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SOCIALPÆDAGOGERNE
I FREMTIDEN
PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER
FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ KOLDKÆRGÅRD
MANDAG DEN 14. SEPTEMBER 2015
Giver det overhovedet mening at tale om socialpædagoger i fremtiden?
Når vi ser lidt ud i fremtiden, er det hele så ikke én stor tværfaglig grød af socialfaglighed, hvor vi lige så langsomt druknede. Eller vil samfundet i nekrologen
over socialpædagogerne som faggruppe skrive: ”At de var godt nok dygtige. Men
de glemte bare at formulere det, så andre kunne forstå det. De glemte at skyde
brystet frem og kæmpe for deres særlige perspektiv på de borgere, der har brug
for socialpædagogisk hjælp i deres liv”.
Se det er jo et tænkt scenarie. Heldigvis står vi et helt andet sted i dag. Vi kan rette ryggen og skyde brystet frem og sige, at vi gør det godt. Når jeg og vi kommer
rundt på arbejdspladserne i det østjyske, er der utrolig megen faglig stolthed
over det fremragende arbejde, der bliver udført. Det er også min klare fornemmelse, at vi er blevet meget bedre til klart og tydeligt at fortælle omverdenen,
hvad vi er gode til.
Da vi i bestyrelsen besluttede, hvordan vi ville udmønte ”Socialpædagogerne
i fremtiden” lokalt i kreds Østjylland, var der to ting, vi særligt fokuserede på.
For det første vil vi gerne diskutere, hvori vores kernefaglighed består, og hvordan vi kan omsætte den i den daglige praksis. Det gælder uanset fra hvilken del
af den socialpædagogiske verden, man kommer fra. Vi tror nemlig, at der, uanset om vi kalder os misbrugsbehandlere, gademedarbejdere, miljøterapeuter,
socialfaglige medarbejdere eller lignende, er en fælles kerne. En kerne af socialpædagogisk faglighed, der er basis for det, vi alle sammen går og gør i praksis.
Derfor var konferencen heller ikke delt op efter arbejdsområder eller andet.
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Vi var optaget af metoden. Vi har en klar vision om, at projektet også kan være
anledning til, at vi når længere ud til medlemmerne.
Særligt i forhold til det faglige ben af vores fagforening synes vi, det er væsentligt at inddrage nogle af vores medlemmer, der normalt ikke er så tætte på kredsen. På den måde kommer vi både et skridt længere ud og dybere ind i den
faglige virkelighed. Derfor har vi udnævnt 15 ambassadører fra de kommuner
og regionen, der deltog i konferencen. Deres rolle har været at være med til at
planlægge og designe dagen. Og sagt helt stille – så har vi ikke fortrudt det valg.
Denne pjece er en opsamling på en god konference, hvor vi satte fokus på vores
fag og faglighed – og sammen kom med vores bud på, hvad vi som socialpædagoger kan byde ind med i fremtiden. Samtidig er denne pjece et oplæg til vores
videre arbejde.

God læselyst
Gert Landergren Due
Kredsformand
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SOCIALPÆDAGOGERNE
I FREMTIDEN
DEN SOCIALPÆDAGOGISKE KERNEFAGLIGHED
SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND

FRA MERE TIL BEDRE
Det er svært at spå – især om fremtiden.
Derfor er det også svært præcist at
sige, hvad fremtiden på det specialiserede sociale område kommer
til at byde på – og hvilken rolle socialpædagogikken kan komme til
at spille i den sammenhæng. Men
fremtidsforskningen hos Future Navigator (futurenavigator.dk) peger
på, at socialpædagogikken på mange
måder er svaret på lere af de megatrends og udfordringer, der kommer
til at præge samfundsudviklingen de
kommende år.
I fremtiden vil der være meget fokus
på, at vi er med til at gøre en forskel
for fællesskabet. Vi vil blive mere
optaget af, at vi har været med til at
gøre verden til et bedre sted at leve,
end af vores egen personlige tilfreds-

stillelse. Det er det, der kommer til at
give værdi i fremtidens samfund. Og
det passer int ind i den socialpædagogiske kernefaglighed.
Den nye mentalitet bliver således karakteriseret ved at gå fra servicering
til aktivering. Begreber som empati, ydmyghed og generøsitet bliver
mere fremherskende i fremtiden.
Det er de værdier, der fremover kommer til at give både personlig status
og faglig værdi. Og det er netop noget
af det, der kendetegner os socialpædagoger i dag. Det skal vi holde fast i.
Én af de nye megatrends handler om
at gå fra mere til bedre. I fremtiden
kommer der mere fokus på de værdier, vi er med til at skabe, frem for
hvor meget vi kan producere. Vi bliver mere optaget af kvalitet frem for
kvantitet. Vi får mere fokus på bære-
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dygtighed frem for merforbrug. Og
det gælder både i forhold til relationer og medmenneskeligt samvær.
Succes i fremtiden er, når vi gør noget, der er bedre, og giver det videre
til andre. Det svarer også int til den
socialpædagogiske kernefaglighed.
En anden trend er, at vi bevæger os
fra individualitet til forpligtende fællesskaber. I fremtiden får ingen succes alene. Den største tryghed, vi som
mennesker kan opnå, er at indgå i relationer med andre mennesker. En
tredje trend er at inddrage og aktivere mennesker, så de bliver mere selvhjulpne og føler sig som værdifulde
medborgere. Også her har socialpædagogikken noget at byde ind med.
Set i de perspektiver er der mange værdier i den socialpædagogiske
kernefaglighed, der matcher fremtidens krav og forventninger til, hvordan samfundet udvikler sig. Men i
stedet for at læne os tilbage og gøre
mere af det, vi gør i forvejen, så
skal vi arbejde målrettet på at gøre
det bedre i fremtiden. Den vigtigste
trend bliver nemlig at bevæge os fra
mere til bedre.

KERNEFAGLIGHEDEN
Den socialpædagogiske kernefaglighed er helhedsorienteret og har et
tværfagligt perspektiv, fordi den forholder sig til det hele menneske. Udgangspunktet er, at alle mennesker
har ressourcer, de kan bruge, hvis de
rette betingelser, for at de kan udfolde dem, er til stede. Alle mennesker
har ret til et værdigt og meningsfuldt
liv, hvor de i så høj grad som muligt
bestemmer over deres eget liv.

LIGEVÆRDIGHED
Kernefagligheden handler om både
at se og møde borgeren som et ligeværdigt menneske – og at kunne
rumme alle borgernes kvaliteter og
udfordringer. Vi skal være med til at
sikre, at den socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i borgerens
situation og bliver tilpasset de ønsker og behov, borgeren har i stedet
for det omvendte. Vi skal holde fast i,
at det er borgerens liv, der er i centrum.

DEN ETISKE FORDRING
Den etiske fordring handler om på
den ene side at forstå, erkende og
respektere borgerens liv, ønsker og
mål, og om at tage udgangspunkt i
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det i hverdagen, hvor borgeren skal
inddrages og skal kunne genkende
sig selv i det, der foregår. Og på den
anden side handler det om at støtte,
guide og hjælpe borgeren på en anerkendende og værdig måde, så borgerens integritet ikke bliver tilsidesat.

KERNEOPGAVEN
Den overordnede vision for det socialpædagogiske arbejde er at bidrage til at sikre, at samfundets grupper
af marginaliserede borgere lever et
godt og meningsfuldt liv, hvor de er
inkluderet i fællesskaber.

DEN GODE RELATION
Det at skabe en tæt og tillidsfuld relation er også et væsentligt element i
kernefagligheden. Den gode relation
er én af forudsætningerne for, at man
som socialpædagog kan være med til
at skabe positive forandringer i borgerens liv sammen med borgeren.
Det kan man opnå ved at bruge sig
selv professionelt til at opbygge relationer, der er båret af tillid, tryghed,
frivillighed og ligeværd.

HELHEDSFORSTÅELSE
Vi vil arbejde for at styrke den helhedsorienterede indsats, hvor vi som
socialpædagoger samler alle trådene
i borgerens liv i samspil med borgeren selv, borgerens netværk og andre
fagpersoner. Målet er, at borgeren
selv skal kunne mestre så stor en del
af sit eget liv som muligt.

DEN KONKRETE
VIRKELIGHED
Men i praksis ser den konkrete virkelighed ofte anderledes ud. Det er i
høj grad de politiske og økonomiske
forhold, der er med til at de inere de
rammer og vilkår, der er for at omsætte kerneopgaven til praktisk pædagogik.
Det socialpædagogiske område har
været og er kontinuerligt udsat for
en række politiske ændringer af lovgivningen, som skal implementeres i
den daglige praksis. Samtidig er socialpædagogikken underlagt lokale
og regionale politiske beslutninger,
som sætter rammerne og vilkårene
for det daglige arbejde.
Socialpædagogernes vigtigste opgave er at være med til at give borgerne
det gode og værdige liv ved at være
gode rollemodeller, samt at skabe tillid og tætte relationer. For at vi som
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socialpædagoger kan opfylde det,
er det vigtigt, at kerneopgaverne er
klart og tydeligt beskrevet på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderne
skal kende kravene, forventningerne
og rammerne, for at de kan prioritere deres opgaver. Og det er en ledelsesopgave at sikre det.

TVÆRFAGLIGT
PERSPEKTIV
Socialpædagogikken er en profession, der bygger på et teoretisk
grundlag og nogle systematiske metoder. Men det er ikke et entydigt videnskabsteoretisk paradigme, der
ligger til grund for socialpædagogikken. Det videnskabelige grundlag for
socialpædagogikken er stykket sammen af elementer fra både sociologien, psykologien, iloso ien og antropologien.
Det grundlæggende i det teoretiske
fundament er, at socialpædagogikken tager udgangspunkt i en holistisk tænkning, hvor det hele menneske er i centrum.

MANGFOLDIGHED
AF METODER
På samme måde som teorien er stykket sammen af lere forskellige teoretiske paradigmer, så indes der
også et væld af forskellige metoder,
vi arbejder med i praksis for at nå de
mål, vi har de ineret for vores indsats – gerne i samarbejde med borgeren, hvor det er muligt.
Disse metoder udspringer i høj grad
af en erfaringsbaseret viden. Det vil
sige, at metoderne er udviklet i praksisfeltet sammen med de borgere, vi
samarbejder med. Sammen med pårørende. Sammen med fagpersoner
med andre kernefagligheder. Sammen med forskere og andre videnspersoner. De socialpædagogiske metoder er således gennemprøvet og
veldokumenteret, fordi de er afprøvet i praksisfeltet. Og fælles for dem
er, at de hviler på en anerkendende
og respektfuld tilgang i mødet med
borgeren.

DET TVÆRFAGLIGE
PERSPEKTIV
Socialpædagoger er fagspecialister,
der arbejder med relationen ud fra
en helhedsorienteret forståelse af
det enkelte menneske og dets udfordringer. Vi adskiller os fra andre fag-
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grupper ved, at vi primært fokuserer
på borgernes ressourcer frem for deres diagnose, funktionsnedsættelse
eller manglende evne til at håndtere
eget liv.
På den måde er vores socialpædagogiske indsats en forudsætning for, at
terapeuter, sagsbehandlere, jobkonsulenter og andre faggrupper kan
lykkes med deres indsats over for de
udsatte borgere, der har behov for
en særlig tilrettelagt indsats.
Når man indgår i et tværfagligt samarbejde, er det vigtigt, at man er bevidst om sin egen faglighed – for det
er netop i mødet mellem de forskellige fagligheder, at man ser nye muligheder og nye perspektiver, som
man måske ikke havde fået øje på i
sin monofaglighed.

HVORDAN PASSER
VI BEDRE PÅ OS SELV?
Socialpædagoger vurderer overvejende, at deres fysiske og psykiske
arbejdsmiljø er godt. Det viser Socialpædagogernes store undersøgelse fra 2014 af medlemmernes arbejdsmiljø.

Men undersøgelsen viser også, at én
ud af tre socialpædagoger er udsat
for fysisk og psykisk vold på deres
arbejdsplads. Det er alt for mange. Så
spørgsmålet er, hvordan vi kan blive
bedre til at passe på os selv?

FRA STRESS TIL TRIVSEL
Stressforskningen viser, at hvis vi
trives på vores arbejdsplads, så bliver vi ikke så let stressede. Og hvis vi
ikke er stressede, er der også bedre
mulighed for at forebygge chikane,
mobning og vold.
Det er vigtigt, at man som medarbejder ikke oplever, at man står alene med opgaverne og problemerne. Det kan man faktisk blive meget
stresset af. Én af måderne, man kan
forebygge det på, er, hvis man i fællesskab tager ansvar for, at opgaverne bliver løst, og der er en åben og
tillidsfuld dialog på arbejdspladsen.
Når man taler sammen, og man støtter og hjælper hinanden med at løse
opgaverne i fællesskab, er der gode
muligheder for, at man trives i sit job.

BALANCE MELLEM
KRAV OG RESSOURCER
En anden vigtig faktor for at skabe
trivsel på arbejdspladsen er, at der
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skal være balance mellem krav og
ressourcer.
Vi kan alle komme ud for at have
travlt i perioder, og det er okay.
Stress kan være kortvarig og kan
være medvirkende til, at vi tænker
klart og handler hurtigt i travle perioder. Vi kan typisk klare travlhed i
4-7 uger. Men hvis det strækker sig
over en længere periode, begynder
travlheden at blive til en skadelig
stress. Og det kan være helbredstruende for det enkelte menneske og
uproduktivt for organisationen. Det
er en ledelsesmæssig opgave at sikre, at der er balance mellem krav og
ressourcer – vel vidende, at lederne
har nogle stramme politiske og økonomiske rammer at handle inden for.

MEDANSVAR SELV
Desuden betyder det meget for den
enkeltes trivsel, at man har positive
forventninger til sit job. Man har således selv et medansvar for at skabe et godt miljø på arbejdspladsen.
Det er vigtigt, at man er åben og ærlig over for hinanden. Og det er vigtigt, at man holder øje med hinanden
og griber ind, hvis en kollega bliver
mobbet, mistrives eller virker stresset.

NYE
ARBEJDSOMRÅDER
I takt med, at samfundet udvikler sig,
og nye trends er på vej, opstår der
også nye muligheder for, at vi som
socialpædagoger kan bruge vores
faglige kompetencer i nye sammenhænge.
I den nærmeste fremtid kommer der
på den ene side lere ældre og lere
borgere med demens. Flere borgere bliver fattige. Færre børn bliver
anbragt uden for hjemmet. Antallet
af diagnoser stiger. Flere unge skal
have en uddannelse. Det vil sige, at
der i de kommende år bliver lere opgaver, der kalder på en socialpædagogisk indsats. På den anden side er
der ingen tegn på, at der bliver tilført
lere ressourcer til det sociale område. Tværtimod.
Det betyder, at samfundsudviklingen
går i retning af mere ansvar til den
enkelte borger, krav om større effektivisering på velfærdsområdet, lere
frie valg og et krav om mere aktivering. Der bliver derfor behov for at
inde nye innovative løsninger, så det
stigende antal borgere med behov
for en særlig målrettet indsats kan få
den hjælp og støtte, de har behov for.
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Og her mener vi i al beskedenhed,
at socialpædagogikken har meget at
byde på.

ningen. Der er mange sammenhænge, hvor en socialpædagogisk indsats
er påkrævet, før eleven er i stand til
at lære.

NYE ARBEJDSOMRÅDER

Som socialpædagoger har vi også
meget at byde ind med i forhold til
borgere, der skal have a klaret deres
arbejdsevne. Vi kan noget andet end
jobkonsulenter. Vores beskrivelse af
den enkelte borgers kompetencer og
ressourcer kan favne både bredere
og dybere, så den ikke kun retter sig
mod en arbejdsevnevurdering – men
også mod, hvordan man kan komme
til at mestre livet. Her kan vi være et
supplement til jobkonsulenternes
faglighed.

Det kan eksempelvis være inden for
ældre- og demensområdet, hvor der
bliver behov for en socialpædagogisk indsats i forhold til at støtte disse mennesker i at have et aktivt og
meningsfuldt liv.
Folkeskolen kan også være et nyt arbejdsområde for socialpædagoger.
Mange skoler oplever børn med dårlige sociale kompetencer, og kompleksiteten af deres udfordringer
strækker sig langt ud over undervis-

