
Socialpædagogisk	  kernefaglighed	  i	  
praksis	  -‐	  et	  antropologisk	  blik	  
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Kernefaglige	  begreber	  i	  dagligdagens	  praksis	  	  



SIDE	  

HUMANISME	  

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

udfordringer.	  	  
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ETIK	  

EFk	  handler	  om	  at	  forstå,	  anerkende	  og	  respektere	  
borgerens	  liv,	  ønsker	  og	  mål,	  og	  om	  at	  tage	  

udgangspunkt	  i	  deHe	  både	  i	  hverdagen,	  hvor	  man	  
taler	  på	  niveau	  med	  borgeren,	  og	  i	  

dokumentaFonen,	  hvor	  borgeren	  skal	  inddrages	  
og	  kunne	  genkende	  sig	  selv.	  	  
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DOKUMENTATION	  

DokumentaFon	  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	  overfor	  andre	  myndigheder	  eller	  

købere	  i	  en	  konkurrencesituaFon.	  
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RELATION	  

RelaFon	  handler	  om	  at	  skabe	  de	  forudsætninger,	  
der	  skal	  Fl	  for	  overhovedet	  at	  kunne	  lave	  posiFve	  

forandringer	  for	  borgerne.	  Det	  opnår	  man	  
socialpædagogisk	  ved	  over	  lang	  Fd	  at	  bruge	  sig	  
selv	  professionelt	  og	  personligt	  Fl	  at	  opbygge	  
relaFoner	  båret	  at	  Fllid,	  tryghed,	  frivillighed	  og	  

ligeværd.	  	  	  
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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	  refleksionerne	  er	  

samFdig	  et	  redskab	  Fl	  at	  skabe	  forståelse	  for	  egen	  
udvikling.	  	  
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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	  eUeruddannelse,	  
kan	  man	  håndtere	  borgeren	  som	  et	  helt	  menneske	  
og	  arbejde	  professionelt	  med	  alle	  udfordringer	  og	  

potenFaler.	  	  
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BETYDNINGSFULD	  INTERVENTION	  

En	  betydningsfuld	  intervenFon	  opfaHes	  af	  mange	  
som	  en	  markant,	  kraUfuld	  og	  drasFsk	  indgriben	  i	  

borgerens	  liv.	  De	  fleste	  anser	  dog	  den	  
socialpædagogiske	  indsats	  som	  en	  mere	  langvarig	  
relaFon	  Fl	  borgeren,	  som	  over	  Fd	  skaber	  varig	  og	  

posiFv	  forandring.	  
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SIDE	  

HELHEDSFORSTÅELSE	  

Helheldsforståelse	  handler	  om	  at	  opbygge	  en	  
heldækkende	  forståelse	  for	  borgerens	  situaFon,	  
person,	  problemaFkker	  og	  netværk	  –	  og	  for	  det	  
komplekse	  samspil	  mellem	  disse	  elementer.	  Både	  

borgeren	  selv	  og	  vedkommendes	  netværk	  
inviteres	  med	  i	  forståelsesprocessen,	  som	  leder	  

videre	  Fl	  forskelligartede	  og	  målreHede	  indsatser.	  
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HELHEDSORIENTERET	  INDSATS	  

Helhedsorienteret	  indsats	  handler	  om	  at	  samle	  
ALLE	  trådende	  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.	  
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Hvor	  står	  vi	  så	  i	  dag?	  –	  på	  godt	  og	  ondt!	  

 
 

 
 
 
 
 

 

UDFORDRINGER 
 

•  Stramme budgetter øger behov for at italesætte faglighed og 
effekt 
 

Faglighed i en tværfaglig indsats kan blive sløret 

Effekten af jeres indsats måles ofte på den lange bane 

 
LØSNINGER? 

•  Bedre ’Dokumentation’ af den betydningsfulde intervention? 

•  Klarhed omkring faglig styrke overfor andre fagligheder 

I er forudsætningen for en helhedsorienteret indsats 

DET	  REFLEKSIVE	  
RELATIONSARBEJDE	  

ER	  EN	  FAGLIG	  
KERNE	  I	  PRAKSIS	  



actant

Actant	  ApS	  �	  CVR	  nr.	  36069228	  �	  Amagerfælledvej	  56,	  #35	  �	  DK-‐2300	  København	  S	  �	  Web:	  www.actant.dk	  �	  Tlf:	  +45	  6177	  5161	  �	  E-‐mail:	  info@actant.dk	  


