
 
 
 

Medlemsmøde med Dorthe Birkmose 
Mandag den 20. september 2021, kl. 16.30—19.30  
DGI-Huset, Kousgaard Plads 3, 7400 Herning  

 
Motivationsarbejdet i praksis:  
Hvordan kan vi være en hjælp i andres liv?  
Motivation er parathed til handling  
 
Som pædagoger og familieplejer er I ansat til at påvirke andre mennesker i 
forskellige sammenhænge. Selvom vi er professionelle, og andre har brug for 
professionel hjælp, betyder det ikke, at vi må blande os i alt, selvom vi selv synes at 
have gode grunde til det. Der kan være områder, som er for private, vigtige eller 
sårbare.  
De tre paradigmer – og kunsten at skifte mellem paradigmerne  
Vores arbejde handler om at fjerne barrierer og øge råderum, så andre kan handle 
på deres motivation. De utallige metoder, som vi kan bruge, stammer fra tre 
forskellige paradigmer. Ifølge det styrende paradigme bør vi motivere andre i den 
rigtige retning. Ifølge det følgende paradigme bør vi afvente tegn på andres 
motivation. Ifølge det vejledende paradigme er andre allerede motiverede, så det er 
den motivation, som vi bør tage udgangspunkt i. De tre paradigmer er lige legitime. 
Kunsten er at vælge det paradigme og de metoder, der hjælper mennesket i 
situationen. Måske bør vi vælge vores metoder ud fra indefra-perspektivet?  
Modstand og indlært hjælpeløshed  
Nogle gange er den bedste hjælp at vi tager styring over situationen, fordi 
mennesket ikke selv kan. Vi skal blot være klar over, at vores handlinger har 
konsekvenser. Konsekvenserne kan være modstand eller indlært hjælpeløshed. Det 
er alvorlige konsekvenser, og derfor er vi som professionelle nødt til at være 
konsekvensberegnende.  
 
Dorthe Birkmose er psykolog, (cand. psych). Hun er foredragsholder, forfatter  
og blogger med fokus på faglighed, etik og risikoen for forråelse i arbejdet med  
mennesker. Desuden er hun tilrettelæggende underviser på den neuropædagogiske efteruddannelse i Dianalund. 
Dorthe Birkmose har skrevet bogen ”Når gode mennesker handler ondt—Tabuet om forråelse”  

 

Der vil til mødet være en lettere forplejning.  

Klik her for tilmelding senest den 13. september 2021  

https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/medlemsmde-motivationsarbejdet-i-praksis-hvordan-kan-vi-vre-en-hjlp-i-andres-liv/d1cd6067-1157-eb11-b9ed-281878307a87

