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Om at finde og formidle sin fagidentitet, 
selvom den ikke er noget særligt……. 

og alligevel 

1. Alle de ord: betegnelser for feltet de sidste 40 år 
2. Socialpædagogikkens bidrag: det pædagogiske projekt…. 
3. Opgaver, virkemidler og virtuositet (som om det   

     skulle være nogets ærligt) 
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Mod strømmen –indtil videre 

Fra 1990 sætter man ind på at gøre op med den “passive forsørgelse”, og den 
nye tilgang præges af en “noget for noget-tankegang”. En stor gruppe af 
mennesker med svære sindslidelser kunne hverken integreres eller indgå i 
“noget for noget”-systemet, og for at imødekomme deres behov for støtte og 
omsorg udviklede man i 90’erne “socialpsykiatrien” i (amts)kommunal regi. 
Her var grundstenen rummelighed og accept, og det indebar, at man ikke på 
forhånd kan definere klare mål og succeskriterier – at der er en stor 
opgaveusikkerhed. “Det var et arbejde”, skriver Tina Ussing Bømler, “der stod 
i skærende kontrast til de politiske bestræbelser på at effektivisere den 
offentlige sektor, hvor resultaterne af den sociale indsats helst skulle måles 
og vejes ud fra nogle på forhånd fastlagte og kvalificerbare mål”. 
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Recovery-tilgang er krævende og paradoksal 
på alle niveauer! 
• Recovery-tilgangen betyder at den professionelle må sætte pris på det 

der forstyrrer hendes planer  -at hun må omprioritere 
• Den enkelte begiver sig ud i noget der er ukendt, og den 

professionelle må gå med uden sikker viden om  hvor det fører hen 
• Det indebærer også, at organisationen der understøtter 

medarbejderen der understøtter det menneske det handler om, må 
manifestere sig udenfor rammerne 

• Det indebærer at kommunerne (m.v.) skal give palds til organisationer 
der håndterer ”vilde problemer” ved at de er agile, fleksible, 
insisterende, ikke for store og præget af en ”egen kultur”. 
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Rettigheder….. 

At have de samme rettigheder som alle andre betyder, at man 
tæller med på samme måde, både når der skal stemmes til 
Folketinget, når man skal have en bolig eller når man skal på 
toilettet på dagcentret. Ja, det med rettigheder må 
nødvendigvis også gælde på vores arbejdspladser, og så skal vi 
jo ikke have et apartheidsystem, hvor nogen må bruge ét toilet 
og andre skal bruge et andet. Hvis vi som professionelle synes, 
vi er en anden race af mennesker, der skal have vores egen 
kabine for at tisse, så kan vi jo ikke bilde de andre ind, at vi vil 
dem noget rigtigt.  
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Socialpædagogikkens bidrag… 

Har været der længe, simpelthen fordi socialpædagoger har været efterspurgte på 
området……… 

Nu kan vi øge  bevidstheden om den socialpædagogiske opgave, og overveje 
hvordan den bedst varetages i hverdagslivet. Det vil vise sig at den gode 
socialpædagog er lidt af en virtuos. 

virtuos, person, som har særlig kunstnerisk og teknisk færdighed; 

kunstnerisk og teknisk mesterlig.  

Virtus: dyd, dygtighed, duelighed 

 



Det  pædagogiske projekt (fra..1600……..) 

• Mennesker har muligheder 
• Med afsæt i det man er midt i, kan mennesker træffe nye valg 
• Som de kun selv kan træffe….. 

 
• Det skal understøttes politisk gennem deltagelsesdemokrati 
• og pædagogisk gennem opdragelse hvori frihed realiseres der hvor 

der også er tvang……. 
• derfor har opdragelse og pædagogik tre dimensioner 



Pædagogikkens tre domæner (Biesta) 

kvalificering 

At få viden, færdigheder og parathed  
som er en forudsætning for  
at man kan gå ud og præstere noget 

socialisering 

Blive en del af flokken, af samfundet, 
kunne indgå i det der er. Kultur og tradition 

subjektivering 

At have sit eget ståsted, at blive selvstændig,  
at have en dømmekraft og træffe egne valg 



Subjektiveringsdimensionen 
“Vores måde at lave strukturerede forløb på her, det er jo ikke det samme som 
kommunen praktiserer med voksenudredningsmetoden, hvor borgerne skal finde et 
eller andet mål, for vi skal have noget at arbejde med.  
Så finder man i forvaltningsregi på noget og siger: ‘du står på en 1’er, vi skal have 
det på en 4 nu’. Det synes jeg er i modstrid med alt det, jeg har læst om, hvad 
recovery er.  
Jeg synes, der er en tendens til, at man har ligesom lavet stierne inden borgeren er 
begyndt at gå, så de har nogle forskellige veje de kan gå, men det er ikke dem, der 
har valgt vejene. Der er ikke nogen, der har bedt nogen om at flytte nogen, det tror 
jeg er vigtigt.  
Hvorfor skulle jeg egentlig begynde at flytte på nogen, før de har bedt mig om at 
hjælpe? Vi har socialiseret hele generationer af pædagoger til, at man skal udvikle, 
flytte, man kan ikke bare sidde ned, man skal være parat og flytte nogen, ellers har 
man ikke passet sit arbejde. Men det væsentligste må jo være, at mennesker selv 
flytter sig, det er ikke noget, nogen kan gøre for én”. 



= socialisering 

= subjektivering 

De tre pædagogiske opgaver og virkemidlerne 

kvalificering 



Virtuositet 

• At balancere for at tilgodese alle tre dimensioner på passende 
vis……….. 
 

• såvel i kontakten mellem medarbejder og bruger, som i stedets kultur 
og organisering 
 

• og i relation med omverdenen, herunder andre (kommunale) 
organisationer 
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