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SOCIALPÆDAGOGEN, PROFESSIONEN 

 OG KERNEFAGLIGHEDEN 
-aktuelle tendenser og fremtidige udfordringer 
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Socialpædagogik - fællesskabets pædagogik 
-om at lære at leve forskelligt i verden  

- ikke i forskellige verdener 



HVAD ER VORES FORSTÅELSE AF NORMALITET? 
-det handler om sociale normer og kulturelle værdier 

 

‘Mennesker med autisme er for ærlige 

 til at være høflige - normale mennesker er 

 for høflige til at være ærlige’  
Theo Peeters, Thorshavn, 17. sept. 2015 

 

 

‘Når alle er forskellige er ingen anderledes’ 
Egebakken – skole for børn med autisme  
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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 og 

læring, inklusion 

SOCIALT  

ARBEJDE 
Mobilisering 

Empowerment 

Kompensering 

Resiliens 

MEDICIN OG 

PSYKIATRI 
Diagnose – behandling 

Recovery 



Socialpædagogik som profession 
 

• anvender teoretisk viden og begreber til selvstændigt at formulere faglige 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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To grundlæggende opgaver  
for socialpædagogikken 

 

1. 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) 
 

 

2. 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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Har socialpædagogikken fremtiden for sig? 
-tre afgørende faktorer for at overleve som fag  

1. DEN MENNESKELIGE FAKTOR SÆTTER GRÆNSER FOR RATIONALISERING  
• Processen er lige så vigtig som målet: kommunikation, relation, trivsel, omsorg, læring, identitetsdannelse 

• En situations-afhængig praksis, der tilpasses personers forskellighed og individuelle behov 

• Den menneskelige faktor er altafgørende med dynamiske skift i roller, relationer, fællesskaber og  
aktiviteter 

• En forhandlet praksis: kommunikation og relations-dannelse er grundlæggende arbejdsprocesser 
 

2. KOMMUNIKERE DEN VÆRDI FAGET SKABER FOR MENNESKER OG SAMFUND 
• Resultater kan tælles – processer skal fortælles 

• Hvad er et samfund uden socialpædagogik? 

• Tale på vegne af  professionen og den fælles vidensbase som professionel autoritet 

 

3. KOMMUNIKERE KERNEOPGAVEN - IKKE BARE KERNEYDELSEN 
• Kerneydelsen er en forhåndsaftalt levering af en bestemt ydelse uafhængig af tid, sted og personer 

(kvalitets-garanti) 

• Kerneopgaven defineres og løses i en forhandlet praksis mellem fagpersoner og brugere (uden resultat-
garanti) 

• Livslang behov for omsorg og støtte i hverdagslivet er ofte selve opgaven. Hvordan kommunikeres et 
værdigt liv med selvbestemmelse og mening? 
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DIALOG 1 
HVAD ER ARGUMENTERNE FOR  

AT SOCIALPÆDAGOGIKKEN HAR FREMTIDEN FOR SIG? 

 

• Nævn tre grunde til at socialpædagogisk 
arbejde ikke vil kunne rationaliseres (bort) 
med moderne kommunikations-teknologi?  
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En morgensituation på behandlingshjemmet 

 (Bent Madsen m. fl.: Tæt på relationen. Munksgaard 1998) 

  Bo er lige mødt på arbejde. Klokken er  halv otte og  han har været rundt for at sige god 
morgen til de syv børn, som bliver vækket på hver deres måde. Han sætter morgen-
maden frem da han hører larm og råb ude fra gangen. Morgener plejer at være rolige, 
så  han venter ikke det er noget alvorligt. Så ser han at Per er ved at rive håret af 
Camilla, mens han banker løs på hende.  Bo vil stoppe konflikten og  beslutter sig at 
handle med sindsro: ’Hov, har I to husket at børste tænder’ siger  han. Per sparker ud 
efter pigen, som flygter ind på sit værelse. Imens  råber Per truende ad Bo. Så tager Bo 
hårdt fat om Per og giver ham en holdetur: ’Nu tager jeg over for din skyld’, siger han. 
Og bærer Per under skrig og skrål ind på værelset. Imens beder han pigen blive på sit 
værelse. Han tænker på, hvordan denne ballade påvirker de andre børn i køkkenet . 
Hvad med Camilla? Og hvordan skal  han få denne situation afsluttet? Normalt bruger 
de ikke børnenes værelser til at løse konflikter.  Han sætter Per på sengen, som kryber 
sammen i gråd.  Han fortæller at han er bekymret for  sin mor. Bo giver sig tid til at 
lytte, rejser sig op og retter på tøjet. Han beslutter sig for at afslutte situationen med en 
aftale:  ’Nu går jeg ind til Camilla og taler med hende. Imens går du ud og spiser 
morgenmad. Så kan vi tale videre bagefter.’ Bo går ind til Camilla og snakker situationen 
igennem. Da han går tilbage er Per ikke på sit værelse. Bo går ud i køkkenet – her er 
ingen børn. De er selv gået i skole denne morgen. Det viser sig at Per er hoppet ud ad 
vinduet og er taget hjem til sin mor.  
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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) 

 

 

 

 

 

 



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.  

• 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) 

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

• 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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METODER   Mest anvendt Næstmest anvendt 
Active Support     0   0 

ADL-træning     2   9 

Anerkendende pædagogik    39   21 

Det ka’ nytte     3   2 

Empowerment     1   0 

Gentle Teaching    1   0 

Handleplaner (§ 141)    10   9 

Helsepædagogik (Rudof Steiner)   0   0 

Jeg-støttende metoder    3   7 

Livshistoriefortælling    0   0 

Neuropædagogik     11   13 

Relationspædagogik    6   10 

Sanseintegration     1   0 

Social færdighedstræning    0   2 

Struktur i hverdagen    6   10 

Systemisk tilgang     7   4 

Totalkommunikation    2   10 

Andre      9   2 

Total     100   100 

Metoder i botilbud – kortlægning i Region Syddanmark, SFI 2015 

Anvendte metoder procentvis fordeling (N = 127) 
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Anvendes bestemte metoder, og hvordan fastsættes de? 

      
      Botilbud udviklingshæmning 

  

Ja, metoderne fastsættes internt i personalegruppen   63    

 

Ja, metoderne er ofte fastsat i bevillingsbrevet  

fra kommunens myndighed      1        

    

Ja, det pædagogiske personale anvender de metoder, de 

selv finder relevante i forhold til den enkelte borger   29            

 

Nej, der arbejdes ikke efter bestemte metoder    5   

 

Anden brug af metoder      2    

 

Total 100  

Metoder i botilbud – kortlægning i Region Syddanmark, SFI 2015 

Procentvis fordeling (N = 125) 



DIALOG 2  

Faglige metoder 
 

En metode er en skriftlig formuleret fremgangsmåde 
for en systematisk intervention i beboernes hverdagsliv 
med henblik på at nå fagligt begrundede mål for 
beboernes udvikling, trivsel og læring. 

 
• Hvad hedder den/de mest anvendte metoder i jeres team eller 

institution? 

• Hvordan besluttes valg af metoder? 
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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.’ 

www.inklusionsakademiet.dk                                                bent.madsen@inklusionsakademiet.dk 15 



TO FORESTILLINGER OM TID 
Andy Hargreaves, 2000 

   MONOKRON TID 
Styring af resurser 

(administration) 
 

Teknisk rationalitet (implementering) 

Praksis er liniære handlinger 

Procedurer, planer og resurser 

Tidsstyring af opgaven 

Spare tid (hurtighed) 

Lineær-tid 

Resultater skal tælles 

POLYKRON TID 
Social praksis med mennesker 

(profession) 

 

Værdirationalitet (integritet) 

Praksis er kompleks (situeret) 

Mennesker og relationer 

Ansvar for mennesker 

Vinde tid (langsomhed) 

Proces-tid 

Processer skal for-tælles 
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HJEMMEDAG MED BORRIS 
Mie Engen (2015): Professionel praksis i botilbud for voksne med udviklingshæmning  

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

Mette gør rengøringsvognen parat og går ind til Borris. De skal gøre rent. Borris begynder at 
grine, da han ser vognen. Mette: ’Hvad er det med dig? Du synes altid, det er så sjovt, når du skal 
gøre rent. Som om du ikke helt tror, det kan passe!’  Borris får en klud med pudsemiddel og 
pudser lampen uden for døren, mens han griner. Mette pudser på billedet af Borris, der hænger 
ved døren: ’Nu skal vi også tage ham den grimme mand her’. Borris griner. De går ind i lejligheden 
igen. Mette: ’Så skal du tage bordet her!’ Borris tørrer det grundigt. Mette: ’Og så kan du tage 
bordet der!’ (sofabordet). Borris tørrer det grundigt: Flytter blomst og fjernbetjeninger, tørrer 
under dem, og lægger det hele omhyggeligt på plads. Mette: ’Det var godt,  Borris! Så kan du tage 
bordet dér – det er det sidste’.  

Igen er Borris meget grundig.  Mette: ’Det var flot, Borris! Kan du binde knude på den her?’ 
Mette rækker Borris en fyldt skraldeposen. Mette: ’Ja, det plejer du ikke at gøre, men du kan 
binde knude på de andre skraldeposer’. Borris forsøger nogle gange med sine deforme hænder 
(Borris har et syndrom, der bl.a. indebærer deformitet af hænderne). Han kan ikke binde knuden 
og rækker posen frem mod Mette. Mette: ’Prøv nu – det kan du godt!’ Borris forsøger igen, men 
kan ikke. Mette: ’Er det, fordi posen den lige skal…’ Mette tager posen, strammer den lidt til, så 
den er lettere at håndtere og giver den til Borris, som prøver igen. Denne gang lykkes det. Mette: 
’Det var godt, Borris! Det kunne du jo godt! Så fik vi klaret det. Nu kan du lige  sidde her og slappe 
af, mens jeg spiser morgenmad, og så kører vi’  

 

HVAD ER DET, DER GØR DENNE SITUATION TIL EN SOCIALPÆDAGOGISK SITUATION? 
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DIALOG 4 
-nogle ofte hørte udsagn  

• Det tværprofessionelle samarbejde kræver sikker forankring i egen faglighed for at 
kunne afgrænse sig fra andre professioner. Det er en særlig udfordring for 
socialpædagoger. 

• Metoderne kan have en tendens til at løsrive sig fra socialpædagogernes egne 
erfaringer og erstatte den faglige dømmekraft med fastlagte roller og procedurer 

• Socialpædagogen handler ofte som enkelt-person, der identificerer sig mere med 
den aktuelle opgave og institution end med sin profession.  

• Inklusion er en trussel mod socialpædagogiske institutioner fordi børn, unge og 
voksne med komplicerede diagnoser overføres til almene institutioner som 
dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser 

• Inklusion er en ny chance for socialpædagogikken til at byde ind med sin særlige 
faglighed på almenområdet 

• Socialpædagogisk behandling og indsatser finder ofte sted i parallel-miljøer, som 
ikke forbereder til livet uden for de socialpædagogiske institutioner 

• Mange socialpædagogiske opgaver kan løses bedre ved at inddrage flere frivillige: 
pårørende, slægt, besøgsvenner og mentorer fra lokale foreninger 

HVILKE AF DISSE PÅSTANDE MENER I DER ER HOLD I?  

HVILKE OPLEVER I SOM DE STØRSTE UDFORDRINGER? (Er der andre?) 
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SOCIALPÆDAGOGIKKENS DNA-PROFIL 
 
 

 

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

 

• Målet er borgerens mål med sig selv – ikke socialpædagogens (ramme ind for at folde ud). Det 
bliver til i en samhandlings-proces og realiseres gennem det fælles tredje 

 

• Fagpersonen har ansvaret for relationen. Det er borgerens livline til et kvalificeret hverdagsliv. 
Invitation til deltagelse i forskellige relations-typer  

 

• En kommunikativ praksis med 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 forhold til 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 
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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  



Koder for faglig kommunikation 
 

Arbejdssprog  

• relationen mellem professionelle og brugere samt forældre og pårørende 

• skabe mening, anerkendelse, tillid og værdighed i hverdagen 
 
 

Fagsprog    

• relationen mellem kolleger i et fagprofessionelt fællesskab (praksisfællesskab) 

• et fag med en teoretisk forståelse af forholdet mellem målgruppe, mål og metode  
 

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 
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