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Indhold og flow

• Min ambition – at sætte fokus på, hvordan empowerment som 
grundtanke kan inspirere jeres praksis

• Hvorfor er empowerment interessant? Som begreb, tankegang og 
praksis i alle former for socialt arbejde med udsatte grupper…

• Om begrebet empowerment og valg af betydning og praksisform

• Inddragelse som det centrale element og differentieret inddragelse 
som det konkrete tiltag

• Kommunikation som fokusområde med afsæt i møder mellem 
mennesker og system



Hvorfor empowerment? 

• Det moderne samfund – diagnoser og komplekse problemstillinger
• Stiller nye krav til  velfærdsprofessioner, velfærdsorganisationer og tilgange
• Brugernes perspektiver som afsæt for analyse og handling i det sociale 

arbejde?
• Empowerment fordrer afsæt i borgernes perspektiv
• Empowerment hviler på inddragelse som praksisform



Klientisering

• Klientgørelse handler ikke kun om, at en 
person passiveres og bliver mere og mere 
afhængig af det sociale velfærdssystem.

• Klientgørelse handler også – og måske 
snarere – om en proces, som kendetegner 
de fleste møder mellem individer og 
velfærdsinstitutioner: nemlig en proces, 
hvor menneskelige problemer oversættes 
til system sprog;



Klientisering 
fortsat

• Hvor individets situation afklares ud fra 
institutionelt fastlagte diagnoser og 
forståelsesrammer

• Hvor klienter tilpasses kategorier, der 
modsvarer de foranstaltninger og 
handlingsmodeller, velfærdsinstitutionerne 
råder over

Järvinen og Mik-Meyer: At skabe en klient



Empowerment kan defineres som

en proces, hvor magt 
blive udviklet, 
faciliteret eller 

stadfæstet med det 
formål at 

underpriviligerede 
individer og grupper:

Kan øge deres 
ressourcer

Styrke deres 
selvbillede

Opbygge evne til at 
handle på egne 
vegne inden for 

psykologiske, 
sociokulturelle, 

politiske og 
økonomiske områder

Lee Staples 1993



Dominerende 
varianter

En neoliberal forståelse – borgeren skal have 
valgmuligheder – skal tage ansvar – forfølge 
egne mål

En socialliberal variant – inddragelse og 
individuel myndiggørelse af mennesker –
inddrage netværk til støtte og samarbejde

En samfundskritisk tilgang – en kollektiv 
bevidstgørelse – forbedre handlemuligheder –
påvirke strukturer og undertrykkende forhold.



Empowerment 
understøtter

Moderne velfærd kræver 
demokrati, borgerdeltagelse og 
udvikling af professionsroller og 
kompetencer

Demokratiske værdier og ledelse til 
selvledelse – skal læres

Empowerment er både mindset, 
færdigheder og handling i 
samarbejde og partnerskab, og 
bygger på inddragelse



Inddragelse -
definition
• Bruger inddragelse er et diffust begreb, 

fordi det optræder i mange 
udklædninger og med forskellige 
underliggende ideologiske forståelser, 
grundlæggende antagelser og metode.

• Brugerinddragelse i praksis er:
• ”.. Den inddragelse af brugere, som 

finder sted gennem dialogen og det 
daglige samspil mellem brugere og 
frontmedarbejdere”          
Kroghstrup, 2001, 60)



Schultz 
Jørgensen

• Den unge inddrages som en der informerer –
bidrager med viden – og herigennem kan håbe 
på medindflydelse i kraft af den viden, de 
bidrager med. De indtager altså en rolle som 
informant.

• Den unge vurderer situationen eller de konkrete 
spørgsmål. De giver deres mening til kende, og er 
medbestemmende fordi deres ord indgår i den 
samlede beslutning. De får en rolle som 
medspiller.

• Endelig er den unge, den som handler – træffer 
beslutninger for eget vedkommende – udøver 
selvbestemmelse. Her tager de rollen som aktør.



Differentieret inddragelse

11

6. Ejerskab til egen sag og interventioner Selvbestemmelse og aktør

5. Delegeret magt Medbestemmelse og delvis aktør og medspiller

4. Deltagelse i dagsorden, delvist partnerskab Medindflydelse og medspiller

3. Informeres og høres Medindflydelse og informant

2. Informeres og/eller pålagt inddragelse Informant

1. Ikke inddragelse/manipulation Passiv rolle

:



Mindset hos 
de 
professionelle

At tænke empowering – som udgangspunkt og hele tiden

Tydelig og klar definition af situation, roller og forventninger

Autentisk kommunikation og interaktion

Forestillinger skal udtrykkes eksplicit og antagelser kan kun 
bruges som afsæt for undersøgelse

Der er altid forskellige sandheder  - de skal italesættes og 
bruges til kontakt, kommunikation og samarbejde

Undre sig og være nysgerrig

Tydelige enkle spørgsmål



Kommunikation

Empowerment og inddragelse fordrer tilsvarende 
kommunikation

Inddragelse er ofte i ”den andens dagsorden” –
ret langt nede på inddragelsesstigen. 

Medbestemmelse fordrer delvis definitionsret

Selvbestemmelse kræver ret til at definere og 
handle

Måden de professionelle kommunikerer 
samarbejde, partnerskab eller ejerskab er central



Samtalens DNA 
er universel –

på tværs af
kultur, sprog, 

form og fora mv

Indledning Kontakt Verbale og nonverbale ting der signalerer om vi vil i 
kontakt; undervejs om kontakten er der

Kontrakt Hvem skal styre; hvad er formålet? Hvor skal vi 
være? Hvor lang tid har vi?

Emnevalg Hvad skal der tales om; kan ændres via afklaring 
under vejs

Midtersekvens Samtale proces Dialog, emner undersøges mv – proces styring vigitg 
via aktiv lytning mv

Afslutning Opsummering De vigtigste punkter rekapituleres; konfirmerer 
samtalen/jeg støttende; lægger op til evt handlinger

Evaluering Hvordan er samtalen gået, målet nået, mangler 
noget mv? Gjorde vi det ok?

Ny aftale Skal vi mødes igen; skal der henvises til noget? Skal 
andre informeres?



Fokus punkter

Alle kan inddrages – på et eller andet niveau

Inddragelse kræver fokus og prioritering 

Undersøgelse som et kommunikativt omdrejningspunkt

Ægte inddragelse forudsætter en åben proces, hvor man 
accepterer, at resultatet ikke er givet på forhånd



At samtale empowering

Flere niveauer på samme tid – gælder for alle aktører

• Udvikle kontakt og muligheder for samarbejde
• Styrke de kommunikative strategier og redskaber
• Skabe tydelighed og overblik
• Arbejde med tre dagsordner 

• selve samtalen – struktur, mål, styring og kontinuitet 
• Metarefleksion – samtale om samtale, samarbejde og 

flow 
• Professionel refleksion – hvilke forbedringer skal fremme 

mine inddragende intentioner?



Kontakt er 
afgørende

Tuning in Anerkendelse

Dele viden og 
”kvittere for 

modtagelsen”

Forestillinger skal 
udtrykkes eksplicit

Perspektiver skal 
byttes så forskellige 

sandheder italesættes 
og bringes i spil

Antagelser bruges 
som afsæt for 
undersøgelse



Hvordan?

Tydelig og klar definition af situation, roller og forventninger 
til rådgivningen

Autentisk kommunikation og interaktion

Åbenhed om antagelser og forestillinger

Tydelige enkle spørgsmål

Undre sig og være nysgerrig

Lad borgerne selv resumere pointer



Kvittere for 
modtagelsen

• Udvikle forskellige responssystemer 
som giver de unge en oplevelse af, at 
det, de siger:

• Bliver hørt
• Bliver forstået

• Er værdifuldt

• Kan anvendes konstruktivt
• Anerkendes som et ligeværdigt 

bidrag



Læring på 
jobbet

Midlet er observation, spejling og respons på baggrund af:

Egne 
læringspunkter

Empowerment 
som ramme

Inddragelse som 
strategi

Målet kan være at optimere inddragelse af borgere og     
igangsætte empowering processer i organisationen

Er en effektiv metode til at skabe forandringer i den 
professionelle praksis



Refleksion

1. hvordan kan jeg styrke min 
egen praksis ved at tænke 
empowerment orienteret?

2. hvilke udfordringer vil jeg 
møde?

3. Hvordan kan jeg overkomme 
disse?



Tak for denne gang

• Kontakt info:

• Maja@socsci.aau.dk
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