
Brug dig selv i relationen 
 

Evnen til at skabe gode relationer handler om at kende sig selv og om at 
turde bruge sig selv. Det mener Camilla Høngaard, der har skrevet bogen 
”Skab relationer der rykker”. Men på trods af bogens emne giver bogen ikke 
en direkte opskrift på, hvordan man skaber gode relationer. For det svar 
ligger nemlig i den enkelte person, mener Camilla Høngaard. Hun vil derfor 
med bogen inspirere læserne til at bruge sig selv i arbejdet med at skabe 
relationer.  
 

”Jeg har set flere medarbejdere, 
der vender hjem fra kurser og 
kan alle de faglige termer. Men 
når de står over for mennesket, 
så kniber det med at få omsat 
den nye viden til reelle og 
effektfulde handlinger i 
hverdagen. De glemmer at 
bruge af det, de har lært, når de 
møder det sårbare menneske i 
deres arbejde. De glemmer, at 
de ikke kun er en faglighed, 
men også er et menneske. Det 
skal de øve sig i at huske,” siger 
Camilla Høngaard, der sidste 
efterår udkom med bogen 
”Skab relationer der rykker”. 

 
Camilla Høngaard har gennem 20 år arbejdet med relationer som et af de vigtigste 
arbejdsredskaber som pædagog og leder. Hun driver i dag sin egen virksomhed med foredrag, 
undervisning og bostøtte.  
 
”Relationen er min arbejdsplads. Og det er en super spændende arbejdsplads. Der er nærmest 
ingen grænser for, hvad der kan ske, når først man er mødt ind og står midt i den. Nogle dage 
så rejser den til månen og har en masse gode ressourcer, og så er der andre dage, hvor 
energiniveauet ikke er helt så højt, og så kommer vi måske kun til sengekanten,” siger Camilla 
Høngaard. 
 
Se indad i arbejdet med relationer 
Leder man som læser efter en bog, hvor man får en komplet opskrift på trin for trin at kunne 
opbygge relationer, så skal man læse bogen. Ikke fordi bogen giver denne opskrift, men fordi 
man ifølge Camilla Høngaard har mere brug for at se indad i sit arbejde med relationer end at 
se efter faglige termer og opskrifter. Og den erkendelse skal bogen skubbe til hos læseren. 
 



”Min bog består af refleksioner over blandt andet mine egne relationer. Oprindelig er det 
blogindlæg, som jeg har samlet til en bog. Så jeg håber, at ved at dele mine refleksioner kan jeg 
inspirere til, at andre også bruger deres egne refleksioner og tænker over, at de ikke kun er en 
faglighed men også en person. Det er alt det, vi har lært gennem livet. Alt det der bygger på de 
oplevelser, vi har haft, og det vi har med hjemmefra. Og så har det været vigtigt for mig at 
formulere mig i et direkte og ukompliceret sprog. Vi behøver ikke fagudtryk. Dem kan vi 
allerede. Men vi skal også være i stand til at anvende dem. Evnen til det håber jeg at påvirke 
med bogen her,” siger Camilla Høngaard, der flere steder i bogen fortæller om helt private 
oplevelser og refleksioner med eksempelvis hendes far og mor. 
  
”Jeg vil gerne give mine læsere lyst og mod til at arbejde bedre ud fra sig selv og det menneske, 
som de selv er. Selvfølgelig skal de have en faglighed, men de skal først og fremmest være 
mennesker. Det handler måske om at se på faglighed som mere end det, man lærer i fagbøger 
og i uddannelsen. Det er i det praksisnære, at de virkelig kan rykke noget i arbejdet med 
mennesker. Ellers bliver relationen ensidig, hvor det kun er det andet menneske, der skal give 
noget af sig selv,” fortæller Camilla Høngaard. 
 
For hende er gensidighed derfor et nøgleord i arbejdet med at skabe relationer. 
 
”Der er nødt til at være et ligeværd i relationen for at skabe en troværdighed. Du kan ikke 
opbygge en relation, hvis du ikke giver noget af dig selv, men kun har fokus på den anden part. 
Ikke mindst når du arbejder med udsatte og sårbare mennesker. I relationen med det 
menneske, der lever i kaos, er det første skridt at få skabt muligheden for, at gensidigheden kan 
søges og skabes i andre stemninger end kaos,” siger Camilla Høngaard, der understreger, at det 
stiller krav til, at man bliver klar over sine egne grænser. 
 
”Man skal være klar til at trække sig, når man ikke har overskud eller er i stand til at give noget 
af sig selv. Det er en del af arbejdet. Så selvom man ved, at her burde jeg være mere til stede 
som person, så vælger jeg at trække mig lidt, fordi jeg skal passe på mig selv. Så er man bevidst 
om, at her giver jeg måske ikke lige det, som mennesket har brug for i situationen, men jeg 
passer på mig selv, og det er jeg nødt til,” fortæller Camilla Høngaard. 
 
Bogen ”Skab relationer der rykker” udkom i efteråret 2019 og har fået meget positiv respons 
fra læserne.  
 
EKKOfonden sætter i efteruddannelsen af medarbejderne stor fokus på arbejdet med 
relationerne til borgerne. Via linket herunder kan du læse mere om, hvordan vi gennem 
relationerne til borgerne arbejder med at styrke deres evne til mentalisering. 
 
https://ekkofonden.dk/wp-content/uploads/2020/01/Na%cc%8ar-det-er-vanskeligt-at-
v%c3%a6re-sammen-med-andre-20.01.20.pdf 
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