
Evaluering af ‘Familien på Vej’

Sundhedsstyrelsens Projekt ”Tidlig indsats for sårbare familier”



”Det er ikke fordi, det har været negativt, at de har været her. Overhovedet ikke. 
Det har været fint nok…!”

I denne boks:

Om rekrutteringsproces og antallet af familier… Vidner de mange 
afslag om oplevelsen af stigmatisering…?



Et valg…?

”Ærligt så havde jeg lidt en følelse af, at … Jeg tror 
egentlig nok jeg gik ud med følelsen af, at det her 
takker jeg ja til, for jeg gider egentlig ikke skulle 
diskutere det og ret meget andet. For jeg følte mig 
egentlig en lille smule presset. Det kan godt være, det 
bare er mig, der har haft en rigtig dårlig … Ét eller 
andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg havde 
sådan lidt en følelse af, at der blev sagt … Det lå 
sådan lidt i luften, at ”hvis ikke du tager det her, så 
finder vi bare på noget andet”. Og så havde jeg det 
sådan lidt, at jeg har jo ikke noget at skjule. Så jeg 
havde det sådan lidt … Hvis det var dét, der var – og 
det måske egentlig det bedste… Så takkede vi ja til 
det”

”Så det blev egentlig sådan lidt ”så tager jeg dét i frygt for, hvad der 
ellers… Hvad der ellers kunne komme, ik’…?”

”Så … Jeg siger bare ja tak til det her, og så sagde jeg til Mikkel: Det er 
tre måneder, og så finder de vel ud af, hvad det er, problemet egentlig er. 
Og så løser vi det vel derfra… Det gjorde vi jo også, så…”



Kom bare an…!

”Igen, som jeg sagde til Mikkel: ”Jeg har ikke noget at skjule, og 
det har du vel forhåbentlig heller ikke”. ”Nææ, det havde han 
ikke”. Jamen så kan det jo være lige meget, at de kommer her. 
”Ja …”. Han var nok mere negativ i forhold til det, end jeg var, 
fordi han synes, det var træls, at de skulle komme rendende 
hele tiden. For han føler det som en overvågning. Hvor jeg så 
siger: ”Jo, jo. Men fred være med det. Det må de da også gerne. 
Men igen – jeg har ikke noget at skjule. Så de kan da overvåge 
lige så tosset, som de vil. Hvis det er dét.”. Der er ikke nogen 
forældre, der har et fuldstændig rosenrødt forløb med deres 
barn. Og det har vi heller ikke”.



Biomagt

”Jamen, det var jo efter Fælles Gravid Team … Der indkaldte hun 
mig til et møde. Og der fik jeg at vide, at det var dét, hun syntes, 
der var den bedste … ”

”Og da jeg så kommer til det her gravid-team, så sidder der så 
bare lige en jordemoder, socialrådgiver, en sundhedsplejerske 
og min egen læge og mig – og så står man og tænker ”Fuck, nå 
okay… Godt så (griner). Det var så lige sådan, det skulle være”.



Stigmatisering og ‘Impression management’

”Man havde lidt den der følelse af, at lige præcis den boks, den 
har vi pakket sammen, lagt låg på og parkeret dér, hvor den skal 
parkeres. Selvfølgelig er der måske lige nogle ting, man skal 
have gravet op og rodet lidt rundt i, og bla bla bla. Men jeg føler 
ikke, man behøver vælte hele lortet ud og sige ”så starter vi bare 
forfra”. Det følte jeg måske lidt, vi gjorde. For jeg havde lidt 
denne dér med, at det var mig, der blev set ned på som mor. Og 
at … ”Kan du overhovedet og vil du overhovedet?”

”For jeg har da virkelig følt mig … Det ved jeg ikke, hvad man 
skal kalde det … Følt mig set ned på, et eller andet sted”. 



Frygt og uvished

”Jamen altså, det første, der går igennem hovedet, det er jo, at 
så mister vi vores børn. Altså fordi det er dét, Kommunen kan. 
Så det er dét, man tænker, når man ikke sådan har stået i det. 
Det er dét, man hører om. Så det er jo automatisk det første –
det er alle de dér skræktanker, der går igennem hovedet på én. 
Så gør man det ikke godt nok. Og det ene og det andet. Og det 
tror jeg er meget generelt de første tanker, for man hører jo 
ikke positive historier. De står jo ingen steder. Der står jo ikke: 
”Jeg fik hjælp af min familiekonsulent, og nu har vi det bare 
fantastisk”. Altså, det læser man ingen steder. Man læser jo bare 
det der med, at ”vi har ikke gjort noget galt, og nu har vi fået 
fjernet vores børn””.

”Man var rigtig bange for det. Altså, man var jo sikker på, at nu 
var helvede løs… Det synes jeg”.



Forventning og forestilling

”Altså, min overordnede forventning … Da jeg fandt ud af, hvad 
det var, der var blevet sat i værk… For det første var det sådan, 
at jeg tænkte: ”Det forstår jeg simpelthen ikke”. Men fred være 
med det – så tager vi den derfra. Og så ellers sige … Være åben 
og sige: ”Okay, hvis I finder noget, I synes, der skal arbejdes 
med, så gør vi det – og så må vi tage den derfra”.

”Igen vidste jeg jo egentlig ikke rigtig, hvad mine forventninger 
var til det … Så meget synes jeg jo egentlig ikke rigtig, jeg blev 
introduceret til det. Andet end at jeg fik nogle fokuspunkter, og 
det var dét, de skulle kigge på. Og så kunne man stå dér og 
tænkte ”Okay”. Om jeg så var enig i fokuspunkterne, det kunne 
vi jo så diskutere herfra og meget langt væk. Men det er så 
noget helt andet”.



Bestået – ikke bestået…?

”Så på dén måde … Jeg ved ikke helt, om jeg har haft en 
forventning til det. Jeg har måske taget det lidt … Ja, hen 
ad vejen. For selvfølgelig er der ting, man altid kan blive 
bedre til. Og det kan jeg da også – det er klart. Det kan vi 
alle sammen. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, at det er 
… Jeg føler ikke, der er store blinkende alarmer, der siger 
”Aaaaarh, fare – pas på”.  Sådan har jeg det jo ikke. Heller 
ikke ved at have mine børn. Og jeg tænker da heller ikke, at 
jeg er til fare for mine børn. Det er da heller ikke lige dén 
følelse, jeg har”.

”Så jeg tænker måske lidt, at vi tog den sådan hen ad vejen 
og sagde: ”Er der noget, man kan bruge til noget, så er 
man villig til at lære og lytte – hvad har andre udefra at 
sige”. For de kommer også med nogle øjne og noget 
faglighed, som jeg ikke har en skid forstand på. Så de 
kommer selvfølgelig også med nogle redskaber og nogle 
guldkorn, som jeg kan bruge og tage ved lære af. Så jeg har 
jo også været med… Hvis de har sagt noget, så har det 
været med lyttende øre, og jeg har sagt: ”Okay, hvordan 
kan jeg så køre videre…”



Livsfortælling

”Jeg tror da, noget af dét, der har gjort mest … Det er, 
at tage det lidt hen ad vejen – og så lytte til, hvad det 
er, de siger. Og tænke: ”Hvordan kan jeg så, på en eller 
anden måde, flette det ind eller bruge det til noget 
konstruktivt. Altså, hvordan får jeg det så fra teori til 
praksis …”. Så jeg har også være open minded på dét, de 
har sagt. Og dét de har set”.



Identitetsdannelse – forældrerollen

”Ja, det kan jeg! Helt sikkert. Og nu er jeg også rustet til 
eventuelt flere børn, der skulle komme på et tidspunkt. Jeg 
kan det hele allerede i forvejen, så det … Det er jo også en 
fordel på den måde”.

”Ja… Jeg synes i hvert fald… Det har været hårdt, men det 
har også… Det har givet pote at gøre … At bruge noget tid 
på det. Det synes jeg i hvert fald”.

”Jeg ved ikke om dét, at have fået tilbuddet, har betydet 
noget. Men jeg tror mere, at de dér … At have fået 
fokuspunkterne – at dét har rykket”. 



Identitetsdannelse

”Altså, jeg tror da, det har været … Arg, det ved jeg ikke … 
Jeg tror egentlig, det har været okay. Jeg tror måske, jeg 
har stået uforstående først – og ja, det har da givet 
anledning til tanker som … Om man har gjort det godt nok, 
og om man gør det godt nok. Men det har jo også givet mig 
dét, at jeg … Den anerkendelse et eller andet sted, at jeg 
kender mine børn bedst. Og det er der sgu ikke nogen, der 
kan tage fra mig. Jeg ved, hvad mine børn har brug for. Og 
jeg kender mine børn bedst. Og hvis jeg har en følelse af, at 
der er noget galt – eller at det ikke lige er, som det skal 
være, så er den 8 ud af 10 gange også rigtig. Så det at stole 
på, at min intuition er rigtig – og holde fast i den – det har 
jeg nok et eller andet sted fået, at … Det SKAL jeg bare. Det 
er nok noget af dét, det har givet mig. At jeg ved, jeg kender 
mine børn bedst. Og det er mig, der et eller andet sted ved, 
hvad de har brug for. Eller hvad de mangler”. 

”Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har taget med mig – jeg tror, 
jeg altid har haft det – men jeg tror, det har styrket 
vigtigheden i det der med, at mine børn skal kunne føle, at de 
altid kan komme og snakke. Ligegyldigt hvad det er. Men det 
har da helt sikkert styrket den følelse. At de altid skal kunne 
komme og snakke – lige gyldigt hvad. Det har det helt sikkert 
gjort”. 



Transformation og livsfase

”Jamen det … det kan nok i sidste ende betyde, at jeg på den måde 
kan have Mads boende ved mig. Altså … fordi jeg på den måde har 
bevist. Og jeg sagtens kan tage mig af ham. Havde de ikke være der, så 
havde jeg nok ikke lært så meget, og så havde jeg nok ikke haft de 
gode observationer, som jeg har nu”. 

”Jae, altså … Inden de kom, der … vidste jeg simpelthen nærmest ikke, 
hvordan jeg skulle tage mig af ham som sådan. Det … ja, altså jeg 
prøvede, og jeg spurgte jo dagplejemoren og min svigerinde i mange 
forskellige situationer. Men det er langt fra på samme niveau, som jeg 
ved nu. Om hvordan man skal klare det. Så jeg synes i hvert fald selv, 
jeg har lært så meget, at jeg på ingen måde føler mig usikker over den 
måde, jeg håndterer Mads på. Det gjorde jeg inden. Der havde jeg ikke 
sat mig andet i hovedet, end at jeg ville miste Mads, fordi hun flyttede. 
Fordi jeg på den måde ikke har taget mig af ham til dagligt. Jeg havde 
jo ikke rigtig lært at tage mig af ham”. 



Forhandling af identitet

”Det gør det jo bare endnu nemmere nu, hvis jeg skulle have et barn 
mere. Jeg ved jo allerede, hvordan det hele, det skal gøres. Og tage 
sig af ham og sådan noget. Og hvis det nu er én, man finder 
sammen med, som ikke har haft nogle børn før … Man vil jo altid 
med det første barn, blive meget usikker over – hvad gør man lige i 
visse situationer. Og det gør nu, at der måske kan være lidt mere ro 
på, fordi jeg har haft sådan nogle situationer før. Man kan tage den 
stille og roligt. I stedet for at bliver lidt stresset over, at det ikke går 
helt, som det skal altid”. 



Bag facaden – fagfolk ‘backstage’

”Det er jeg fint nok … Altså, det har jo et formål. Så det … det lyder 
også forkert, men det kan jeg se mig ud af (smiler). Men så længe 
det har et formål, så synes jeg, det er fint nok. Er det bare for at … 
Holde øje og bla, bla – så synes jeg, det er dybt hen i vejret. Men så 
længe, det har et formål, og så længe det giver fremskridt. Så synes 
jeg, det er okay”. 

”Jeg følte mere, at det var en meget voldsom overvågning. De ville jo 
prøve at finde ud af, hvad der var galt. Hvad var det, der skete … 
Selvfølgelig … ved at Mads mistrivedes. De vil jo gerne undersøge, 
hvad der er galt, og prøve at hjælpe eller rette op på det. Men jeg 
synes mere, det var den der kontrol af; hvem er det, der tager sig af 
ham på den bedste måde. Sådan følte jeg lidt, at det var. Det var ikke 
lige sådan en helt rar oplevelse i starten, men efter noget tid fik jeg 
meget ros. Så følte jeg mig også lidt mere sikker i dét, jeg lavede. For 
det var dét, jeg var mest bange for i starten – at jeg tog nogle valg, 
der ikke var rigtige”. 



En anderledes tilblivelse

”Jamen … I starten ville jeg gerne hurtigst muligt have det 
overstået, så jeg kunne komme videre. Men altså … Susanne
kommer jo stadigvæk én gang om ugen … bare … det er ikke 
som sådan, at der sker så meget. Hun kommer jo mere for lige at 
høre, hvordan det går osv. Ellers laver vi ikke så meget som 
sådan. Hun ser lige, hvordan Mads han er. Så fra … i starten var 
det jo meget, at man skulle hjælpe mig, og rette lidt på hvordan, 
jeg skulle håndtere Mads. Og så da der var styr på det, har der 
jo nærmest mere været hyggesnak (smiler) – i hvert fald når de 
har været der. Så det … var da lidt hårdt i starten, men jeg synes 
sådan set, det er rigtig fint lige nu”. 

”Ja, Altså det … Jeg har også været imponeret over, hvor meget 
sådan nogle fagpersoner de ser over kort tid, som man selv ikke 
sådan tænker over. Men det er jo dét, man bliver uddannet i –
hurtigt at kunne observere nogle ting”. 

”Altså jeg synes altid, det er hyggeligt, men jeg glæder mig da også 
helt sindssygt til at komme af med hende igen (smiler). Ikke hende 
som person, men det ærinde hun er her for … Det glæder jeg mig til, 
vi kan afslutte. Selvfølgelig gør jeg det. For det er jo først dér, jeg 
synes, man sådan rigtig kan puste ud. Og ånde lettet op og sige ”så 
er det klaret – vi har gjort det, vi skulle, og det var fint”. 



En del af livsfortællingen ‘backstage’

”Altså nu er det jo fint nok. Hun kender hjemmet og hun kender 
os. Og hun kender børnene. Så nu synes jeg, det er fuldstændig 
lige meget. Jeg er jo ikke så stolt af at bo her, men det er lige 
dét, der er penge til på to kontanthjælp. Og det er jo ikke det 
værste gang lort. Det er jo ikke utæt så … Jeg synes heller ikke, 
det er flot, men det er da alligevel et hjem. Og børnene er da 
lige glade. Bare der er ryddet op (griner), og der ikke står 
mugtallerkener og sådan noget”. 

”Altså jeg synes jo, det var helt forfærdeligt. For jeg ved jo godt, 
at det her hjem, det er gammelt. Og vi havde også andre 
møbler dengang, så vi har fået betydelig pænere møbler med 
tiden. Så da var det også lidt værre. Møbler pynter jo godt på 
et hjem”. 



Tydelighed…?

”Formålet er der jo… (tænker) Om det så først er blevet 
hundrede procent klarlagt, da vi havde det afsluttende møde –
eller opfølgningsmøde – og vi blev enige om, at vi skulle 
fortsætte med samtalerne. Eller om det har været sådan lidt hen 
ad vejen, at vi fandt ud af, at det var nok det her … Men igen, jeg 
har nok et eller andet sted ladet den være åben og sagt: ”I finder 
ud af, hvad der er ”galt”, og så tager vi den derfra”. 

”Det ved jeg ikke, for jeg ved jo ikke, hvad tilbuddet egentlig har 
været. Altså … Jeg kender ikke som sådan tilbuddet. Det ved jeg 
ikke … Jeg har sku nok bare set det som et springbræt til at sige: 
”Så tager vi dét, og så må vi se, hvad det … videre i systemet.”

”Jamen til en start, der følte jeg jo lidt, at det var … Jeg følte, at 
jeg havde fået at vide, at det var for at komme i gang med 
hjælpen til Eva hurtigst muligt. Det var sådan, jeg havde forstået 
det. Da jeg så finder ud af, at det er på Anna, der føler jeg mig jo 
et eller andet sted bondefanget. For det var sgu ikke den 
forståelse, jeg havde af det først. Og så er det, jeg vender den om 
og siger: ”Jamen så kom dog an. Så kom da og så se hvordan …”. 
Igen – jeg har ikke noget at skjule”. 



Kommunikation…?

”Og så samtidig den der med, at vi selvfølgelig også er åbne for, at 
det ikke kun lige er her, den fungerer, men at det er familien som 
helhed, vi kigger på. Havde vi fået det at vide, så tror jeg ikke, der 
havde været et problem. Så tror jeg, jeg havde sagt: ”Ja tak. Hvis 
det er dét, I synes … Jamen, super, så gør vi det.”. 

”Jamen jeg vidste jo ikke helt, hvad der lige skulle ske. Jeg blev 
også sådan på en måde lidt bange for, hvad der nu kunne ske ved 
det her. Altså … De gør det jo for barnets skyld, men … Jeg var lidt 
skeptisk i starten. For jeg tænkte lidt at nu … (griner) … Nu er det 
den helt hårde omgang, man får at vide her. Det er sådan og 
sådan, man skal gøre. Men … Jeg synes, det gik godt. Det var lige 
de første par besøg … Da var det lidt svært, synes jeg”.

”Ja, altså…  jeg havde ingen idé om, hvad der skulle ske faktisk. Og 
jeg var jo meget nervøs for, hvad det var for noget det hele. Hvad 
der kom til at ske også. Så det dér med lige at vide, hvad der 
kommer til at ske på forhånd, inden de kommer … ”



Information

”Jeg tænker mere … måske … Inden de kommer på besøg, så skal 
de måske egentlig prøve, at … måske ringe til forældrene og 
snakke med dem om, at det er dette, det handler om. Og det er 
sådan, vi vil håndtere det. Og at det er stille og roligt. På den 
måde være mere forberedt på, at det ikke er noget, hvor man 
går og peger fingre af det. Det er mere for at prøve og hjælpe. 
På en måde tror jeg mere, jeg vil opfatte, at det er sådan noget 
med, at nu bliver man irettesat. Og det er sådan, man skal tage 
sig af et barn. Eller så … ellers går det ikke helt, som det skal”. 

”Så jeg tror mere, at den der forberedelse, inden de kommer. Det 
kunne være at tage en lille snak gennem telefonen om, hvad det 
er, der kommer til at ske”.



Den første nervøsitet – kunne den ændres…?

”Ja, det tror jeg helt sikkert. Hvis de lige sådan … Jeg ved ikke, om 
det er dem alle eller bare én lige fortalte om, hvad sådan et 
forløb det drejer sig om. For jeg vidste ikke andet, end at de kom 
på besøg”. 

”Altså jeg tror … Det er meget forældrene selv, der skal arbejde 
med den følelse. Fordi man kan jo sige en hulens masse, men jeg 
tror det vil være svært at slå den frygt ned. Altså fordi, ord det er 
jo ikke lige så meget værd som handling. Nu har vi haft dem i så 
lang tid, og man har stadigvæk ikke fjernet vores børn, så det får 
vi sgu nok heller ikke”. 



Sundhedsfremme

”Men jeg kan jo kun sige, at det er det bedste, der er sket i 
forhold til, at Eva er kommet derhen, hvor hun er. Og til at der 
er blevet lukket op for hende. Så ja, det kan godt være, jeg 
synes, det har været træls at være igennem. Eller at man ikke 
rigtig har kunnet se formålet med det med det samme. Men det 
har jo givet et skidegodt resultat i sidste ende”.

”Så følelsen var jo nok lidt ambivalent. Det var fint nok, men 
den kunne nok have været mere positiv, end hvad den lige var 
til start. At den så er endt i at være positiv, fordi man kan sige, 
at det har jo givet et … Resultat. Og der kommer sikkert flere. 
Så det kan jeg jo kun være glad for. Men til en start har det helt 
sikkert svinget mellem at være meget ambivalent – og jeg har 
følt mig meget forkert, fordi jeg jo helt følt, at der er nogle, der 
har trådt på mig. Fordi vi måske ikke lige har haft samme 
mening på alt ting. Eller har haft samme syn, eller…”

”Jeg ved ikke om dét, at have fået tilbuddet, har betydet 
noget. Men jeg tror mere, at de der … at have fået 
fokuspunkterne – at dét har rykket”. 

”Ja. Jeg vil i hvert fald sige, at i forhold til hvad jeg på det 
tidspunkt kunne ift. at tage mig af Mads, så har jeg lært en 
hel del, synes jeg også. Og jeg har fået helt vild meget ud af at 
få den omgang lige. Og sådan set bare blive lært helt op i at 
tage sig af et barn på den måde”. 



De professionelle

”Jamen sådan en som mig for eksempel… Jeg har meget 
dårlig selvtillid. Eller den har været dårligere – den er 
blevet rigtig meget bedre, fordi hun har været god til hele 
tiden at støtte mig i de ting, jeg gerne vil nå frem til og 
sådan noget”.

”Det har givet rigtig god mening. Og jeg … vil helst ikke 
vide, hvor jeg havde været, hvis de ikke var kommet ind i 
vores liv. Jeg synes, de har gjort sindssygt meget – især for 
mig i hvert fald. Så jeg er rigtig positiv over at have fået 
dem ind i vores liv”.



Oplevelsen af sammenhæng

”Altså i starten var det næsten … Det har været helt derovre, hvor jeg tænkte, 
at … fordi jeg fik ikke noget at vide om, om det var godt eller skidt, det jeg 
lavede, de første 4 – 5 besøg. Så jeg var sådan lidt … om det kun er skidt eller 
… så jeg var nærmest sådan, at jeg tænkte: ”det kan også være lige meget 
det hele – det gider jeg ikke bøvle med mere”. Altså det var lige før, jeg var 
helt derovre. Og så kom der lige det der med … altså jeg sagde jo selv, at de 
skulle sige, hvis der var noget, jeg skulle gøre anderledes. For jeg ville jo 
gerne på bedst mulig vis tage mig af ham. Og så begyndte de sådan at sige, 
hvad jeg gjorde godt, og hvad jeg skulle være lidt bedre til. Og fokusere mere 
på de ting, der ikke gik helt, som det skulle lige nu. Og det hjalp lige en hel 
del, da de begyndte på den måde at fortælle, hvad der var godt, og hvad vi 
lige skulle arbejde lidt mere på. For så føler man sig jo sikker i det, man gør 
godt. Det er jo lidt mere dét, der også er rart at vide”. 

”Jo, fordi … det med at få mig som person til at få det godt, gør jo også, at 
min rolle som mor bliver bedre. Så det har jo en sammenhæng. Det hele”. 



Tillid og tryghed

”Jeg ved ikke, om det har påvirket mig, men det har været rart, at 
der har været gensidig respekt. Altså … Nu kendte jeg heldigvis 
Jytte på forhånd, så der vidste jeg, jeg havde en tillid … Jeg vidste, 
jeg turde sige, hvad jeg tænkte. Og jeg vidste også omvendt; at hvis 
hun tænkte, der var noget, eller synes, der var et eller andet – så 
skulle hun også nok sige det. Så det synes jeg, der har været rart. 
Og igen – Anni har jeg også en tillid til den dag i dag. Og jeg ved 
også, at hun nok skal sige, hvad hun tænker og mener, hvis der er 
noget. Det er der slet ingen tvivl om”. 

”Jamen … altså nu er det jo mest sådan lige det med vores 
familiekonsulent, som der ligger i mine tanker, og det har jo været 
super. Altså med hende, der er det nærmest som at sidde og snakke 
med en god veninde. Altså. Der er ikke noget, der ikke kan blive 
snakket om, hvis det er dét, der er brug for at blive snakket om. Så 
jeg synes, det er helt fantastisk … at have hende”.  

”Ja! Det har det da … det … Jamen, hun er god at snakke med. 
Og meget flink. Så det gør jo også, at man har nemmere ved 
bare at være lidt åben. Ja. Det synes jeg”. 



Samarbejde…?

”Ja! Det har jeg! Helt sikkert. Det har ikke været noget dér. Vi har 
kunnet snakke pænt til hinanden, havde jeg nær sagt. Hvis man har 
synes; der gik du lige over grænsen, eller … så har man kunnet sige, 
at det var måske ikke lige dét, jeg tænkte. Og så har vi taget en snak 
om det. Ikke fordi, at det føler jeg ikke, der har været. Men hvis der er 
blevet skrevet et eller andet, har man godt kunnet sige: ”Hov, det var 
måske ikke liiiige, eller …”. Og så har vi fundet ud af det. Eller måske 
lige fået en snak om – hvad mente vi egentlig lige hver især. Eller 
hvad mener du med det her. Og hvad synes du, der skulle stå i stedet 
for. Eller et eller andet … At jeg er blevet hørt samtidig med, at de 
selvfølgelig har deres observationer og deres ting og sager. Men jeg 
har haft en indsigelse i, hvis der er noget, jeg har følt, der … hvis jeg 
ikke har været enig … så har vi måske sagt: ”Okay, hvad så – hvordan 
kan vi så blive enig om at skrive det? Eller hvordan føler du så, det 
har været?”. Så det synes jeg helt sikkert…”

”Hundrede! Og jeg kan sige, hvad jeg mener og tænker”.



”Ja. Jamen, altså nu er det jo positivt. Altså det her med at have de 
her familiekonsulenter ude. For det er jo ikke bare … selvfølgelig 
har hun en føler på børnene, men det er jo også på forældrene –
hvordan at de har det. For man skal jo have det godt med sig selv 
for at kunne være en god forældre. Så hun hjælper også en selv –
ikke bare børnene. Hun er ikke kun ude for at fortælle, at man gør 
alting forkert”. 

”Altså det kan godt undre mig, at det trækker sådan i langdrag. 
Men jeg ved jo også godt, at det er fordi, jeg lige nu har hjælp til 
den yngste. Så hun vil selvfølgelig hjælpe os tilbage, så vi kan klare 
det hele selv. Uden at have så meget hjælp. Og det arbejder vi også 
på. Og hun er skide sød – altså det er hun bare”. 



Barnets stemme

”Nej, men mere at man skal vise lidt mere kærlighed over 
for barnet. Sætte sig lidt ind i hans liv også. Hvordan tænker 
han, og prøve på den måde at se det fra hans side af. Det er 
en hel stor fordel, hvis man lige kan gøre det. Hvis man 
sætter sig ind i det, så ved man jo allerede, at det er jo nok 
sådan ca., han tænker. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg tænkte 
sådan. Hvad ville jeg gerne have. Eller hvad kunne jeg godt 
tænke mig – og på den måde, så har man ret hurtigt det 
rigtige svar på, hvad han vil. Nu er det lidt nemmere, når 
han er begyndt at snakke, og han nærmest siger, hvad han 
vil have osv. Men på det tidspunkt var man jo lidt nødt til … 
eller også mere gætte sig lidt frem til; er han sulten, eller 
har han brug for noget at drikke. Der tænker jeg nu lidt 
mere over – hvor lang tid det er siden, han sidst har fået 
noget at spise eller tilbudt noget at drikke. Så mest sætte sig 
ind i hans situation – hvordan han har det. Det vil nok være 
det nemmest at lære lidt af,



De vigtigste ting…

”Ja. Det er jo ikke noget, man som sådan ville tænke over, hvis 
man ikke lige får at vide, at det er den bedste måde, hvorpå han 
kan lære at snakke. At sætte ord på alt, hvad han laver. Det har 
vi også haft i fokus. At jeg skulle blive bedre og bedre til at gøre 
det. Så det prøver jeg i hvert fald at fokusere på. At fortælle ham, 
hvad det er, han laver, hvad han har i hånden, og …”

”Jamen, det er det der med, at man … At man skal lade ham lege 
og sætte ord på, hvad han har i hånden og … at sætte ord på de 
ting, han har gang i. Det er i hvert fald én af de ting, jeg synes, 
der har været meget fokus på. For det var dét, der gjorde, at han 
nærmest kunne være et skridt foran. At blive bedre til at sætte 
ord på de ting”. 



”Det har hjulpet os sindssygt meget!”

”Jamen det er jo det der med, at man skal være åben og 
ærlig. Og at der ikke skal være noget mellem linjerne. Ja, 
det synes jeg – det er den vigtigste ting”. 

”Jeg er helt sikkert blevet bedre til at sætte rammer og 
holde fast i de rammer. Det synes jeg, ja …”

”Også det der med, at hun så også har hjulpet mig – jeg har 
jo en ung mand, i forhold til mig selv. Han er 11 år yngre 
end jeg er. Så han er jo heller ikke der i livet, hvor jeg er. Så 
hun har også hjulpet mig med at turde at stille lidt større 
krav til ham mht. børnene. Og det, at jeg sætter større krav 
til ham gør jo også, at han også udvikler sig positivt”.



Et ”hundeliv”

”Altså jeg havde forestillet mig, at hun ville komme ud for at 
sige ”dét gør I forkert, dét gør I forkert og dét gør I forkert”. 
Men det gør hun overhovedet ikke. Det er mere med … det ved 
jeg ikke … det er lidt lige som en hund. At man får det positive 
at vide, for så kan man arbejde lidt mere med det. Man får ikke 
alt det der … (smiler) nu ved jeg heller ikke, hvor meget 
negativt, der er at sige … men man får ros i stedet for. Man får 
godbidder for de gode ting, man gør. Og ikke skældud for de 
dårlige ting”. 



Tak for opmærksomheden!


