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 DEN SOCIALPÆDAGOGISKE KERNEFAGLIGHED 
-aktuelle tendenser og faglige udfordringer 

 



Socialpædagogik som profession 
 

• anvender teoretisk viden og faglige begreber til selvstændigt at formulere 
pædagogiske mål og definere målgrupper på sine kerneområder 

      - videnskabelig og faglig viden 
 

• anvender metoder, der kan begrundes teoretisk og etisk i forhold til målet for 
målgruppen  

       - metoder til intervention 
 

• socialpædagogens praksis er rodfæstet i fælles etiske principper  
       - værdier og menneskesyn 
 

• socialpædagogen handler på vegne af professionen 
       - fælles base af viden, metoder og værdier 
 

• høj grad af faglig autonomi: faglige skøn og faglig udvikling som del af praksis             
      - faglig dømmekraft og erfaringsbaseret viden  
 

• synliggør sin særlige faglighed (viden, metoder og værdier) i kommunikation og 
samarbejde med omverdenen  

       - fortællinger om resultater og processer (u-undværligheds-profil) 
 

Socialpædagogisk praksis er ikke kun vidensbaseret,  
men i lige så høj grad værdibaseret og personlighedsbaseret 
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EN KOMMUNIKATIV PRAKSIS  
MED BORGERE OG OMVERDEN 

 

 

1. KOMMUNIKERE DEN VÆRDI FAGET SKABER FOR MENNESKER OG SAMFUND 

• Resultater kan tælles – processer skal fortælles 

• Hvad er et samfund uden socialpædagogik? 

• Handle på vegne af  professionen og tale med professionel autoritet 
 

2. KOMMUNIKERE KERNEOPGAVEN - IKKE BARE KERNEYDELSEN 

• Kerneydelsen er en forhåndsaftalt levering af en defineret ydelse uafhængig af tid, 
sted og personer (standardiseret kvalitets-garanti) 

• Kerneopgaven defineres og løses i en forhandlet praksis mellem fagpersoner og 
brugere, hvor mål og metoder er afhængige af personer og social kontekst (proces-
garanti uden resultat-garanti) 
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Socialpædagogiske kerne- og grænseområder 

KERNEOMRÅDER 
• Mennesker med udv.hæmn. 

• Anbragte børn og unge 

• Udsatte og sårbare voksne 

• Børn og unge med særlige 

behov (almenområde) 

SUNDHED 
Rehabilitering 

Resiliens 

Omsorg, pleje, 

trivsel 

JURA 
Straf  

Behandling 

ALMEN-

UDDANNELSE (0-6) 
Dag- og fritidstilbud 

Udvikling, læring, trivsel, 

inklusion  

ARBEJDS-

MARKED 
Kompetencer 

 Selvforsørgelse 

ALMEN-

UDDANNELSE (6-18) 
Skole, ungdomsudd. 

Undervisning, didaktik, 

læring, inklusion 

SOCIALT  

ARBEJDE 
Mobilisering 

Empowerment 

Kompensering 

 

MEDICIN OG 

PSYKIATRI 
Diagnose – behandling 

Recovery 



To grundlæggende opgaver  
for socialpædagogikken 

 

Socialpædagogikken bidrager til samfundets sammenhængskraft: 
  

‘Socialpædagogiske indsatser er rettet mod mennesker i udsatte 
positioner for at øge deres muligheder for deltagelse på de 

sociale arenaer, hvor livschancer fordeles’   (BM 2005) 
 

 

Socialpædagoger kvalificerer mennesker til  
at skabe og leve et meningsfyldt hverdagsliv: 

 

Socialpædagoger har det professionelle ansvar for at udvikle 
menneskers kompetencer til at deltage i hverdagslivets  forskellige 

fællesskaber, hvor personlige livsprojekter kan virkeliggøres 
sammen med andre. 

(BM 2013) 
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SOCIALPÆDAGOGISK PRAKSIS (1) 
-det levede liv som professionel opgave 

 

• En situeret praksis - dynamiske situationer med rolleskift, perspektivskift og 
relationsskift 

• En kompleks praksis med overskud af handlemuligheder for begge parter.  

• En processuel praksis i et åbent udfalds-rum: udfaldet af mødet mellem 
socialpædagog og borger kan ikke planlægges med forudsigelige resultater  

• En ikke-kontrolerbar praksis, der ligner hverdagslivet til forveksling                             
- læringskonteksten er borgerens hverdagsliv og tilværelse.  

• En kommunikativ praksis - dialog og inddragelse er afgørende for borgerens 
deltagelse, trivsel og læring 

• Målet har kun sin gyldighed i det omfang det bliver realiseret i en samhandlen 
mellem fagperson og borger (det fælles tredje) 

• En ansvars-relation, der omfatter et professionelt ansvar for personens basale 
behov og hele livssituation (primær-omsorgs-person)  

• Det socialpædagogiske udviklingsperspektiv peger ud over den konkrete situation 
(et livs-perspektiv) 
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Hverdagsliv på døgninstitution 
Tine Egelund og Turf Böcker Jacobsen (2009): Omsorg for anbragte børn og unge. Akademisk Forlag 

 

 

En overgangssituation 
 ‘Børnene bliver bedt om at pakke spillene sammen. Klokken er kvart over to.  

Alle skal have tøj på, nogle har fået lov til at køre på rulleskøjter. Nanna 
mener selv hun har rigeligt med tøj på, men bliver sendt på værelset efter en 
trøje mere. Rulleskøjteløberne skal have deres sikkerhedsudstyr på: 
beskyttere til knæ, albuer og håndled. Situationen har varet et kvarters tid 
nu. Morten udsteder ordrer. Børnene tumler rundt i et virvar af overfrakker, 
vinterstøvler og rulleskøjter. Uroen tager til, da Sebastian sparker Nanna. Hun 
synker sammen og begynder at græde højt. Morten er lynhurtigt over  
Sebastian. Han bliver hevet ind på sit værelse. Og der råbes højt. Sebastian 
får besked på at han skal gå med en voksen i hånden på hele turen. Børnene 
begynder at stille op på række’ 
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SOCIALPÆDAGOGIKKENS DNA-PROFIL 
 
 

 

• Intervention er selve fagets berettigelse: at gribe ind for at skabe udvikling med respekt for 
menneskets integritet 

 

• Målet er borgerens mål med sig selv - ikke socialpædagogens (ramme ind for at folde ud).          
Målformulering er en samhandlings-proces, hvor målet er i midlet (metoderne og relationerne) 

 

• Tilrettelægge borgerens læring så tæt på hverdagslivet som muligt, så læring finder sted i den 
sociale kontekst hvor det skal bruges (at omsætte det lærte er en fælles opgave) 

 

• Fagpersonen har ansvaret for relationen. Det er borgerens livline til et kvalificeret hverdagsliv.   
 

• En kommunikativ praksis med mennesket i centrum (et aktørperspektiv) 
 

• De andre børn, unge og voksne er en lige så betydningsfuld faktor som de professionelles 
kompetencer (de andre virker) 

 

• Menneskelig udvikling  og kompetencer skabes gennem indvikling i forskellige typer af 
fællesskaber. Inklusion starter der hvor mennesket er. 

 

• Socialpædagogisk faglighed er ikke på forhånd bundet til en bestemt institutions-type, men 
defineres løbende i dialog med skiftende målgrupper og omverdenens forventninger 

 

• Den brede offentlighed har ikke et alment kendskab til socialpædagogiske institutioner og 
målgrupper – derfor særligt behov for kommunikation med omverden og offentlighed 

HVILKE AF DISSE OMRÅDER HAR I MEST FOKUS PÅ?  

HVILKE ER DER MEST BEHOV FOR AT OPPRIORITERE? 
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‘Når traditioner mister deres handlingsanvisende kraft; 
når institutioner mister deres troværdighed er 
mennesker henvist til mennesker i deres bestræbelser 
på at orientere sig i deres tilværelse – et vilkår, der øger 
betydningen af det professionelle relations-arbejde’  

(Hans Thiersch, 2014) 

 

 

 

 

 

 



Fire relations-typer 
i socialpædagogisk arbejde 

  

  

 Stedfortrædende    Kompenserende 
 Handler i den andens sted   Komplementær handling 

 Advokatorisk handlen    Situations-perspektiv 

  

  

  

 Ledsagende     Foregribende 
 Parallel handling    Fremtids-rettet handling 

 Bekræftende tilstedeværelse   Læring og kompetencer
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TIDSSTYRET HVERDAGSLIV I BOTILBUD (1) 
Mie Engen (2015): Professionel praksis i botilbud for voksne med udviklingshæmning  

- om den daglige kamp for omsorg. Ph.D.-afhandling , Aalborg Universitet 

 

• ‘Udførelsen af morgenens opgaver indebar ofte en form for multitasking. Fx 
startede Mette en morgen med at vække Benjamin, der er hurtig, og derfor godt 
kan ’strækkes lidt’, hvorefter hun vækkede Borris, for så at vurdere, at hun lige 
kunne nå at børste Bo’s tænder, så han kunne komme videre i morgenens 
program, inden hun skulle være klar til at hjælpe Borris, der bliver frustreret, hvis 
hun ikke er der, når han er klar til sit bad. Samtidig måtte hun holde øje med, om 
Benjamin gik i bad af sig selv, hvilket ville betyde, at hun alligevel måtte bade ham 
igen, fordi han ikke selv kunne vaske sig ordentligt. Mens én beboer spiste 
morgenmad, kunne medarbejderen så hjælpe en anden med at komme i bad.’  

 

• ‘Ikke alle beboere spiste dog i et passende tempo. Bertel gik hver morgen i stå med 
sit måltid og skulle ’nødes’. Bertel spiste i egen lejlighed, fordi personalet ikke 
mente, han kunne overskue at spise i fællesrummet, og medarbejderen lagde 
ruten forbi hans lejlighed flere gange om morgenen for at opfordre ham til at tage 
en bid. Derfor fik han - af effektivitetshensyn - heller ikke så meget mad om 
morgenen.’ 
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TIDSSTYRET HVERDAGSLIV I BOTILBUD (2) 
Mie Engen (2015): Professionel praksis i botilbud for voksne med udviklingshæmning  

- om den daglige kamp for omsorg. Ph.D.-afhandling , Aalborg Universitet 

 

Marie fortæller om en morgen med Benjamin, hvor hun pressede ham for meget: 

• ’Det var ærgerligt, for han havde ellers haft sådan en god morgen, og det blev en ubehagelig 
oplevelse for ham. Jeg ville have ham til at slukke fjernsynet for hurtigt, fordi han skulle med 
bussen 8.40. Kort efter ’væltede’ han. Først ville han have billedet af bussen med i tasken, og 
senere opdagede jeg, at han havde puttet sit sengetøj derned. Jeg lod ham få billedet med, 
men insisterede på, at sengetøjet skulle blive hjemme.’ Jeg spørger til, hvordan han 
reagerede:  Marie: ’Han blev ophidset og råbte og slog mig nogle gange i ryggen på vej op til 
bussen. Når sådan noget sker, er det jo for det meste, fordi vi har gjort et eller andet galt.’ 

 

Personalet fremhæver ’tid til nærvær og tid til at kunne lytte’ hvor der ikke er nogen fast 
dagsorden og de gode morgener, hvor beboerne ’bare har lyst til at komme op.’ Marie fortæller 
om sådanne gode morgener sammen med Benjamin:   

• Han elsker at bade. Og han elsker, at man står derude og småsludrer, og den omsorg, der er i, 
at man er hos ham i det bad, og vasker ham lidt, og så skyller han selv lidt. Det er omsorg – 
det er rigtig meget omsorg, fordi Benjamin får en rigtig god oplevelse af den der bade-
situation og samtidig med, at de også bliver rene.’   

 

•  ‘I weekenderne, der har vi bare tid, og der er det så skønt for både beboerne og os, at vi har 
meget mere tid til at bade dem og sådan noget. At de får den optimale omsorg. Det ville være 
dejligt, hvis vi bare havde så meget tid, så vi kunne sende dem af sted, når de var klar.’ 
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TO FORESTILLINGER OM TID 
Andy Hargreaves, 2000 

   MONOKRON TID 
Lineær tid 

(administration) 
 

Mål-rationalitet (implementering) 
Styring af resurser 

Praksis er liniære handlinger 
Organisatorisk effektivitet 

Procedurer, planer og resurser 
Tidsstyring af opgaven 
Spare tid (hurtighed) 
Resultater skal tælles 

POLYKRON TID 
Proces-tid 

(profession) 
 

Værdi-rationalitet (integritet) 
Social praksis med mennesker 

Praksis er situeret 
Faglig dømmekraft 

Mennesker og relationer 
Ansvar for mennesker 

Vinde tid (langsomhed) 
Processer skal for-tælles 
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TEAMSAMARBEJDE I PSYKIATRIEN (3) 
Trivsel i Teams – mellem organisation, relationer og faglighed. Forskningsprojekt AUC, AU og RUC 2016 

 
 
‘Tidligere bød de forskellige fagligheder ind med hver deres viden med det formål 
at foretage den bedste ‘udredning’ af barnet (børnepsykiatrien). I dette set up var 
pædagogens faglighed ligeså vigtig som psykologens. 
I dag er den tidskrævende udredning erstattet af hurtige diagnoser og test, som 
favoriserer psykologens faglighed frem for pædagogens. Det skaber bekymring 
blandt de grupper, som nu ikke længere er så centrale i arbejdet.’ 
 

Pædagog i team: 
 

“Det bliver diagnosen frem for barnet… Hvor mange diagnoser har vi stillet i den 
her uge? Det er det, der udløser betalingen, og så er der penge i kassen… Vi 
snakker meget om, hvor mange ydelser vi har lavet, hvor  mange undersøgelser 
vi har lavet, fordi det bonner ud. Barnet og familien bliver mere og mere et 
nummer i rækken.” 
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TEAMSAMARBEJDE I PSYKIATRIEN (4) 
Trivsel i Teams – mellem organisation, relationer og faglighed. Forskningsprojekt AUC, AU og RUC 2016 

 

Det er meget vanskeligt at komme til orde med fagligheder, der ikke længere har samme 
vigtighed i forhold til diagnosen. Det kan give anledning til konflikter, når forskellige 
fagligheder mødes: 

 

• “Vi skal træffe de rigtige diagnoser, på kort tid.” “Vi er ikke enige.” “Hvis man har en 
konflikt om noget fagligt her, så bliver det hurtigt på individplan, så derfor er 
konflikter rigtigt svære at have, fordi de bliver personlige…” 

 

• ‘De mellemuddannedes faglighed “falder i værdi”, fordi den ikke indgår som en 

nødvendig faglighed i diagnosticeringer og tests.’ 

• ‘De akademisk uddannede retter opmærksomheden mod den faglige sparring, der 

sker i mødet med andre akademiske fagligheder, de psykologiske og lægefaglige 

specialer.’ 
 

• ‘Der er derfor ikke den samme interesse i at fastholde muligheden for at diskutere og 
lære på tværs af fagligheder, nu hvor nogle faggruppers faglighed allerede i 
udgangspunktet tæller mere end andres.’ 
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PROFESSIONER KONSTRUERER BORGERNE FORSKELLIGT 

• Læreren ser eleven  

• Sagsbehandleren ser familien   

• Forældre ser deres barn   

• Sygeplejersken ser patienten   

• Psykologen ser individet i dets udvikling 

• Pædagogen ser barnet med børnene 

• Socialpædagogen ser mennesket i dets sociale kontekst  
 

Faglige hierarkier er virksomme i alle tværprofessionelle teams:  

• Psykiater, psykolog 

• Tale- hørepædagog  

• Sagsbehandler 

• Pædagog, lærer 

• Forældre 
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Udvidelse af kernefagligheden 

* 
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U Dagligt arbejde 

UDVIKLING (ny viden, nye opgaver, nye kompetencer) 

FORMIDLING OG DOKUMENTATION     

TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE  



SOCIALPÆDAGOGIKKEN UNDER KRYDSPRES 
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FAGLIG UDVIKLING 
Faglig 

autonomi 

Omverdens 

krav 

 

BRUGERNE 
Trives borgeren? 

 
STATEN 

Hvordan kan indsatser 
styres? 

 

MARKEDET 
Hvad får vi for 

pengene? 

VIDENSKABEN 
Virker det? 

Individualisering Standardisering 

Effektivisering Dokumentation 



 
 

AKTUELLE UDVIKLINGSTEMAER  

 
En profession er bl.a. kendetegnet ved at dens medlemmer er i stand til 

 at lære af sin egen praksis og udvikle ny viden, metoder og  kompetencer  

i mødet med skiftende målgrupper 
• Den enkelte socialpædagog ser sig selv som repræsentant for en profession                                      

- you never walk alone 

• Faglig refleksion – at vide at man altid kunne have handlet anderledes 

• Teamet er den centrale aktør i faglig udvikling - hvis de ledes som et kollegialt forum for viden- 
og kompetenceudvikling 

• Faglig udvikling betyder af-privatisering af viden og af-individualisering af praksis (opbygning af 
en læringskultur) 

• Nye former for autoritet: Professionel autoritet udvikles mellem personlig og institutionel 
autoritet 

• Implementering af nye koncepter, metoder og procedurer for intervention i borgerens liv 
forudsætter en fælles faglig identitet, som nye tiltag kan implementeres i.   

• Ledelses-opgaven: at sikre socialpædagogerne adgang til nødvendig viden og relevante 
kompetencer i den sociale kontekst, hvor den socialpædagogiske opgave skal løses 
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DEN FLER-SPROGLIGE SOCIALPÆDAGOG 
 

Arbejdssprog  

• relationen mellem fagpersoner og brugere samt forældre og pårørende 

• skabe mening, anerkendelse, tillid og værdighed i hverdagen 
 

Fagsprog    

• relationen mellem kolleger i et professions-fællesskab (praksisfællesskab) 

• faglige begreber til planlægning, gennemførelse og evaluering af socialpædagogisk 
praksis (fælles base af viden, metoder og værdier til udvikling af praksis) 

 

Videnskabeligt sprog  

• relationen mellem forskere og professionelle 

• tilegnelse af forskningsbaseret viden, formidling af forsknings-resultater og 
samarbejde med forskere 

 

Styrings- og strategisprog   

• relationen til politiske og administrative beslutningstagere  

• deltagere i den offentlige debat om fagets målgrupper og resultater 
 

HVILKET SPROG SKAL TALES FOR AT SYNLIGGØRE VÆRDIEN AF SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE? 
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