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Der er næppe nogle forældre, der 
ikke i perioder synes, at tilværelsen 

kan være ganske svær at håndtere. Men 
når det gælder de familier, som får hjælp 
af projektet ”Familien i Centrum”, har 
problemerne med tiden vokset sig så 
store, at forældrene står lige på vippen til 
at få anbragt et barn.

Som forældre kan man  nemt komme 
til at føle, at man har fejlet, og at systemet 
nu tager over for at råde bod på alt det, 
man har gjort forkert.

I projektet ”Familien i Centrum” bliver 
den oplevelse imidlertid vendt på hovedet. 
Projektet skal bringe familien på banen 
igen ved at hjælpe dem til at kunne over-
skue og derefter tage fat på at løse deres 
problemer:
 
Hele familiens trivsel
”Nogle familier har været i systemet i 
mange år, og det har ikke battet meget. 
Det er typisk familier med meget kom-
plekse problemer. Hvis en far i en familie 
er traumatiseret, så ville man typisk i 
traditionelt forvaltningsregi sige, at han 
skal behandles for traumatisering.  Men 
det er et næsten uopnåeligt mål – og det 
er svært at få familien til at arbejde på 

noget så håbløst. Derfor forsøger vi ikke 
at gøre faderen ikke-traumatiseret, men at 
få familien til at fungere bedre på trods af 
faderens problemer. Det giver håb og tro i 
en familie at gå i gang med at løse noget, 
der er opnåeligt,” siger Henriette Duus 
Kirk. Hun er børne- og ungekonsulent på 
Socialcentret Nørrebro, men er udstatio-
neret i ”Familien i Centrum”.

Arbejdet med familierne i ”Familien 
i Centrum” bygger på den systemiske 
tænkning. Den indebærer, at man aldrig 
kan se mennesker isoleret, men at man 
skal se på den kontekst og de mønstre, 
de indgår i. Samtidig er blikket rettet 
mod vekselvirkningen i de systemer og 
relationer, det enkelte menneske indgår i. 
Det betyder, at der ikke er fokus på årsag-
virkning, men på hvad der fastholder 
mennesker i deres handlinger, og hvad der 
kan få dem til at ændre sig.

”Projektet skal vise, om man kan rykke 
mere, når man med en systemisk og an-
erkendende tilgang, koncentrerer sig om 
hele familiens trivsel. Frem for at se på, at 
der er én i familien, der har et problem, 
ser projektet på, at der er noget i familien, 
der ikke virker,” siger psykolog i projektet 
Marie-Louise (Malou) Dessau.

Projektet ”Familien i centrum” skal 
hjælpe anbringelsestruede familier med 
at definere deres problemer i en  
størrelsesorden, de kan håndtere – og 
give dem mod på selv at løse dem.

Handlekraften skal 
     tilbage til familierne



1�

Ud til alle socialcentre
Projektet kører frem til 2008 og har otte 
fastansatte medarbejdere. Dertil kom-
mer otte medarbejdere fra forskellige 
socialcentre, som er ”udstationeret” i 
uddannelsesstillinger i omkring et år, hvor 
de får den særlige tilgang bag projektet 
helt ind under huden. Tanken er, at de 
udstationerede medarbejdere skal tage den 
anerkendende og systemiske tilgang med 
sig tilbage til socialcentret. Dermed skal 
de sørge for at der bygges bro fra projektet 
til socialcentrenes virkelighed.

”Det er interessant, hvordan lærings-
delen er struktureret. Alle har jo været 
gennem masser af kompetenceudviklings-
forløb, som man bare ikke når at bruge 
i en travl hverdag. Men her får nogle få 
det meget intense forløb, mens de øvrige 
ansatte på socialcentrene får en kortere 
indføring i tankegangen på 12-14 dage. 
Det er en helt ny måde at implementere 
på,” siger socialrådgiver og leder af projek-
tet Lotte Rasmussen. 

I den første periode kommer de ud-
stationerede medarbejdere fra Nørrebro, 
Amager, Valby og Bispebjerg socialcentre, 
men i løbet af de tre år, skal projektet nå 
alle socialcentrene.

Skal have ansvaret tilbage
Det anerkendende aspekt i projektet 

betyder, at familierne bliver betragtet som 
eksperter på deres eget liv.

”Vi anerkender, at familierne selv har 
nogle ressourcer, selv om de har pro-
blemer. Og vi møder rigtigt mange, der 
siger, at de føler, der aldrig rigtigt er blevet 

lyttet til dem før, at de ikke er blevet 
taget alvorligt. Her har deres mening en 
betydning - vi tror på dem,” siger Lotte 
Rasmussen. Og Henriette Duus Kirk 
tilføjer:

”Det er virkelig gået op for mig, hvor 
meget, vi har manglet ressourcetilgangen 
i forvaltningen. Det er noget, vi har 
glemt i vores vaner og kultur. For mange 
forældre er det en aha-oplevelse, at de 
selv har noget at byde på. Hvis jeg siger: 
”Jeg kan høre, at I er gode til at lave ting 
sammen med jeres søn”, så kommer det 
tit som en overraskelse for dem, for de 
har hørt så lidt af det,” siger hun.

De har alle tre prøvet at arbejde i 
det traditionelle system og ved godt, 
hvorfor man her kan have en tendens til 
at løfte pegefingeren i stedet for at stole 
på familierne.

”Som sagsbehandler sidder man 
jo i en myndighedsrolle, og man er 
ansvarlig for, at børnene i familien har 

det godt og trives. I projektet prøver vi 
at tænke fremad og tro på, at familien 
kan klare det. Og familierne har jo den 
ansvarlighedsfølelse, som dog nogle gange 
er blevet minimeret af, at andre har taget 
over. Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg 
som professionel skal være mere bekymret 
for moderens barn, end hun selv er. Det 
gælder derfor om, at jeg skal give hende 
plads til at være bekymret. Jeg har op-
daget, at hvis jeg læner mig lidt tilbage, så 
læner hun sig frem,” siger Malou Dessau, 
der dog også påpeger, at det indimellem 
kan kræve is i maven hos medarbejderen.

Spørg på en anden måde
Ingen løsninger er givet på forhånd. Det 
er noget af det, der kan være sværest, når 
man arbejder ud fra den systemiske til-
gang. Som medarbejder ved du ikke, hvad 
der vil virke i den enkelte familie. Derfor 
er det vigtigt at være nysgerrig – både når 
det gælder målet og vejen dertil.

Henriette Duus Kirk fortæller om en 
far og en sagsbehandler, der var kørt fast i 
en sag om sønnens skole. Faderen mente, 
at sønnens skole var problemet, mens 
sagsbehandleren så faderen som pro-
blemet. Faderen var flere gange gået fra et 
møde i vrede.

”I stedet for at tale om, hvem der havde 
skylden, talte vi med faderen og sagsbe-
handleren om, hvad målet var for drengen 
og hans skolegang. Vi fandt i fællesskab 
frem til, hvad problemet bestod i, og blev 
enige om, hvad der skulle til for at løse 
problemet. Tit handler det om, at man 
skal prøve at stille spørgsmålene på en 
anden måde. Måden, du spørger på, kan 
åbne op og sætte ting i gang,” siger hun.

Eksperter i systemisk tænkning mener 
ingen af dem, at de er blevet. Men mindre 
kan også gøre det. Faktisk står det enhver 
frit for at prøve sig frem med at være 
nysgerrig og anerkendende i det daglige 
arbejde. 
Mister man lidt af sin faglige stolthed, når 
man ikke længere er den, der kan fortælle 
familierne, hvordan de løser deres prob-
lemer?

”Nej”, svarer de samstemmende, ”for vi 
får bedre resultater”.

Af Helle Rasmussen
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”Familien i Centrum” er et forebyggelses-  
og metodeudviklingsprojekt, forankret i 
Projektkontoret. 
Projektet, der blev etableret som et nyt 
tilbud i sommeren �00�, skal støtte sårbare 
børnefamilier i at forblive samlet gennem 
en målrettet og intensiv indsats for at styrke 
familiens og netværkets egne ressourcer og 
muligheder.
Familierne er typisk i behandling et par gange 
om ugen i et halvt år. enkelte dog længere.
På Projektkontorets side på kknet kan du 
læse mere om også andre dele af projektet.
Se under Opgaveløsning, Projekter.

FAKTA

At spørge på en 
anden måde:

grundpræmissen er  
anerkendelse og  
nysgerrighed på familiens  
perspektiv. Spørgsmålene  
kan være: hvad vil I gerne have 
hjælp til? hvis I fik den støtte,  
I ønsker til at håndtere pro-
blemerne, hvilken slags støtte 
ville det så være? hvad ville så 
blive anderledes i jeres familie? 
hvad ville være et tegn på, 
at tingene går den rigtige vej? 
hvem ville lægge mærke til 
det? hvad ville de se? 

 


