
FAGLIGT FOKUS
Fagligt Fokus er skabt af Socialpædagogerne Nordjylland i forbindelse med projektet Social-
pædagogerne i fremtiden.
Fagligt Fokus bruges til at undersøge fagligheden i den pædagogiske praksis ved at fokusere på 
en bestemt handling eller indsats. Du kan enten bruge Fagligt Fokus alene eller sammen med 
andre.

Sådan gør I:
• Find først jeres faglige fokus og skriv det i midten af modellen formuleret som et spørgsmål. 

Det kan både være noget helt generelt eller noget meget konkret fx hvorfor tilbyder vi 
musikaktiviteter, hvorfor går vi tur med borgerne, hvorfor hjælper jeg Peter med vasketøjet, 
eller hvorfor tager jeg med Lene til møde med kommunen?

Hvad ønsker I efter disse refleksioner at 
fortsætte med - og undersøge nærmere?

Brug for mere?
Hvis I får brugt alle sider i denne blok eller får brug for 
ekstra vejledninger, kan I finde og printe ekstra via vores 
hjemmeside: www.fangfaget.dk

Beskriv kort praksis lige nu.

• Start med at besvare spørgsmålet ”Hvad gør vi i dag” og fortsæt derefter med at besvare 
spørgsmålene i modellen i pilenes retning. 

• I kan vælge at besvare alle spørgsmål med det samme eller over tid. Nogle af spørgsmålene 
kræver måske, at I observerer, hvad I egentlig gør i bestemte situationer, eller måske får I 
brug for at drøfte spørgsmålene yderligere med nogen andre, inden I kan svare.

• I vil opleve, at der er spørgsmål, som er svære, eller som I ikke kan svare på. Bare rolig – det 
er hele idéen med Fagligt Fokus. Skriv det ind i modellen – så har I noget at arbejde videre 
med.

Beskriv hvordan I helt 
konkret gør.

Beskriv jeres intentioner. Hvad vil I gerne 
gøre muligt eller have til at ske?

Hvor kommer intentionerne fra? Fra mål, 
lovgivning, værdier, teori, erfaring eller …?

Hvordan vil vi fortsætte?
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Beskriv hvordan I helt konkret gør.

VEJLEDNING


