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Hvordan kan man prioritere og 
organisere sig og skabe fora og 
arbejdsgange, der gør det muligt 
at arbejde med at opdage og om-
sætte ny viden og forskning i 
praksis? – Og hvilke kompetencer 
skal medarbejderne besidde og 
hvordan kan de få dem? Jeg øn-
sker mig forskning, der indbefat-
ter, at forskningen finder vej og 
bliver brugbar i praksis, så både 
den eksisterende forskning og 
den nye forskning kommer ud i 
det arbejde, vi udfører hver dag 
sammen med borgerne.

Hver dag dokumenterer vi vores 
arbejde og vi gør det med mange 
forskellige formål. Mit indtryk er 
dog, at vores dokumentation ikke 
lykkes så godt med det, der må-
ske ellers er det vigtigste formål: 
At skabe grundlag for at systema-
tisere og analysere vores erfarin-
ger, så de kan blive til viden, der 
kan udvikle og kvalitetssikre vo-
res praksis og vores samarbejde 
med den enkelte. Så jeg kunne 
ønske mig en forskning, der ville 
undersøge, hvordan man kan ska-
be fora, dokumentations-systemer 
og -praksisser, der gør det muligt 
at samle op og analysere på egne 
erfaringer, således at disse kan 
omdannes til viden? Hvilke kom-
petencer skal der til hos medar-
bejderne og hvordan kan de tileg-
ne sig disse?

Line Top Abildtrup, forstander, 
bo- og rehabiliteringstilbuddet 
Orion

Som områdeleder i et Børnehan-
dicapcenter ( 0-18 år) er jeg opta-
get af medborgerskabet og fæl-
lesskaber.

Hvordan kan vi sammen med fa-
milierne skaber de rigtige tilbud/ 
løsninger så de kan  løfte den 
”store” opgave det ofte er at have 
et barn med varig nedsat funkti-
onsniveau. Samt hvordan vi kan 
støtte børnene / de unge i at bli-
ve en del af et fælleskab, få en 
ven, have betydning for andre, 
være noget  mm

Mit forsknings spørgsmål vil ud 
fra ovenstående være todelt:

1. Hvordan kan vi arbejde med 
medborgerskabet  i forhold hel-
hedsperspektivet / skabe de rigti-
ge tilbud til familierne.

2. Hvordan kan vi skabe fælleska-
ber så vores børn og unge ikke 
bliver ensomme, at de får en ven.

Unna Koldbæk, områdeleder, 
 Børnehandicapcenter, Silkeborg

Jeg mener, at det er ekstremt vig-
tigt først og fremmest at få doku-
menteret den tavse viden, som er 
på det socialpædagogiske områ-
de: Bredt set er det også af stor 
betydning, når vi anvender meto-
der i vores arbejde, at vi så er i 
stand til, at beskrive hvorfor vi 
bruger netop det stykke værktøj 
og ikke et andet.

Vi skal blive bedre til at få indset 
hvilke faggrupper som er i stand 
til at løfte den enkelte opgave i 
stedetforsom nu blot at have fo-
kus på at fastholde et område 
som rent det ene eller det andet, 
nogle kalder det flerfaglighed og 
andre tværfaglighed. Det helt 
praksisnære spørgsmål er:

Hvordan påvirker det borgeren at 
blive mødt med så mange forskel-
lige tilgange og teorier om hvad 
der er den bedste og mest rele-
vante hjælp for borgeren.

Tænker på den enorme forskellig-
hed der er i tilgangen til og synet 
på borgeren fra ex. boformen, 
misbrugsbehandlingen, psykiatri-
en, somatisk sygehus, praktise-
rende læge, sagsbehandler……. 

Peder Staufeldt Larsen, 
 socialpædagog og formand for 
SL’s Netværk for Udsatte og 
 Socialt Marginaliserede



Viden er vejen  
til bedre resultater

SOCIALPÆDAGOGERNE SOCIALPÆDAGOGIK –  PRAKSIS BASERET PÅ V IDEN

Vi ved for lidt, om hvad der virker på det socialpæda-
gogiske område. De sidste mange år har der været 
en altovervejende enighed om, at de socialpædagogi-
ske indsatser bør bygge på en viden om, hvad der 
virker og ikke virker, for hvem, hvornår og hvordan. 
Men vi kan logisk nok ikke sætte ind med vidensba-
serede indsatser uden et solidt vidensgrundlag – og 
det mangler vi. Vi har brug for at vide om vi gør de 
rigtige ting – og om vi gør tingene rigtigt.

Vi har i dag meget lidt systematisk viden om selve 
indsatsen under et barns anbringelse uden for hjem-
met. Og ingen forskningsbaseret viden, der kan sige 
noget om effekten af indsatsen. Den socialpædago-
giske støtte til mennesker med funktionsnedsættel-
ser og særlige sociale problemer er meget bredt og 
sporadisk belyst. Der mangler viden om selve indsat-
sen og dens resultater.

Det er ikke ensbetydende med, at socialpædagoger 
famler i blinde. Tværtimod. Der er naturligvis gennem 
mange års socialpædagogisk praksis opbygget både 
viden og erfaring. Socialpædagoger arbejder aktivt 
med at dokumentere indsatsen i deres daglige arbej-
de. Men det er dokumentation der bruges lokalt og 
ikke nødvendigvis bidrager til udvikling og distribution 
af viden på tværs af arbejdspladser. En erfaringsba-
seret viden. Forskningsmæssigt er det socialpæda-
gogiske arbejdsområde derimod tyndt.

Det er derfor vi i Socialpædagogerne har fremlagt et 
konkret forslag til et nationalt forskningsprogram på 
det socialpædagogiske arbejdsområde. Et program 

for en praksisnær forskning, der kan give socialpæ-
dagogerne, praktikere som de er, svar på deres hvor-
dan-spørgsmål. Vi vil simpelthen gerne vide, hvornår 
vi udfører arbejdet godt, og hvornår det lykkes mindre 
godt. Helt konkret.

Det har vi gjort, fordi det specialiserede socialområ-
de koster rigtigt mange penge. Penge vi kunne bruge 
meget bedre, hvis vi fik styrket vores viden om, hvilke 
metoder der virker, og virker bedst. Det vil gøre os i 
stand til at prioritere ressourcerne og til at udvikle 
den socialpædagogiske faglighed og indsats, så vi 
får bedre resultater til gavn for den enkelte borger og 
samfundet.

Vi gør det, fordi der i dag ikke er afsat strategiske 
forskningsmidler. Der er ingen nationale strategier 
for forskning og udvikling. Det til trods for, som sagt, 
at det specialiserede socialområde koster rigtigt 
mange penge, at vi ved for lidt og der vejen rundt er 
enighed om, at indsatserne skal baseres på viden.

I vores programforslag præsenterer vi en række om-
råder, temaer og emner, som vi mener bør være gen-
stand for forskning og udvikling. I dette småskrift 
giver en række praktikere, uddannelse- og organisati-
onsfolk samt forskere i enqueter, interview og artikler 
deres bud på, hvad der for dem og i deres virke er de 
vigtigste forskningsspørgsmål. De bekræfter alle på 
hver deres måde, at vi har brug for viden.

Benny Andersen 
forbundsformand
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Viden skal være til gavn
AF STEFFEN BOHNI, AFDELINGSLEDER I SOCIALSTYRELSEN

Forskningen skal forbedre praksis, så praksis bygger på viden.  
Men praksis kan også inspirere forskningen – og det vil være til fordel for alle. 

Det er sagt før, men det må siges igen: Vi ved for lidt 
om, hvad der virker på det sociale område. Det sene-
ste tiår har vi bevæget os henimod en større konsen-
sus om betydningen af en evidensbaseret praksis. 
Men vi kan logisk nok ikke sætte ind med evidensba-
serede indsatser, hvis vi ikke har den tilstrækkelige 
viden. Viden om, hvad der virker, for hvem og under 
hvilke omstændigheder.

Her har vi fortsat brug for at blive klogere – og ikke 
kun på det socialpædagogiske felt. Behovet for hel-
hedsorienterede indsatser, der sætter borgeren i 
centrum og realiseres på tværs af både faglige og 
institutionelle skel, er centralt på tværs af de forskel-
lige målgrupper i sociallovgivningen. Socialt arbejde 
er meget ofte tværfagligt, og ofte vil en socialpæda-
gog skulle samarbejde med fx socialrådgivere, psyko-
loger eller familieterapeuter for at sikre borgeren – 
barn som voksen – den bedste og mest effektive 
indsats.

Den mest effektive indsats

Og netop det med at sikre borgeren den bedste og 
mest effektive indsats bør – set fra min stol – være 
omdrejningspunktet for en socialforskning, der er 
praksisnær. Vi kan på ingen måde undvære grund-
forskningen. Men skal vi sikre, at forskningen har 
umiddelbar nytteværdi for udviklingen af det sociale 
arbejde, har vi også brug for forskning, der på meget 
direkte vis er borgerrettet og anvendelsesorienteret. 
Det skal, som vi siger i Socialstyrelsen, være ”viden 
til gavn”.

Helt basalt har vi brug for viden om de målgrupper, 
indsatserne gælder. Vi skal have en nuanceret og 
opdateret viden om differentierede målgrupper, uan-
set om det handler om omsorgssvigtede børn, voks-
ne med dobbeltdiagnoser, ældre med frontallap-de-
mens eller noget helt fjerde. Og vi har brug for 
dybtgående viden om metoder og indsatsformer – fra 
de lokalt udviklede til de internationalt anerkendte.

Men vi har også brug for viden om tre andre aspek-
ter, der traditionelt har været meget mindre fokus på: 
Virker indsatsen? Hvordan implementeres den? Og 

hvad koster det? Det er alt sammen spørgsmål, som 
er afgørende for den kommunale beslutningstager 
eller faglige leder, der skal tage stilling til, hvilke ind-
satser der skal sættes i værk, og som dermed af-
stikker rammerne for det faktiske sociale arbejde. 

Praksis skal involveres

I Socialstyrelsen arbejder vi konstant med at udvikle 
det sociale arbejde. Forskere og evaluatorer er helt 
uundværlige her, hvis vi ønsker at øge evidensen på 
socialområdet. Men vi inddrager også løbende social-
pædagoger og andre praktikere med deres erfaring 
fra det sociale arbejdes frontlinje. For ligesom forsk-
ningen gerne skal forbedre praksis, kan praksis in-
spirere forskningen. Det har alle en interesse i: Vi 
ved, at det er mest sandsynligt, at forskning rent fak-
tisk anvendes, hvis praksis har været involveret un-
dervejs. Faktisk viser forskningen, at involvering i 
processen er den væsentligste faktor for, at forsk-
ningsresultaterne også bliver brugt bagefter. 

Et godt eksempel på et frugtbart møde mellem forsk-
ning og praksis er modellen ”Åben dialog”, der er 
udviklet i psykiatrien i Finland i starten af 1990’erne 
og bruges i arbejdet med mennesker med psykoser. 
Hele netværket inddrages i indsatsen, der foregår i 
en ligeværdig dialog mellem alle involverede, og som 
for eksempel kan finde sted i borgerens eget hjem. 

Modellen er slående enkel, men viser lovende resul-
tater. Efter en opfølgningsperiode på fem år er mere 
end 80 % blevet helt fri for deres psykotiske sympto-
mer. De to drivkræfter bag modellen er psykologen 
Jaakko Seikkula, der er professor i Finland, og den 
norske professor og psykiater Tom Andersen. Nok så 
interessant i denne sammenhæng er, at den er ud-
viklet i tæt samarbejde med praksis: Et spor, vi arbej-
der videre ad her i Danmark, hvor vi har udarbejdet 
en manual, der nu afprøves i et samarbejde mellem 
Socialstyrelsen og en række kommuner. Samtidig 
evalueres indsatsen med fokus på implementering, 
effekt og økonomi. Evaluator og Socialstyrelsen er i 
tæt dialog med både de oprindelige udviklere af 
”Åben dialog” og de kommuner, der skal afprøve ma-
nualen, som så efterfølgende kan justeres. 

SOCIALPÆDAGOGIK –  PRAKSIS BASERET PÅ V IDEN  SOCIALPÆDAGOGERNE
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Viden skal puljes

Vekselvirkningen mellem forskning og praksis kan 
altså foregå på flere planer. Også uddannelsessiden 
kan tænkes mere systematisk ind, både når det gæl-
der kompetenceudvikling til medarbejdere og uddan-
nelse til studerende. Hvis vi skal udvikle vores socia-
le arbejde, så det bliver bedre og mere effektivt end 
det, vi har i dag, så skal det strategiske samarbejde 
mellem UC’erne, der uddanner morgendagens so-
cialarbejdere, og forskningsverdenen styrkes, så vi 
sikrer, at ny viden også kommer i brug. 

I det hele taget skal vi blive langt bedre til at tænke 
på tværs af sektorer og andre skel. Viden – og viden-
skab – findes i mange kontekster, og jeg er sikker på, 
at man kunne vinde meget ved i højere grad at pulje 
den forskning og udvikling på social- og velfærdsom-
rådet, der i dag foregår rundt omkring; ikke bare på 
universiteter og forskningsinstitutioner som SFI, men 
også i kommuner og regioner og i private konsulent-
firmer. 

Og dermed er vi tilbage ved udgangspunktet: Viden 
skal være til gavn. Vi har brug for mere af den. Og vi 
har brug for at blive bedre til at bruge den viden, vi 
allerede har.

SOCIALPÆDAGOGERNE SOCIALPÆDAGOGIK –  PRAKSIS BASERET PÅ V IDEN
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Praksisforskning med  
fokus på viden der virker
AF ANNE SKOV, CAND. SCIENT. SOC., TIDLIGERE KONSULENT I SOCIALSTYRELSEN

Forskning og udvikling vil kunne bidrage til, at den socialpædagogiske indsats 
 kvalificeres og i højere grad tager udgangspunkt i metoder, der virker og dermed 
komme mennesker med funktionsnedsættelser til gavn – bane vejen for reelt 
 medborgerskab

Mennesker med funktionsnedsættelser  
er først og fremmest mennesker

Den socialpædagogiske indsats kan skabe rum for 
handlemuligheder og erfaringsdannelse for menne-
sker med funktionsnedsættelser sådan, at de udvik-
ler deres kompetencer til at træffe beslutninger om 
egen livsførelse. Forudsætningen herfor er at indsat-
sen tager udgangspunkt i de rettigheder, mennesker 
med funktionsnedsættelser har.

Mennesker med funktionsnedsættelser er først og 
fremmest mennesker med samme rettigheder som 
alle andre med ret til at deltage ligeværdigt i sam-

fundslivet. Medborgerskabet og det at være og føle 
sig inkluderet i samfundet bidrager til at definere, 
hvem vi er, og hvor vi hører til. 

En forudsætning for reelt medborgerskab og vellyk-
ket inklusion er, at der er en gensidig accept af for-
skellighed i hele samfundet, så alle mennesker bliver 
anerkendt og oplever sig som inkluderet. En accept 
som lovgivningsmæssigt blev givet med serviceloven 
fra 1998 og som er stadfæstet med Danmarks ratifi-
cering af FN´s handicapkonvention. Den sociale ind-
sats har med udgangspunkt i servicelovens målsæt-
ninger og konventionens værdier og rettigheder til 
formål at sikre, at mennesker med funktionsnedsæt-

SOCIALPÆDAGOGIK –  PRAKSIS BASERET PÅ V IDEN  SOCIALPÆDAGOGERNE
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telser reelt får mulighed for at realisere deres rettig-
heder og livsprojekter i lighed med alle andre – uan-
set bopæl og funktionsnedsættelse.

Den socialpædagogiske indsat og varetagelsen af en 
professionel rolle, som understøtter medborgerska-
bet er derfor af afgørende betydning i forhold til at 
skabe lige muligheder for, at mennesker kan udfolde 
og udvikle sig ud fra de ressourcer og muligheder, de 
har. Udvikling af kompetencer med viden om rettighe-
der, herunder hvad man har ret til selv at bestemme 
og ikke mindst kompetencer til at anvende rettighe-
derne, må anses som en kerneopgave i det social-
pædagogiske arbejde.

Fra livstilrettelægger til livshjælper

Respekten for forskellige ressourcer, evner og syn på 
livet og en insisterende tro på at alle mennesker har 
potentialer, som kan udvikles, koblet sammen med 
etisk beslutningstagen, faglig systematik og doku-
mentation har rundt om i landet givet nye muligheder 
for en stor gruppe mennesker med funktionsnedsæt-
telser.

Der er mange steder sket et skift i opfattelsen af, 
hvad den professionelle rolle er og i hvad kerneydel-
serne er. Der er kommet opmærksomhed på, at den 
professionelle rolle skulle ændre sig fra at være 
livstilrettelægger med fokus på at sørge for, ordne, 
klare og træffe beslutninger for den anden – til at 
være livshjælper med fokus på at støtte den anden 
til selv at sørge for, ordne og klare og ikke mindst 
træffe egne valg. Det handler grundlæggende om 
myndiggørelse og mægtiggørelse.

Til trods for mange gode viljer og projekter rundt om i 
landet, så er det stadig en stor udfordring for social-
pædagogerne at slippe den gamle rolle. En stor del 
af forklaringen ligger i, at der stadig mangles viden 
om, hvordan man praktiserer støttet beslutningsta-
gen, hvordan man giver viden om rettigheder og ikke 
mindst, hvordan man kan bidrage til, at den enkelte 
kan mestre eget liv. Og der hvor der er viden og kun-
nen i praksis, er denne viden og kunnen ikke syste-
matisk opsamlet, beskrevet, formidlet og implemen-
teret.

Ofte er der ikke tid og overskud til systematisk op-
samling og dokumentation i den praktiske hverdag. 
Eller det er ikke prioriteret. En praksisnær forskning 

med vægt på de konkrete handlinger, som understøt-
ter borgerne, vil kunne give viden, som socialpæda-
gogerne kan handle på. Denne viden om praksis 
som virker, kan samtidig være en af grundstenene i 
uddannelserne og bidrage til en generel udvikling af 
den socialpædagogiske indsats.

Når der mangler viden og metoder så falder social-
pædagogerne nemt tilbage på ”gammel” praksis. 
Som alternativ til reel støttet beslutningstagen henvi-
ses der til aftaler om sengetider, indtagelse af mad 
og drikke, kærestetider og brug af penge. Aftaler 
som borgerne har ret til at bryde – men ikke altid 
ved, at de kan og ikke altid er klar over, at de selv 
har været med til at beslutte. 

Der er brug for mere viden om konkrete 
metoder og handlinger, som virker

Særlig udfordrende er det for den socialpædagogi-
ske praksis, at mennesker med funktionsnedsættel-
ser har ret til, at have de samme uvaner og leve lige-
så usundt som alle andre. At støtte den enkelte i at 
træffe ”et godt valg” er svært og resulterer ikke altid 
i det tilsigtede. Det er udfordrende at se, at det går 
ned ad bakke med hygiejnen, sundheden eller økono-
mien. Er der samtidig et pres fra familien, bliver det 
ekstra svært. Udfordringen ligger i at støtte den en-
kelte til at leve et liv på egne præmisser og samtidig 
være opmærksom på omsorgspligten – at finde må-
den, som den enkelte vil modtage støtten på, uden 
at falde tilbage på ”gammel” praksis.

Også her er der brug for mere viden om konkrete me-
toder og handlinger som virker. Ved for eksempel del-
tagende observationer i praksisfeltet, hvor man ser 
på de konkrete handlinger som socialpædagogerne 
praktiserer sammen med borgerne, kan megen brug-
bar viden i forhold til konkrete handlinger i hverdagen 
der virker beskrives. Handlinger som støtter og vejle-
der den enkelte på en anerkendende og udviklende 
måde. En viden om blandt andet kommunikationsfor-
mer, indlæringsmetoder – om hvad der konkret siges 
og gøres. 

Med viden om, hvad der skaber handlemuligheder og 
erfaringsdannelse for mennesker med funktionsned-
sættelser, så de udvikler deres kompetencer til at 
træffe beslutninger om egen livsførelse, kan der dan-
nes grundlag for en større afprøvnings og implemen-
teringsindsats. 

SOCIALPÆDAGOGERNE SOCIALPÆDAGOGIK –  PRAKSIS BASERET PÅ V IDEN
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Viden kræver mod til forandring
AF TUE BYSKOV BØTKJÆR, FORMAND FOR DET CENTRALE HANDICAPRÅD

Der mangler mere sammenhængende vidensopbygning og formidlig af viden.  
Den kommende forskning kunne netop handle om, hvorfor den eksisterende viden 
ikke i højere grad bliver udbredt og brugt.

Der er brug for viden til at håndtere 
forandringer

Det danske samfund er konstant under forandring. 
Det gælder også det sociale område og det social-
pædagogiske arbejde. Over de seneste årtier har et 
ændret perspektiv på borgerne ført til nye mål for 
indsatsen. Og ny teknologi har givet andre mulighe-
der for at nå dem. På handicapområdet har vi heldig-
vis oplevet et skærpet fokus på, at arbejdet med per-
soner med handicap skal tage udgangspunkt i det 
enkelte menneskes ønsker, behov og situation. Sam-
tidig har de seneste års strammere krav om at be-
grænse og styre udgifterne på området vist sig som 
en udfordring, der sætter spørgsmålstegn ved hele 
tilrettelæggelsen af indsatsen.

Der er brug for viden til at håndtere disse forandrin-
ger. De ændrede vilkår er ikke nødvendigvis negative, 
men de kræver, at vi styrer endnu mere målrettet ef-
ter indsatser, som vi ved virker og er til størst mulig 
gavn hos borgerne. Derfor er det vigtigt, at vi ikke 
blot har viljen til at blive klogere og dygtigere – vi 
skal også have modet til at forandre. Vi skal turde 
tage konsekvensen af den nye viden, vi får. Det gæl-
der i det daglige arbejde, og det gælder i de overord-
nede prioriteringer af indsatsen.

Derfor er jeg glad for, at Socialpædagogerne aktivt 
efterspørger mere forskning og viden om, hvad der 
virker, og hvordan vi får det til at virke. Jeg ser det 
som tegn på, at SL er klar til at bane vejen for foran-
dringer og klar til at arbejde aktivt for, at socialpæda-
goger bruger ny viden til at gå egen praksis efter i 
sømmene og ændre den, hvis der er behov for det. 

Som det ser ud nu, halter Danmark desværre langt 
bagefter inden for handicapforskning. SFI har blandt 
andet påpeget, at Danmark har færre forskningsmil-
jøer omkring de sociale aspekter af et handicap end 
Norge, Sverige og England har. Handicapforskning i 
Danmark er meget spredt, og der er stort set ingen 
kontakt mellem forskerne fra forskellige discipliner. 
Løsningen på dette efterslæb er ikke bare mere 
forskning. Det afgørende er, at den forskning, vi har, 
både kan bruges og bliver brugt til noget i praksis. 

Og at den derigennem er en del af en bredere viden-
skultur på det sociale område. Det vil skabe mærk-
bare forandringer for de mange mennesker, hvis livs-
kvalitet er afhængig af den bedst mulige sociale 
indsats.

Det handler om aktivt at søge og omsætte 
den viden, der allerede findes

Socialpædagogernes fokus er naturligvis det social-
pædagogiske arbejdsfelt, som er i tæt samspil med 
andre professionsfelter inden for det sociale område. 
Det sociale område dækker nemlig mennesker i 
mange forskellige situationer. Området er så kom-
plekst, at det ofte ikke er muligt at komme med fær-
dige løsninger, der passer til store grupper af borge-
re. Derfor er forskningens effekt helt afhængig af 
praktikernes vilje og evne til at tage den nye viden til 
sig og (selv)kritisk bruge den på deres egen praksis 
og i samarbejdet med andre. Socialpædagogerne og 
andre faggrupper skal turde konkludere, at det, man 
hidtil har gjort og troet på, ikke har været den bedste 
løsning. Det kan sågar være, man må konkludere, at 
nogle opgaver løses bedre af andre. 

Der er givetvis plads til forbedring, når det handler 
om aktivt at søge og omsætte den viden, der allere-
de findes, i en bedre praksis. Om den viden så er 
baseret på egentlig forskning, projekter eller bare 
udvikling af praksis andre steder. Konstant og posi-
tivt at opsøge viden, der kan forbedre indsatsen,  
bør være en dagsorden for Socialpædagogerne og 
socialpædagogerne – uafhængigt af, hvor megen ny 
forskning, der kommer. Og noget af den kommende 
forskning kunne måske netop handle om, hvorfor den 
eksisterende viden ikke i højere grad bliver udbredt 
og brugt i praksis.

Der er sket meget på handicapområdet siden de sto-
re statsinstitutioners tid. Her var ambitionerne om 
inklusion af beboerne i samfundet ofte til at overse. 
Men man kan diskutere, om de efterfølgende refor-
mer, som bl.a. kom til udtryk i ophævelsen af institu-
tionsbegrebet, er blevet fulgt tilstrækkeligt op med 
viden om og anvisninger på, hvordan et mere inklude-
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rende perspektiv med respekt for borgerens egne 
ønsker gennemføres i praksis. Der er arbejdet meget 
med at udvikle praksis i lokale projekter, og det er 
dejligt at se det drive, som mange medarbejdere hver 
dag viser i forhold til at give borgerne den bedst muli-
ge hverdag. Men når det er sagt, så har der nok 
manglet den mere sammenhængende vidensopbyg-
ning og -formidling, som skal til for at give praksis et 
mere generelt løft. 

Det er afgørende at inddrage borgerne

En anden positiv udfordring er ny teknologi, som kan 
styrke mulighederne for, at borgere bliver mere selv-
hjulpne og selvbestemmende. Eksempelvis har bor-
gere uden verbalt sprog stor gavn af teknologi, som 
redskab til kommunikation og kontakt med andre. 
Hvis man har kognitive funktionsnedsættelser – må-
ske endda kombineret med bevægehandicap – og er 
afhængig af personlig hjælp, så kan teknologiske 
hjælpemidler også være adgangsbillet til langt større 
frihed i hverdagen. Men vi har brug for forskning til at 
vise, hvordan den nye teknologi kommer til størst 
mulig gavn for borgerne. Der er så mange udviklings-
muligheder i teknologien, og det er enormt vigtigt, at 
vi gør disse muligheder tilgængelige for mennesker, 
som vil have gavn af dem, men som måske ikke selv 
kan opsnappe dem. Socialpædagogerne er vigtige 
formidlere i denne proces, men det kræver viden og 

opkvalificering. Forskning spiller også her en afgøren-
de rolle, fordi den kan vise, hvordan vi i praksis får 
dette teknologi– og selvbestemmelsesløft til at blive 
til virkelighed. 

Her er det helt centralt, at vi husker de personer, 
som en socialpædagogs arbejde egentlig handler 
om: Borgerne. Det forskningsprogram, som Social-
pædagogerne foreslår, skal give ny viden til det so-
cialpædagogiske arbejde. Dette arbejde består i at 
hjælpe nogle mennesker i forskellige situationer. 
 Derfor er det afgørende, at forskningsprogrammet 
inddrager de borgere, der skal have gavn af den 
 socialpædagogiske støtte. Borgernes bidrag vil uden 
tvivl føre til forandringer af forskningsprojekterne  
– det er netop hele pointen med inddragelsen. Den 
skal kvalificere forskningen og dermed kvalificere 
praksis. 

Jeg vil have tre helt grundlæggende forventninger til 
et forskningsprogram, der skal bidrage til udvikling af 
den sociale praksis over for mennesker med handi-
cap:

1. Borgerne inddrages og har indflydelse. 
2. Ny viden kan nemt omsættes til ny praksis til gavn 

for borgeren. 
3. Ledere og medarbejdere tager den nye viden til 

sig og reflekterer over egen praksis – altid med 
øje for borgerens perspektiv.
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Fra forskning til forbedring
AF MARIA RØRBÆK, MRK@SL.DK

Hvordan kommer den socialpædagogiske forskning rent faktisk til at forbedre det 
socialpædagogiske arbejde? Stefan Hermann har selv et bud på svaret, men han 
mener også, at der er behov for mere viden om emnet.

Hvordan bliver der skabt et bedre 
samspil mellem på den ene side 
forskeren, der skaffer ny viden og 
forståelse om socialpædagogiske 
emner – og på den anden side 
praktikeren, der udfører det kon-
krete, socialpædagogiske arbej-
de?

Dét spørgsmål interesserer Ste-
fan Hermann, der er formand for 
professionshøjskolernes forsk-
ningsudvalg og rektor på Professi-
onshøjskolen Metropol i Køben-
havn.

- Generelt har vi ikke meget præ-
cis viden om, hvordan viden trans-
porteres, men det er min vurde-
ring, at der med vores nuværende 
indretning ikke nødvendigvis er 
nogen stærk sammenhæng mel-
lem forskningen, det der uddan-
nes i, og det, der sker i praksis. 
Og at der heller ikke nødvendigvis 

er nogen sammenhæng mellem 
det, der forskes i – og det prakti-
kerne har brug for at vide. Men 
det bør der være, siger han. 

Fra forskning til faktura

For nogle år siden talte daværen-
de videnskabsminister Helge San-
der om, at vi skulle gå fra forsk-
ning til faktura, så den nyeste, 
akademiske viden kunne omsæt-
tes til kroner og ører. På samme 
måde mener Stefan Hermann, at 
der på det socialpædagogiske 
område er behov for at gå fra 
forskning til konkret forandring.

- Vi har behov for viden, der både 
virker og udfordrer i et vel-
færdsperspektiv, siger han. 

I dag mener Stefan Hermann, at 
alt for megen forskning enten en-
der som ulæste rapporter eller 

måske bliver diskuteret på en 
temadag uden, at det for alvor 
flytter noget i praksis.

- Men for at få værdi skal viden 
ikke bare gives for som lektier. 
Viden skal omsættes og anven-
des i praksis, siger han.

Hvordan det konkret kan ske, bør 
der i hans øjne forskes mere i. 

Hvordan omsættes viden 

- Vi har både brug for mere forsk-
ning i det, vi kalder uddannelses- 
eller professionsdidaktik – altså 
fx hvordan, man konkret kan un-
dervise i forskningsresultater på 
en måde, der gør, at de studeren-
de også bliver bedre og mere re-
flekterede praktikere – og mere 
forskning i, hvordan arbejdsplad-
serne konkret kan omsætte ny 
viden til forandring. 

I dag forskes der meget i det, der efterspørges af det 
 politiske system – og mindre i det, der kan anvendes i 
praksis. Og det socialpædagogerne nu efterspørger  

– gennem deres fagforening – er mere handlerettet og 
 relevant forskning.

Stefan Hermann,  
formand for professionshøjskolerens forskningsudvalg
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- Jeg har selv en hypotese om, at 
det i meget høj grad handler om 
systematik. I stedet for bare at se 
ny viden som noget, der skal stå 
på reolen i en rapport, skal ar-
bejdspladsen fx spørge sig selv: 
Okay, hvad bør denne nye viden 
betyde for den måde, vi fordeler 
efteruddannelsesmidlerne på? 
Hvad bør det betyde for den måde 
vi rekrutterer nye ansatte? Hvad 
bør det betyde for den måde, vi 
dokumenterer på? Og så videre. 
Jeg kunne godt tænke mig, at det 
blev undersøgt om, jeg har ret i 
den hypotese. Det kunne for ek-
sempel ske i en undersøgelse, 
hvor man sammenlignede forskel-
lige typer af ledelsesadfærd, når 
der kommer ny viden – og så un-
dersøger, hvad adfærden får af 
konsekvens for brugerne. Det er 
næppe muligt at bevise, hvad der 
har den bedste effekt – men man 
kan sikkert godt sandsynliggøre 
det. 

Forskning, uddannelse, 
praksis

Selv om Stefan Hermann altså 
mener, at der er brug for mere 
forskning i den mest hensigts-
mæssige måde at omsætte forsk-
ning til en bedre praksis, har han 
allerede her og nu en ret klar ide 
om, hvad der skal til. 

- I mine øjne er det altafgørende 
vigtigt at skabe en stærk værdi-
kæde, hvor praksis, uddannelse 
og forskning er tæt forbundet. 
Både den ene vej, så forskningen 
præger uddannelsen, der igen 
præger praksis – og den anden 
vej, så problemer fra praksis spil-
ler tilbage og påvirker såvel ud-
dannelsen som forskningen. 

Og netop derfor mener jeg, at det 
er uhyre vigtigt, at der forankres 
endnu mere forskning på profes-
sionshøjskolerne – i modsætning 
til i dag, hvor det kun er afsindigt 
små andele af forskningsmidler-
ne, der går til professionshøjsko-
lerne. Professionshøjskolerne kan 
være et værdifuldt bindeled mel-
lem forskning og praksis, fordi vi 
fx hele tiden har studerende, der 

både er en del af praksis, når de 
kommer i praktik, og som samti-
dig er tæt på forskningen, når de 
fx modtager undervisning af for-
skere.

Glad for Socialpædagoger-
nes udspil 

På grund af hans vision om et 
tættere samspil mellem praksis, 
uddannelse og forskning er han 
også meget begejstret for Social-
pædagogernes udspil om en nati-
onal forskningsstrategi. 

- I dag forskes der meget i det, 
der efterspørges af det politiske 
system – og mindre i det, der kan 
anvendes i praksis. For at tage et 
eksempel fra skoleverdenen, har 
vi PISA-undersøgelserne, der giver 
et billede af, hvordan næsten 
600.000 elever læser – men som 
ikke kan bruges til ret meget, hvis 
du som enkeltlærer ønsker at fin-
de ud af, hvordan du kan tilrette-
lægge en bedre læseundervis-
ning. Og det socialpædagogerne 
nu efterspørger – gennem deres 
fagforening – er mere handleret-
tet og relevant forskning.

11

For at få værdi skal viden ikke bare gives  
for som lektier. Viden skal omsættes og 

 anvendes i praksis.

Stefan Hermann,  
formand for professionshøjskolerens forskningsudvalg
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Forskning i børn og  
unges perspektiver
AF IDA SCHWARTZ, CAND. PSYCH., PH.D. OG LEKTOR, CENTER FOR TVÆRPROFESSIONELT ARBEJDE MED INKLUSION (TAMI), 
FORSKNING OG INNOVATION, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Socialpædagogisk støtte virker, når børn, unge og forældre kan bruge den til at 
skabe konstruktive livsmuligheder. På samme måde opnår praksisnær forskning 
betydning og relevans i det omfang, et professionsfelt kan bruge den til at videre-
udvikle deres indsatser.

Indsatsen afhænger af de samfunds-
mæssige muligheder

Socialpædagoger kan ikke ændre børn og unges for-
tid, selvom de gerne ville. Ingen kan gøre det skete 
om, men socialpædagoger kan ændre betydningen af 
en problematisk fortid ved at støtte børn og unge i at 
skabe gode fremtidsmuligheder. Det store spørgsmål 
i socialpædagogik er, hvordan socialpædagoger kan 
bidrage til at børn og unge i udsatte positioner ska-
ber et godt liv her og nu og i deres fremtid. 

Det kan kun lykkes, hvis børnene og de unge selv 
tager ansvar for egen livsførelse og finder en vej ind i 
vores samfund. Ingen socialpædagog kan leve børn 
og unges liv for dem. Det centrale dilemma i social-
pædagogik er, at socialpædagoger kan yde en mas-
siv støtte til børn og unge i vanskeligheder, men ind-
satsen afhænger af, om de samfundsmæssige 
muligheder åbnes, så børnene eller de unge selv kan 
skabe egne livsmuligheder. Vi har brug for mere vi-
den om, hvordan socialpædagoger kan understøtte, 
at børn og unge skaber deres egen livsførelse i de 
fællesskaber, de færdes i.

Både socialpædagoger og forskere har interesse i  
at blive klogere på dette dilemma. Hvis vi vil forstå 
mere om, hvordan socialpædagoger systematisk kan 
understøtte børn og unges egen handleevne i deres 
hverdagsliv, må forskere tage udgangspunkt i børn 
og unges perspektiver og skabe viden i tæt sam-
arbejde med de professionelle, der oplever disse di-
lemmaer i praksis. I det følgende diskuteres, hvad 
det kan indebære at forske i børn og unges perspek-
tiver, og hvorfor det er så afgørende, at forskningen 
finder sted i et tæt samarbejde med socialpædagoger.

Læring og udvikling finder sted i 
 fællesskaber

Det første man får øje på, når man som forsker stil-
ler sig i børn og unges positioner, er andre menne-
skers betydning, og det gælder både børn og voksne. 
Intet barn eller ung udvikler sig i kraft af sig selv. 
Børn og unges udvikling finder i almindelighed sted 
gennem deres deltagelse i samfundets mange for-
skellige udviklingssammenhænge som daginstituti-
on, skole, fritidsorganisationer og familie. Ved at del-
tage disse mange steder lærer børn og unge, hvem 
de selv er, og hvordan de kan tage del og gøre brug 
af samfundets ressourcer. 

Familiemedlemmer, kammerater, lærere, pædagoger 
og fodboldtrænere udgør alle vigtige relationer, der 
har betydning og spiller ind på den forståelse, børn 
og unge danner af, hvordan tilværelsen kan gribes 
an. Udvikling af egen livsførelse finder netop ikke 
sted gennem brug af manualer, men ved at den en-
kelte gør erfaringer med de fælles muligheder på sin 
egen personlige måde. Når børn og unge går til fod-
bold, lærer de at indgå aftaler, og overholde bestem-
te regler for at spillet kan fungere. De skal have styr 
på træningstøj, aftaler om kampe, og kunne håndtere 
konflikter både med træner og kammerater. Først og 
fremmest skal de udvikle spillet i tæt samarbejde 
med andre. Pointen er, at læring og udvikling finder 
sted i fællesskaber, og derfor er børn og unges so-
ciale deltagelse i relevante barndomskontekster så 
afgørende for deres fremtidsmuligheder. 

Traumatiserende livsomstændigheder

De vanskeligheder som udsatte børn og unge bakser 
med, har deres udspring i ulige socioøkonomiske vil-
kår og forskellige former for omsorgssvigt. Det er 
naturligvis vigtigt, at der gribes ind i forhold til trau-
matiserende livsomstændigheder, men det store 
spørgsmål forbliver, hvordan børnene eller de unge 
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kommer videre derfra. Ofte er udsatte børn og unges 
grundlæggende erfaringer, at de ikke kan være med i 
et børne- eller ungdomsliv som andre børn og unge. 

Det betyder at disse børn og unge kan opleve, at de 
ikke har adgang til eller rådighed over de livsmulighe-
der, som andre børn og unge tager som en selvfølge. 
Når børn og unge erfarer, at de ikke kan tage del, kan 
det føre til, at de trækker sig eller bliver ekskluderet 
fra de steder, hvor de netop skulle lære social delta-
gelse. Det kan føre til selvforstærkende processer, 
hvor negative erfaringer fører til stadig mere social 
isolation. Det er en central del af socialpædagogisk 
arbejde at kunne vende sådanne selvforstærkende 
processer, så der åbnes for en positiv udviklings-
spiral, hvor barnet eller den unge udvikler stadig stør-
re rådighed over egne sociale deltagelsesmuligheder. 

Det er en forudsætning herfor, at socialpædagoger 
kan gribe ind i og påvirke komplicerede sociale dyna-
mikker i de fællesskaber, som børn og unge deltager 
i. Både socialpædagoger og forskning i socialpæda-
gogik savner viden om, hvordan man arbejder profes-
sionelt med at skabe deltagelsesmuligheder direkte i 
de barndomskontekster, hvor børn og unge lever.

Forskning og udvikling i tæt samarbejde

I forlængelse af ovenstående argumentation, så in-
debærer forskning i børn og unges perspektiver, at 
forskeren stiller sig i børnenes sko og ser med bør-
nene ud på deres sociale liv de forskellige steder, de 
lever. På denne måde kan der skabes viden om, hvad 
problemerne handler om set ud fra det enkelte barn 
eller den unges perspektiv. Dette blik for at de socia-
le udviklingsmuligheder findes i samfundets almene 
barndomskontekster rejser spørgsmål om, hvordan 
socialpædagoger samarbejder både med forældre og 
andre professionelle om at styrke børnenes adgang 
til de sammenhænge, hvor socialpædagogerne ikke 
selv har rådighed og autoritet. 

Hvad er det helt konkret, der gør deltagelse i skolen, 
i spejdergruppen eller i ungdomsklubben mulig, og 
hvordan kan en professionel indsats bearbejde so-
ciale barrierer, så et barn eller en ung kan overvinde 
eventuelle vanskeligheder? Samlet set kan man sige, 
at en forskning ud fra børn og unges perspektiver 
vender forskerens og de professionelles blik mod 
børnenes sociale livsomstændigheder, og mod det 
professionelle arbejde med at bearbejde og forandre 
disse livsbetingelser. 

Enhver socialpædagogisk indsats har til formål at 
fremme børnenes bedste, men ikke alle professionel-
le interventioner har den tilsigtede virkning. For nogle 
børn og unge udgør socialpædagogiske indsatser en 
meget stor del af deres livsbetingelser, og det er en 
hjælp, der både kan skabe barrierer og muligheder i 
deres livsførelse. Forskning giver mulighed for at ob-
servere og følge, hvordan børn, unge og forældre gør 
brug af den støtte, de modtager. Det optager også 
socialpædagoger at udforske, hvordan deres daglige 
indsats har betydning for børn og deres forældre. 
Som forsker er man afhængig af socialpædagoger-
nes viden for at kunne opnå indsigt i de faglige be-
grundelser for, at indsatserne udformes, som de gør. 
Både forskning og udvikling af professionel praksis 
kan kvalificeres, når de finder sted i tæt samarbejde. 

References: Schwartz, I. (2014). Hverdagsliv og livsforløb. Tværprofessio-

nelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse. Århus: Klim.
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Fællesskaber i børnegruppen
AF OLE STEEN KRISTENSEN, PROFESSOR, AARHUS UNIVERSITET

Man kan ikke kun bedømme børn ud fra deres adfærd, men må i høj grad inddrage 
børns tilhørsforhold, inklusiv barnets familie. Indsigt i dette tilhørsforhold vil få de 
pædagogiske interventioner til at være betydelig mere acceptable for børn. Sådan 
er tesen ud fra den nyere forskning. Tesen er sandsynliggjort, men der mangler fle-
re studier af, hvad dette tilhørsforhold betyder, og hvordan det kan udvikles. 

Der er mange sider af børns fællesskaber, 
som savner afklaring

Når et barn bliver anbragt uden for eget hjem, er det 
ikke kun nye voksne, barnet møder. Barnet kommer 
ofte ind i et nyt fællesskab sammen med andre børn. 
Mest tydeligt er det på døgninstitutioner, hvor barnet 
mere eller mindre ufrivilligt placeres sammen med 
andre, fremmede børn, men også for anbragte børn i 
familiepleje skiftes vennekredsen ud med andre 
børn. Det oplever mange børn i løbet af deres barn-
dom, men det specielle for anbragte børn er, at ud-
skiftningen af vennekredsen sker oveni mange andre 
svigt i barnets liv. Der findes en begyndende op-
mærksomhed i forskningsverdenen på dette fælles-
skab og på konsekvenserne af at blive ekskluderet 
fra fællesskaber. Der er dog mange sider af børns 
fællesskaber, som savner afklaring, især når øjet fal-
der på anbragte børn.

Eksklusioner kan gradbøjes og dækker alt fra at blive 
ignoreret, afvist og isoleret over at møde antipati, 
aggression, chikane eller at blive bagtalt til at blive 
svigtet, at opleve skyld og skam eller blive fjernet. 
Nyere amerikanske undersøgelser giver et overra-
skende indblik i konsekvenserne af eksklusion af 
børn. Disse undersøgelser tyder på, at eksklusion af 
børn allerede i børnehaven kan spores i børnenes 
skolegang 5-10 år efter. Børn, der oplever at blive 
afvist allerede i børnehaven klarer sig dårligere i sko-
len. Det skyldes delvist, at børn, der en gang har op-
levet afvisning, ofte vil opleve det igen i skolen, men 
det er ikke det eneste afgørende. Oplevelsen af af-
visningen sætter sig spor i barnets oplevelse af sko-
len; negative spor.
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Fokus på børns tilhørsforhold

I forskningsverdenen er der kommet stor fokus på 
børns tilhørsforhold. Tilhørsforhold er barnets følelse 
af at være accepteret, værdisat, inkluderet og aner-
kendt af andre samt følelsen af at være en vigtig del 
af gruppens liv. Der er mange sider af dette: barnets 
oplevelse af at høre til, den voksnes støtte til eller 
konflikt med barnet, kvaliteten af venskaber, børne-
hierarkier (barnets position i hierarkiet), og accept af 
kammerater, samt ikke mindst stabilitet i barndom-
men. Børn, der oplever et brud på det at høre til i en 
børnegruppe, mærker konsekvenserne i form af væ-
sentligt større risiko for mental og psykisk sygdom, 
større aggression og mindre prosocial adfærd. Børns 
tilhørsforhold er altså afgørende for barnets udvik-
ling. Anbragte børn har ofte oplevet eksklusion i flere 
omgange, mest radikalt ved selve anbringelsen, og 
det gør det relevant at overveje, om tilhørsforhold 
kan bringe barnet tilbage på udviklingssporet.

Imellem to domæner

Børn, anbragt på døgninstitution, oplever i hverdagen 
et skisma mellem børnegruppen og det pædagogiske 
arbejde. På den ene side er børnegruppen vigtig, og 
børnene har, når de ankommer til en døgninstitution, 
et stærkt ønske om at høre til og være del af et so-
cialt fællesskab. Det betyder, at børnene er loyale 
over for hinanden samtidig med at der let opstår po-
sitionskampe; interne hierarkier i børnegruppen, og 
det videre samvær præges af en kamp for anerken-
delse blandt de andre – især for børn med lav social 
status. Fællesskab og socialt hierarki er dermed to 
sider af samme sag.

På den anden side præges det pædagogiske arbejde 
også af det, der er vigtigt for barnet. Barnet forsøger 
at tilpasse sig de pædagogiske handlinger og udvik-
ler sig under de pædagogiske strategier. Der ligger et 

element af krav i de pædagogiske strategier om at 
udvikle sig i overensstemmelse med den plan, der er 
lagt. 

Imellem disse to domæner opstår ofte et modsæt-
ningsforhold. Barnet ønsker at gøre sig gode venner 
med andre børn, men dette venskab kan spænde ben 
for det pædagogiske arbejde. Børnene kan så stå i et 
dilemma om de skal beskytte deres position som loyal 
i børnegruppen, eller de skal samarbejde med pæda-
gogerne, fordi det er til deres eget bedste i fremtidigt 
perspektiv. Et nyankommet barn vil typisk som det 
først orientere sig i børnegruppen og finde sin position 
i gruppen, også selv om det betyder, at barnet ikke 
følger pædagogisk initierede handlinger. Først når bar-
net har en stabil position i børnegruppen, opstår over-
skuddet til at følge pædagogiske anvisninger. 



Bedre IT-produkter, praksisnær 
forskning og mere metodeudvikling 
skal skabe spredning af social IT
AF MARIA LINCKE JØRGENSEN, SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS OG KASPER NIZAM, LIVING IT LAB

Gennem brugercentreret innovation, forskningsbaseret kompetenceudvikling, 
 metodeudvikling og systematisk videnindsamling kan der skabes optimale 
 forudsætninger for anvendelsen af social IT. En anvendelse funderet i en social-
pædagogisk praksis, der skal gavne livskvaliteten hos borgere med funktions-
nedsættelser i Danmark.

Der er stadig lang vej

Selv om der i dag anvendes social IT på mange til-
bud inden for handicapområdet, er der stadig lang 
vej før social IT er lige så udbredt hér som i det øvri-
ge samfund. Dette til trods for at social IT skaber 
enestående muligheder for at kompensere for de 
vanskeligheder, der kan følge med en funktionsned-
sættelse. IT-produkter der er utilfredsstillende og 
utidssvarende, mangel på kompetenceudvikling, vi-
dendeling og dokumentation er væsentlige grunde til 
at udbredelsen i anvendelsen af social IT i dag er 
langsommelig. 

Innovation af ny og bedre social  
IT-løsninger

Der findes i dag social IT-løsninger, der med fordel 
kan anvendes af borgere med handicap. Apps og 
softwareprogrammer kan understøtte for eksempel 
kommunikation – med apps som PredictAble og Cha-
tAble, webservicen canconnect.dk samt dagstruktur, 
overblik, selvhjulpenhed med et program som Me-
moActive og app’en ScanHow. 

Der findes gode produkter, som vi ved, at mange so-
cialpædagogiske fagpersoner og brugere har glæde 
af. Der er samtidig mange produkter, der ikke virker 
tilfredsstillende og i praksis ofte mangler – eller har 
for mange – funktionaliteter i forhold til brugernes 
behov. Mange produkter virker vanskelige at sætte 
op og lære for brugeren og mange støttepersoner. 
Der er en del eksempler på mindre IT-projekter, hvor 
virksomheder og forskningsmiljøer udvikler løsninger, 
der ligner eller overlapper hinanden. De har ikke ad-
skilt sig nævneværdigt fra hinanden og omvendt hel-
ler ikke slået kræfterne sammen om i stedet at ska-
be ny og for brugerne banebrydende social IT-løsning. 
I mange tilfælde hviler IT-innovationen ikke på et so-
lidt og systematisk vidensgrundlag om en bruger-
gruppes behov og forudsætninger. Og der er en del 
eksempler på især mindre virksomheder, der har ud-
viklet deres IT-løsning med ganske få konkrete bruge-
re for øje, for eksempel et familiemedlem. 

Den klare risiko er, at innovationen ”sander til”, da 
muligheden for udbredelse og markedsorientering 
ikke bliver udnyttet. Resultatet er, at IT-produkter 
med stort potentiale for at styrke en bredere bruger-
gruppes livskvalitet ikke realiseres. I bedste fald har 
IT-løsningen en meget begrænset udbredelse.
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Social IT er IT, som styrker kommunikation, selvbestemmelse og selvhjulpenhed, sociale relationer 
og læring hos mennesker med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser. Det kan være 
hverdagsteknologi som Facebook og Youtube eller specialdesignet IT som struktur app’en Scan 
How, Interaktiv BorgerGuide samt NemPC og DukaPC. Dertil kommer diverse betjeningssystemer 
som stemme- og øjenstyring og hardware. 
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Derfor er der behov for at udvikle bedre ideer og løs-
ninger til ny og banebrydende social IT til gavn for 
borgere med handicap, men også til gavn for kommu-
ner og de IT-virksomheder, der producerer IT-lsønin-
gerne. Brugerne og fagpersonerne har erfaringer og 
viden, der skal inddrages i udviklingen og afprøvnin-
gen af ny social IT. Det sikrer, at de endelige IT-pro-
dukter i højere grad rammer plet. 

Målet er at frembringe ny social IT, som borgere, fag-
personer på socialområdet og kommunerne vil inve-
stere i og få gavn af at hverdagsintegrere i praksis. 
Det er væsentligt, at både borgere, socialpædagoger 
og ledere på sociale tilbud samt IT-virksomheder og 
kommuner bliver involveret i at ideudvikle og frem-
bringe velafprøvede og nyttige former for social IT, 
som giver værdi på alles bundlinjer. Derfor skal virk-
somheder, kommuner og socialpædagogiske miljøer 
involveres for sikre sprednings- og forretningspoten-
tiale for økonomisk bæredygtige produktinnovationer. 

Vi ved fra mange års erfaring, at de socialpædagogi-
ske fagpersoner, der arbejder med borgere med funk-
tionsnedsættelser, ofte er nøglen til borgernes suc-
cesfulde brug af social IT samt inddragelse i dialog 
om behov for ny social IT. Her skal perspektivet og 
metoderne til brugerinddragelse skal fortsat udvikles 
og udbredes. 

Vi har med den sociale sektor muligheden for, at 
Danmark bliver en spydspids inden for innovation af 
social IT til borgere med handicap. Innovationen af 
social IT skal samtidig hænge sammen med kompe-
tenceudvikling, mere videndeling og bedre dokumen-
tation. 

Bedre kompetencer er afsæt  
for forandring 

Social IT kan være et effektivt redskab til at øge 
handlemuligheder hos borgere med handicap, skabe 
adgang til den omkringliggende verden og for at være 
aktivt deltagende i eget liv. Anvendelsen af social IT 
forudsætter i mange tilfælde en særlig indsats af 
det socialpædagogiske personale. Borgere med han-
dicap vil ofte have svært ved selv at se potentialet i 
en teknologi, få overblik over hvad der findes eller 
tilegne sig viden om, hvordan teknologien anvendes. 
Det er dermed afgørende for borgernes adgang til 
social IT, at det socialpædagogiske personale viser 
vejen.

Mange socialpædagogiske medarbejdere efterlyser 
kompetencer i anvendelsen af social IT med målgrup-
pen. Social IT er ikke i dag en obligatorisk del af pen-
sum på pædagoguddannelsen, og der stilles ikke 
systematisk krav om IT-kompetencer ved ansættelser 
på fx sociale botilbud. Der er samtidig et stigende 
fokus på de muligheder social IT tilbyder borgere 
med handicap – særligt på grund af den yngre gene-
ration af socialpædagoger. Men der er ingen velkendt 
systematik i, hvordan social IT mest hensigtsmæs-
sigt implementeres i en socialpædagogisk praksis, 
og hvilke effekter de forskellige social IT-løsninger 
har i forhold til forskellige målgrupper. Behovet for 
kompetenceudvikling på dette område skal ikke ale-
ne ses som et udtryk for manglende fokus fra uddan-
nelsesinstitutioners side. Det skal ses i sammen-
hæng med behovet for videndeling og dokumentation 
af indsatsen med social IT og borgere på sociale til-
bud i landets kommuner.

Videndeling

En landsdækkende undersøgelse af brugen af social 
IT på sociale tilbud, gennemført af Socialt Udviklings-
center SUS i 2012, viste, at der mangler videndeling 
omkring anvendelsen af social IT. For det første 
mangler der videndeling mellem bosteder – selv in-
den for samme kommune. Dette betyder, at det en-
kelte bosted i mange tilfælde starter på “bar bund” 
og uden at trække på andre tilbuds viden i det so-
cialpædagogiske arbejde med social IT. Videndeling 
om social IT til fx at understøtte borgernes selvbe-
stemmelse, inklusion eller sociale netværk er ellers 
oplagt for styrke den socialpædagogiske viden om 
effektive IT-løsninger og dokumentation om indsat-
sen med de IT-løsninger.

Undersøgelsen viste også, at der i mange kommuner 
kun er begrænset eller ingen videndeling vertikalt 
mellem bosteder og forvaltning. Forvaltningerne 
mangler overblik over, hvordan tilbuddene arbejder 
med social IT, og kan således heller ikke sikre viden-
deling eller systematik i arbejdsgangene på tværs af 
tilbuddene. Heller ikke på tværs af landets kommu-
ner arbejdes der systematisk med videndeling. Kom-
munerne har ikke indblik i, hvilke initiativer der er 
igangsat i andre kommuner, og hvilke effekter der har 
vist sig at være ved anvendelsen af social IT. Mang-
lende videndeling betyder, at der i dag ikke arbejdes 
ud fra et systematisk vidensbaseret grundlag for, 
hvordan social IT kan understøtte kompetencer og 
handlemuligheder hos borgere med funktionsned-
sættelser.

SOCIALPÆDAGOGERNE SOCIALPÆDAGOGIK –  PRAKSIS BASERET PÅ V IDEN
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Dokumentation

Vi ved i dag meget lidt om, hvilken social IT der har 
hvilke effekter på hvilke målgrupper. Skal det under-
søges, hvordan den enkelte teknologi kan anvendes i 
forhold til en borger, og hvilke resultater det afføder, 
kræver det systematiske målinger over tid. I mange 
tilfælde vil forandringerne hos borgere med betydeli-
ge funktionsnedsættelser være af en art og ske i 
små trin, som gør, at de ofte er vanskelige at regi-
strere. Det kræver her særlige dokumentationsmeto-
der og et længerevarende perspektiv for indsamling 
af viden. 

Det er efter vores vurdering perspektiv-
rigt, at der igangsættes praksisnær 
forskning, der har som sigte at ska-
be viden om effekter af social IT 
hos borgere med funktionsnedsæt-
telser. Og for at det socialpædagog-
ske felt i fremtiden kan arbejde endnu 
bedre med systematisk dokumentation af ef-
fekter af social IT er det vigtigt, at den forsk-
ningsbaserede viden anvendes til at skabe valide og 
letanvendelige værktøjer til – i en travlt hverdag – 
 relativt enkelt at måle på effekter hos borgerne i det 
enkelte sociale tilbud. Udbredelsen af simple værk-
tøjer til dokumentation af effekter kan være det 
 afgørende første skridt i forhold til skabe overblik 
over og videndeling om virksomme socialpædagogi-
ske metoder samt kompetenceudvikling i anvendel-
sen af social IT.
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Forskning i hvordan lærer og pæ-
dagoger får brugt deres forskelli-
ge kompetencer i forhold til inklu-
sion af børn og unge i 
folkeskolen. Lærer og pædagoger 
uddannes i forskellige grene af 
pædagogikken. Lærer har fokus 
på formidling og faglige kompe-
tencer og pædagogen har fokus 
på ”at være” og sociale kompe-
tencer.

Forskning i hvordan der bevares 
et barnefokus når forskellige fag-
gruppers interesser også skal 
varetags. Fagforeningerne ”slås” 
om arbejdspladser i folkeskolen. 
Forskning i hvordan fagpolitiske 
kamp kan bliver til glæde for 
både medlemmer og børn og 
unge.

Forskellige faggrupper skal sam-
arbejde i folkeskolen, pædagoger-
ne er flyttet ind i skolen, som op-
rindeligt er lærernes. Der er 
sikkert forsket i hvad skolepæda-
goger har haft af betydning, men 
hvad betyder skolereformen for 
samarbejdet og for fokus på bar-
net. 

Jeg har brug for mere viden om 
hvordan det tværfaglige samarbej-
de kan udbygges – vigtig viden og 
tid går tabt mellem institutioner 
og forvaltningen. Det er forvaltnin-
gen der er myndighed og har an-
svaret og institutionen der skal 
varetage barnet/ familiens tarv i 
et hverdagsperspektiv. Der er be-
hov for mere viden om hvordan 
samarbejdet optimeres. 

Socialpædagog, Trine Lohmann, 
afdelingsleder på Birkebo,   
Akut- og observationsinstitution, 
Kong Frederik den Syvendes 
 Stiftelse, Jægerspris

De børn og unge som kommer på 
et 10 ugers ophold på Julemær-
kehjemmet har sammen med de-
res familier selv valgt at søge om 
at få et ophold. Børnene er mel-
lem 7-13 år på Kildemose. De 
fleste er overvægtige og mange 
er blevet mobbet, flere føler sig 
ensomme og nogle synes ikke de 
nogensinde har haft en god ven. 
Der er også mange hvor forældre-
ne er skilt og hvor samarbejdet i 
en del tilfælde kan være svært til 
tider yderst problematisk. Det går 
ud over barnet.

Kan vi på det første besøg inden 
barnet skal begynde, høre at for-
ældrenes samarbejde er proble-
matisk fortæller vi forældrene at 
vi forventer at de inden barnet 
begynder bliver enige om; hvem 
der besøger på besøgs søndage 
og hvem barnet skal være hos i 
hjemme weekends. Medens bar-
net er hos os kan vi opleve børn 
som fysisk bliver dårlige eller er 
kede af det. De bekymrer sig, for-
di forældrene skændes. Nogle 
børn skal agere talerør for foræl-
drene. Vi taler med dem, hjælper 
ved at fortælle forældrene, hvad 
det gør ved deres børn. Fortæller 
til slutsamtalen de ting som kan 
være svært for barnet at fortælle 
forældrene, medens barnet er til 
stede. Børnene bruger hinanden, 
når de får gode venner til fortroli-
ge snakke. Børnene får et puste-
rum fra hverdagen ved at være på 
Julemærkehjemmet. Vi gør det 
bedste vi kan for at hjælpe dem 
ved at lytte og snakke og give 
dem gode oplevelser. Mit forsk-
ningsspørgsmål vil være: Hvordan 
kan jeg som socialpædagog arbej-
de med at børnene kan blive bed-
re rustet til at være skilsmisse-
barn. 

Katrine Rygård, TR og social-
pædagog, Julemærkehjemmet 
Kildemose

I takt med at kommunerne er ble-
vet lagt sammen og der skal fin-
des besparelser, har kommunen 
hjemtaget de borgere der før var 
placeret på de regionale instituti-
oner. Disse borgere flytter ind i de 
kommunale bofællesskaber. Det 
er borgere med sværere handi-
caps, nogle borgere har måske 
flere diagnoser. På trods af den 
socialpædagogiske indsats, lever 
mange af disse borgere med højt 
stressniveau. Når disse borgere 
oplever akut stress og angst, så 
slår de fra sig, både på medbor-
gere og / eller medarbejdere. Det-
te medfører mere angst og stress 
for medbeboere og mulige ar-
bejdsskader eller arbejdsbetinge-
de lidelser for medarbejderne. 

Mit forslag til forskningsprojekt vil 
være, at samle al den neurologi-
ske viden, som forskningen efter-
hånden har bidraget med, hvor-
dan konkretopfattende hjerner 
skal kommunikeres med. Dette 
sammenholdes med nyere tids 
viden om stress reduktion via 
mindfullness / kroppens afspæn-
ding / massage. Kan en målrettet 
Socialpædagogisk indsats, hvor 
der arbejdes udfra mindfullness 
principperne, nedsætte den om-
talte borgergruppes stress niveau 
og dermed deres udadreagerende 
adfærd. Dette vil kunne få stor 
betydning, både for de borgere vi 
som Socialpædagoger skal støtte 
til at få et så godt og lykkeligt liv 
som muligt og for medarbejderne 
der vil få et bedre arbejdsmiljø og 
dermed færre arbejdsskader.

Kirsten Elsing, socialpædagog 
Bofællesskabet Syrenvænget
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