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Bedre resultater for den enkelte  
og samfundet

De tilbud, samfundet giver til socialt udsatte børn og unge samt voksne men-
nesker med funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer, bygger 
på et begrænset fundament af forskningsbaseret viden om socialpædago-
gernes arbejdsområde. Denne viden findes kun sporadisk og fragtmenteret. 
Den forskning, som finder sted, lever for det meste sit eget liv. Langt væk fra 
praksis, uden at være en del af en samlet indsats. 

Der er meget lidt systematisk viden om selve indsatsen under et barns an-
bringelse uden for hjemmet. Og ingen forskningsbaseret viden, der kan sige 
noget om effekten af indsatsen. Den socialpædagogiske støtte til mennesker 
med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer er meget bredt og 
sporadisk belyst. Der mangler viden om selve indsatsen og dens resultater.

Vi bruger rigtigt mange penge på det specialiserede socialområde. Penge vi 
kunne bruge meget bedre, hvis vi fik styrket vores viden om, hvad der virker og 
ikke virker. Det vil gøre os i stand til at prioritere ressourcerne. Og til at udvikle 
den socialpædagogiske faglighed og indsats, så vi får bedre resultater til gavn 
for den enkelte borger og samfundet.

Der foregår rigtigt meget godt socialpædagogisk arbejde, som vi skal fast-
holde, men vi skal også gøre op med vante forestillinger og turde “gå efter de 
mest lovende ideer”. Vi har brug for at udvikle nye metoder og indsatsformer, 
der på en helt anden måde end i dag støtter op om og gør socialt udsatte børn 
og unge samt voksne mennesker med funktionsnedsættelser eller særlige 
sociale problemer i stand til selv at ændre og forbedre deres livssituation. 
 
Der er brug for at få afdækket, hvorledes den socialpædagogiske indsats skal 
organiseres og tilrettelægges for at blive vidensbaseret. Vi ved for lidt om 
hvilke organisatoriske faktorer, som fremmer eller hæmmer en videnskultur 
på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Det er derfor vi ønsker et nationalt forskningsprogram. Et program, der kan 
producere viden om effekterne af de socialpædagogiske metoder og indsat-
ser. Et program, der gennem en praktisk-eksperimentel forskning kan vise 
nye veje. Et program med fokus på, hvordan arbejdet og virksomheden er 
organiseret på de arbejdspladser, hvor praksis bygger på viden og forsknings-
resultater. Et program, der bringer igangværende forskning og nye forsknings-
initiativer sammen om at skabe helhed i indsatsen.

I denne frontline præsenterer vi de indsatsområder, temaer og emner, som vi 
i Socialpædagogerne mener, bør være genstand for forskning.

Benny Andersen
Forbundsformand
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Organisations- og arbejdsformer

tEmAEr
Vidensbaseret praksis, vidensproduktion og vidensanvendelse

Vi ønsker en forskning, der kan afdække
�� hvilke organisations- og arbejdsformer, som bedst fremmer vidensanven-

delse og vidensproduktion i det socialpædagogiske arbejde 
��  hvordan arbejdet og virksomheden er organiseret på de arbejdspladser, 

hvor praksis bygger på viden og forskningsresultater.
 
En undersøgelse af, om der er
��  dokumentationssystemer, kvalifikationer og kompetencer, der bedre 

 understøtter, at socialpædagogerne kan skabe gode resultater og af,  
om det er
��  samarbejde på tværs af professioner
�� opbygningen af faglige miljøer der fremmer videnskulturen på de 

 socialpædagogiske arbejdspladser. 
 
Emner i denne forskning kan være:
�� Ledelses- og samarbejdsformer
��  Arbejds- og rollefordeling
��  Viden og holdninger, kvalifikationer og kompetencer
��  Beslutningsprocesser, autoritets- og kommunikationsmønstre
��  Behandlingsmetoder og dokumentationssystemer.

Et eksplicit fælles etisk og fagligt grundlag, klare mål og velbeskrevne me-
toder, en dokumentation af indsatsen og kollektiv refleksion er forudsætnin-
ger for en vidensbaseret praksis. Tværfaglighed og samarbejde på tværs af 
professioner skaber sammenhæng i indsatsen.

Men der er meget lidt forskning, som ser på sammenhængen med den orga-
nisatoriske kontekst. På hvilke organisatoriske faktorer, som fremmer eller 
hæmmer en videnskultur. Hvordan viden – forskningen og dens resultater – 
anvendes og forankres i uddannelsen og på arbejdspladserne er forsknings-
mæssigt underbelyst og bør være genstand for forskning.
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Børn og unge

tEmAEr
Anbragte børn og unge, deres dannelse af relationer og netværk, 
 skolegang og fritidsliv

Vi ønsker en vidensproduktion om 
�� hvordan socialpædagogikken skaber og kan skabe rammer om anbragte 

børn og unges liv, deres dannelse af relationer og netværk, skolegang og 
fritidsliv – samt en forskningsbaseret grundviden om 
�� hvordan socialpædagoger bedst støtter op om og bistår udsatte børn 

og unge i hverdagen, og hvordan denne kan forbedre den enkeltes 
 sociale og personlige funktion, mestring af eget liv og egne ressourcer.

Emner i denne forskning kan være:
Hvordan støtter og styrker socialpædagoger anbragte børn og unges
��  venskaber, kammeratgrupper, bedste venner
��  indbyrdes relationer og fællesskaber
��  deltagelse i sociale fællesskaber og aktiviteter
��  læreprocesser
��  inddragelse i dagligdagens gøremål
��  deltagelse i hverdagslivets tilrettelæggelse
��  individualitet og de værdier, de har med sig fra egen livsverden (etnicitet)
��  kontakt til og samspil med forældre, søskende og anden familie

Anbringelsesstederne som udviklings- og livsrum, et hjem med dets daglige 
gøremål er hjørnestenen i socialpædagogisk praksis. Det bør være grund-
laget for udforskningen af det socialpædagogiske arbejde.

Børnene og de unges egne opfattelser, forestillinger og fortællinger, erfaringer 
og tanker er det vigtigste grundlag for socialpædagogernes arbejde. Hvordan 
børnene og de unge inddrages. På hvilke måder, man gør det. Og hvordan 
børnene og de unge oplever det, er forskningsmæssigt underbelyst og bør 
være genstand for forskning.
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Voksne mennesker med 
 funktionsnedsættelser og særlige 
 sociale problemer

tEmAEr
Sociale netværk og deltagelse i fællesskaber, uddannelse og arbejde

Vi ønsker en vidensproduktion om 
�� hvordan socialpædagogikken skaber og kan skabe rammer for menne-

sker med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer, deres 
sociale netværk og deltagelse i fællesskaber, uddannelse og arbejde  
– samt en forskningsbaseret grundviden om 
�� hvordan socialpædagoger bedst støtter op om og bistår voksne 

 mennesker med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer 
i hverdagens funktioner, mestring af eget liv og egne ressourcer.

Emner i denne forskning kan være:
Hvordan støtter og styrker socialpædagoger mennesker med funktions-
nedsættelse og særlige sociale problemer – som mennesker med ressourcer  
– i forhold til deres

��  medborgerskab
��  selvbestemmelse
��  netværk og netværksdannelse
��  hverdagsliv
��  samfundsdeltagelse
��  uddannelse og arbejde
��  sundhed
��  kommunikation

Målgruppens egne erfaringer og oplevelser med hensyn til valg af bolig og 
bostøtte, uddannelse, løn og arbejdsforhold er forskningsmæssigt underbe-
lyst og bør være genstand for forskning. Det bør ligeledes udforskes, hvor-
dan velfærdsteknologien, de digitale og visuelle medier kan øge målgruppens 
selvbestemmelse, inklusion og tilgængelighed. Hvordan den kan styrke deres 
sociale relationer og netværk.
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Nationalt forskningsprogram

den nationale forskningsindsats skal
��  være uafhængig
��  investere i en fælles og transparent vidensproduktion på tværs af 

 områder og aktiviteter med afkast for den enkelte og samfundet
��  tage udgangspunkt i aktørerne og den socialpædagogiske praksis
��  kortlægge, udvikle og implementere socialpædagogisk viden
��  resultere i tiltag og praksis til gavn for borgeren

Et forskningsprogram er en tematisk ramme for udviklings- og forsknings-
aktiviteter med kriterier, specifikke og konkrete krav til forskningen. Et forsk-
ningsprogram indeholder et eller flere indsatsområder, hvorunder der er sam-
let de relevante aktiviteter, som skal understøtte den vidensproduktion, der 
tilstræbes i forhold til de udvalgte temaer.

Et nationalt forskningsprogram er kendetegnet ved, at det er vedtaget på 
 politisk niveau og gennemføres i et samspil mellem den besluttende myndig-
hed og en programkomite – eller et forskningsråd – som koordinerer aktivite-
terne på nationalt niveau.

Rådet udbyder udviklings- og forskningsaktiviteterne til relevante forsknings-
institutioner, der forpligter sig på at indgå i netværk og samles i programmet 
til fælles seminardage og lignende. Rådet behandler og bedømmer ansøgnin-
gerne, der skal opfylde de stillede forskningskriterier. 

De nye forskningsinitiativer, som sættes i værk og den igangværende forsk-
ning på området bringes sammen om at skabe helhed i indsatsen.

Forskningsrådet bør rumme alle interessentgrupper, også brugerne. Praksis 
og praktikerne skal være med til at stille forskningsspørgsmål, så viden når 
helt ud til slutbrugerne. Rådet skal sikre en koordinering af viden og forsk-
ning. Det skal have fokus på den organisering, der fremmer en vidensbaseret 
praksis og deling af viden mellem praksismiljøer.
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