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De Tre Elementer er en systematik som kan bruges til finde og/eller 
bevare fokus i sager og samtaler.

Det er en systematik, som giver os mulighed for at finde mønstre 
i barnets handlinger og derigennem udlede, hvilket behov, barnet 
på sin egen måde giver udtryk for, ikke bliver dækket. 

Samtidig er det også et redskab, som igennem den forventelige 
handling hjælper os med at stille skarpt på et mål, som er udtryk for, 
at barnets behov er dækkede.



De tre spørgsmål

Hvad skulle barnet gøre anderledes 
i situationen for, at vi ikke var 
bekymrede?

3

Hvad sker der lige inden, 
barnet gør dette?

2

Hvad gør barnet, som 
bekymrer os?

1



Disse tre spørgsmål er de basis spørgsmål, som altid kan stilles, 
hvis vi har brug for at finde fokus eller for at forstå en bekymring, 
som andre har bragt til os.

De bruges til at skabe en platform for samtale, hvor vi - efter have at 
fået svar på disse tre spørgsmål - får mulighed for at dykke ned 
i undtagelser, refleksioner og løsninger.



Tid og sted – spørgsmålsteknik

Hvad gjorde hun i 
fredags i skolegården, 
hvor du tænkte, at hun 
var truende?

3

Hvor var I henne i den 
situation?

2

Hvornår så du hende 
sidst og tænkte, at hun 
var truende?

1

Afledt spørgsmål

(Tid)
det var i fredags

(Sted) 
det var i 

skolegården



Når mødedeltagerne har svært ved at beskrive den bekymrende han-
dling eller trigger, så kan vi guide med dem med vores 
spørgsmålsteknik.

Formålet med ”tid og sted” er at støtte folks overblik og give 
dem fokus i forhold til de minder, de har om bekymrende 
handling og trigger.



Fundament og forældreevne

Barnets 
handlinger

Noget barnet 
udsættes for

Viden om 
forældre/familie Refleksion Mentalisering

Vores fundament er konkrete beskrivelser. 
For at få disse benytter vi os af afklarende 
og lineære spørgsmål

Vi bruger fundamentet til at stille 
refleksive spørgsmål til forældrene



Vi bruger de tre spørgsmål til få konkrete beskrivelser af hvad, der 
sker i de konkrete situationer – her kan suppleres med andre 
afklarende og lineære spørgsmål.

Den viden, vi får fra de konkrete beskrivelser, bruges til at stille 
refleksive spørgsmål til forældrene:

Refleksion: Hvorfor tror du, at han gør sådan i den specifikke 
situation?

Mentalisering: Hvordan tror du, at han føler, når han gør det der 
i den specifikke situation?



De tre elementer understøtter vores 
fokus på barnets behov igennem hele 
processen og er afgørende for centrale 
skridt i vores sagsbehandling.

Gennemgående redskab

Under-
retning: 
Er barnet 
i § 46?

11.3:
Behov, mål 
og kompe-
tencer

HP: formål 
og mål

Tragtning:
Hvilke 
behov skal 
under-
søges?

BFU:
Analyse 
(behov)



De Tre Elementer afklares i starten af en sag, når der kommer ny vi-
den (f.eks. underretning eller opfølgning), eller hvis vi har mistet 
overblikket.

De tre elementer er en systematik, som støtter os igennem hele sags-
forløbet og derfor noget, som vi hele tiden skal have styr på for at 
holde fokus og kurs i sagen.



Afhængig af andres sprog 
– rådgiver skal spørge ind 
til beskrivelser, der sikrer 
det fælles sprog

Den røde tråd

Under-
retning

Tragt Beskrivelser Sammen- 
fatning

Analyse Faglig 
vurdering

Mål (på bar-
nets adfærd)

Formål (bar-
nets behov)

Børnefaglig 
undersøgelse



I myndighedsarbejdet, hvor store dele af vores viden kommer fra an-
dre parter (professionelle samarbejdspartnere eller familien), 
er det afgørende, at vi sikre os, at vi har fået uddybet de relevante 
sorte ord.

Disse uddybninger i forbindelse med underretninger, beskrivelser 
i BFU og opfølgning i handleplan sikrer, at vi hele tiden kan tage still-
ing til, om indsatsen er den rigtige.



11.3-proces

De Tre Elementer 
afklares i under-
retningen

Barnets behov 
vurderes på det 
foreliggende

Det vurderes om 
barnet er i §46- 
målgruppen

Vurdering af 
forældrenes evne 
ift. barnets behov

Selvrealiseringsbehov

Egobehov

Sociale behov

Tryghedsbehov

Fysiske behov

Under-
retning

Indstilling 
til 11.3 
Formål og 
mål 
beskrives

Forældrene 
har evne, men 
mangler viden

Underretter-
møde



Afgrænset problemstilling skal ses i forhold til forældreevnen 
og hvor nemt eller svært, det er at støtte forældrene i at dække 
barnets behov, så det trækkes ud af målgruppen (SEL § 46).

Hvorvidt det er en afgrænset problemstilling vurderes ud fra, 
om forældrene har evnen men mangler viden. Og at det er den 
manglende viden, som er årsagen til, at forældrene aktuelt ikke dæk-
ker barnets behov fuldt ud.



Systematik i tragtning

Er barnet i 
målgruppen?
(§ 46)

Finde mønster i 
aktuelle beskri-
velser af barnet

Finde barnets 
behov til at 
understøtte 
tragtning og 
ICS-trekant

Tragtning De juridiske fokus-
områder, som vi har 
valgt og de dimen-
sioner, som skal 
undersøges

Selvrealiseringsbehov

Egobehov

Sociale behov

Tryghedsbehov

Fysiske behov

Problem-
stilling

Fokus-
område

Særligt 
fokus

Eksisterende
viden* 

Hypoteser

Bekymrer
Fungerer

*f.eks. underretning



For at understøtte tragtningen er det vigtigt, at umiddelbar 
vurdering af barnets behov og mønstre i barnets handlinger er 
afdækket i underretningsfasen.

Denne afdækning kommer til at danne grundlag for hvilken viden, 
vi har brug for samt hvilke hypoteser, der kommer til at danne 
grundlag for vores problemstilling, når vi skal vælge fokus.



Analysens tre elementer

Beskrivelser

Kompetencer Teori

Barnets
behov

Med udgangspunkt i beskrivelserne 
redegøres for sammenhæng mellem 
barnets behov og forældrenes (og 
andres) kompetencer.
Processen understøttes af teori 
(uden at denne skrives direkte ind 
i analysen).



Analysen i den børnefaglige undersøgelse har til formål at give os et 
grundlag til at lave begrundet stillingtagen til, om barnet har behov 
for særlig støtte (samt hvilken art støtte, hvis svaret er ja).
Dette betyder, at vi er nødt at have afklaret barnets aktuelle behov 
(baseret på aktuelle beskrivelser af mønstre i barnets handlinger) 
samt hvilke kompetencer, der er i barnets liv. 
Forældrenes kompetencer i forhold til barnets behov er altid de 
primære kompetencer. Det er dog også nødvendigt at afklare, om der 
er andre kompetencer i barnets liv, som kan hjælpe med at 
dække behovet (f.eks. morfar, faster, nabo etc.).
Teorien bruges til at se, om de afdækkede kompetencer er nok i 
forhold til barnets behov.



Problemstilling i sager med ufødte børn

Fokus i problemstillingen er baseret 
på hypotesen omkring uligevægt 
mellem behov og kompetencer

Viden om ny-
fødte børns 
behov

Behov 1
Behov 2
Behov 3
Behov 4

Viden om 
forældrenes 
kompetencer

Behov 1
Behov 2
Behov 3
Behov 4

Fokus i 
problemstilling

Behov 3
Behov 4

Rød indikerer antagelse om manglende 
kompetencer (hypotese)



I forhold til nyfødte børn er det afgørende at få afklaret, om 
forældrenes kompetencer specifikt kan dække de nyfødte børns 
behov.

Evt. bekymringer for senere udviklingszoner afdækkes i takt med, 
at barnet udvikler sig. Det er vigtigt at holde fokus på, hvad barnet 
har brug for her og nu.

Da barnet er ufødt eller nyfødt, læner vi os derfor op ad den 
generelle viden om, hvad nyfødte børn har behov for f.eks. med 
hjælp fra sundhedsplejen.



Systematik i Forældrehandleplanen

Beskrivelser af 
barnet

Barnets behov
(baseret på 
trigger)

Behov sidestillet 
med kompe-
tencer

Handlinger som 
viser nye kom-
petencer

Prioritering af 
handlinger

Selvrealiseringsbehov

Egobehov

Sociale behov

Tryghedsbehov

Fysiske behov

Forældre-
handleplan

Handlinger 
hos 
forældrene

Forældre-
nes kom-
petencer

Godt samvær

Udvid
samvær

Drøft 
hjemgivelse



Forældrehandleplanen er noget, som tilbydes i alle anbringelses-
sager, og som kan anvendes som en understøttelse af målene i 
barnets handleplan.

Det kan være en plan, hvor de mål, forældrene skal nå for en evt. 
hjemgivelse, er beskrevet.

Det kan også være en plan, som kan understøtte et godt samvær eller 
udvidelse af samfund.

Planen skal tage udgangspunkt i barnets behov, og alle mål skal 
afspejle, at disse skal dækkes for, at der kan sikres et godt samvær, 
ske en udvidelse af samværet eller for at kunne hjemgive barnet.


