktisk prøver at gøre vores bedste” (forælder 4). 

Denne forælder fortæller, at det er en meget vigtig pointe i familiebehandlingen, at det bliver accepteret, 
at familien befinder sig i en presset situation, og at de oplever en anerkendelse af, at de som forældre ta-
ger forældrerollen alvorligt og bestræber sig på at gøre det bedste. 

”Men, men det er også rart for os at vide, at hun syntes, at det er okay, for vi har jo også været vant til, at 
der har været nogle pædagoger oppe i dagplejen, der har været ude efter vores søn, han har været lidt 
sent udviklet med at gå fx. Lige inden han blev to år, det var først rigtigt der, at han begyndte at gå. Og så 
har de været lidt på nakken på os, og hans sprog er heller ikke helt alderssvarende, kan jeg forstå. Og det 
er jo selvfølgeligt lidt hårdt for os at høre, og vi bliver da også lidt frustreret en gang i mellem over at høre 
på det. Fordi at vi jo gør ligesom det, vi kan, ikke? Og så er det rart at vide, at der rent faktisk er en (fami-
liebehandleren red.), der synes, at det er i orden, eller at vi er i orden. Eller at der en (familiebehandleren 
red.), der kan mærke, at vi rent faktisk prøver at gøre vores bedste. Og godt kan forstå, hvad det er for en 
situation, vi står i” (forælder 4). 

En anden forælder fortæller, at familiebehandleren har deltaget i opfølgningsmøder i barnets institution, 
hvor forældrene har oplevet det som trygt og støttende i en situation, de ellers finder yderst skræmmen-
de og udfordrende.  

Forældrerollen fylder dog mest i interviewene. Det, at kunne få konkret støtte og vejledning i udøvelse af 
egen forældrerolle, er det centrale i tilbuddet, set med forældreøjne.  

En af forældrene fortæller, at hun har brug for støtte til at blive en bedre mor for sit barn eller i hvert fald 
til at få troen på, at hun kan blive en god mor. Her fremhæver hun nogle konkrete værktøjer, som hun og 
familiebehandleren arbejder målrettet med for at understøtte hendes udvikling frem mod en oplevelse af 
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at mestre forældrerollen. Det vigtigste redskab er udarbejdelsen af en bog, som familiebehandleren og 
denne forælder samarbejder om i en samskabelsesproces. I bogen nedskrives de ting, hun gerne vil lære, 
og de følger så i fællesskab løbende op på dem. Dette, vurderer mor, er et utroligt godt redskab for hende, 
og det er medvirkende til, at hun har fundet ud af, at hun godt kan de ting, hun i samarbejde med familie-
behandleren sætter sig for. Derudover oplever hun, at redskabet er medvirkende til at hjælpe barnet i 
dets hverdag.   

Denne forælder fortæller: 

”Ja, for før følte jeg mig lidt frem i blinde. Lidt til højre og lidt til venstre og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle 
lægge mine bolde henne. Så jeg er blevet vejledt omkring, hvor jeg skulle lægge de bolde og gøre det 
bedst muligt, så X (søn red.) kunne få en hverdag til at hænge sammen” (forælder 2). 

Familierne udtrykker alle, at de får megen ros og anerkendelse af familiebehandlerne. Dette er i høj grad 
en ny erfaring, da familierne oplever, at de i andre foranstaltninger kun har fået at vide, hvad de gør galt, 
og hvad de skal gøre bedre. I materialet forekommer endog eksempler på, hvordan forforståelsen af ud-
satte familier hos professionelle kan spille ind på formulering af problemstillinger i familien. 

”Jeg synes ikke, det var særlig rart i starten, da sundhedsplejersken kom en gang om ugen, da var ubeha-
geligt … og der gik et halvt år, før hun indrømmede, at Viktor (opfundet navn red.) var tynd og lang, fordi 
han ligner sin far... (underforstået – ikke fordi han ikke spiser nok) – vi følte os overvåget” (forælder 1).  

Familiebehandlerens anerkendelse af familiens oplevede udfordringer omfatter således også de udfor-
dringer, som andre kommunale indsatser har været medskaber af.   

Anerkendelse og ros bliver formidlet gennem konkrete værktøjer. De mest anvendte i materialet er stjer-
nestunder og videooptagelser af hverdagssituationer. I feedbackrunderne fokuseres der udelukkende på 
positive elementer, som forstørres og gøres tydeligere.   

En forælder fortæller om at lære nyt om sit barn ved at lære at se indersiden af barnet: 

”Jamen fx det med min indstilling, og forstå, hvorfor han (sønnen red.) gør, som han gør, fordi jeg har haft 
en opvækst der gør, at når man opfører sig, som han gør, så er det ren provokation, så er det fordi, at man 
skaber sig, det har jeg altid fået at vide. Men i sådan nogle situationer, der har jeg altid haft meget svært 
ved at håndtere det og er blevet meget hurtig sur. Men efterhånden som vi har snakket om tingene, og 
jeg har fået det forklaret på forskellige måder utallige gange, jamen, så er det blevet nemmere at håndte-
re og forstå hans måde at være på som et lille barn. Altså, jeg har givet ham voksnes træk, som at han fx 
kan manipulere” (forælder 3). 

For at understøtte ovenstående udtrykker en forælder, at han har arbejdet meget med at føle sig som en 
god far. Dette har været en stor udfordring for ham. Det har især været svært for ham at acceptere, at 
hans familie er tilknyttet tilbuddet på grund af hans tidligere misbrug. Han har følt sig utilstrækkelig og 
uegnet som det, han beskriver som en god far. Han udtrykker igennem interviewet, at han igennem fami-
liebehandlingen og de konkrete redskaber får viden om, hvilke ting han gør godt i samspil med sit barn og 
i samspil med sin kæreste. Dette har medvirket til, at han er begyndt at se mere positivt på sig selv og sin 
forældrerolle.  

”Ja, jeg har brug for støtte til det, jeg ser meget negativt på tingene, jeg ser meget sort/hvid, jeg har me-
get let ved at se på det negative i al ting og så glemme det positive. Som fx har jeg meget svært ved at se 
mig selv som en god far” (forælder 2). 
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Som nævnt er videooptagelser af hverdagssituationer et vigtigt redskab i ICDP-baseret familiebehandling, 
da netop video kan fastholde de gode øjeblikke, der udpeges og formidles af familiebehandleren og derfor 
kan fungere som modelindlæring (Bandura 2004). 

3.2.3 Video som redskab 

Forældrene synes i første omgang, at det er grænseoverskridende at skulle videooptages, men er alle eni-
ge om, at det er endog meget givende med den feedback og udpegning af gode øjeblikke, som familiebe-
handleren efterfølgende kan give. Der er i nogle tilfælde tale om en øjenåbner og helt ny bevidsthed om 
egne forældrekompetencer.  

”Jeg fik at vide, at sådan som jeg gjorde på videoen, det skal jeg bare gøre hele tiden, så er det sådan set 
fint og præcis, som det skal være. Ikke perfekt. Jeg skal lære at være i hans situation og interessere mig for 
hans interesser og sådan. Og Eva (opfundet navn, kæreste, red.) fik bare at vide, at det var helt perfekt, 
hvad der foregik. Det er jeg sådan set rigtig glad for, for det letter lidt presset fra mine skuldre, da vi, inden 
vi kom i denne familiebehandling, hvor alt handlede om mig, så er vi kommet mere på bølgelængde. Tin-
gene er bare blevet nemmere” (forælder 2). 

Denne forælder fortæller, at videooptagelserne og den efterfølgende bearbejdning for ham betyder, at 
han nu kan give sig selv ros, da familiebehandleren ikke ”har bestilt andet end at fortælle mig, hvor god en 
far jeg er og alle mulige ting og sager. Og det er blevet meget, meget bedre” (forælder 2). 

Et vigtigt samspilstema i ICDP-programmet drejer sig om at gå med på barnets initiativ og sætte ord på 
aktiviteter og genstande. Samspilstemaerne er mere eller mindre bevidst i spil hele tiden, men de bliver 
først rigtig værdifulde, når de står tydeligt i bevidstheden.  

”Det har rent faktisk været svært for mig at skulle omvende mig til at skulle sidde på gulvet og så følge 
hans initiativ. Og det har også været svært for mig, fordi jeg synes, det er meget primitivt, men det er det 
jo ikke nødvendigvis for ham (sønnen red.) Men så havde familiebehandleren taget nogle billeder af vores 
leg, som hun tog med næste gang, hvor han lavede et interview med mig ud fra billederne, som blev vi-
deooptaget. Det var en stor anerkendelse for mig og et godt skulderklap” (forælder 4).  

Den samme forælder fortæller, at videooptagelsen har fået ham i gang med at tale med sit barn. Han sy-
nes, det var rigtig svært, da han jo ikke umiddelbart fik respons. Ligesom at tale til en dukke eller bamse, 
siger han. Men da han på videoen kan se, at han faktisk får respons, går det op for ham, “at det her faktisk 
virker” (forælder 4).  

Der er ingen tvivl om, at videooptagelser som redskab virker, fordi tilgangen er anerkendende, og fordi 
familiebehandleren udelukkende fremhæver de situationer mellem barn og forældre, der fungerer godt. 
Den uro, forældre oplever ved at skulle videooptages, forsvinder efter første feedbackrunde, da frygten 
for at blive udstillet og ligefrem irettesat viser sig at være grundløs. En forælder fortæller herom: 

”Det er en konstruktiv måde at se, hvordan vi egentlig gør noget. Altså uden at man bliver frustreret over, 
at der kommer en at siger – hvorfor gør du ikke sådan her i stedet for – det er ikke helt så nemt at indse 
på den måde, for så bliver man lidt frustreret og træls et eller andet sted” (forælder 4).  

Angående videooptagelsernes autenticitet så er de interviewede forældre enige om, at de i hverdagssitua-
tionerne ikke lader sig påvirke af, at de bliver videooptaget. De første par minutter kan forældrene godt i 
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eget hoved gøre sig lidt mere umage, men de glemmer meget hurtigt kameraet og går fuldt ud ind i den 
situation, som de befinder sig i.    

3.2.4 Hjælp eller kontrol 

Familierne i målgruppen er visiterede til tilbuddet med henvisning til styrkelse af forældreevne. De befin-
der sig i en meget sårbar situation, hvad enten der er tale om førstegangsforældre, ny familiedannelse 
med baggrund i skilsmisse eller måske hjemtagning af et barn fra plejefamilie. Sårbarheden kommer frem 
i interviewene bl.a. som frustrationer over ikke at have fornemmelse af selv at styre den hjælp, der bliver 
tilbudt. Dertil kommer oplevelser af, at hjælpen kommer i mange udgaver og med mange forskellige be-
grundelser. En forælder fortæller: 

”Jeg kan jo godt mærke, at der har været utallige mennesker omkring mig. Der har været to familiebe-
handlere fra kommunen, vores sagsbehandler, min mentor og Y fra misbrugscentret, to hjemmestøtter og 
EUP-grupper på sygehuset. Så jeg har haft mange mennesker omkring mig til at hjælpe mig den rigtige vej. 
Og det har i sidste ende gjort det lidt forvirrende for mig” (forælder 2). 

For at familiebehandleren ikke blot bliver et nummer i rækken af professionelle, påpeger de interviewede 
familier, at det vil styrke indsatsen, hvis familierne bliver præsenteret for familiebehandleren en rum tid 
inden, familiebehandlingen skal finde sted. Det er naturligvis nemmest at iværksætte, når det drejer sig 
om førstegangsforældre, hvor mødet kan finde sted forud for fødslen. En forælder fortæller, at det første 
møde med familiebehandleren skete på sygehuset en af de første dage efter fødslen.   

”Vi ville jo gerne lære hende at kende og gerne inden han blev født. Sådan at vi havde snakket med hen-
de, og der ikke var det der pres på. Førstegangsfamilie med psykiske problemer, misbrug og sådan. Jeg 
havde et voldsomt pres på mine skuldre på grund af alt det” (forælder 1). 

Forældrene er tilsyneladende bekymrede for den måde, familiebehandleren ser familien på, da familien 
kun er beskrevet ved hjælp af en række problematiske forhold. Forældrene ser på sig selv med systemets 
øjne og er derfor forsvarsberedte. Denne bekymring kunne familien slippe for, hvis familiebehandlingen 
blev sat i gang, før barnet blev født eller hjemtaget.  

3.2.5 Ønsker til fremtiden.  

Fælles for forældrene er, at de ønsker at fortsætte samarbejdet med familiebehandleren i et kortere eller 
længere tidsrum. De ønsker faktisk, at det skal fortsætte på den måde, som det hidtil har gjort. At familie-
behandleren indretter sit arbejde efter familiens mønstre og rammer er medvirkende til, at de føler, at 
familiebehandlingen sker på deres præmisser. Ydermere er det medvirkende til, at de oplever at have kon-
trol over situationen.  

En af forældrene udtrykker direkte, at ”Hvis ikke vi havde haft familiebehandlingen, havde det hele været 
noget værre rod”. 

Der er et ønske om, at besøgene i hjemmet kunne være mere afslappede, og at familiebehandleren ville 
sætte sig ned og drikke en kop kaffe.  

Slutteligt ønsker en af forældrene, at familiebehandlingen på sigt kan afvikles, da han føler at have fået 
den støtte og vejledning, der er nødvendig. Han ser sig klar til at afvikle familiebehandlingen. Han føler at 
have lært at se og forstå sit barn, hvilket er vigtige bestanddele i forældreevne.   
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Alt i alt er de interviewede forældre yderst positive over den måde, familiebehandlingen har fungeret på, 
og de har ikke nogle konkrete ønsker til større ændringer.  

Antagelsen, om at forældre gennem viden om og øvelse i sensitivering og synliggørelse af egne ressourcer 
oplever at udvikle forældrekompetencer, kan bekræftes.  

Familiernes udfordringer er meget forskellige, men alle har en opgave i at forbedre relationerne i familien, 
hvilket sker gennem anvendelse af samspilstemaerne og systematisk feedback. Forældrene i undersøgel-
sen er meget positive over for anvendelse af billeder og videoer, da det vurderes, at de konkrete udpeg-
ninger, hvor samspillet lykkes, er en løftestang for yderligere udvikling.  

Familierne fortæller om oplevelser med familiebehandlerne som en anden slags fra ”kommunen”, end de 
er vant til. Forældrene fortæller, at der vises respekt og accept af de problemstillinger, familien tumler 
med, og at den udstrakte medbestemmelse omkring hvilke temaer, der skal arbejdes med, er medvirken-
de til opbygning af en grundlæggende tillid.  

Familierne er så at sige vant til at blive irettesat og belært om, hvordan de skal være forældre og gribe 
hverdagens gøremål an. Det nye, som familiebehandlerne bringer ind i familien, er anerkendelse og med-
bestemmelse, men også nye metoder der gør det overskueligt at få øje på små fremskridt.  

Familierne udtrykker på hver sin måde, at de ville ønske, at den accept, de møder hos familiebehandlerne, 
var blevet dem tilbudt tidligere i deres livsforløb. 
 

4. Afslutning 

Der er nu behandlet to forskellige pædagogiske forløb, som har det tilfælles, at de professionelles forstå-
else er, at pædagogikken er anerkendende- og ressourceorienteret. I begge kontekster har de professio-
nelle modtaget undervisning i ICDP og tilegnet sig vigtige redskaber i den forbindelse. Analysen har i dette 
paper kun forældreperspektivet, idet forskningsinteressen samler sig om, hvad forældre selv vurderer, at 
de lærer af at deltage i tilbuddene, og hvad der i tilbuddene er virksomt.  

Spørgsmålet er, hvordan forskelle i konteksten kan forklare de forskelle, der opleves hos forældrene? Og 
hvor stor vægt der skal lægges på de professionelles forståelse af programmet og dermed praktisering af 
de grundlæggende værdier i programmerne? Endelig er spørgsmålet, om frivillig deltagelse er afgørende 
for forældres vurdering af udbyttet. Eller rettere – udsagnene fra forældre vil være bias, hvis de står over 
for at miste deres barn, eller at måtte acceptere at barnet skal indlemmes i det kommunale hjælpesystem. 
Med inklusionsdagsordenen er det måske blevet endnu mere stigmatiserende at skulle have hjælp ud 
over hvad fx skolen kan tilbyde.   

Familiestuen er et klasseværelse omdannet til en stue. Indrettet hyggeligt med potteplanter og almindeli-
ge møbler. Men det dog stadig et klasseværelse på en skole. Ideen med Familiestuen er, at forældre gen-
nem feedback fra professionelle kan få øje på deres børns intentioner, ønsker og behov – lære at forstå 
dem bedre. For med denne forståelse at få øje på egne andele i konflikter og få motivation til at udvikle 
sig som forældre. Dette sker kun i et beskedent omfang i casen, dels fordi de professionelle har svært ved 
at finde rollen og afgrænse sig i forhold til samspillet mellem barn og voksen. De kan med andre ord ikke 
holde sig fra at irettesætte eller rose børnene, mens de er der. De støtter også forældrene ved at fortælle, 
at nu er det forældrene der bestemmer, hvilket nærmest må opleves som et paradoks for et barn – det er 
jo tydeligt, at det netop ikke er forældrene, der bestemmer. Sammenblanding af principper fra adfærds-
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modificerende pædagogik og principperne fra ICDP gør også arbejdet vanskeligt. Men måske er det ekstra 
vanskeligt, fordi det netop foregår på en skole, hvor skolekulturen måske udfordrer det rene anerkenden-
de perspektiv. Forældrene er på besøg på skolen. De er ikke på hjemmebane, mens børnene har en højere 
legitimitet i deres tilstedeværelse. Dette er en skævhed, der måske også kan spille ind i balancen mellem 
professionelle, forældre og børn.   

Familier, tilknyttet Børnefamiliehuset, får besøg i deres egne hjem. De bestemmer varigheden af besøget 
og hvornår det skal finde sted. Familierne bestemmer, hvilke problematikker der skal tages fat på – lige-
som i Familiestuen – men de professionelle sætter fokus på det relationelle i familien gennem feedback 
med afsæt i videooptagelser og billeder. Her er der ingen belæring – her er det kun fortællinger om, hvad 
den professionelle ser på videoen eller billedet for på den måde at åbne forældrenes øjne for deres barns 
intentioner, ønsker og behov. Tillige bliver der i feedbacken lagt vægt på at forstørre positive øjeblikke 
mellem forældre og barn. Forældrene i forløbene kan samstemmende fortælle om færre konflikter i 
hjemmet – både med barnet, men også mellem de voksne. Det med at øve sig i at være empatisk frem for 
forsvarsberedt giver bonus hele vejen rundt.  

Hele spørgsmålet om samfundets magtstrukturer, der har fundet vej helt ud i borgerens hjem, og hvad 
det betyder for udviklingen af forældrekompetencer, kan ikke behandles i dette paper, men vil blive taget 
op senere.  
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