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Forord

Socialpædagogerne i fremtiden
Giver det overhovedet mening at tale om Socialpædagoger i fremtiden?
Med det overraskende spørgsmål indledte kredsformand Gert Landergren Due  
medlemskonferencen i forbindelse med projekt Socialpædagogerne i fremtiden. 

Når vi ser lidt ud i fremtiden, er det hele så ikke blevet til 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 var jo et tænkt scenarie. Heldigvis står vi et helt andet sted i dag. Vi kan rette ryg-
gen og skyde brystet frem og sige, at vi gør det godt. Når jeg og vi kommer rundt på ar-
bejdspladserne 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, som 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 socialpæd-
agogiske verden man kommer. Vi tror nemlig, at der, uanset om vi kalder os misbrugsbe-
handlere, gademedarbejder, miljøterapeuter, socialfaglige medarbejdere eller lignende, 
er en fælles kerne. En kerne af socialpædagogisk faglighed, der er basis for det, vi alle 
samme går og gør i praksis. Derfor er konferencen i dag heller ikke delt op efter arbejd-
sområder eller andet. 

For det andet er vi optaget af metoden. Vi har en klar vision om, at projektet også kan 
være anledning til, at vi når længere ud til medlemmerne. Vi taler normalt om at vores 
fagforening skal gå på to ben. Det ene ben handler er de klassiske ydelser i forhold til ar-
bejdsvilkår, hjælp ved konflikter, sygdom, afsked og lignende. Det andet ben er det faglige 
ben, som handler om vores socialpædagogiske faglighed.

I forhold til det faglige ben synes vi, at det er væsentligt at inddrage nogle af vores med-
lemmer, 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 ambas-
sadører fra de kommuner og regionen, der deltager i konferencen dag. Deres rolle har 
været at være med til at planlægge og designe dagen. Samtidig har de hjulpet med at 
sprede det glade budskab om at konferencen fandt sted. Og sagt helt stille - så har vi ikke 
fortrudt det valg.

Så nu glæder vi os til at have en dag sammen med jer, hvor vi sætter fokus på vores fag 
og faglighed – og sammen kommer vi med vores bud på, hvad vi som socialpædagoger 
kan byde ind med i fremtiden.



Fælles oplæg

Fra mere til bedre
Fremtidsforsker Mette Sillesen fra Future Navigator førte deltagerne igennem en hæs-
blæsende tour de force om, hvad fremtiden kommer til at byde på – og hvilken rolle  
socialpædagogikken kan komme til at spille i den sammenhæng. 

Hendes hovedpointe var, at socialpædagogikken på mange måder er svaret på flere af de 
mega trends og udfordringer, der kommer til at præge samfundsudviklingen de kommende 
år. Det underbyggede hun med en lang række eksempler, som man kan se på kredsens 
hjemmeside. Her bliver fremhævet nogle af hendes pointer: 

I dag er vi ikke bange for at dø, men vi er bange for ikke at have levet livet. I fremtiden vil 
vi være bange for ikke at have gjort en forskel. I den nye verden bliver folk mere og mere 
optaget af, at de har været gode medborgere. At de har været med til at gøre verden til et 
bedre sted at leve, end de er optaget af deres egen personlige tilfredsstillelse. Det er det, 
der kommer til at give værdi.

Den nye samfundsmentalitet bliver således karakteriseret ved at gå fra servicering til  
aktivisme. Det bliver begreber som empati, redde verden, ydmyghed og generøsitet, der 
bliver fremherskende. Det er de værdier, der i fremtiden kommer til at give personlig sta-
tus. Og det er netop noget af det, der kendetegner jer socialpædagoger i dag. Det skal  
I holde fast i.

Én af de vigtigste evner i fremtiden bliver at opsøge irritationen og lytte endnu højere til 
den. Spørge ind til den. Der er mere drive i at være irriteret end i at være nysgerrig. Irrita-
tion skaber handling og forandringer. Nysgerrighed skaber magelighed og stilstand.

En af de nye mega trends, der er på vej, handler om at gå fra mere til bedre. I fremtid-
en kommer der meget mere fokus på hvilke 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 genbrug og bæredygtighed frem for merproduktion. Det gælder ift. mad, vin og 
kaffe. Men det gælder også i forhold til relationer og medmenneskeligt samvær. Succes 
i fremtiden er, når vi gør noget bedre og giver det videre til andre. Det svarer fint til den 
socialpædagogiske kernefaglighed.

En anden trend er, at vi bevæger os fra ”mig” til forpligtende fællesskaber. I fremtiden får 
ingen succes alene. Den største tryghed, vi som mennesker kan opnå er at indgå i forplig-
tende relationer med andre mennesker. Også her har socialpædagogikken meget at byde 
ind med.

En tredje trend er, at samfundet bevæger sig fra servicering til aktivering. Hvis man ser-
vicerer mennesker, bliver de dovne, inaktive og syge. Hvis man aktiverer mennesker, 
bliver de inddraget, føler sig værdifulde, og de får et sundere liv. 

Så min pointe er, at I skal sådan set bare blive ved med at gøre det, I i forvejen gør, fordi 
det på mange måde matcher fremtidens krav og forventninger til os som medborgere. Men 
i stedet for bare at læne jer tilbage og gøre mere af det – så skal I øve jer på at gøre det 
bedre.



Fælles oplæg

9 bud på den socialpædagogiske kernefaglighed
Socialpædagogerne har fået lavet en antropologisk undersøgelse af, hvad det vil sige at 
arbejde med socialpædagogik i praksis. I den undersøgelse har antropologerne indkred-
set ni kernebegreber. Det er de begreber, de har mødt, når de har været ude at tale med 
socialpædagoger om deres daglige arbejdede.

Derefter har de bedt socialpædagoger om at komme med deres bud på, hvordan man kan 
definere de ni begrebet. Og den proces er mundet ud i et samlet bud på den socialpæda-
gogiske kernefaglighed – set med et antropologisk blik.

Antropolog Toke Kyed Amlund fra Actant præsenterede de ni bud på konferencen.

Humanisme
Humanisme handler om både at se og møde borgeren som et ligeværdigt menneske –  
og at kunne rumme alle borgernes kvaliteter og udfordringer.

Etik
Etik handler om at forstå, erkende og respektere borgerens liv, ønsker og mål, og om at 
tage udgangspunkt i dette både i hverdagen og i dokumentationen, hvor borgeren skal 
inddrages og kunne genkende sig selv.

Dokumentation
Dokumentation handler om intern videndeling blandt medarbejderne og om at inddrage 
borgerne i deres mål og udvikling. Det handler også om at kunne dokumentere effekten  
af indsatserne over for andre myndigheder eller købere i en konkurrencesituation.

Relation
Relation handler om at skabe de forudsætninger, der skal til for overhovedet at kunne lave 
positive forandringer for borgerne. Det opnår man socialpædagogisk ved over lang tid at 
bruge sig selv professionelt og personligt til at opbygge relationer båret af tillid, tryghed, 
frivillighed og ligeværd.

Refleksion
Refleksion handler om gennem refleksion – individuelt, kollegialt og med borgeren –  
at udvikle den socialpædagogiske praksis og derigennem skræddersy indsatsen over 
for borgeren. Inddragelse af borgeren i refleksionen er samtidig et redskab til at skabe 
forståelse for egen udvikling.

Tværfaglighed
Tværfaglighed handler om at sikre den helhedsorienterede indsats over for borgeren. Ved 
at bringe forskellige fagligheder i spil i den daglige praksis og i fælles refleksion og efter-
uddannelse, kan man håndtere borgeren som et helt menneske og arbejde professionelt 
med alle udfordringer og potentialer.



Betydningsfuld intervention
En betydningsfuld intervention opfattes af mange som en markant, kraftfuld og drastisk 
indgriben i borgerens liv. De fleste anser dog den socialpædagogiske indsats som en mere 
langvarig relation til borgeren, som over tid skaber varig og positiv forandring.

Helhedsforståelse
Helhedsforståelse handler om at opbygge en heldækkende forståelse for borgerens  
situation, person, problematikker og netværk – og for det komplekse samspil mellem disse 
elementer. Både borgeren selv og vedkommendes netværk inviteres med i forståelses- 
processen, som leder videre til forskelligartede og målrettede indsatser.

Helhedsorienteret indsats
Helhedsorienteret indsats handler om at samle ALLE trådene i borgerens liv sammen med 
borgeren selv, borgerens netværk, andre fagligheder og andre kommunale aktører med 
det mål, at borgeren skal kunne mestre så stor en del af sit eget liv som muligt.

 



Workshop 1

Den socialpædagogiske kerneopgave
Ekstern oplægsholder:  Socialfaglig konsulent Line Freja Rasmussen, Socialpædagogerne  
Ambassadøroplæg: Karen Buhr Holm, Norddjurs Kommune
Vært:  Naja Thetmark, Norddjurs Kommune
________________________________________________________________________

Når man kort skal forklare, hvad den socialpædagogiske kernefaglighed er, kan det lyde 
sådan:
 
Socialpædagogernes unikke kompetence er at møde det enkelte menneske, der hvor det 
er og opbygge relationen derfra. Den gode relation betyder, at socialpædagogen har helt 
særlige muligheder for at støtte den enkelte og samfundet med at inkludere og udvikle 
det enkelte menneskes potentiale og leve et liv med muligheder. Den socialpædagogiske 
kerneydelse er baseret på teoretisk viden, erfaringer og værdier.   

Den definition blev vedtaget på Socialpædagogernes kongres i 2014. Det sagde  
socialfaglig konsulent Line Freja Rasmussen fra Socialpædagogerne i sit oplæg. 

Den socialpædagogiske faglighed er således ikke en eksakt videnskab. Det er en 
faglighed, der trækker på mange forskellige videnskaber inden for humanismen, sociolo-
gien og psykologien. Og det er kendetegnende for fagligheden, at den er helhedsorienteret 
og har et tværfagligt perspektiv, fordi den forholder sig til det hele menneske. 

Når man ser på, hvad det er for opgaver, I som socialpædagoger løser, kan man overord-
net sige, at kerneopgaven er den fælles mission at sikre samfundets grupper af marginal-
iserede borgere som socialt udsatte, hjemløse, misbrugere, børn og voksne med fysiske 
og psykiske handicap, anbragte børn og unge et bedre liv, hvor de er inkluderet samfun-
dets fællesskaber.

Men i praksis er det i høj grad den politiske og økonomiske virkelighed i kommunerne og 
regionerne, der er med til at definere kerneopgaven. Det socialpædagogiske område har 
været og er kontinuerligt udsat for en række politiske ændringer af lovgivningen, I som 
socialpædagoger skal implementere i den daglige praksis. Samtidig er I underlagt nogle 
lokale og regionale politiske beslutninger, som sætter rammerne og vilkårene for jeres 
daglige samarbejde med borgerne.

Ambassadøroplæg
Ambassadør Karen Buhr Holm mener, at det i høj grad er politikerne der bestemmer 
kerneopgaverne. De ønsker mere kvalitet for færre penge. De stiller krav om mere doku-
mentation og samarbejde på tværs af faggrupper og i kommunerne. Samtidig oplever hun, 
at ledelsen også er under pres oppe fra, både i forhold til at styre økonomien men også i 
forhold til at sikre kvaliteten af fagligheden i forhold til borgerne og deres pårørende. Det er 
en stor udfordring, der er med til at sætte kernefagligheden under pres.

Hun mener, at socialpædagogernes vigtigste opgave er at give borgerne det gode og vær-
dige liv, at være gode rollemodeller samt at skabe tillid og tætte relationer. Men for at man 



som socialpædagog kan opfylde det, er det vigtigt, at kerneopgaverne er klart og tydeligt 
beskrevet på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderne skal kende kravene, forventninger 
og rammerne for, at de kan prioritere deres opgaver. Og det er en ledelsesopgave at sikre 
det.

Dialogen
Der kom en række indlæg fra workshopdeltagerne i dialogen:

På vores arbejdsplads er vi i gang med en proces omkring definition og tolkning af kerneo-
pgaverne. Vi arbejder på at få luget alle værdiordene ud, da vi mener, at hver enkelt me-
darbejder kan tolke dem i vidt forskellige retninger, og det gør det svært at skabe et fælles 
fagligt fundament og arbejde hen imod fælles mål. Vi ønsker i stedet konkret og objektivt at 
beskrive, hvad kerneydelsen er, så kommunerne ved hvad de køber. Processen har været 
vigtig for os, da den er med til at give os en fælles forståelse for, hvad kerneydelsen er på 
de enkelte bosteder.

Når vi som socialpædagoger får nye opgaver, har vi svært ved at slippe de gamle. Og det 
er med til at øge presset på os i hverdagen, fordi mængden af opgaver hele tiden vokser, 
uden at vi får tilført tilsvarende ressourcer. Det skal vi være mere opmærksomme på, ellers 
bliver vi presset for hårdt.

Vores beboere er hver især unikke. Der findes ikke to af samme slags, og derfor skal vores 
tilgang til hver enkelt beboer være målrettet denne. Én af vores kompetencer er netop, 
at vi som socialpædagoger kan gribe idéer og initiativer fra beboeren og støtte vedkom-
mende i at føre dem ud i livet.

Vi oplever i dag, at vi mangler tid til fordybelse og tid til faglige diskussioner i forhold til 
vores beboere.  Vi oplever også, at vi mangler tiden til at implementere nye tiltag over  
for den enkelte beboer. Vi skal fremadrettet blive bedre til at definerer vores faglighed  
og prioritere vores opgaver. 

Mange faggrupper har en stærk monofaglighed. Som socialpædagoger har vi et stort 
udviklingspotentiale i forhold til en tværfaglig tilgang. Det skal vi blive bedre til at udnytte, 
fordi der bliver et stort behov for at løse opgaverne på tværs af de traditionelle fagskel i 
fremtiden. Vi bliver styrket af flerfagligheden, når samarbejdet er godt. Derfor er det vigtigt, 
at vi anerkender og respekterer hinandens faglighed. Det øger kvaliteten af indsatsen.

Som socialpædagoger tager vi os af mange sammensatte problemstillinger i forhold til 
vores beboere, hvorimod jeg oplever, at andre faggrupper typisk har mere konkrete op-
gaver. Det kan være ergoterapeuter, sygeplejersker, sosu-assistenter mv. Det er en vig-
tig kompetence, som vi skal blive bedre til at sætte i spil, fordi det viser styrken i vores 
kernefaglighed.

Vi skal ikke afvikle folk. Vi skal udvikle folk. Derfor har vi også mere fokus på borgernes 
ressourcer end på deres fejl og mangler. Det er vigtigt for, at vi kan realisere grundtanken i 
vores kernefaglighed.



Workshop 2

Hvordan passer vi bedre på os selv?
Ekstern oplægsholder:  Rejseholdskonsulent Helle Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljø  
Ambassadøroplæg: Linda Michaelsen, Syddjurs Kommune
Vært: Randi Knappe, Syddjurs Kommune
________________________________________________________________________

Undertitlen på rejsekonsulent Helle Niewalds oplæg er: Fra viden til handling. Så hun 
lagde vægt på at give deltagerne nogle få og enkle værtøjer, som de kunne tage med hjem 
og omsætte i deres egen hverdag – både privat og på jobbet. 

Oplægget var centreret om begreberne stress og trivsel – og hvordan man kan bevæge 
sig fra at være stresset til at komme i trivsel. Hendes udgangspunkt er, at hvis vi trives på 
vores arbejde, så bliver vi ikke så let stressede. Og hvis man i fælleskab tager ansvar for, 
at opgaverne bliver løst, og der er en åben og tillidsfuld dialogkultur på arbejdspladsen, 
så er der gode muligheder for, at medarbejderne er i trivsel. Hun understregede, at det er 
vigtigt, at man som medarbejder ikke oplever, at man står alene med opgaverne og proble-
merne. Det kan man blive meget stresset af.

Hun påpegede også, at der skal være en balance mellem krav og ressourcer. Og det er i høj 
grad en ledelsesmæssig opgave at sikre det. Desuden betyder det meget for den enkeltes 
trivsel, at han/hun har positive forventninger til sit job. Man er selv medansvarlig for at skabe 
en god trivsel på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at man er åben og ærlig overfor hinanden. 
Det er vigtigt, at man støtter og hjælper hinanden med opgaverne. Og det er vigtigt, at man 
holder øje med hinanden og reagerer, hvis éns kollega mistrives eller virker stresset.

Store og mange forandringer kan give stress. Det samme kan en ubalance mellem krav og 
opgaver. 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 period-
er. Vi kan klare travlhed i 4 -7 uger. Men hvis det strækker sig over en længere periode, 
begynder det at blive en skadelig stress. Og det kan være helbredstruende for den enkelte 
person og uproduktivt for organisationen. 

Helle Niewald præsenterede forskellige redskaber til at arbejde med forholdet mellem 
stress og trivsel.

Ambassadøroplæg
Ambassadør Linda Michaelsen fortalte en historie fra sin egen virkelighed. Hun er familie-
behandler i Syddjurs Kommune og har de seneste år være igennem et hav af omstil-
lingsprocesser, som hun selv formulerer det. 

Blandt andet er antallet af familiehuse i kommunen blevet reduceret fra 4 til 1 og ligeså 
med antallet af ledere. Halvdelen af Lindas kolleger har været ramt af stress og andre var 
på vej med en tilsvarende sygemelding. Der blev derefter iværksat en række initiativer, 
der skulle være med til at forebygge yderligere stress på arbejdspladsen. Blandt andet har 
en kollega i en periode har haft fri hver fredag samtidig med, at vedkommende fik ekstra 
faglig sparring. Det var medvirkende til, at kollegaen ikke udviklede stress, og dermed un-
dgik arbejdspladsen endnu en sygemelding.



Lindas pointer er, at hvis man skal undgå mistrivsel og stress på arbejdspladsen, er det 
vigtigt, at:
 •  have en dialog om, hvad der forventes af én, og hvordan man skal løse sine op-

gaver.
 •  have en personaleledelse, der tænker trivsel og er bevidst om, hvor store foran-

dringer medarbejderne kan klare.
 •   ledelsen sætter tid af til at samarbejde både med interne og eksterne sam- 

arbejdspartenere.
 • man har mulighed for at holde sine pauser, så man lige kan få puste lidt ud.
 • der er plads til humor og et godt grin i hverdagen.

Dialogen
Der kom en række indlæg fra workshopdeltagerne i dialogen:

Jeg tænker, at vi bruger ordet stress forkert. Stress er ikke bare en tilstand af at have 
travlt. Stress en sygdom, som skal behandles på samme måde, som vi behandler andre 
sygdomme. Det er vigtigt, at vi ikke hele tiden går rundt og siger, at vi er stressede, når det 
handler om, at vi har travlt.

Stress kommer nogen gange af det, vi ikke tror, vi kan magte. Jeg synes, at der er en ten-
dens til, at vi bekymrer os om ting, vi alligevel ikke kan ændre på. Ellers om ting der aldrig 
sker i virkeligheden. Men det er selvfølgelig individuelt, hvor optimistiske eller bekymrede 
vi er som mennesker.

Jeg er nok den, der stiller højest krav til mig selv. Det er faktisk ikke min leder. Vi so-
cialpædagoger har svært ved at stille krav udadtil. Får vi stillet en opgave, så tænker vi, at 
den skal vi løse bedst muligt i forhold til borgeren – og så glemmer vi at tænke på os selv. 
Vi er ikke så gode til at uddelegere opgaver og bede om hjælp hos andre. 

Til det sagde Helle Niewald: Vores egne krav og høje forventninger til os selv kan virke 
meget stressende. Som socialpædagoger skal I fremadrettet blive bedre til at stille jer 
tilfreds med at gøre det, som ledelsen beder jer om at udføre - og ikke stille krav til jer selv 
om, at I også bør gøre alt muligt andet. Hvis ikke du kan påvirke vilkårene og ikke kan leve 
med dem, så må du flytte dig - ellers får du stress.

Gode kolleger er vigtige. Hos os bruger vi 1 minut om ugen på at sige til hinanden, 
hvordan vi har det. Der må ikke svares eller kommenteres på det i situationen. Det handler 
om at kunne lukke munden og lytte. Efterfølgende kan kollegaerne så spørge mere ind 
til det, man vælger at fortælle. Det er en god øvelse, fordi det er dejligt bare at få lov til at 
aflevere det, man gerne vil sige. Det har faktisk en afstressende effekt.

Hvis jeg passer på mig selv og er i balance både fysisk og psykisk, så bliver jeg også 
bedre til at passe på mine kolleger. Det fik følgende kommentar med på vejen: Bare man 
ikke passer så meget på sig selv, at man slet ikke ser sine kollegaer, og lader de andre 
løbe stærkere, fordi man skal passe på sig selv. At skabe trivsel er et fælles ansvar.



Workshop 3

Hvad adskiller socialpædagogen fra andre faggrupper?
Ekstern oplægsholder:  Antropolog Toke Amlund og Ole Stentebjerg Jessen, Actant  
Ambassadøroplæg: Inge Hansen og sosu-assistent Søs Langerup, Region Midtjylland
Vært:  Lene Brynning, Region Midtjylland
________________________________________________________________________

Ambassadør Inge Hansen og hendes kollega sosu-assistent Søs Langerup arbejder med 
mennesker med en senhjerneskade. De indledte workshoppen med at karakterisere for-
skellene mellem den socialpædagogiske kernefaglighed og en sundhedsfaglig profes- 
sionstænkning. 

Deres indgang var, at begge faggrupper har fokus på at have borgeren i centrum. Forskellen 
i faglighederne viser sig mere ved den måde, de forskellige faggruppen går til opgaven på.

Groft karakteriseret så er:  
Sosu-assistenten Socialpædagogen   
Firkantet Rund
Observerer symptomer Spørger hvad der motiverer borgeren
Udreder og behandler og får ”lukket hullet” Dialog med borgeren om dennes situationen
Behandler de symptomer der kan ses og høres Kommer hele vejen rundt om borgerens liv 
Måler på de ydre symptomer Reflekterer og evalueringer de indre forhold 
Arbejder fysisk med borgeren Arbejder med at skabe relationer til borgeren

Eksternt oplæg
Antropolog Toke Amlund og Ole bad deltagerne i workshoppen om i grupper at sætte ord 
på, hvad der adskiller socialpædagogers faglighed fra andre faggruppers faglighed. Det 
kom der nogle forskellige bud på.

Når man sammenligner socialpædagoger med socialrådgivere, så er der stor forskel i 
rollen. Socialrådgiverne er bestillere, mens socialpædagoger er udførere. Socialrådgivere 
er bundet op af at skulle forvalte en lovgivning – ofte under stramme økonomiske rammer. 
Her ser socialpædagoger i langt højere grad på helheden i borgerens ofte komplekse livs-
situation. 

Når man sammenligner socialpædagoger med terapeuter, så arbejder socialpædagoger 
løbende med at observere og analysere borgerens livssituation med henblik på at vurdere, 
hvad der skal til fór at bringe borgeren videre i livet. Her er eksempelvis fysioterapeuter 
fokuserede på, hvilke områder af kroppen, der ikke fungerer som de skal. Og det er med 
henblik på at bruge sine fysiske metoder til at reparere skaden. Her er socialpædagogen 
mere optaget af at skabe relationer til borgeren, så de sammen kan finde du af, hvad der 
skal til, for at borgeren trives og udvikler sig. På baggrund af sine observationer og han-
dlinger udarbejder fysioterapeuten en handleplan, som socialpædagogen efterfølgende 
skal omsætte i praksis i samspil med borgeren. Fysioterapeuten har fokus på diagnosen 
og udbedringen af den, mens socialpædagogen har fokus på mennesket bag diagnosen.

Når man sammenligner socialpædagoger med jobkonsulenter, så er opgaven og rollen 
meget forskelligt. Jobcenterkonsulenterne skal håndhæve lovgivningen og derfra arbejde 



for, at borgeren kommer i en eller anden form for beskæftigelse eller aktivitet. Her er der 
primært fokus på målet. Mens socialpædagogerne forholder sig til det hele menneske og 
vurderer hvilke indsatser, der skal til på en bred front i forhold til at borgeren kan komme 
videre i tilværelsen på en værdig og hensigtsmæssig måde. 

Én af konklusioner på arbejdet i workshoppen var, at der er en stor forskellighed i forhold 
til de forskellige faggruppers tilgange og forståelser af deres faglighed, men arbejdet, der 
bliver udført, er ligeværdigt. Og det er i fællesskab, at systemet samlet bedst kan støtte og 
hjælpe borgeren videre i tilværelsen.

Dialogen
Der kom en række indlæg fra workshopdeltagerne i dialogen:

I modsætning til den sundhedsfaglige tilgang, ser vi som socialpædagoger mennesket bag 
sygdommen – og ikke kun selve sygdommen. Det betyder, at vi har øje for alle facetterne 
af borgerens liv. Det gælder både de fysiske forhold, den psykiske tilstand og de sociale 
relationer. Det giver os en bedre forudsætning for at iværksætte en helhedsorientret ind-
sats.

Som socialpædagoger er vi vores eget instrument. I modsætning til mange andre faggrup-
per, som har nogle redskaber de bruger til at udmønte deres faglighed, arbejder vi primært 
med os selv som mennesker. Det gør, at vi kan skabe de tætte og nære relationer, fordi 
der ikke står noget imellem os og borgeren. 

Vi kan ikke gemme os bag en computer eller et redskab. Så vores personlige dagsform, 
overskud og menneskesyn har stor betydning for, hvordan vi præsterer. Det er med til at 
gøre det spændende at arbejde som socialpædagog, men også sårbart.

Relationsarbejde er vores kernefaglighed. For at vi kan skabe en personlig relation til 
borgeren, kræver det, at vi har en indgående indsigt i vedkommendes livshistorie, aktuelle 
livsituation og ønsker for fremtiden. Det tager vi afsæt i, når vi skal støtte borgeren i at 
kunne mærke sig selv og begå sig i sit eget liv på de særlige vilkår, der er gældende for 
den enkelte. 

Man kan sige, at vi bygger borgerne op indefra, men terapeuterne arbejder med at repa-
rere borgernes skavanker udefra. 

Socialpædagoger er helhedsorienterede specialister. Vi arbejder med relationen ud fra en 
helhedsorienteret forståelse af det enkelte menneske og dets udfordringer. På den måde 
er den socialpædagogiske indsats en forudsætning for, at terapeuter, sagsbehandlere, 
jobkonsulenter og andre faggrupper kan lykkes med deres indsats.  



Workshop 4

Uddannelse – hvad er en socialpædagog?
Ekstern oplægsholder: Uddannelseskonsulent Bodil Høyer Damsgaard, Socialpædagogerne 
Ambassadøroplæg: Charlotte Lambrecht, Syddjurs Kommune
Vært: Anne Pind, Region Midtjylland
________________________________________________________________________

Uddannelseskonsulent Bodil Høyer Damsgaard startede sit oplæg med at slå fast, at det 
socialpædagogiske område har i væsentlig grad vundet indpas i bekendtgørelsen og i 
studieordningerne for den nye pædagoguddannelse. Her har man som studerende nu 
mulighed for at specialise sig i social- og specialpædagogik i ca. 2 ½ år - efter cirka et år 
med en introduktion til både almenområdet og specialområdet.

En anden forandring er, at faget er blevet erstattet af kompetenceområder. Som studeren-
de er der ikke længere noget, der hedder: At nu skal de studerende have pædagogik eller 
Dansk, kultur og kommunikation. Fagene eksisterer simpelt hen ikke længere. Det gør til 
gengæld en række kompetenceområder som eksempelvis: Mennesker i udsatte position-
er, Identitet og fællesskab, Tværprofessionelt samarbejde, Relation og kommunikation & 
Samarbejde og udvikling.

Desuden er der en tættere sammenhæng mellem teori og praksis. I hele uddannelses-
forløbet er der lagt op til vekselvirkning mellem teori og praksis. Det kommer særligt til 
udtryk i den 2. og 3. praktik samt det afsluttende bachelorprojekt. Disse praktikker afsluttes 
med en prøve, hvor både praktikvejlederen og en underviser fra professionshøjskolen 
bedømmer prøveresultatet. Det stiller helt nye krav til det at være praktikvejleder.

Kravet om det faglige fleksionsniveau er også hævet. De studerende skal både kunne 
beskrive, analysere, vurdere og evaluere over sin egen praksis med baggrund i teorier  
og metoder. Det enkelte menneskes særlige forudsætninger og værdier er således vigtige 
medspillere i uddannelsesforløbet. Menneskesynet skal ligeledes bæres med ind i den 
socialpædagogiske praksis, og de studerende skal lære, at etiske refleksioner bliver en 
naturlig del af arbejdslivet. 

Bodil Høyer Damsgaard ser frem til, at de første studerende bliver færdige under den nye 
uddannelse. Og hun forventer, at de kommende nye kollegaer er klædt rigtig godt på til at 
møde de udfordringer, som fremtidens socialpædagogik byder på. 

Ambassadøroplæg
Charlotte Lambrik er praktikvejleder Syddjurs Kommune og har således erfaring med at 
arbejde med de studerende, som læser under den nye uddannelse.  
Hun arbejder med de studerende på den måde, at hun laver en faktuel beskrivelse af, 
hvad det er for en arbejdsplads, de er kommet på. Hvem brugergruppen er. Hvad det er 
for lovgrundlag, der er relevant på området, når det i deres tilfælde handler domsanbragte 
unge. Hun taler også med de studerende om, hvilke forventninger arbejdspladsen har til 
dem som studerende, og de studerende får mulighed for at komme med deres forventnin-
ger til praktikstedet således, at forventningerne bliver afstemt med hinanden. Det er vigtigt 
for hende, at de studerende føler sig godt tilpas på arbejdspladsen, ellers får de ikke så 
meget ud af deres praktikophold. 



Desuden har de en dialog om, hvordan samarbejdet mellem praktikvejlederen og de 
studerende kan fungere. Og de taler om, hvilke muligheder der er, hvis samarbejdet ikke 
fungerer. Men Charlotte opfordrer altid de studerende til, at de løser eventuelle samarbe-
jdsproblemer i fællesskab, fordi det også er en del af læringen ved at være i praktik på en 
arbejdsplads. Men de studerende har selvfølgelig også mulighed for at gå til lederen, hvis 
samarbejdet slet ikke fungerer. Som praktikvejleder er det meget vigtigt for Charlotte, at 
den enkelte studerende udvikler sig fagligt og trives personligt under praktikforløbet.

Hun synes, det er en spændende opgave at være med til at guide de studerende igennem 
den nye uddannelse. Men hun synes også, det er en stor udfordring, at praktikvejlederne 
nu også skal være censor og skal være med til at bedømme de studerendes opgaver.

Dialogen
Der kom en række indlæg fra workshopdeltagerne i dialogen:

Det er en stor fordel for arbejdspladsen, hvis den nye uddannelse er med til at klæde de 
studerende så godt på, så de kan klare selve arbejdet i praktikken. Det betyder meget i 
hverdagen, og det er med til at ruste de studerende bedre til at komme ud i virkeligheden, 
når de er færdige med deres uddannelse. Derfor er det eksempelvis også bekymrende, 
at de kun har 50 % mødepligt i praktikperioden. Sådan fungerer det jo ikke i den virkelige 
verden.  

Praktikstedet stiller krav til de studerende der tilbydes et forløb. Praktikstedet kunne ind-
drages noget mere på uddannelsen. Komme til undervisningen og tilbyde specialviden til 
de studerende. Hvad foregår der ude i den virkelige verden?

Det er vigtigt, at praktikstedet inddrages i uddannelsesforløbet og eksamen, så vi kan 
bidrage med vores særlige viden på de forskellige fagområder. Vi kan også komme ind 
og bidrage til undervisningen på uddannelsesstedet på samme måde, som det er meget 
relevant, hvis underviserne kommer ud og er en del af forløbene i praktikken. Det vil skabe 
en god synergieffekt. 

I vores MED-udvalg har vi drøftet, hvordan vi kan skabe det bedst mulige samarbejde med 
uddannelsesstederne. Hvordan bliver vi bedre som praktiksted? Hvordan bedømmer vi 
deres opgaver, så de studerende ikke bare bliver godkendt, hvis de ikke har de nødven-
dige faglige kompetencer og personlige egenskaber. Det har jo stor betydning i forhold til, 
hvordan fremtidens socialpædagoger er rustet til opgaverne, for det er i praktikken, at de 
studerende skal udvikle deres værktøjskasse. Det kan de ikke gøre i et klasselokale.

Som praktiksted skal vi bruge de studerendes ressourcer og lade dem arbejde med det, 
de brænder for. Vi skal give dem mulighed for at øve sig og være på. Vi skal gå i dialog 
med dem og inddrage dem i hverdagens rutiner, så de får det bredest mulige erfarings-
grundlag med sig videre. 

De studerende skal lære, hvordan de formulerer sig både skriftligt og mundtligt, så omgiv-
elserne forstår, hvad de siger og mener. Det er utrolig vigtigt, fordi kommunikation er blevet 
så stor en del af vores faglighed. 



Workshop 5

Nye arbejdsområder for socialpædagogisk arbejde
Ekstern oplægsholder:  Socialfaglige konsulenter Linda Bendix og Gitte Landors,  
    Socialpædagogerne
Ambassadøroplæg:       Socialpædagogisk vejleder Lilli Bach,  
    Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus
Vært:    Jesper Iversen, Favrskov Kommune
________________________________________________________________________

De socialfaglige konsulenter Linda Bendix og Gitte Landers indledte workshoppen med at 
komme med nogle fremtidsperspektiver på, hvordan den samfundsmæssige udvikling ser 
ud samt hvilke politiske vinde, der blæser i øjeblikket og hvilke muligheder, det kan åbne 
for nye arbejdsområder for socialpædagoger.

Den faktuelle fremtid ser således ud, at der kommer:
 • flere ældre og flere med demens
 • flere fattige mennesker
 • færre børn bliver anbragt uden for hjemmet
 • færre penge til socialområdet
 • en stigning i antallet af diagnoser
 • flere borgere ud på arbejdsmarkedet
 • flere unge gennem uddannelse

Samfundsudviklingen går i retningen af mere ansvar til den enkelte borger, krav om større 
effektivisering på velfærdsområdet, flere frie valg og en udvikling fra servicering til aktive- 
ring. 

Den nærmeste politiske fremtid i forhold til regeringsgrundlaget byder på en prioritering af 
velfærdsområderne sundhed og ældre samt fokus på tryghed og mobning. I KL’s seneste 
udspil på børn og unge-området har de blandt andet sat fokus på en tidlig og forebyggen-
de helhedsorienteret indsats, et styrket tværprofessionelt samarbejde, en styrket dialog 
med børnene og deres forældre samt effekten i foranstaltningerne.

Det er i det lys, man skal se de fremtidige muligheder for nye arbejdsområder for so-
cialpædagoger. Her pegede de to konsulenter på følgende områder: 
 • demens – antallet af mennesker med demens bliver næst fordoblet frem til 2040
 • netværksarbejde – ift. at blive facilitator for borgernes relationer
 • psykiatri – ift. tværsektorielle løsninger, retspsykiatrien og fængsler

Ambassadøroplæg
Lilli Bach arbejder som mentor og socialpædagogisk vejleder på Jordbrugets Uddannelses 
Center Aarhus. Hun fortalte indledningsvis om, hvordan hun som socialpædagog arbejder 
med at fremme læringsparatheden blandt de unge studerende på uddannelsescentret.

Dialogen
Der kom en række indlæg fra workshopdeltagerne i dialogen:
Folkeskolen kan være et nyt arbejdsområde for socialpædagoger. Mange skoler har flere 
og flere børn med dårlige sociale kompetencer, og kompleksiteten af deres udfordringer 



strækker sig langt ud over undervisningen. Der er mange sociale sammenhænge, hvor 
en socialpædagogisk indsats er påkrævet, før eleven er i stand til at lære. Her kan vi som 
socialpædagoger byde ind.

Livsmestring skal på skoleskemaet, og socialpædagoger kan virke som mentorer i udsko-
lingen. Mange unge kan ikke overskue fremtidens mange valg, og hvis de ikke har andre 
gode relationer at støtte sig til, går det ofte galt.  Her kan socialpædagoger hjælpe med at 
skabe overblik og struktur for den enkelte i en foranderlig verden, og den relation kan give 
dem den nødvendige tryghed i forhold til at skabe sig et godt fundament for deres voksen-
tilværelse. 

Udvikling på familieplejeområdet kalder også på et tættere samspil mellem familieplejere 
og socialpædagoger. Opgaverne for familieplejerne bliver tiltagende tungere, og de har et 
stort behov for faglig sparring og vejledning på det pædagogiske felt. Her kan vi som so-
cialpædagoger fungere som videnspersoner, de vil kunne trække på i forhold til det pæda-
gogiske arbejde. Og så kan de bruge deres familieplejekonsulenter som sparringspartnere 
i forhold til det, der har med de organisatoriske og økonomiske forhold at gøre.

Som socialpædagoger har vi også meget at byde ind med i forhold til borgere, der skal 
have afklaret deres arbejdsevne. Vi kan noget andet end jobkonsulenterne. Vores beskriv-
else af den enkelte borgers kompetencer og ressourcer kan favne både bredere og dy-
bere, således at de ikke kun retter sig mod en arbejdsevnevurdering – men mere mod 
hvordan man kommer til at mestre livet. Det må gerne være i samarbejde med jobkonsu-
lenterne, som har deres opgave og faglighed. Det er ikke fordi, at vi skal overtage deres 
område. Vi kan være et supplement, der kan bidrage til en helhedsvurdering af den en-
kelte borgers livssituation.

Vi kan også have en funktion ude på det private arbejdsmarked i forhold til at fremme triv-
sel, motivation og udvikling i medarbejdergruppen.



Paneldebat

Socialpædagogerne er det nye sort
Deltagere: Lars Møller, formand for Voksen- og plejeudvalget, Norddjurs Kommune
  Gunner Dalgaard, forstander, Skovbo, Skanderborg Kommune
  Gert Landergren Due, kredsformand, Socialpædagogerne Østjylland
________________________________________________________________________

Kredsformand Gert Due indledte sit oplæg med at sige, at dagen havde vist, at socialpæ- 
dagogerne nærmest er det nye sort. Og han er enig i, at det går rigtig godt for faget. 
- Det er lykkes at bryde med hele institutionstanken og få socialpædagogikken til at være 
en aktiv del af civilsamfundet. Og jeg tror på, at aktivismen og en højere grad af ind-
dragelse af borgerne bliver en vigtig del af fremtidens socialpædagogik, sagde han.

Han ser også lyst på fremtiden i forhold til at finde nye arbejdsområder for socialpæda-
goger. Ud over ældre- og demensområdet er der også nogle spændende muligheder på 
uddannelsesområdet eksempelvis i forhold til at forebygge frafald på erhvervsskolerne.
- Vi har værktøjerne til at gøre en forskel på disse områder. Vi skal bare blive bedre til at 
forklare arbejdsgiverne det. Derfor er det også vigtigt, at vi kommer i dialog med politikerne 
i kommunerne og regionen, så vi sammen kan lægge nogle strategier for, hvordan vi får 
udviklet det socialpædagogiske område de kommende år.

Finder konstruktive løsninger sammen
Udvalgsformand Lars Møller mener helt sikkert også, at socialpædagogikken har en ek-
sistensberettigelse i fremtiden. Han ser store perspektiver i at inddrage organisationerne i 
udviklingen af politikkerne på det sociale område – også gerne inden at embedsmændene 
kommer ind over processerne.  

- Når vi politikere i Norddjurs Kommune siger, at vores borgere med handicap skal have 
mulighed for at tage ansvar for deres eget liv, så er det jo jer, der skal være med til at føre 
det ud i praksis, sagde han og fortsatte:
- Dermed er I forudsætningen for, at vi kan komme i mål med vores politiske visioner og 
idéer.

Lars Møller roste kredsen for at være konstruktive medspillere i forhold til at finde nye og 
konstruktive løsninger på nogle af de store udfordringer, som kommunen står i. 

Kommunen 3.0
Forstander Gunner Dalgaard pointerede vigtigheden af, at socialpædagogerne sætter sig 
selv i spil for at beslutningstagerne lytter til de perspektiver og muligheder, som socialpæd-
agogikken byder på i fremtiden.

- Men indflydelsen kommer ikke af sig selv. Vi skal være proaktive og visionære, fordi vi 
har nogle helt særlige kompetencer, som vil blive meget efterspurgte i de kommende år, 
understregede han og tilføjede:
- Kommunerne går fra at tilbyde service til at være et socialt fællesskab, hvor man sam-
men skal finde nye løsninger på de kendte opgaver. Det er det, man i Skanderborg kalder 
kommunen 3.0. Og her har vi meget faglighed at byde på, så vi skal aktivt byde os selv til.  


