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KÆRE LÆSER

Vi byder dig hjertelig velkommen til vores nye, flotte num-
mer af tidsskriftet Udvikling, som har ændret navn til SOCIAL 
UDVIKLING.

Fremover udkommer tidsskriftet 6 gange om året, men prisen 
er den samme. Medlemmer af Socialt Lederforum modtager 
stadig tidsskriftet gratis.

Tidsskriftet har tilmed fået et grafisk ”facelift” samt et opda-
teret redaktionelt koncept, som vi føler os overbeviste om  
nok skal falde i vores læseres smag.

Vores nylancerede tidsskrift vil fortsat give dig den nyeste 
viden inden for det socialfaglige område. Artiklerne omhandler 
faglighed, det praktiske arbejde, forskning og historien om det 
gode liv. 

Med fokus på det socialfaglige område og med fokus på men-
nesker med funktionsnedsættelse vil vi fremover søge at stille 
skarpt på emner som velfærdsteknologi, værktøjer, innovation, 
ny viden, nye muligheder og praksiserfaringer. 

I dette nummer af SOCIAL UDVIKLING kan du læse om de erfa-
ringer vi gjorde os, da vi tog på studietur til Arizona. Du kan 
også læse om hvad Bofællesskaberne Edelsvej har fået ud af 
at sætte et udviklingsprojekt i gang om de tabubelagte emner 
som død, sorg og tab udgør.
Vi har desuden sat ’etik’ på dagsordenen denne gang med 
artiklerne ”At navigere i et krydspres” og ”Rehabilitering – et 
etisk spændingsfelt”. Sidst, men ikke mindst, kan du læse om 
en videndelingsproces, der blev sat i gang på baggrund af en 
undren over det manglende samarbejde tilbuddene imellem. 

Vi hører meget gerne din mening om vores nye udgave af tids-
skriftet. Læs mere på bagsiden af tidsskriftet og mail os dine 
ideer til nye interviews, artikler og emner til vores kommende 
numre af SOCIAL UDVIKLING.

Ib Poulsen

Ansv. Redaktør
ib@socialtlederforum.dk
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Socialt Lederforum 
på studietur 
i Phoenix, Arizona US
Providers, Consumers, Social shopping  
and career-ramp for people with disabilities!

Af Michael Henriksen, konsulent og projektleder

Vi var en gruppe på 26 personer der bredt repræsenterer 
offentlige og private aktører i den danske sociale sektor for 
udsatte børn, unge og voksne og den danske velfærdsmodel 
anno 2012. Vi gjorde i oktober 2012 intense og interessante 
faglige studier i Phoenix og omegn i staten Arizona i USA.
Turen var arrangeret i samarbejde med Team Online Inc. 
med det formål at studere den amerikanske velfærdsmodel 
inden for handicapområdet, med specifik fokus på teknologi, 
hjælpemidler, frivillighed, finansiering, dokumentation og 
effektmåling.
 

På opdagelse i 
det sociale landskab
Studiebesøgene omfattede Dag- og Jobtræ-
ningscentre for voksne udviklingshæmmede, 
Rådgivnings- og træningscenter for børn og 
unge med autisme, Videns-, rådgivnings- og 
træningscenter for handicappede, Universitets-
institutter for velfærdsuddannelse, teknologi og 

innovation, heldagsseminar med danske oplæg 
fra gruppen og oplæg fra udbydere og myn-
digheder i Arizona og endelig en eftermiddag i 
Grand Canyon inden en lang hjemrejse til Dan-
mark, hvor vi sneg os uden om orkanen Sandy.
Nok er Arizona klimamæssigt en ørkenstat, men 
det er det sociale tilbuds-landskab i Arizona 
absolut ikke. Der er et hav af muligheder, der 
alle er kendetegnet ved at de drives af private 
leverandører enten som en kommerciel virk-
somhed eller som en non-profit velgørende 
organisation.
Ud af Arizonas ca. 23.000 voksne udviklings-
hæmmede har kun et par få hundrede et tilbud 
på det vi i traditionel forstand i Danmark kalder 
en institution.

Den amerikanske  
velfærdsmodel
Den amerikanske velfærdsmodel er den, der står 
i størst kontrast til den danske. Den lægger sig i 
høj grad op af den liberale velfærdsmodel, som 
er kendetegnet ved, at ydelserne hovedsagligt 
er markedsstyret. Ydelserne er målrettet de få og 
forbeholdt de fattigste og de svageste i sam-
fundet. Ydelsesniveauet er lavt og omfanget af 
ydelserne er forholdsvis begrænset. 
Ydelser udgør kun en mindre del af samfunds-
økonomien, de finansieres af skatter, privat 
velgørenhed og fundraising.

Om Arizona og Phoenix
Arizona er en ørkenstat, der grænser op til 
Mexico og Californien i det sydvestlige USA. 
Der er kun 10-12 regnvejrsdage om året. Staten 
kaldes også The Grand Canyon State efter en af 
de mest storslåede attraktioner i USA, Colorado 
flodens 1,6 km. dybe, 16 km. brede og 400 km. 
lange kløft.
Arizona er den yngste stat i USA, kun 100 år gam-
mel. Staten var ind til for 50 år siden en fattig og 
ubetydelig stat i den føderale sammenslutning. 
Som de selv fortæller, var det først da airconditi-

onanlæg blev så billige at alle kunne købe, at der 
kom gang i tingene.
I 1910 var statens befolkningstal ca. 300.000, i 
1970 var dette tal steget til 1,7 mio. og i dag bor 
der mere end 6 mio. i Arizona. Phoenix er den 
største by i Arizona med ca. 4 mio. indbyggere og 
USA’s 6. største.
Arizonas og Phoenix’ største indtægtskilder og 
potentialer er viden, IT-virksomheder, uddannelse 
og turisme.

På vej til studiebesøg på Northern Arizona University
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Man skal som udbyder først og fremmest have 
en myndighedsgodkendelse, en licens for at 
kunne udbyde. Berettigelsen til denne licens 
bliver ofte, flere gange årligt tjekket gennem 
uanmeldte tilsyn af både delstats og føderale 
myndigheder. Der kigges på uddannelsesni-
veau blandt de ansatte, økonomisk solvens, 
fysiske faciliteter, ulykkesstatistik for både 
forbrugere og medarbejdere og om man har 
overholdt de aftalte indberetninger.

Accidents happens
Grundlæggende har man som voksen myndig 
borger i US de samme muligheder og ret-
tigheder som i Danmark, men systemernes 
udgangspunkter er radikalt forskellige.
Mens vi i DK har et stort og omfavnende 
offentligt system, hvor vi forventer høj service 
for de forholdsvis store skatter vi betaler, så er 

det i US omvendt. Her er skatterne lave (især 
i de sydlige stater) og der ydes og forventes 
heller ikke den store personlige service fra 
det offentlige, derfor er den offentlige sektor 
meget begrænset.
Den offentlige sektor er hovedsagligt begræn-
set til et myndigheds og kontrol niveau, der 
sørger for visitering, bevilling, styring af de 
offentlige udgifter, godkendelse og tilsyn af 
leverandører. Sagsbehandling, udredning, råd-
givning og hele udføreniveauet er privatiseret.
Den amerikanske ”I sue You” – kultur er også 
herskende på det sociale område. Det bety-
der, at udbyderne er meget omhyggelige med 
indberetninger, kontrol, registreringer og 
dokumentation, som eksempelvis angivelse af 
nøjagtigt klokkeslæt for hvornår en forbruger 
på et daghjem er blevet taget op af bussen om 
morgenen og sat af igen om eftermiddagen.
Det har også den effekt, at den personlige fri-

Udgangspunktet er, at enhver klarer sit og at 
man hjælper sine nærmeste. Skatterne er for-
holdsvis lave. Man sørger selv for og betaler 
af egne midler for sin egen velfærd i form af f. 
eks. sundhedsforsikringer og pensioner, læge-
behandling og hospitalsophold, skole, univer-
sitet og uddannelser.
Dette er dog ikke så entydigt i USA mere. Skat-
terne er stigende, der er gratis folkeskole, men 
med meget lav standard, der er tvungen sund-
hedsforsikring for alle lønmodtagere i både 
private og offentlige virksomheder osv.

Målet er at blive 
inkluderet og medregnet
Den grundlæggende filosofi som gennemsyrer 
hele deres system er, at man så vidt muligt, 
skal kunne klare sig selv, være økonomisk 
uafhængig, have et arbejde, være en del af 
lokalsamfundet eller sagt på en anden måde; 
undgå at være under offentlige beskyttede 
institutionelle foranstaltninger.
Man taler om at alle, uanset handicap eller 
udviklingshæmning, skal være på en karriere-
rampe eller i et personligt livskarriereforløb 
med det mål at blive uafhængig og inkluderet.

En borger har typisk både en handleplan 
(ISP), uddannelsesplan (IEP) og en 
Jobtræningsplan (VR)

Indsatsen starter i hjemmet, hjemme hos 
forældrene hvis man bor der, i sin egen bolig 
eller i bofællesskabet (grouphome). Det er 
værd at bemærke, at ud af Arizonas ca. 30.000 
udviklingshæmmede bor kun 170 på det vi i 
Danmark vil betegne som en institution.
I hjemmet tilrettelægges og trænes der med de 
basale ting som at kunne tage vare på sig selv 
i forhold til hygiejne, holde et hjem, rengøring, 
madlavning, naboskab og økonomistyring. 
Dette forgår enten med egen hjemmevejleder 
eller i mindre grupper.
På dagcenteret uddannes og trænes der dels 
i at kunne klare sig selv, i sociale færdighe-
der, det at kunne begå sig blandt andre og i 

jobmæssige færdigheder. Videre på Jobtræ-
ningscenteret arbejdes der med de individu-
elle potentialer med henblik på, at få et rigtigt 
arbejde, der giver mening og penge på lønkon-
toen.
I jobcenteret starter man i gruppebaserede 
arbejdsopgaver, som regel rutinebaseret og 
forholdsvis ensidigt arbejde med få funktioner, 
for senere at blive uddannet i mere specifikke 
funktioner i f. eks. et supermarked. Når man 
er så langt følger der en personlig jobcoach 
med, som både lønmodtageren/borgeren og 
arbejdsgiveren kan gøre brug af.

Consumers og Social shopping
Mens vi i Danmark i den sociale sektor for 
voksne handicappede og udviklingshæm-
mede, har bevæget os fra bruger-begrebet, der 
signalerer en person, der gør brug af et tilbud 
hvor der sjældent er et reelt alternativ, hen i 
mod borger-begrebet som antyder medbor-
gerskab, medansvar og inklusion, har man i 
Arizona i dag meget fokus på, at de mennesker 
der modtager social service er forbrugere og 
disse mennesker betegnes konsekvent som 
’consumers’. Begrebet er et markedsbegreb og 
henviser til elementer som varer, udvalg, valg, 
frit valg, forbrug, konkurrence, indkøb, mest 
kvalitet for pengene osv.
Systemet er indrettet således, at når en borger 
først har fået anerkendt sit handicap eller sin 
udviklingshæmning så er der frit valg for hvil-
ken af de mange private udbydere (provideres) 
man vil gøre brug af. Og der er virkelig tale om 
at kunne vælge mellem forskellige udbydere 
af sociale ydelser, inden for samme område 
eksempelvis bo-støtte eller dagligt aktivitetstil-
bud.
Med anerkendelsen og bevillingen i hånden 
kan man sige at borgeren, forbrugeren går på 
social shopping i sin søgen efter en social ser-
vice der kan tilfredsstille det konkrete person-
lige behov.
Det er i denne sammenhæng tydeligt, at udby-
derne af de relevante sociale services agerer 
under markedslignende forhold.

Oplæg på Arizona Southern University
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vet til at bruge tilbuddet fra kl. 8 – 15, men 
går hjem til middag, registreres og indberet-
tes dette og tilbuddet afregnes for de aktuelle 
forbrugte time for time, dag for dag.
Dette har stor betydning for planlægning  
 af arbejdet og medarbejdernes ansættelses-
vilkår.
Kendetegnet for basismedarbejderne hos en 
privat udbyder er, at der er store krav til den 
enkeltes fleksibilitet, ingen faglig organisering, 
minimal grunduddannelse og lav timeløn. 
Mange fortalte, at de var nødt til at have 2 jobs 
for at få det til at hænge sammen økonomisk.
Udbyderne er reelt i konkurrence med hinan-
den, der er flere inden for samme serviceom-
råde, de bruger mange ressourcer på mar-
kedsføring og fordi bevillingerne fra føderale 
og delstats-myndigheder kun dækker mini-
mumsomkostninger har de hele tiden fokus på 
fundraising.
Den amerikanske mentalitet, de lave skatter 
og indstillingen til at hjælpe de svageste og 
de amerikanske udbyderes helt exceptionelle 
evner til at skaffe private midler gør at mange 
tilbud, ved første øjekast ser ud til, hvad angår 
faciliteter, at ligge langt over det danske/nor-
diske niveau, især på børn og unge-området 
set i forhold til området for udsatte voksne. En 
forskel vi også kender fra Danmark.
Udbyderen kontrolleres i forhold til præmisser 
for godkendelsen, den indgåede kontrakt og 
betalinger fra de offentlige kasser konstant og 
konsekvent. Der rapporteres og dokumenteres 
på den enkelte forbrugers personlige handle-
plan og mål. Der registreres og indberettes, i 
nogle tilfælde time for time, fra toiletbesøg til 
toiletbesøg, fra måltid til måltid og der udfyl-
des accidents reports for episoder, vi slet ikke 
ser i nærheden af en ulykke herhjemme.

Kontrollen sammenholdt med de 
markedslignende vilkår i øvrigt, som 
udbyderne agerer under, gør, at hver 
en dollar udnyttes til sidste cent. Intet 
går til spilde, og der er høj grad af 
målopfyldelse – sådan ser det i hvert fald 
ud.

Fleksibilitet og opfindsomhed er evner der 
værdsættes i højere grad end krav om mind-
steløn og arbejdstidsregler.
Der er helt sikkert egennyttemaksimering, 
asymmetrisk kommunikation og uigennem-
skuelige budgetter, som vi kender det fra det 
danske offentlige system. Vilkårene for disse 
fænomener synes dog bare vanskeligere med 
den amerikanske ressourcebaserede styrede 
velfærdsmodel.

Alle vil gerne være herrer  
over eget liv, men ingen vil  
være alene
Der er ingen tvivl om, at man i den amerikan-
ske socialsektor arbejder helhjertet og pæda-
gogisk med at bringe den enkelte derhen hvor 
hun eller han i videst muligt omfang kan klare 
sig selv.
Der er selvfølgelig helt klare økonomiske 
incitamenter bag bevillingerne og indsatsen, 
men de virker ikke urimelige og umenneske-
lige, måske fordi de ikke har en hundredårig 
begrænsende institutionskultur hængende på 
ryggen.

Når de siger, at livskvalitet først og 
fremmest er at klare sig selv, være til 
nytte og blive medregnet, så mener de 
det. De ser det ikke som et tab af kvalitet, 
at gamle institutioner, organisationer og 
kulturer blive nedlagt, for de har aldrig 
haft dem.

De ser det som en kvalitet, at indsatserne 
sigter mod selvhjulpenhed, uafhængighed og 
eget herredømme over eget liv – men er fuldt 
opmærksomme på at ingen vil være ensomme. 
Så indsatser der har det mål at gøre den 
enkelte mere uafhængig kan udmærket have et 
konstruktivt socialfagligt formål, der ikke tager 
udgangspunkt i umenneskelige økonomiske 
prioriteringer og rationaler.

hed for den enkelte nærmest er sat ud af kraft 
så længe man befinder sig i et tilbud. Udby-
derne har en stadig frygt for at der skal ske en 
ulykke for eller med brugeren som vil føre til et 
søgsmål om erstatning fra en advokat. 
Vi ser også denne tendens i DK, men det er 
stadig alment anerkendt at den enkelte har  
ret til at gøre og være hvor han eller hun har 
lyst til inden for den almindelige lovgivnings 
rammer.
Der er ingen der siger, at man absolut skal 
være hjemme på sit værelse eller i sin lejlighed 
om aftenen kl. 22:45, når de medarbejdere  
der har været på aftenarbejde skal hjem og 
helst ser at alle er hjemme inden natmedar-
bejderne tager over. Det kunne jo være at man 
hellere sad på det lokale værtshus og nød en 
godnat-øl.

Er man i et socialt tilbud i US er man under 
konstant opsyn, ulykker må ikke ske. Der 
står altid mindst en advokat parat til at rejse 
søgsmål og arbejde for erstatning hvis ulykken 
skulle ske.

Effektivitet og kontrol
Hvori er der så væsentlige forskelle og lig-
heder mellem det amerikanske og danske 
velfærdssystem inden for området for socialt 
udsatte?
I Danmark opererer vi med en dags- eller 
døgntakst hvormed kommunerne afregner 
med hinanden og de få private udbydere, 365 
dage om året. Der er typisk en måneds opsi-
gelse plus løbende måned.
I AZ så vi, at der konsekvent bliver afregnet 
time for time. Så hvis en forbruger er indskre-

Dagtilbud sørger for borgernes transport
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De er vilde med 
programforkortelser
Det amerikanske social- og sundhedssystem er 
bygget op omkring programmer. Programmerne 
har grundlag i social- og sundhedslovgivningen 
hvor målgrupper, rammer og bevillinger fast-
sættes. Programmerne finasieres af både føde-
rale midler og delstatsmidler. De enkelte lokale 
private udbydere realiserer programmerne efter 
kontrakt med myndighederne.
I det følgende ses eksempler på programmer og 
deres tilhørende forkortelser som amerikanerne 
slynger om sig med. Ofte har den enkelte udby-
der sine egne programmer i tillæg, som kan være 
finansieret af et eller flere myndighedsprogram-
mer og private midler.

AAPPD - Arizona Association of Providers for 
People with Disabilities, Interesseorganisation 
for udbydere, nok det nærmeste, vi kommer en 
pendant til Socialt Lederforum i Arizona

AHCCCS – Arizona Health Care Cost Containment 
System, et program for borgere der ikke kan 
betale for sundhedsforsikring, et særligt ameri-
kansk fænomen, I Danmark har vi den offentlige 
sygesikring.

ALTCS – Arizona Long Term Care System, et 
hjælpeprogram for ældre, handicappede og 
udviklingshæmmede borgere, der har brug for 
længerevarende støtte og omsorg.

CBE – Center Based Employment, et gruppeori-
enteret program for udviklingshæmmede der 
med en ansat støtteperson udfører arbejdsop-
gaver for private virksomheder, hvilket minder 
meget om vores beskyttede værksteder. Målet er, 
at den enkelte via en personlig plan avancerer til 
et reelt job på det private arbejdsmarked.

DTA – Day Treatment and Training, Adults, dag-
centertilbud der tilbyder undervisning og træ-
ning, med det formål at udvikle potentialer og 
kompetencer for at borgerne kan agere i lokal-
samfund og deltage i frivilligt arbejde.

DES – Department of Economic Security, Fore-
byggende Rådgivnings og konsulent organi-
sation med det formål at så mange borgere og 
familier bliver økonomisk uafhængige.
DDD – Division of Developmental Disabilities, 
yder hjælp, støtte og rådgivning til borgere, fami-
lier og lokalsamfund for at disse i højere grad kan 
blive uafhængige

GSE – Group Supported Employment, gør det 
muligt for udviklingshæmmede med støtte fra en 
jobcoach at varetage et reelt job i f. eks. et super-
marked, i en golfklub o. lign.

IEP – Individuel Education Plan, individuel uddan-
nelsesplan, skal udarbejdes i alle offentlige skoler 
for elever med særlige behov, således at barnet 
eller den unge så vidt muligt kan blive på skolen.

ISP – Individuel Support Plan, det der svarer til en 
Individuel Handleplan i Danmark

RSA – Rehabilitation Services Administration, 
arbejder for at opnå størst mulig selvstændighed 
og et meningsfuldt arbejde.

VR – Vocational Rehabilitation, Jobtrænings 
program med det formål at den enkelte bliver 
økonomisk uafhængig gennem lønarbejde. 

Studiebesøg hos dagtilbuddet Gompers
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Tryghed trods  
sorg, død og tab
Af Annemette Hauschildt
 
Vores borgere skal ligesom alle andre forholde sig til, at de 
selv, familiemedlemmer, andre borgere ved bofællesskaberne, 
venner eller nære relationer dør. I og med at deres kognitive, 
sproglige og sociale evner og færdigheder er forsinkede 
eller mangelfulde bliver det vanskeligt dels for dem selv at 
formidle en oplevet sorg videre – dels for pårørende og vores 
personale at vurdere, hvordan de registrerer forestående død 
eller dødsfald/tab omkring dem. 

Kombinationen af svage kommunikative 
færdigheder og tidligt udviklingstrin kan lede 
til, at omgivelserne ikke er opmærksomme 
på borgernes følelser eller vurderer det uhen-
sigtsmæssigt at forsøge at forklare sorgen for 
dem. På den måde er borgerne i fare for ikke at 
få den nødvendige støtte til at håndtere deres 
følelser, og derved kan en negativ spiral sættes 
i gang, som efterlader dem i følelsesmæssig 
ensomhed. 
Fagprofessionelle, der har langvarig erfaring 
med denne gruppe borgere, peger på, at 
ubearbejdet sorg kan komme til udtryk som en 
demens- eller depressionslignende tilstand, 
ligesom selvskadende eller udad reagerende 
adfærd kan blive et resultat. Begge dele vil 
begrænse borgerne i deres livsud foldelse.
Borgerne kan som udgangspunkt ikke benytte 
de eksisterende sorgbearbejdningstilbud, der 
tilbydes i samfundet, men de har brug for et 
tilbud, der er målrettet deres særlige behov og 
udviklingstrin, ligesom det har betydning, at de, 
der formidler og støtter dem i bearbejdningen 
af sorg, er personer, som de allerede kender og 
har tryghed i relationen til. 
- Disse problemstillinger var vores afsæt for at 
gøre dette område til et indsatsområde for vores 
faglige udvikling i 2011-2012. Vi havde således 
brug for kvalificering til at håndtere denne 
udfordring og på en måde, så vi både kunne tage 
afsæt i den enkelte borgers udviklingstrin, behov 
og ønsker i forhold til sorg, død og tab – og i fæl-
les referencer og guidelines, der ville løfte vores 
praksis ud af privat-personlige overbevisninger 
om, hvordan man håndterer død, sorg og tab.

På Bofællesskaberne Edelsvej ønskede 
vi – og gør det stadig – at arbejde bevidst 
med at aftabuisere døden. Døden er ikke et 
spørgsmål om, hvis vi dør, men når vi dør!!

Den konkrete gennemførelse
I efteråret 2010 fremsendte vi en ansøgning med 
en detaljeret projektbeskrivelse til Trygfonden. I 

januar 2011 fik vi besked fra Trygfonden om, at de 
økonomisk ønskede at støtte vores projekt med 
kr. 520.000, hvilket har været helt afgørende for 
projektets gennemførelse.
Vi indledte foråret 2011 med en grundig afdæk-
kende undersøgelse blandt såvel ansatte som 
borgere og deres pårørende af behov, ønsker, 
problematikker og udfordringer i relation til 
temaet sorg, død og tab. Afdækningen skulle 
danne grundlag for nærmere at planlægge 
indholdet af tema-/projektdage for personalet 
og temaeftermiddage/-aftener for borgerne og 
pårørende. 

Temadage for medarbejdere
I efteråret 2011 blev vi som personale klædt på 
via en række temadage med fokus på sorg, død 
og tab. Det drejede sig om følgende temadage 
under overskrifterne:

•  Sorg, sorgens faser og dens udtryk, ved psyko-
log Hanne Klinge

•  Den gode svære samtale, ved psykolog Hanne 
Klinge

•  En praksisnær dag om begravelse – besøg i 
kapel, krematorium, kirke, hos bedemand og 
advokat.

•  En arbejdsdag med fokus på udvikling af red-
skaber og værktøjer, som en gruppe eksperti-
seansvarlige efterfølgende i projektet har stået i 
spidsen for at udvikle.

Vi har desuden udviklet materialer og redskaber 
til at støtte samtaler og sikre nærvær i kontakten 
med vores borgere, hvilket er det pædagogiske 
fundament for alt vores arbejde.

”Vi har sat døden på dagsordenen”

Bofællesskaberne Edelsvej har i 2011-2012 gennemført et større udviklingsprojekt med 
fokus på kvalificering af alle vores medarbejdere til at håndtere situationer, hvor vores 
borgere oplever sorg, død eller tab. 
Bofællesskaberne Edelsvej er et kommunalt døgnstøttetilbud til unge og yngre per-
soner med psykiske funktionsnedsættelser, idet borgerne ikke selv mestrer en selv-
stændig tilværelse i egen bolig. Der kan være tale om borgere med Downs Syndrom, 
borgere med generelt nedsatte mentale færdigheder, autistiske træk m.m. Borgerne 
spænder fra en udviklingsalder på 3 år til borgere, der frekventerer et uddannelsesfor-
løb.
Vores kerneydelse er socialpædagogisk støtte og praktisk bistand til borgerne. Formå-
let er, at borgerne gennem denne støtte og vejledning oplever sig selv som værdifulde 
og lever et værdigt og aktivt liv. Vi arbejder for, at borgerne indgår i positive relationer, 
oplever glæde i hverdagen og rustes til selvstændigt at mestre flest mulige af de opga-
ver, som er forbundet med voksenlivet.
Udviklingsprojektet har været til stor berigelse for såvel personalet som vores borgere 
og deres pårørende.

Annemette Hauschildt
Annemette er uddannet socialpædagog til-
bage i 1985, og har arbejdet som hjemmevej-
leder i kommunalt regi indtil 1991, hvor efter 
hun blev leder for første gang. Ledelsen af 
Edelsvej er hendes 3. lederjob, hvor hun har 
været siden det blev etableret i 1997. 
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Serviceloven, at vi skal være med til at forbedre 
borgerens livskvalitet ud fra et samarbejde, hvor 
der tages udgangspunkt i borgerens forudsæt-
ninger og behov. Serviceloven bygger samtidig 
på en stærk ideologi om, at borgeren skal kunne 
bestemme selv og påvirke sit eget liv. Det rejser 
dilemmaet om, hvornår den pædagogiske praksis 
udøves i respekt for borgerens selvbestemmelse 
eller kommer til at gennemtvinge et behov hos 
personalet for at forbedre borgerens livskvalitet. 

Udfordringen består i at undgå at efterlade 
borgeren alene med sin sorg, fordi der henvi-
ses til borgerens selvbestemmelse.

En psykolog Eva Kirketerp har pointeret, at det er 
personalets opgave at ”låne” borgeren de kog-
nitive redskaber, der skal til, således at borgeren 
bibringes kompetencer til at udøve en ansvarlig 
selvbestemmelse. Vi anser de ”sorg-materialer”, 
som vi har udviklet med projektet, for at udgøre 
sådanne kognitive redskaber.

Temaaftener for borgere
I foråret 2012 gennemførte vi temaaftener for 
vores borgere i lighed med de temadage, som 
blev afholdt for personalet. Temadagene havde 
fokus på det at miste samt begravelser.

At miste
”At miste én man holder af” var et temaerne. Der 
var oplæg af samme psykolog, Hanne Klinge, 
som personalet havde brugt. Temaaftenen var et 
tilbud til borgerne og blev gennemført tre gange, 
idet borgerne var inviteret i ’hold’ inddelt efter 
deres udviklingsalder. 
Psykologen formidlede, hvad der sker med men-
nesker, når de mister et nært familiemedlem og 
bliver ramt af sorg. Desuden om reaktioner på 
sorg, og hvordan man kommer igennem sorg. 
Foredraget blev formidlet i en vekslen mellem 
psykologens faglige indlæg og dialog med bor-
gerne omkring deres erfaringer med sorg og død.
Borgerne var meget aktive omkring at fortælle 
deres personlige oplevelser. Hos nogen udløste 
det gråd, men psykologen afpassede løbende 
sin formidling til borgernes reaktioner, så de fik 
tid og ro til at fortælle eller hjælp til undervejs at 
komme gennem reaktionerne. Flere borgere gav 
udtryk for, at de havde følt det lettende at tale om 
sorg og død. Andre gav udtryk for, at det havde 
givet dem ny viden.

Begravelser
”Hvad sker der til en begravelse?” blev gennem-
ført på tilsvarende vis som de tre temaaftener, 
hvor borgerne var inddelt i mindre hold efter 
deres udviklingsalder. Denne temaaften blev 
holdt i den lokale kirke med den lokale præst 
Ingelise Wenzel som vært. En præst, som mange 
af vores borgere allerede kender, da hun har 
konfirmeret flere. Og den samme præst, som 
personalet benyttede på en tilsvarende temadag. 
I præstekjole tog præsten imod borgerne ved 
indgangen til kirken. Herefter samlede deltagerne 
sig på de forreste rækker i kirkerummet, hvor der 
også var stillet en (tom) kiste frem for at gøre 
scenen mest mulig virkelighedstro. Præsten gen-
nemgik, hvordan en begravelse foregår – afpas-
set efter borgernes udviklingsaldre – og demon-
strerede undervejs de ting, der kunne vises. 
Hun fortalte om begravelsesformer, Min sidste 
vilje og jordpåkastelse. Borgerne så også kisten 
indeni, hvor de mærkede på den bløde madras 
og hovedpude. Præsten kaldte kisten for ”men-

For det første har vi udviklet et fælles teoretisk stå-
sted, i forhold til vores forståelse af sorg, død og 
tab, som var inspireret af temadagene. Materialet 
vedrører børns forståelse af døden i relation til 
forskellige aldre samt om sorg og sorgens udtryk. 
Således er begreberne sorg, død og tab sat ind i 
en kontekst, hvor borgerens udviklingsalder bliver 
central for forståelsen. Vi har endvidere taget en 
sorg-model til os – kaldet 2-spors-modellen – som 
på enkel vis illustrerer sorgarbejdet som en dyna-
misk vekselvirkning mellem konfrontation med 
tabet og undgåelse af tabet; dvs. en tænkning, 
hvor borgeren så at sige bevæger sig ind og ud af 
sin sorg. 
For det andet har vi udviklet ’Min sidste vilje’ samt 
’Omsorgskassen’. ’Min sidste vilje’ er et dokument, 
hvor borgeren skriftligt kan give udtryk for sine 
ønsker til begravelse, til mindehøjtidelighed og 
selve forløbet. ’Omsorgskassen’ er en kasse, der 
indeholder en række remedier og materialer,  
såsom stearinlys, papir, malebog, Sorg-kompen-
dium, billed- og sangbøger mv., der hver især støt-
ter samspil og samvær med borgere i sorg eller 
krisesituationer.
Herudover har vi billedmateriale, en mindebog og 
en mindehylde. Billedmaterialet viser hvordan en 
kirkelig begravelse foregår, så borgeren er forbe-
redt på, hvad han/hun kommer til at se, høre og 
mærke, ligesom billederne giver borgeren grund-
lag for at kunne stille spørgsmål eller udtrykke 
ønsker til en begravelse. Mindebogen er en bog 
til borgeren, der har mistet en nærtstående og 
gerne vil tegne en form for portræt af personen 
for på den måde både at mindes den afdøde og 
huske historien om personen. Mindehylden er 
et sted, hvor borgerne kan stille genstande, som 
de forbinder med en person, der er død. Det kan 
være billeder, tøjdyr, en bowlingkugle eller blot et 
tændt stearinlys. 

Vejledning og sorg-beredskab
Udover de nævnte materialer, har vi udviklet 
en vejledning i, hvordan personalet kan åbne 
og skabe dialog med en borger i sorg, samt 
sorg-beredskabsplaner, som er rettet mod både 
borgere og personale. Sorg-beredskabsplanerne 

angiver en plan for, hvem der gør hvad, hvornår 
og hvordan, når der opstår dødsfald. Planerne skal 
hjælpe personalet til at handle hurtigt, effektivt 
og professionelt, når der sker et dødsfald blandt 
borgerne, i personalegruppen eller blandt perso-
nalets pårørende. Desuden skal beredskabsplanen 
for personalet ses som en del af sygefraværspoli-
tikken og fastholdelsesstrategien på Bofællesska-
berne Edelsvej, idet et beredskab understøtter, at 
medarbejderen fastholdes på arbejdsmarkedet.

Billeder og ord
Hvert af materialerne henvendt til borgeren er 
bygget op omkring billeder og enkle, konkrete ord 
samt ledsaget af en vejledning i, hvordan persona-
let praktisk kan anvende materialet i samvær med 
borgeren. Redskaberne udgør dermed ”et fælles 
tredje” mellem borger og personale, og gør det 
nemmere for borgeren at tale om det svære, fordi 
det direkte fokus flyttes væk fra borgeren og over 
på redskaberne som det, man er sammen om.
Vi har drøftet spørgsmålet om, hvorvidt man som 
personale – ved at tale med borgeren om sorg 
– kommer til at tale en sorg frem, som borgeren 
måske ikke har. Eller at man kommer til at gøre en 
borger ked af det, som ellers ikke så ud til at være 
det. Det er gennemgående for de teorier og fag-
professionelle, vi har ladet os inspirere af, at det 
er os som personale, der har ansvaret for at tale 
med borgerne om deres sorg – og ikke afvente, at 
borgeren henvender sig til os. 

Den største fejl, man kan begå, er ikke at sige 
noget. Det er os, der skal turde spørge ind til, 
hvad der er sket, hvad borgeren tænker og 
lytte anerkendende til det, de fortæller; man 
kan ikke gøre borgeren mere ked af det, end 
han/hun er – tværtimod kan man lette sorgen 
og borgerens følelse af at være alene med 
noget ubehageligt. 

Også Serviceloven, som vi i vores arbejde er 
forpligtet i forhold til, lægger op til, at vi forholder 
os aktivt til dette område. Således fremgår det af 

Personale på Edelsvej.
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Personalets respons og erfaringer 
efter projektets gennemførelse
Som personale har vi også kun haft gode erfa-
ringer med at have fokus på temaet. Vi har bl.a. 
oparbejdet følgende erfaringer om borgerne:

•  At udviklingshæmmede mennesker sørger som 
alle andre og har brug for hjælp til at blive ind-
draget i sorgprocessen. Vores borgere sørger på 
samme måde, som børn gør, ved at gå ind og 
ud af sorgen.

•  At vi skal hjælpe vores borgere med at give 
plads til sorgen og til at mindes. Vi skal være lyt-
tende til stede og ikke tænke på at skulle fjerne 
smerten eller sorgen, men anerkende borgeren 
i, at det er okay at være ked af det. Vi kan hjælpe 
borgeren til at mindes en afdød.

•  At vi ikke kan gøre borgerne mere kede af 
det, end de er i forvejen. I stedet kan vi gøre 
en aktiv indsats for ikke at efterlade borgere 
alene med deres sorg.

•  At sorg er meget andet end at miste én, der dør. 
Sorg kan også komme af at miste en god ven, 
en kæreste eller ved at føle sig anderledes.

•  At 2-sporsmodellen er en god figur og et brug-
bart redskab i sorgarbejdet, fordi sorgprocessen 
anskues som en dynamisk proces, hvor det er 
naturligt at veksle mellem de to spor. Modellen 
sætter os fri fra at skulle vurdere på, om borge-
rens måde at sørge på er rigtig eller forkert.

•  At det har stor betydning at have både teoretisk 
viden om området og praktiske redskaber til 
at håndtere det – frem for at praksis hviler på 
vores private erfaringer og gode råd.

•  At det frigør energi at vide, at vi har samlet 
al vores viden, vores hensigter for praksis og 
konkrete beredskabsplaner i GUIDEN, så vi kan 
bruge den som opslag og hjælp i det praktiske 
arbejde.

•  At det har en betydning selv at være afklaret 
omkring døden, når man skal være nærværende 
i kontakten med andre i sorg, da andres død/ sorg 
skubber til ens egne følelser omkring død/sorg.

Projektet som helhed
I forhold til projektet som helhed, har det bety-
det, at rummet omkring ”nærhed i kontakten” er 
blevet udvidet. Som medarbejdere evner vi nu at 
stå i rummet, også når det handler om sorg, død 
og tab. Projektet har klædt os på til at være i dette 
rum på en professionel nærværende måde og ikke 
funderet i private erfaringer eller hjemmestrikkede 
råd. Et rammende citat for den faglige kvalificering 
i et før og nu perspektiv har været: ”Al den usik-
kerhed, der var før projektet, er der kommet svar 
på. I dag går vi bare ind og tør være i det [rum-
met]”
På det personlige plan har døden for mange fået 
et andet perspektiv. For de fleste har døden været 
et svært og tabuiseret emne. Projektet har bidra-
get til, at vi i dag kan tale om døden, forholde os 
til vores egen og andres død på en måde, hvor vi 
ikke har samme frygt og utryghed som før. Vi har 
”mødt” døden i en ordentlighed, som har skabt 
respekt og værdighed. Ligeledes er vi mange, 
som selv har fået talt om døden med vores egne 
pårørende, og nogen har også udarbejdet ”Min 
sidste vilje”. 
Gennem temadagene for hhv. personale og bor-
gere er der blevet skabt en fælles reference, som 
har initieret samtaler omkring temaet sorg, død 
og tab. En medarbejder peger på, at det tidligere 
havde været et emne, som han måske ville have 
fået lejlighed til at berøre i relationen til borgeren,  
men tidligst når en særlig tillid var bygget op. I 
dette lys har projektet på en accelererende måde 
positivt skubbet til at mange – både borgere og 
medarbejdere – har fået talt om sorg, død og tab. 
Og at det har været legalt!
Alt i alt har projektet åbnet personalets øjne for 
borgernes mange ressourcer og beriget dem ved 
at have lært borgerne endnu bedre at kende. Men 
det har også givet indsigt i, at borgerne reagerer 
ligeså forskelligt på sorg, som personalet selv. 
Forskellen ligger i, at borgerne er meget afhæn-
gige af den måde, som personalet møder dem i 
deres sorg proces.  

Du kan læse mere om projektet ”Tryghed trods 
sorg, død og tab” på www.edelsvej.esbjergkom-
mune.dk, hvor du også finder GUIDEN.

neskets sidste seng” og fortalte om de forskellige 
ting, man kan få med i kisten. Der blev sunget 
salmer, som borgerne selv valgte. Aftenen slut-
tede med en gåtur på kirkegården, hvor borgerne 
så forskellige gravpladser, typer af gravsten og 
inskriptioner. 
Borgerne fik på samme måde som ved første 
temadag mulighed for at stille spørgsmål. Det 
var der nogen, der gjorde.  Flere borgere blev 
følelsesmæssigt berørt af det, som blev fortalt og 
det, som de så. Præsten justerede løbende sin 
fortælling efter borgernes respons. Borgerne talte 
efterfølgende meget om aftenen. På en afdeling 
udmøntede det sig i en debataften på over 1½ 
time, hvor borgerne fortalte om deres egen og 
andres begravelse. Som personale hæftede vi 
os ved, at ingen borgere undervejs spurgte efter 
pause eller skulle ud at ryge, men tværtimod var 
der en atmosfære af stor intensitet og følelses-
mæssigt nærvær.

Temaaftenerne har sammen med de udvik-
lede materialer og redskaber været igang-
sætter for sorgbearbejdning og talrige 
samtaler mellem borgere og personale om 
døden. 

Borgere og pårørende
Borgerne er den primære målgruppe for vores 
pædagogiske arbejde. Men borgerne er også en 
del af pårørenderelationer. Når det gælder temaer 
som sorg, død og tab, kan vi som personale spille 
en særlig rolle som brobygger mellem borger 
og pårørende og her hjælpe med, at parterne får 
mulighed for at tale med hinanden om dette. Med 
projektet har vi fået skabt rammer, som aktivt kan 
sætte sådanne processer i gang. Det sker ved, 
at vi bruger vores redskaber (Min sidste vilje, 
Mindebog, billedmaterialer mv.) sammen med 
borgerne eller holder temaaftener omkring emnet. 
Dette øger sandsynligheden for, at borgerne sæt-
ter emnet i tale over for deres pårørende. På den 
måde kan det sætte en proces i gang, hvor vi som 
personale kan have en støttende funktion.
Det betyder også, at vi meddeler alle nye og deres 
pårørende ved en indflytter-samtale, hvordan 
temaerne sorg, død og tab indgår i det pædagogi-
ske arbejde hos os. På den måde signalerer vi fra 
start, at emnet er legitimt og almindeligt for os at 
tale om.
I efteråret 2012 gennemførte vi således en tema-
aften for borgernes pårørende. Aftenen havde et 
program, hvor vores målsætninger for området 
blev formidlet, vores udviklede redskaber præsen-
teret, og hvor psykologen og præsten, som begge 
havde holdt temaaften for vores borgere, holdt 
tilsvarende oplæg for de pårørende. De pårørende 
gav aftenen en meget positivt respons.

Borgernes reaktioner på projektet

Vi har kun haft gode erfaringer med at have fokus 
på sorg, død og tab i forhold til borgerne. 

Vi har bl.a. gjort følgende erfaringer:
•  Mange borgere har haft (stærke) reaktioner på 

at have talt om deres sorg og tab
•  Mange borgere har været synligt lettede over 

og glade for at have talt om deres sorg og tab
•  Mange borgere har været særdeles aktive 

omkring at forholde sig til og tale om emnet

•  Mange borgere har direkte givet udtryk for stor 
lettelse / forløsning ved at have talt om sorg  
og tab

•  Flere borgere har talt med hinanden om emnet
•  Flere borgere har taget fat i deres pårørende for 

at afklare forhold knyttet til deres egen eller de 
pårørendes død

•  Nogle borgere har vist ressourcer til at kunne 
tage sig af og trøste hinanden.
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At navigere  
i et krydspres
Af Ditte Sørensen og Søren Kayser

De mange krav til den  
socialpædagogiske indsats
Der er mange modsatrettede krav til den social-
pædagogiske indsats. Her kan bl.a. nævnes: det 
begrænsede økonomiske råderum i kommuner og 
regioner, handicappolitiske målsætninger lokalt, 
regionalt og centralt, lokale kvalitetsstander der 
mere specifikt beskriver og stiller krav til bestemte 
metoder for den socialpædagogiske praksis, krav 
til socialpædagogerne om at dokumentere indsat-
sen med bestemte metoder, den sociale lovgiv-
ning, borgernes forventninger og rettigheder til 
den støtte de kan modtage fra det offentlige, samt 
socialpædagogernes forståelse af deres professio-
nelle virksomhed og målene med denne. 

Socialpædagogerne skal navigere mellem 
disse modsatrettede krav i hverdagens 
praksis hvor de arbejder for, at mennesker 
med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser 
oplever at leve et værdigt liv. 

Et værdigt liv som bl.a. afhænger af borgernes 
muligheder for at realisere deres livsprojekter 
og deltage i det samfundsmæssige fælleskab på 
mange forskellige måder. 
Der er tale om både legitime og fornuftige for-
ventninger og krav, men de kan have en uheldig 
indvirkning på den socialpædagogiske praksis. 
Jo flere udefrakommende og modsatrettede 
fordringer der er til den socialpædagogiske 
praksis, jo flere ressourcer vil socialpædago-
gerne bruge på at tilfredsstille disse fordringer, 
og for at kunne navigere vil socialpædagogerne 

alene for at kunne overleve i hverdagen måske 
have en tendens til at udvikle en simpel og enkel 
praksis med standardiserede svar på borgerens 
komplekse udfordringer. Hvis vi forestiller os en 
ekstrem udgave, kan det sociale arbejde udføres 
med en checkliste, hvor man kan vinge af om de 
forskellige fordringer er tilfredsstillet. Når man er 
igennem listen er arbejdet klaret.
En sådan tilgang til praksis har desværre nogle 
negative konsekvenser, også i en mindre ekstrem 
udgave:
For det første kan den stik imod sin intention for-
ringe den socialpædagogiske indsats. Et meget 
vigtigt element i den socialpædagogiske praksis 
er relationen mellem socialpædagogen og bor-
geren. Jo mere man arbejder efter en ’checkliste’ 
jo mindre fokus kommer der på at have gode 
relationer. Man kan sige, at jo mere mekaniseret 
arbejdet bliver, jo mere bliver borgeren objekt for 
indsatsen og ikke et subjekt, der bruger socialpæ-
dagogen som en hjælp til at ændre sin situation.
For det andet, mener vi, at relationen mellem 
borger og socialarbejder er den bedste garanti 
for, at borgere ikke bliver udsat for overgreb og 
omsorgssvigt. 

Bedre tilsyn og flere kvalitetsstandarder har 
uden tvivl en virkning, men der er også en 
risiko for at skabe en modsatrettet effekt, 
fordi relationen kommer til at betyde mindre. 

Borgeren bliver mindre til medmenneske og 
mere til arbejdsopgave. Netop medmenneskelig-
heden forebygger overgreb og omsorgssvigt.
For det tredje kan en prioritering af det økono-
miske hensyn i sin yderste form betyde, at de 
enkelte borgeres komplekse fordringer overses 
og der gives standardiserede ydelser til alle. Altså 
mest muligt for færrest mulig penge. Også her er 
borgerne blevet objekter og ikke subjekter.
Vi vil ikke argumentere imod økonomisk prio-
ritering, kvalitetsstandarder, dokumentation, 
metodemæssig kvalitetssikring mv. Derimod vil 
vi argumentere for, at etikken er det kompas, der 
kan hjælpe socialpædagogen med at navigere 
i de mange krav ved at fokusere på den andens 
interesser.

Ditte Sørensen
Ditte er uddannet pædagog og cand. 
pæd. i pædagogisk sociologi. Hun 
har i mange år virket som socialfaglig 
konsulent i Socialpædagogerne med 
særligt ansvar for handicapområ-
det.  Hun har især været optaget af 
mennesker med funktionsnedsæt-
telser, medborgerskab - inklusion og 
deltagelse og dermed mulighed for 
at leve et værdigt liv.  I forlængelse 
heraf har hun haft fokus på social-
pædagogernes og socialarbejdernes 
professionelle virksomhed, herunder 
deres viden om menneskerettigheder, 
den sociale lovgivning, deres evne til 
at begrunde deres handlinger etisk. 
Hun er forfatter til flere lærebøger og 
artikler og har en omfattende under-
visningsvirksomhed bag sig.

Søren Kayser
Søren er cand.mag. med hovedfag i 
filosofi, afsluttet med specialet Sprog 
og moral. Han har mange års erfaring 
fra handicapområdet og socialpsykia-
trien, både som frontmedarbejder og 
konsulent.  Han har især interesseret 
sig for hvordan værdier, teorier og 
principper bliver til praksis i hver-
dagen og har haft et stort fokus på 
metode-, kompetence- og organisati-
onsudvikling. Derudover har etikken 
været det helt store omdrejnings-
punkt. Søren har skrevet flere artikler, 
skrevet bogen På den anden side 
– etik, dilemmaer og omsorg og har 
holdt en række kurser om etik.

Modsatrettede krav er der masser af på 
det sociale område, hvor socialpædagoger 
arbejder for at mennesker med nedsat fysisk 
og psykisk funktionsevne får mulighed for at 
realisere deres livsprojekter. Kravene har til 
hensigt at sikre kvalitet i den socialpædagogi-
ske praksis, men kan have den modsatte virk-
ning, hvis socialpædagogerne ikke er gode 
til at navigere i dette krydspres. Fokus på etik 
kan være en hjælpsom måde at navigere i 
dette krydspres på.
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også om hvordan man indretter sit fritidsliv. Et 
ønske om at arbejde som socialpædagog, stifte 
familie og stadig dyrke sin interesse for tidlig 
tysk film, er et eksempel. Som Rawls ser men-
nesket er det at udleve sit livsprojekt afgørende 
for ens lykke. Samtidig mener Rawls, at det at 
arbejde på sin livsplan, er med til at gøre livet 
meningsfuldt (Rawls 2005).
Umiddelbart lyder det som en meget enkel 
opskrift på et godt liv. Man har noget bestemt, 
man vil bruge livet på og man skal så bare gå 
efter det. Man skal blot have mulighed for at gøre 
det, som livsplanen kræver. Så enkel er tilvæ-
relsen naturligvis kun sjældent. Man må regne 
med, at vi ind imellem har flere livsprojekter på 
en gang. Måske prøver jeg at få en lederstilling 
på min arbejdsplads, mens jeg samtidig prøver at 
komme ind i en helt anden branche, fordi jeg ser 
begge dele som mulige livsbaner og jeg endnu 
ikke har valgt imellem dem. Men livsprojekter 
kan også være uklare. Måske har jeg lyst til at 
skrive mere, men har ikke gjort mig klart om jeg 
drømmer om at være forfatter eller vil skrive flere 
faglige artikler. På samme måde kan jeg have 
livsplaner, der ikke rigtigt er formulerede. Måske 
er jeg grundlæggende glad for mit professionelle 
virke, men føler en frustration over at bruge mine 
kreative sider for lidt. Men hvordan de skal bru-
ges har jeg ikke noget bud på. Vi kan også have 
livsprojekter, der ikke fungerer. Det kan skyldes, 
at vi ikke har de evner, der skal til for at realisere 
dem eller at der er noget i livsplanen eller i vores 
situation der gør, at det ikke lader sig realisere.

At have en livsplan er altså slet ikke så enkelt. 
Vi kan udvikle, forkaste, vælge og revidere 
vores livsplaner – og det vil de fleste af os 
sikkert have behov for at gøre i løbet af livet. 
Samtidig kan vi have livsplaner, der er af 
meget forskellig karakter. Vi vil næsten altid 
have planer, der omhandler vores sociale liv – 
familie, venner, kollegaer osv. osv. Planer ved-
rørende karriere, har de fleste yngre menne-
sker nok, ligesom planer for rejser og fritidsliv 
og planer for hvordan hjemmet skal være.

Måske kan det være svært, at se meningen 
med begrebet livsplan, hvis man fx arbejder for 
mennesker, der har meget store psykiske funkti-
onsnedsættelser. Kan et menneske med store og 
komplekse fysisk og psykiske funktionsnedsættel-
ser have en livsplan?  ’Ja’ er vores postulat. Den 
socialpædagogiske indsats må handle om at finde 
frem til og støtte borgeren i en realisering heraf. 
Har man at gøre med mennesker uden verbalt 
sprog, er det helt afgørende at man arbejder med 
forskellige former for alternativ kommunikation. 
En metode handler om at sætte sig i den andens 
sted og forestille sig hvad man kunne tænke sig. 
Man kan dernæst prøve det af og observere om 
den anden ser ud til at kunne lide det eller ej. 
For nogen er en livsplan ikke en forestilling om, 
hvad de skal lave om 10 år, men blot et udtryk for 
hvilke aktiviteter og hvilke mennesker de har det 
godt med.
Rawls konkluderer, at vi har brug for rimelige 
muligheder for at vælge, efterleve og revidere 
vores livsplaner. Han mener desuden at vi, som 
de rimelige individer vi er, kun ønsker at arbejde 
med vores livsplan på en måde der kan retfærdig-
gøres overfor andre, der jo også har livsplaner, 
der er vigtige for dem. Han ender med at konklu-
dere, at samfundet bør indrettes, så det sikrer alle 
borgere en rimelig mulighed for at vælge, efter-
leve og revidere livsplaner (Rawls 2005). Det er 
her socialarbejderen kommer ind i billedet.
Et menneske med funktionsnedsættelser, kan 
nemlig have dårligere muligheder for at realisere 
sin livsplan, end andre. Når man ser sagen i et 
rettighedsperspektiv, taler man ofte om, at man 
har et handicap i den grad at funktionsnedsættel-
sen giver ringere muligheder for at deltage aktivt 
i samfundslivet. Fx hvis samfundet ikke kom-
penserer for funktionsnedsættelsen. Men når alt 
kommer til alt handler det om det samme: Men-
neskers muligheder for at bruge deres liv som de 
selv ønsker. Socialpædagogens opgaver bliver 
derfor, at støtte borgeren med funktionsnedsæt-
telse, i at vælge, efterleve og revidere sin livsplan. 
Det betyder, at den grundlæggende opgave er, 
at skabe retfærdighed, ved at støtte borgere i at 
have rimelige muligheder, for at realisere deres 
livsplaner.

At tale om etik er ikke noget nyt. Imidlertid 
har vi en tendens til mest at tale om etik, 
når vi oplever den som et problem. Det er 
fx tilfældet, når vi står i et etisk dilemma. 
Sagen er bare, at vi også bør arbejde med 
vores etik, når vi ikke oplever den som et 
problem. Vi har ikke nødvendigvis ret, bare 
fordi vi ikke er i tvivl.

Hvad er etik og hvorfor  
er det vigtigt?
Etikken er en del af svaret på det, filosoffer 
kalder det praktiske spørgsmål. Dette spørgsmål 
lyder: Hvordan skal jeg handle? Når man skal 
afgøre, hvordan man skal handle i en bestemt 
situation, er en af de overvejelser, man gør sig, 
om handlingen er rigtig eller forkert.
At vælge, hvad man skal gøre i en bestemt 
situation, sker ofte på baggrund af nogle per-
sonlige overvejelser over hvad man kan lide og 
hvilke ønsker man har. Overvejelserne behø-
ver kun at gælde for en selv og måske kun for 
denne ene situation. At afgøre hvad der er etisk 
rigtigt kræver nogle andre overvejelser. Etik er 
ikke kun et spørgsmål om personlig smag lige 
her og nu. I etikken søger man noget almengyl-
digt eller universelt (Bl.a. Kant 1976, Hare 1981, 
Mackie 1990). En etisk vurdering kan derfor ikke 
være egoistisk. 

Man kan ikke foretage en etisk vurdering, 
der kun varetager ens egne personlige 
interesser. Alle involverede personer er lige 
vigtige i etikken. En måde at sikre dette på 
er, at tage den andens perspektiv. 

Ved at forestille os, at vi er i den andens  
situation og har den andens smag, værdier  
og ønsker, kan vi sikre at vores etiske valg 
bliver mere almene eller universelle  
(Hare 1981), men vi sikrer også, at vi ser  
den anden som et subjekt og ikke som et 
objekt for vores handlinger.

Etik handler ikke bare om hvad vi som 
enkeltpersoner gør. Det handler også om 
hvordan vi indretter samfundet og de sam-
fundsmæssige institutioner. Det handler fx 
om hvordan vi indretter hjælpen til men-
nesker med funktionsnedsættelser og hvilke 
muligheder, vi mener, denne gruppe med-
borgere skal have.

Etikkens område er særdeles bredt, fordi etikken 
er relevant i forhold til alle vores handlinger. Men 
én ting er fælles for alle dele af området: De er 
fyldt med problemer, vi er tvunget til at forholde 
os til. En række af livets spørgsmål kan vi tænke 
over i ro og mag, men de etiske spørgsmål kræver 
svar, fordi svarene har betydning for hvordan vi 
forholder os til os selv, vores liv og ikke mindst 
til andre mennesker. Når Peter, der får støtte til at 
tage vare på sig selv, vælger, at han ikke vil gå i 
bad, må man som socialpædagog forholde sig til 
det. Man kan ikke vælge at skyde overvejelserne 
til hjørnespark. Derfor må man være beredt på at 
gøre sig etiske overvejelser. Det skal være etiske 
overvejelser med udgangspunkt i hvordan et 
samfund bør hjælpe mennesker med funktions-
nedsættelser.
Samtidig har socialpædagogen en central rolle 
for de mennesker, som hun skal støtte, fordi 
opgaven grundlæggende handler om at støtte 
den anden i at leve det liv hun ønsker. Opgaven 
er ikke et privat forhold - socialpædagogen er på 
arbejde og udfører en opgave for samfundet (helt 
konkret staten), der skal sikre borgerens mulig-
heder. Der er altså krav, både i forhold til den 
enkelte borger og i forhold til samfundet.

Retfærdige muligheder
Filosoffen John Rawls har udviklet en teori om 
hvordan et retfærdigt samfund skal se ud. Rawls 
opfatter mennesket som fornuftigt og rimeligt. 
Ud over at være fornuftige og rimelige, mener 
Rawls, at alle mennesker har en livsplan. En 
livsplan kan ifølge Rawls være et arbejde eller 
en karriere man ønsker at have, men det handler 
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At respektere værdighed og integritet betyder 
konkret, at den enkelte socialpædagog respek-
terer borgerens fysiske, psykiske og personlige 
integritet og fx ikke søger personlige oplysnin-
ger ud over det strengt nødvendige, og aner-
kender ansvaret overfor dem, der er afhængige 
af deres ydelser. Med værdien værdighed 
fastslår man, at en rimelig mulighed for at 
virkeliggøre sit livsprojekt kræver, at man ikke 
skal udsættes for krænkelser eller ydmygelser, 
for at få den nødvendige støtte.

Medmenneskelighed og at ville det gode 
handler om at ville den andens bedste. 
Denne værdi er en forudsætning for alt hjæl-
pearbejde. Den betyder, at socialpædagogen 
har engagement og indlevelse i de borgere, 
hun skal støtte. Hun tilstræber at forstå bor-
gerens situation ud fra borgerens perspektiv, 
og afviser at bruge sine professionelle kom-
petencer til ydmygende og nedværdigende 
behandling af mennesker.

Hvor de andre tre værdier handler om målet med 
socialpædagogens professionelle virke, handler 
medmenneskelighed i høj grad om socialpæda-
gogens indstilling til sin virksomhed. At ville den 
anden det gode, medfører at socialpædagogen 
værner om de førstnævnte værdier.  Dette kræver 
også, at man arbejder med etikken. At ville det gode 
indebærer derfor, at man er parat til at tage sin prak-
sis og sin indstilling til arbejdet op til revision.
At reflektere over hvilke værdier, man vægter og 
at begrunde sine handlinger med værdierne, er 
således en vigtig kompetence i den professio-
nelle praksis. Vi kalder det ’etisk oplysthed’. Og 
det er en kompetence, der sikrer, at borgeren er i 
fokus i det socialpædagogiske arbejde.

Borgerens identitet er på spil
Men at sikre den anden rimelige muligheder for 
at realisere sit livsprojekt, kræver også, at man 
styrker den enkeltes tro på sig selv i forhold til 
livsprojektet. Denne tro kan have svære kår for 

brugere af velfærdsinstitutioner. Det handler om 
den måde, indsatsen og relationen til socialpæ-
dagogen påvirker borgerens identitet på.
To begreber om identitet er særdeles udbredt. I 
det ene begreb ser man en persons identitet som 
en privat indre kerne, som man kan beskue, uden 
at se på de sociale sammenhænge, individet ind-
går i. I det andet begreb ses identitet som noget 
socialt. Det er ikke en isoleret essens, som andre 
ikke kan påvirke. Derimod ses identitet som skabt 
i det sociale samspil – også det samspil man 
har med en socialpædagog. Ifølge denne opfat-
telse af identitet, ser mennesker sig selv gennem 
andres øjne. Vores opfattelse af os selv bygger 
på den måde andre ser os på. Man kan sige, at 
vi spejler vores personlighed i andre mennesker. 
Det betyder, at vores selvbillede i høj grad passer 
til andres billede af os. Den måde vi forstår os 
selv på, og dermed også vores måde at handle 
på, er altså i høj grad skabt i samspil med andre. 
Man kan sige, at vores selvforståelse i høj grad 
bliver påvirket af den måde vi oplever, at andre 
ser på os på (Järvinen og Mik-Meyer 2003). Det 
betyder, at samspillet mellem socialpædagog og 
borger har afgørende betydning for om borgeren 
oplever denne som støtte.
Med afsæt i denne forståelse af identiteten, kan 
der argumenteres for at socialpædagogen må 
have fokus på borgerens muligheder og kompe-
tencer for aktivitet og deltagelse frem for mang-
ler og begrænsninger. På denne måde kan hun 
spejle borgerens ressourcer, og styrke troen på 
egne muligheder for at udvikle sig.
Lorentsen (2006) peger på nødvendigheden af, at 
man som socialarbejder har et dialogisk per-
spektiv. Et perspektiv, som har udgangspunkt i, 
at menneskers livs- og udviklingsbetingelser er 
defineret socialt og relationelt, hvor samhandling 
og kommunikation er menneskenes livsform. Vi 
ser etikken som en sikring af dialogen, fordi den 
insisterer på, at se den anden som et subjekt.

Etisk bevidsthed  
i den daglige praksis
Der er altså meget på spil i den samfundsmæs-
sige indsats. Vores pointe er, at socialpædagogen 

Hvilke etiske værdier  
er på spil?
Der er altid en række etiske værdier på spil i socialt 
arbejde. Det er vigtigt, at disse værdier understøt-
ter det grundlæggende formål med indsatsen.  Vi 
vil pege på værdierne frihed og selvbestemmelse, 
værdighed og integritet, rettigheder og ligebe-
handling, samt medmenneskelighed. I begrebet 
medmenneskelighed ligger, at man vil det gode 
og ikke vil skade den anden. Værdierne, der her 
trækkes frem, fremgår bl.a. af ∗IFSW’s1 etiske 
kodex og Socialpædagogernes etiske værdigrund-
lag, men lader sig også begrunde i ideen om, at 
støtte mennesker med at få rimelige muligheder 
for at realisere deres livsprojekt.

Retfærdighed og Ligebehandling handler 
blandt andet om at sikre alle borgere lige 
muligheder. Det handler ikke om at behandle 
alle ens, men om at der tages hensyn til og 
kompenseres for menneskers forskellige 
udgangspunkter og forudsætninger. Der er 
altså tale om social retfærdighed.

Et grundlæggende argument for denne sociale 
retfærdighed kan vi finde hos Rawls. At et ret-
færdigt samfund skal sikre sine borgere rimelige 
muligheder for at arbejde med deres livsprojekt 
kræver, at der kompenseres og tages hensyn til 
dem, der har nogle særlige udfordringer. Dette 
betyder ikke bare, at staten tilvejebringer de 
institutioner, der skal sikre støtte til dem, der har 
behov, men også, at socialpædagogernes indsats 
støtter disse muligheder. Altså at denne form for 
retfærdighed er en værdi i socialpædagogernes 
indsats.
Frihed og Selvbestemmelse. Denne værdi defi-
nerer det enkelte menneskes ret til at bestemme 
over sig selv. Men selvbestemmelse handler 
ikke bare om at være fri for andre menneskers 
indblanding. Selvbestemmelse handler også 
om evnen til og muligheden for at bestemme 
selv. Selvbestemmelse handler således om ret-
ten, evnen og muligheden til at bestemme selv, 
uanset det enkelte menneskes fysiske og/eller 

psykiske funktionsnedsættelser eller sociale pro-
blemer. Den sociale indsats handler derfor om at 
opbygge og understøtte den enkeltes egne valg 
og kompetencer til at træffe egne valg. Men også 
at støtte mennesker med funktionsnedsættelser 
til at benytte deres rettigheder, sikre at de får 
informationer, støtte at de forstår dem og endelig 
at socialarbejderen støtter borgerne i at overskue 
valgmuligheder og valgenes konsekvenser. For at 
sikre retfærdighed i betydningen rimelige mulig-
heder for at forfølge sin livsplan, er det nemlig 
afgørende, at den enkelte har en reel frihed til at 
træffe beslutninger for sit eget liv. Både som fra-
vær af tvang og som støtte til at vælge det rigtige, 
i forhold til at opnå det ønskede.
Ved menneskets værdighed forstås, at vi, i kraft 
af at være mennesker, fortjener respekt fra vores 
omgivelser. Det gælder ikke kun mennesker med 
funktionsnedsættelser, men alle mennesker. Vi 
finder generelt, at vi skal mødes med respekt fra 
vores omgivelser. Et særligt forhold gør sig dog 
gældende i forhold til mennesker med funktions-
nedsættelser. Det handler om integritet. Integritet 
betyder helhed eller uskadthed. Både værdighed 
og respekt fordrer, at man undlader at skade den 
anden psykisk og fysisk – med andre ord om inte-
gritet. Man kan skelne mellem fysisk og psykisk 
integritet. Den fysiske integritet handler om den 
legemlige uskadthed og den psykiske integritet 
om, at personen skal beskyttes mod følelses-
mæssige overgreb som fx offentlig udlevering. 
Ikke at skade er tæt knyttet til respekt for menne-
skets fysiske og psykiske integritet. Men krænkes 
integriteten, er værdigheden ikke i behold. Kræn-
kelser af integriteten kan både være at skade den 
anden og at begrænse den andens muligheder.

Servicelovens bestemmelser om 
magtanvendelse er et eksempel på 
omstændigheder, hvor samfundet 
accepterer, at den enkeltes handlefrihed 
tilsidesættes, og hvor der gives rammer 
for, hvornår det offentlige må gribe ind i 
den fysiske integritet med henblik at sikre 
legemlig uskadthed - vel vidende, at disse 
indgreb også kan føre til krænkelse af den 
psykiske integritet. 

1  International Federation of Social Workers:  
International sammenslutning af organisationer  
for socialarbejdere
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eller universelle end hvis du kun ser situatio-
nen fra din egen synsvinkel.
Når I arbejder med den andens hat, fx i en 
personalegruppe, er det en fordel, at én af jer 
sætter sig i den andens sted, én er interviewer 
og resten er observatører, der kan komme 
med spørgsmål og kommentarer til sidst. 

Din egen hat: Dernæst tager du din egen hat 
på og ser på konsekvenserne ud din fra egen 
synsvinkel. Din relation til den anden vil typisk 
være præget både af rollen som fagperson og 
medmenneske. Tænk derfor først på hvilken 
betydning konsekvenserne har set med dine 
faglige briller og derefter på hvordan du 
oplever konsekvenserne, når du betragter den 
anden som medmenneske.

Den retfærdige hat: Når man har den ret-
færdige hat på, skal man tænke på om man 
som socialarbejder tilvejebringer brugerne 
rimelige muligheder for at gøre det de ønsker, 
og leve det liv de ønsker at leve. Retfærdighe-
den kræver, at den anden ikke krænkes, for at 
få de muligheder. Her skal du bl.a. tænke på 
om handlingen støtter borgerens muligheder 
for at realisere sine ønsker, respekterer bor-
gerens frihed og værdighed og styrker den 
andens tillid til egne kompetencer i forhold til 
at virkeliggøre sit livsprojekt.

Efter hattene er brugt, kan I sammen dis-
kutere, hvad der er det rigtige at gøre, når I 
tager alle overvejelserne i betragtning.

Etikbillede-metoden
Denne metode sætter fokus på de forskellige 
centrale etiske værdier for socialpædagogerne. 
Formålet med metoden er, at skabe billeder på, 
hvordan de forskellige etiske værdier kommer til 
udtryk i hverdagens praksis. Metoden består af 
en dialog mellem socialpædagogerne med fokus 
på værdierne frihed, retfærdighed, værdighed 
og selvbestemmelse. Deltagerne sætter på skift 
fokus på de enkelte værdier og italesætter hvorle-
des de forstår værdierne og hvordan de kommer 
til udtryk i praksis. Deltagerne kan også vælge at 
tage udgangspunkt i en case og på den baggrund 
italesætte hvilke værdier der er på spil. 

At navigere i et krydspres
De mange krav en socialpædagog er underlagt, 
er både gavnlige og velmente, men de gør det 
svært at navigere som relationsarbejder, fordi 
meget andet end den anden, hendes ønsker og 
krav på rimelige muligheder for at leve det liv, 
hun ønsker, får styringen. En etik der netop retter 
fokus på den anden og på det, der skal til for at 
sikre den anden rimelige muligheder for at reali-
sere sin livsplan, er et godt kompas til at navigere 
i hverdagens krydspres af krav.  

skal støtte det enkelte menneske med at virkelig-
gøre dets livsprojekt og at dette hænger uløseligt 
sammen med at den enkeltes egne ønsker til nu 
og til livet. Derfor skal indsatsen tage afsæt bor-
gerens i perspektiv. Hvem er borgeren? Hvordan 
er hendes livssituation? Hvad er hendes ønsker til 
livet? De mange udefrakommende og modsatret-
tede krav, hvor velmenende og betydningsfulde 
de end måtte være, kan fjerne socialpædagogens 
fokus fra dette perspektiv. En etik, der hævder 
borgerens perspektiv og samtidig fastholder 
samfundets forpligtelse overfor mennesker med 
funktionsnedsættelser, er et afgørende redskab til 
at navigere i hverdagen.
Det er altså en etisk tilgang der er central til 
udviklingen af socialpædagogernes faglighed og 
til at kvalificere den dagligdags praksis. Spørgs-
målet er hvordan kan dette så sikres?

Udvikling af de etiske kompetencer 
Etiske kompetencer kommer ikke af sig selv. 
De skal løbende udvikles og vedligeholdes. Der 
findes en lang række forskellige metoder, der kan 
fremme disse kompetencer, men det er vigtigt at 
tage udgangspunkt i de nævnte værdier og i at 
tage den andens perspektiv.  Vi finder det vigtigt, 
at organisationen og den enkelte har kendskab til 
flere forskellige metoder. For at sætte processen 
i gang eller vedligeholde den, kan det være en 
god idé at bruge en konsulent udefra. Denne kan 
stille skarpt på organisationens blinde pletter. Her 
vil vi kort præsentere to metoder. Den ene kalder 
vi ’De etiske Tænkehatte’ og den anden kalder vi 
’Etikbillede-metoden’.

De etiske Tænkehatte
Når vi normalt tænker etisk, gør vi det nærmest 
intuitivt. Men når vi arbejder med etikken er det 
en god idé, at gøre den etiske tænkning mere 
bevidst. Udfordringen er, at den etiske tænk-
ning er relativt kompleks. Den involverer i hvert 
fald redegørelse for situationen, forudsigelse 
af mere eller mindre sandsynlige konsekven-
ser, empati, faglig tænkning og værditænkning. 
Denne metode fremmer deltagernes evne til at 

skifte perspektiv mellem bestemte former for 
tænkning. Metoden tilbyder fem perspektiver: 
1. konsekvenser, 2. sandsynlighed, 3. empati og 
følelser, 4. dit eget perspektiv og 5. retfærdighed. 
Formålet med metoden er, at dele den etiske 
tænkning op i processer, hvor man kan fokusere 
på en bestemt form for tænkning ad gangen. 
Dette gør det lettere at tænke situationen grun-
digt og konsekvent igennem. Konkret kan en 
gruppe dele sig i de fem perspektiver som så 
italesættes hver for sig, men gruppen kan også 
samlet gennemgå de forskellige perspektiver i en 
aftalt rækkefølge.

Konsekvenshatten: Her har du fokus på 
konsekvenserne af den handling du overvejer. 
Både de sikre og de usikre. Konsekvenser kan 
være gode eller dårlige, men det gemmer vi 
til senere. Du skal ikke tænke på værdier, prin-
cipper eller følelser, det er rent faktuelt. Hvad 
vil handlingen medføre?
Du kan bl.a. se på: Hvad består handlingen i, 
hvad der er de direkte følger af handlingen, 
hvilke konsekvenser der er på længere sigt og 
om handlingen kan have betydning for jeres 
måde at opfatte den anden på.

Procenthatten: Se på de beskrevne konse-
kvenser en ad gangen. Hvor stor er sandsyn-
ligheden for at de vil indtræffe? I kan beskrive 
det med ord, men I kan også give dem point 
fra 1 til 10.

Den andens hat: Dette er en ”blød” hat, 
fordi det handler om at bruge sin empati og 
fornemme, hvad den anden tænker, føler og 
oplever og hvilke værdier den anden har. Du 
skal se på konsekvenserne fra før, men du 
skal se dem fra den andens synsvinkel. Hvad 
vil du synes er godt, hvad vil du synes er 
dårligt – hvis du er den anden? Du skal tage 
den andens synsvinkel på dig, som du kender 
ham eller hende, med hans eller hendes 
ønsker eller værdier. Hvis du betragter konse-
kvenserne fra den andens synsvinkel, sikrer 
du, at dine overvejelser bliver mere almene 
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Halvtomme kaffekopper står tilfældigt spredt 
mellem kursusmateriale på de grå, firkantede 
borde. Kopperne ligner små hvidbrune tårne i et 
kaotisk landskab af farvede pap-cirkler med etiske 
principper. Konsulentfirmaet Etikos er her godt i 
gang med en etikproces for medarbejdere ved en 
handicaporganisation i en kommune, der har valgt 
at sætte fokus på rehabilitering som særligt udvik-
lingsområde.  Et konkret dilemma fra medarbej-
dernes hverdag bliver læst højt, og reaktionerne 
afslører at emnet er komplekst og følelsesladet:   

Hvad skal vi stille op, når borgeren ikke 
vil rehabiliteres? Hun opfatter det jo som 
et tillidsbrud og bliver såret, når vi ikke 
længere vil hjælpe hende med de små ting 
i hverdagen. For hende giver det ingen 
mening at skulle rehabiliteres!

Flere kollegaer nikker bekræftende til spørgsmå-
let, men så bidrager afdelingslederen med en 
anden vinkel: 

Men det er jo også uværdigt at medarbej-
derne skal gå og servicere borgerne med 
småting, som de sagtens selv kunne klare, 
både for medarbejderne og for borgeren. 
Borgerens liv bliver ikke bedre af at blive 
holdt fast i hjælpeløshed og afhængighed!

Dialogen mellem medarbejdere og afdelingsleder 
omkring de etiske dilemmaer ved rehabilitering 
var en fast del af programmet på etikprocessen. 
Etikken fungerede her som et refleksionsværktøj 
til at skabe gensidig forståelse for de forskel-
lige synsvinkler, som ofte implicit spiller sig ud 
i konkrete etiske dilemmaer. En forståelse eller 
bevidsthed som kan afhjælpe de konflikter, 
der ellers let opstår i trekantsdramaet mellem 
borgere, medarbejdere og ledelse. Kommunens 
fokus på rehabilitering som udviklingsområde er 
en del af en bredere tendens i dag i den offentlige 
sektor, og rehabilitering som begreb vinder frem 
som overordnet referenceramme på tværs af for-
skellige sektorer. Som dialogen ved etikproces-

sen viste, kan rehabilitering føre til etiske dilem-
maer. De etiske spændinger ved rehabilitering 
som begreb og som velfærdsområde er væsent-
lige at holde sig for øje, når kommuner gennem-
fører en ny, tværgående vision om rehabilitering. 
Men hvilke etiske spændinger er på spil, og hvad 
skal vi stille op, når de bliver tydelige for os? I 
Etikos har vi et bud på et svar, som dog kræver 
en kort afstikker til rehabiliteringens kompleksitet 
i en mere politisk og faglig optik.   

Rehabilitering som  
en kompleks størrelse
Med den internationale økonomiske krise som 
kulisse, bliver det ofte understreget af forskere og 
politikere på den offentlige scene at den danske 
velfærdsmodel er under pres. Vi må derfor ind-
stille os på forandringer og effektiviseringer. Det 
er en af grundene til, at rehabilitering er kommet 
på dagsordenen politisk, ledelsesmæssigt og fag-
professionelt. Ifølge den ministerielle Vejledning 
om kommunal rehabilitering (2011), vil 

sammenhængende rehabiliteringsforløb 
gør[e] borgerne mere selvhjulpne … være 
med til at forebygge, udskyde og reducere 
borgerens behov for hjælp og støtte 
og på længere sigt give kommunerne 
økonomiske gevinster gennem færre 
udgifter til pleje og behandling (s. 31). 

Samtidig er rehabilitering en tankegang, eller et 
’mindset’, som rummer flere værdier end den 
markedsøkonomiske: 

Rehabilitering handler om at give borgere 
med nedsat funktionsevne, herunder 
nedsat arbejdsevne, mulighed for at opnå 
samme grad af funktionsevne som tidligere 
eller den bedst mulige funktionsevne 
fysisk, psykisk, kognitivt og socialt, samt 
mulighed for at leve et meningsfuldt og 
selvstændigt liv’ (s. 6). 

Rehabilitering er en kompleks værdimæssig 
størrelse, og det fremgår også tydeligt af Hvid-

Rehabilitering 
- et etisk spændingsfelt
Af Uffe Lund, konsulent i Etikos

Rehabilitering er en tendens i tiden, som et overordnet 
udviklingsfokus i mange kommuner på tværs af sektorer. 
Men både som begreb og som velfærdsområde er 
rehabilitering et etisk spændingsfelt, hvor forskellige etiske 
teorier og principper polariseres og skaber gnister. I Etikos 
mener vi, at det er nødvendigt at øge bevidstheden omkring 
denne spænding, som en forudsætning for implementering 
af rehabiliteringens gode intentioner.

Uffe Lund
Cand.scient. i antropologi og religionsvidenskab. Konsulent i Etikos.
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begreb risikerer at overse. Nærhedsetikken, og 
principperne om integritet og sårbarhed, skubbes 
mere eller mindre ud på en sidelinje i Hvidbogen 
og andre politiske dokumenter. Men det er netop 
i lyset af nærhedsetikken, samt principperne om 
integritet og sårbarhed, at de etiske dilemmaer 
på det professionsrettede og borgerorienterede 
niveau træder tydeligt frem. For fagpersoner må 
rehabilitering nødvendigvis tage udgangspunkt i 
det situationelle, nære og empatiske møde mel-
lem fagperson og borger. Og dette møde stem-
mer ikke nødvendigvis overens med en tværfag-
lig planlægning eller målsætning. 

For borgeren vil rehabilitering forstået som 
meningsfuldhed og livssammenhæng ofte 
hænge sammen med den personlige integri-
tet og sårbarhed. Og disse principper kan i 
nogle tilfælde vægte tungere end oplevelsen 
og værdien af selvbestemmelse. 

Rehabilitering som tænkning og praksis medfører 
altså et komplekst etisk spændingsfelt. I selve 

tankegangen ses en spænding mellem pligtetik 
og konsekvensetik. I praksis fører rehabilitering 
til en spænding mellem pligt- og konsekvensetik 
overfor den situationsbestemte nærhedsetik. 
Selvbestemmelse og værdighed slår gnister i 
sammenstødet med integritet og sårbarhed. Man 
kunne også tænke sig en vis ’arbejdsdeling’, hvor 
ledelsen fremfører de pligt- og konsekvensetiske 
argumenter, mens medarbejdere og borgere står 
solidt plantet i nærhedsetikken.   
Vi vender nu tilbage til etikprocessen i kommu-
nen med rehabilitering som udviklingsområde. 
Hvad kan de frustrerede medarbejdere, og den 
sikkert ligeså frustrerede afdelingsleder, bruge 
bevidstheden om rehabiliteringens etiske spæn-
dingsfelt til? I første omgang som forudsætning 
for en ægte dialog omkring dilemmaerne. En 
dialog, hvor man gensidigt forstår og lytter til 
hinandens perspektiver, frem for en konfron-
terende kamp om at udpege, hvem der er ’de 
onde’ og ’de gode’ i dilemmaet. I anden omgang 
kan den etiske bevidsthed vise sig at være en 
forudsætning for, at rehabilitering faktisk lader 
sig implementere i praksis. For hvis borgere 
med funktionsnedsættelse skal opnå et selv-
stændigt og meningsfuldt liv via en koordineret 
og tværfaglig proces, baseret på borgerinddra-
gelse og borgerens hele livssituation, så skal der 
være et rum for det nærhedsetiske perspektiv, 
integriteten og sårbarheden. Ellers er faren at 
et for snævert fokus på selvbestemmelse kan 
udarte sig til enten formynderi eller omsorgs-
svigt. F.eks. hvis rehabiliteringen foregår hen 
over hovedet på borgeren, eller hvis borgeren 
efterlades med et ansvar, som viser sig at være 
for tungt at bære. 
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bog om rehabilitering (Marselisborg-Centret og 
Rehabiliteringsforum Danmark 2004), et doku-
ment som forsøger at definere en fælles, national 
forståelse af rehabilitering. Her defineres rehabi-
litering som 

en målrettet og tidsbestemt samarbejds-
proces mellem en borger, pårørende og 
fagfolk. Formålet er at borgeren, som 
har eller er i risiko for at få betydelige 
begrænsninger i sin fysiske, psykiske 
og/eller sociale funktionsevne, opnår 
et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
Rehabilitering baseres på borgerens hele 
livssituation og beslutninger og består 
af en koordineret, sammenhængende og 
vidensbaseret indsats (s. 16). 

Rehabilitering handler altså om det ligevær-
dige samarbejde mellem borger, pårørende og 
fagfolk. Hensigten er at give borgeren et mere 
selvstændigt og meningsfuldt liv, ud fra en 
helhedsorienteret, tværsektorial og tværfaglig 
tilgang. I Hvidbogen er borgerorientering, indi-
vidorientering, helhedsorientering og den fælles 
koordinerede indsats det centrale ved rehabili-
tering, mens de økonomiske rationaler glider i 
baggrunden.  

To forskellige paradigmer  
for rehabilitering
Som Klaus Christensen, Ellen Juul Mogensen og 
Jeanette Præstegaard skriver i deres bidrag til 
nyudgivelsen fra Rehabiliteringsforum Danmark, 
Udfordringer til rehabilitering i Danmark (2011), 
så baserer rehabiliteringstanken sig i dag på to 
forskellige tankegange eller paradigmer. Det ene 
med rødder i frihedstænkningen, med vægt på 
rettigheder og borgerinddragelse.  Det andet 
med vægt på økonomisk udvikling og effektivi-
tet (s. 29-30). De etiske dilemmaer opstår bl.a. i 
spændingsfeltet mellem disse paradigmer, og 
kommer til udtryk på forskellige niveauer, som 
det samfundsmæssige, det professionsrettede 
og det borgerorienterede. På det samfundsmæs-
sige niveau kan et dilemma være, om rehabili-

tering i sidste ende er økonomisk rentabelt for 
samfundet; om den mere ressourcekrævende 
indsats på kort sigt faktisk fører til effektivisering 
på lang sigt. På det professionsrettede niveau 
kan et dilemma være, om fagpersonens tidsfor-
brug i det tværfaglige samarbejde går ud over 
tiden ansigt-til-ansigt med borgeren. På det 
borgerorienterede niveau ses et helt grundlæg-
gende dilemma: borgerinddragelse og borgerens 
selvbestemmelse vægtes på den ene side højt, 
men i praksis kan det ofte være svært at sikre, at 
borgeren forstår de faglige argumenter og faktisk 
føler sig medinddraget og medansvarlig. Borge-
ren kan simpelthen opleve at rehabiliteringspro-
cessen foregår hen over hovedet på ham/hende. 

Rehabiliteringens  
etiske spændingsfelt
Fra etikkens perspektiv kan disse vigtige over-
vejelser gøres endnu skarpere med Den Etiske 
Metode. Metoden er Etikos’ version af anvendt 
etik, udviklet på baggrund af konkrete erfaringer 
med etik i praksis i organisationer. Den Etiske 
Metode er en refleksionsmetode som skærper 
vores blik for den etiske dimension i tanker og 
handlinger. Metoden baserer sig på den praktisk-
etiske erfaring, at mennesker tænker og handler 
etisk langs flere linjer i hverdagen. Derfor kan en 
enkelt moralfilosofi ikke være dækkende for den 
etiske refleksions mangfoldighed. Der er behov 
for et flerdimensionelt rum, med tre etiske teorier 
(pligtetik, konsekvensetik og nærhedsetik) og fire 
etiske principper (selvbestemmelse, integritet, 
værdighed og sårbarhed). 
Analyserer vi rehabiliteringstanken med Den 
Etiske Metode, ser vi de to paradigmer (rettighe-
der og økonomi) stå i hver deres moralfilosofiske 
lejr. Et fokus på rettigheder og selvbestemmelse 
viser et pligtetisk perspektiv, hvor det autonome 
og fornuftige individ er i centrum. Her lægges der 
altså stor vægt på principperne selvbestemmelse 
og værdighed. Et fokus på økonomisk effektivitet 
viser et konsekvensetisk perspektiv, hvor fæl-
lesskabets bedste ud fra en cost-benefit analyse 
er i centrum. Med Den Etiske Metode bliver det 
dermed også tydeligt, hvad rehabilitering som 

Rehabilitering

Den nære relation

Ressourcer Selvbeste
mmelse
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Videndeling giver 
bedre tilbud
Af Nina Andreassen

”Videndeling” er en proces der stadig arbejdes med. Den 
startede som en undren over, hvorfor der ikke var et tættere 
samarbejde de forskellige tilbud imellem. Undervejs i 
processen er vi blevet overbevist om, at vidensforståelse 
og vidensbegrebet har en central rolle. Vi arbejder nu på 
at undersøge om ”videndeling” kan være med til at gøre 
den enkelte medarbejders praksisviden mere teoretisk og 
generel. Formålet er, at den enkeltes viden kan benyttes af 
flere og vi dermed kan tilbyde borgerne endnu bedre tilbud. 

Nina Andreassen

Nina er siden 2009 uddannet som pædagogiske antropolog. Efter et kort vikariat 
som underviser på Pædagogisk Assistent Uddannelsen har hun arbejdet som 
faglig leder i organisationen for voksne udviklingshæmmede i Ballerup Kom-
mune. Udover at vejlede i det daglige pædagogiske arbejde er en af hendes 
kerneopgaver at sikre, at organisationen benytter den nyeste viden inden for 
det pædagogiske område. Hun arbejder desuden med faglig udvikling gennem 
projekt– og processtyring. 

Med denne artikel er det mit formål at beskrive 
en videndelingsproces på det socialpædagogiske 
område. Temaet er aktuelt da viden af hvad der 
virker, bliver set som en effektiv måleenhed. 
Det skabte stor glæde for mig som faglig leder 
på området, da Socialpædagogernes Landsfor-
bund tidligere i år lancerede en ”vidensbank”. 
Samtidig dukker der en masse spørgsmål op. 
Hvem har retten til at definere hvad der skal ind i 
denne vidensbank, hvordan skelner men mellem 
praksisviden og videnskab? Og hvordan kan vi på 
det pædagogiske område sikre, at den viden som 
danner grundlaget for vores ydelser er den mest 
effektive? 
Min erfaring fortæller mig, at mange pædago-
ger er enige i at viden ikke kan defineres som 
en klar og tydelig størrelse, men at viden er en 
størrelse, som kontinuerligt skal genforhandles 
og findes brugbar. Viden skal hele tiden tilpas-
ses til den enkelte situation og den enkelte 
kontekst. 
Processen ”Videndeling” er startet som en 
refleksion over hvorfor de forskellige tilbud på 
det socialpædagogiske område kender så lidt til 
hinanden i det praktiske daglige arbejde. 
Motivationen for projektet tager udgangspunkt 
i, at her må der være rig mulighed for interne 
faglige netværk, som kan styrke os i det daglige 
arbejde med borgerne, men også skabe et tyde-
ligere og stærkere vidensfællesskab ved udveks-
ling af metodiske og teoretiske redskaber. 

Fagmonopol og viden
Et aktuelt spørgsmål som har været stillet flere 
gange i løbet af processen er, om det pædagogi-
ske fagmonopol kan have lukket sig om sig selv. 
Kan fagmonopolet ses som en hindring for at 
optage ny viden? Og medfører dette, at videnska-
ben bliver taberen i det pædagogiske arbejde? 
En pædagog, folkeskolelærer eller sygeplejer-
ske er blandt de faggrupper som har et stærk 
fagmonopol.  Gennem uddannelsen er disse 
grupper blevet præsenteret for en række teorier 
og dermed måder at se verden på.  Efter endt 
uddannelse har eksempelvis pædagogen et bevis 
i hånden på at hun er pædagog. I de typiske tra-

ditionelle fagmonopoler er der en faglighed som 
dominerer. 
Studier viser, at det er svært for fagprofessionelle 
at inddrage andre i sin opgaveløsning. Traditio-
nelt er der strukturelle opdelinger som medfø-
rer, at der ikke er naturlige rum for samarbejde. 
Samtidig har de forskellige fagmonopoler hver 
deres kultur, som kan være med til at ekskludere 
medarbejdere fra en anden kultur. 
”Videndeling” er ikke et forsøg på at udvande 
fagligheden, da den fagprofessionelle ekspertvi-
den er essentiel i opgaveløsningen. Tværtimod 
kan der skabes innovation, når hver enkelt fag-
professionelle gruppe bidrager med deres viden i 
fælles opgaveløsning. 

Hvorfor udvikle noget  
som går godt?
De socialpædagogiske tilbud i vores kommune er 
generelt gode tilbud. Tilsynsrapporterne, bor-
gerne, lederne og medarbejderne lever op til de 
krav der stilles – og mere til. 
Så hvorfor skal vi videreudvikle noget som efter 
sigende fungerer godt? 
Med den nye lovgivning i 1998 blev der stillet 
krav til at pædagogerne skulle arbejde på en ny 
og anderledes måde. I det daglige pædagogiske 
sprog: ”den nye pædagogiske rolle”.  
Inden Serviceloven trådte i kraft var pædagogen 
i sin fulde ret til at bestemme over den enkelte 
borger. Over natten fik borgerne rettigheder, 
hvor pædagogernes opgave blev at understøtte 
borgerne i at leve det liv de selv ønsker. Borgeren 
er en medborger med de samme rettigheder og 
pligter som os andre. Alligevel påpeges der i flere 
rapporter og i det daglige arbejde, at der stadig 
er udfordringer i, at se voksne udviklingshæm-
mede borgere som voksne kompetente menne-
sker, der skal have indflydelse i eget liv. 
Hvordan kan det være at vi efter 15 år stadig 
omtaler Serviceloven som noget forholdsvis nyt, 
i og med at vi omtaler pædagogernes rolle som 
”den nye”? 
I en rapport fra 2007 beskrives der, at der stadig-
væk er barrierer som medfører, at der ikke altid 
bliver arbejdet i henhold til serviceloven. 
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Tavs viden som 
en faglig udfordring
Den pædagogiske faglighed lider under at vi har 
svært ved at sætte ord på, hvad vi kan og hvor-
dan vi skelner os fra andre faggrupper. Det er en 
stor tavs viden som ofte ligger til grund for det 
professionelle arbejde. En anden udfordring er, at 
man som socialpædagog ikke har en sundheds-
faglig baggrund, men ofte arbejder med borgere 
der har behov for meget pleje eller lider af syg-
domme som kræver medicin. Samarbejde med 
andre faggrupper fungerer ikke altid optimalt og 
det kan i sidste ende gå ud over borgerne. 
Så selv om det generelt går godt, er der stadig 
mulighed for at gøre vores tilbud endnu bedre. 

Videndeling som innovativ proces
I oktober 2009 udarbejdede Ballerup Kommune 
en innovationsstrategi, hvor formålet var at 
tænke opgaveløsningen på en ny og anderledes 
måde. Vores hensigter med videndelingsproces-
sen er at bruge nytænkning til at finde en løsning 
på en lokal udfordring på vores område: Hvorfor 
de forskellige tilbud på det socialpædagogiske 
område kender så lidt til hinanden i det praktiske 
daglige arbejde. 
Vores hypotese er, at hvert enkelt sted ser sig 
selv som en autonom enhed og ikke betragter 
kollegaer i andre tilbud som kollegaer. Det pri-
mære udgangspunkt er at der må være mulighed 
for interne faglige netværk. 

At skabe en kultur med større og flere 
muligheder for samarbejde på tværs af 
de socialpædagogiske tilbud for voksne, 
mener vi kan skabe værdi, da flere optikker 
på en borgers udfordringer eller et tilbuds 
praktikker kan medføre en bedre løsning 
for den enkelte borger. 

En socialpædagog, som arbejder med voksne 
udviklingshæmmede på døgnområdet, ser ikke 
altid sine kompetencer som relevante for andre 
dele af det socialpædagogiske område. Det er 
en udfordring, at få gjort den specifikke viden, 
som er inden for hvert område, mere generel og 

dermed sikre, at den kan bruges bredere og også 
udfordres. 
Vores formål er at bevise, at praksisviden og 
videnskab bedre kan forenes, hvis vi bliver udfor-
dret i vores daglige ”vaner”. Videnskaben kan give 
os et nyt og anderledes syn på hverdagen, hvor vi 
bliver udfordret i vores tanker om medborgerskab 
og sundhedsfaglige problemstillinger. 
Innovation – hvad sker der, hvis vi tør at invitere 
andre ind? 

Hvad har vi gjort? 
Formålet er at skabe netværk af engagerede 
medarbejdere som vil kunne oversætte vidende-
ling til egen kontekst. Det skal give mening og 
være genkendeligt for dem der skal arbejde med 
det i dagligdagen. 
Metodisk arbejder vi hen imod at ledere og med-
arbejdere skal mødes i et forum, hvor forskellige 
former for videndeling bliver afprøvet og diskute-
ret. Det, som bliver sagt og gjort, skal analyseres 
og perspektiveres. Dette vil vi bruge som grund-
lag og udarbejde forslag til, hvordan der skal 
arbejdes videre.
Vi har deltaget i et møde med lederne på områ-
det, hvor vi har diskuteret hvad videndeling er og 
hvordan der kan arbejdes videre med det. Der var 
enighed om at videndeling kan give vores brugere 
endnu bedre tilbud, da kompetenceområdet blandt 
alle vores 600 medarbejdere er stort. Kunsten 
ligger i at finde en metode som gør at viden gøres 
brugbar uden for det enkelte tilbuds kontekst. 
Som en start på hele processen blev der arrange-
ret en fælles julefrokost, hvor 300 medarbejdere 
deltog. I løbet af januar vil en gruppe medarbej-
dere og ledere mødes til en fælles workshop. 
En del af denne workshop vil være at spille det 
pædagogiske dilemma spil ”Inklusia”. 
Men hvordan kan dog en julefrokost og et spil 
føre os frem til målet om en fælles kultur, hvor 
videndeling er med til at øge fokus på viden? 
Vi mener, at der i første omgang skal skabes en 
kultur hvor medarbejderen ser hinandens kompe-
tencer som relevante for opgaveløsning, selv om 
de i det daglige ikke arbejder på samme matrikel 
eller samme borgergruppe. 

Aktuelt 
- Socialt Lederforum informerer

Vi er i fuld gang med at planlægge årets aktivite-
ter for vores socialfaglige kolleger.
Datoerne er endnu ikke fastlagte, men vi kan løfte 
sløret for, hvad du kan se frem til i dette år:

•  Temadag om børneområdet
•  Temadag om velfærdsteknologi
•  Temadag om STU
•  Temadag om senhjerneskade området

•  Kursus i Socialfaglig IT
•  Studietur

Vi planlægger igen i år en studietur til udlandet. 
Hos os er der ingen grænser for socialfaglig 
viden.

Hold øje med hvad der sker og hvornår 
det sker på www.socialtlederforum.dk

Skulle du have ideer til aktiviteter, er du 
velkommen til at kontakte os.

’

Socialt Fagforlag
Socialt Fagforlag udgiver socialfaglige 
bøger, der sælges via e-boghandlen Social 
Viden. Formålet med Socialt Fagforlag er 
at give praktikere mulighed for at udgive 
faglitteratur i mindre oplag. 
Læs mere på www.socialtlederforum.dk

Som pædagog er man med til at udvikle indi-
vider, der kan indgå i de samfundsmæssige 
normer. Derfor er det vigtigt at have en viden 
om, hvilke udefrakommende forventninger, 
der er til individet. Denne viden om samfunds-
mæssige og familiemæssige forventninger 
kan pædagogen bruge til at støtte individets 
udvikling.

Pædagogens bog om individ, institution og 
samfund er blandt andet skrevet af forskere og 
undervisere ved pædagoguddannelsen, med 
fokus på at få teori og praksis til at hænge sam-
men.

Bogens første del har et teoretisk udgangs-
punkt med kobling til pædagogisk praksis. Her 
præsenteres Michel Foucaults teori om diskur-
ser og magt, Pierre Bourdieus teori om habitus, 
Zygmunt Baumans tanker om globaliseringen 
samt Anthony Giddens’ syn på det senmoderne 
samfund relateret til den danske institutions-
kultur. Andre emner er barnets inklusion og 
de forskellige børnesyn, der hersker i skolefri-
tidsordning og skole, forældresamarbejde og 
unge nye danskeres syn på det at vokse op i 
Danmark.

Bogens anden 
del giver indblik i 
pædagogisk arbejde 
med mennesker 
med nedsat funkti-
onsevne, mennesker 
med sociale proble-
mer, børn i dagin-
stitutioner og unge i 
ungdomsskolen.

Pædagogens bog om individ, 
institution og samfund

Pædagogens	  bog	  om	  individ,	  samfund	  og	  ins2tu2on
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Social Viden 

Etik og værdier i 
socialt arbejde

Af Jørgen Husted

En grundbog, der diskuterer 

den etik og de værdier, som det 

sociale arbejde bør hvile på. 

Værdigrundlaget for det sociale 

arbejde omhandler de samme 

grundværdier og princip-

per, som mennesker føler sig 

bundet af i deres almindelige 

liv og samliv. Det handler om 

individuel værdighed, om social 

retfærdighed, om det gode liv 

og om forpligtethed.

Bogen henvender sig til alle 

studerende og professionelle 

inden for det sociale arbejde: 

socialrådgivere, socialpædago-

ger, pædagoger m. fl.∗

Udgivet 2009 

Hans Reitzels Forlag

Kr. 239,-

De glemte  
– Nye perspektiver på 
udviklingshæmning 
og socialt netværk

Af Hans Christian Hansen

I bogen, der er en opfølgning 

af forfatterens bog ”Udviklings-

hæmning og socialt netværk” 

bliver der kastet lys på fortidens 

og nutidens behandling af en 

overset og glemt gruppe af 

udviklingshæmmede. Det doku-

menteres, at manglende socialt 

netværk ikke kun er et historisk 

fænomen. I dag lever hundred-

vis af udviklingshæmmede på 

amtslige botilbud uden nogen 

form for kontakt udefra.Der 

bliver givet en række bud på, 

hvad vi kan og bør gøre for at 

afhjælpe situationen.∗

Udgivet 2002

Forlaget Udvikling, 172 sider

Kr. 160,-

Medlemspris kr. 120,-.

Brugerdreven 
innovation

Af Mette Mayland Christensen 

og Christina Pawsø

En metodehåndbog, der gør 

innovation lidt mere spiselig.

Hvorfor er det nu nødvendigt 

med endnu en bog om innova-

tion i en tid, hvor mange læser, 

skriver og taler om innovation? 

Forfatterne har holdt en del 

foredrag om innovation i prak-

sis, hvor de har mødt mange 

praktikere, som efterspørger 

hvordan de kommer i gang. 

Forfatterne har været i samme 

situation og har med denne 

metodebog samlet nogle gode 

erfaringer, de selv kunne have 

brugt, da de skulle i gang. ∗

Udgivet 2012

Odense Værkstederne

Kr. 104,-

Arbejdsglæde 
på 6 uger

Alexander Kjerulf  

og Jon Kjær Nielsen

Alle kan få arbejdsglæde, også 

dig. Det kræver, at du vælger 

det til og gør noget for det. 

Derfor er denne bog lavet som 

et 6-ugers program med daglige 

øvelser til arbejdsglæden. Vi 

lægger ud med at kigge på, 

hvorfor arbejdsglæde er sådan 

en god idé, og vi gør os nogle 

indledende overvejelser om de 

valg, du må træffe. Dernæst 

springer vi lige ud i første uge af 

6-ugers programmet. Undervejs 

vil vi komme med korte intro-

duktioner, mens hovedfokus vil 

være på de daglige øvelser.

Udgivet 2009

Forlaget Libris

Kr. 80,-

De barnagtige

Af Johannes Andersen

Den moderne livsform dyrker 

flere valg på bekostning af 

færre forpligtelser. Både i for-

hold til velfærdsstatens service, 

markedets forbrugsjagt og i 

forhold til en hverdag, hvor det 

at overskride grænser er en 

naturlig del af dagens orden. 

Resultatet er, at den moderne 

tilværelse mere og mere domi-

neres af en barnagtighed, hvor 

alt ses ud fra eget perspektiv og 

egne behov, uden blik for det 

fælles.

Udgivet 2009

Forlaget Hovedland

Kr. 184,-

Pædagogens bog 
om individ, 
samfund og 
institution

Af Anja Kastrup Jensen  

og Vivi  Topp Meyer (red.)

Bogen er en introduktion til 

faget Individ, Institution og 

Samfund på pædagoguddan-

nelsen. Fra forskellige vinkler 

folder den de tre begreber ud 

for de studerende og præsen-

terer deres relevans for praksis 

inden for forskellige pædago-

giske områder. Læs mere om 

bogen på side 33.

Udgivet 2011

Akademisk Forlag, 248 sider

Kr. 240,-

Fra sovesal til 
egen lejlighed 
(DVD)

En fortælling om psykisk 

udviklings hæmmede i Danmark  

– Forsorgshistorisk Samling

Der findes mennesker i vores 

samfund, der i en alder af 60-70 

år aldrig har haft egen lejlighed. 

Det vi betragter som en menne-

skeret: eget badeværelse, eget 

køkken med køleskab, TV og 

vaskemaskine.Vi er med tilbage 

i de store institutioners tid. 

Dengang de udviklingshæm-

mede levede et umyndiggjort 

liv i fælles tøj på sovesale og 

med trusler om spændetrøje og 

bæltefiksering.

Udgivelsesår: 2008

Batavia Media, 50 min.

Kr. 240,-

Narrativ  
pædagogik

Af Birthe Juhl Clausen  

og Jørgen Lauritzen

Bogen sætter fokus på den nar-

rative pædagogik ud fra tanker 

om, hvordan livshistoriearbejdet 

kan blive en integreret størrelse 

i den daglige pædagogik. Altså 

ikke noget man gør bare engang 

imellem, men et grundværktøj 

som til stadighed er en del af 

den pædagogiske tænkning på 

institutionen og hos den enkelte 

pædagog. Bogen henvender 

sig til pædagoger, pædagog-

studerende og undervisere på 

pædagogseminarier, socialråd-

givere, lærere, sygeplejersker, 

ergoterapeuter m.fl. Bogen kan 

også med stort udbytte læses af 

folk med almen interesse for den 

personlige historie; livshistorien.

Udgivet 2011

Forlaget Udvikling, 208 sider

Kr. 160,-

Medlemspris kr. 120,-
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Skriv en artikel 
til SOCIAL UDVIKLING
Mange af artiklerne i dette tidsskrift er skrevet for praktikere af prak-
tikere for, at dele værdifuld viden på det socialfaglige område med 
særligt fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle med interesse 
for det socialfaglige område, herunder praktikere og studerende, 
som ønsker at holde sig opdateret med ny viden, nye muligheder og 
praksiserfaringer.

I redaktionen modtager vi gerne artikler til SOCIAL UDVIKLING. Har 
I lavet et spændende udviklingsprojekt på jeres tilbud eller har du i 
forbindelse med din uddannelse lavet et projekt, hvor der er kommet 
nyttig viden ud af det, er du velkommen til at sende os artiklen. Vi 
modtager også gerne forslag til anmeldelser af fagbøger eller ideer til 
emner, som bør belyses i SOCIAL UDVIKLING.

Artikler, anmeldelser og ideer sendes til 
redaktør Susanne Thorsager 
på susanne@socialtlederforum.dk 

Med venlig hilsen

SOCIAL UDVIKLINGs redaktion

Afsender:
Socialt Lederforum
Kochsgade 31 A
5000 Odense C


