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”Trænger vi til at forstå den socialfaglige 
analyse på en anden måde?”

• Opsamling af viden og 

diskussion

• Afprøvning og videreudvikling af 

synspunkter
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Det vi står på

2. oktober 2022

Notat om 
socialfaglig 
analyse

Forskningsoversigt

Analyse af 
studerendes 
opgaver

Artikel i Udenfor 

Nummer
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De tre pointer fra artiklen: 

• Idealet om, at socialrådgiveren kan arbejde med en klar 

opdeling i beskrivelse, analyse og vurdering, kan med 

fordel udfordres af en ide om store og små processer i 

sagsarbejdet.

• Fælles metoder og redskaber kan være et vigtigt 

supplement til socialfaglige skøn i arbejdet med 

systematik. 

• Vidensgrundlaget for sagsarbejdet lader i stigende grad 

til at være kollektivt organiseret og sanktioneret fremfor 

en mere individuel opgave og ansvar.



Københavns Professionshøjskole6

Den socialfaglige analyses historik på 
Børne- og ungeområde

2. oktober 2022

1905 – Børnelov
Fra straf til 

forebyggelse

1961 – Særskilt B&U-forsorgslov
Barn og familie ses som en del af en 

helhed, der skal inddrages i det 

forebyggende forsorgsarbejde

1935 – Forsorgslov

(Steinckes reform)
Øget kontrol m borgerne

Ret til at gribe ind i privatlivet

Samtidig retsprincipper & universelle ydelser

Børneværnsudvalg som bl.a. skulle foretage 

undersøgelser forud for evt. anbringelse

2007 – ICS
Teoretisk baseret metode, som skal 

understøtte den socialfaglige analyse

1990´erne – Mediesager
Kritik af sagsbehandling med 

udsatte børn

1976- Bistandslov
Samler børn og voksne 

i en lov mhp. at styrke 

helhedsorienterede 

indsatser

2004 - anbringelsesreform
standardisering af undersøgelsestemaer

Øgede procedurekrav og detailstyring. 

Mindsket prof. autonomi

2011 – Barnets reform
Øget fokus på inddragelse af 

børn og familier

Håndbog om barnets reform

1998 – Servicelov
Krav om at den børnefaglige undersøgelse 

udarbejdes i forståelse med forældre

Børnesamtale med børn fra 12 år

Inddragelse af fagfolk, som kender barnet

2000 – ny vejledning
Specificering af, at barnets bedste bør 

vægtes højere end andre hensyn 

herunder hensyn til forældre

1988-1990 – Graversenudvalg
Første til ændringer i lovgivning i 1993 med regler 

om øget aktiv inddragelse af børn og familier 

samt regler om oplysning og kontinuitet 

2019 – Ny ICS-håndbog
Med særskilt afsnit om faglig 

udredning

2023 

Barnets Lov?

STINA KROGH PETERSEN 2017
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Vidensformer i socialt arbejde
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Vidensbro, Niels Christian Barkholt
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Samspillet mellem praksiskundskab og teoretisk 
kundskab i socialt arbejde

2. oktober 2022

Problematisk 
situation

Teori

Problemforståelse/Analyseresultat

Empiri
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” At antallet af nære venner har betydning for barnets 

følelsesmæssige trivsel. Et studie viser således, at unge, 

der har under fire venner, som de føler, at de kan betro 

sig til, oftere oplever sig isolerede eller holdt uden for 

fællesskabet 
(Nielsen, Sørensen & Ozmec, 2010, 

Kvalitet i sagsbehandlingen – En håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværkstøjet) 

Eksempel

”For højrisikogruppen hang hyppigt besøg hjemme hos venner sammen med en øget 

sandsynlighed for ungdomskriminalitet, mens det for ikke-højrisikogruppen var det, ikke at 

have en god ven, der hang sammen med en øget sandsynlighed for ungdomskriminalitet”

SFI2016:7f

2. oktober 2022
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Første  Pointe:

Der er både store og 
små processer i 

sagsarbejdet

2. oktober 2022

Beskrive Analysere Vurdere Handle

Klassisk beskrivelse af systematisk sagsarbejde

• Beskrive

• Analysere

• Vurdere

Handle

• Beskrive

• Analysere

• Vurdere

Handle

• Beskrive

• Analysere

• Vurdere

Handle
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Første  Pointe:

Der er både store og 
små processer i 

sagsarbejdet

Klassisk beskrivelse af systematisk sagsarbejde

Risiko ved traditionel analysemodel
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Første  Pointe:

Der er både store og 
små processer i 

sagsarbejdet
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Første  Pointe:

Der er både store og 
små processer i 

sagsarbejdet

2. oktober 2022
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Det har sat tanker i gang om:

Hvordan sikrer vi, at de små sagsprocesser får mere 
bevågenhed?

1. Hvordan kan undervisningen I højere grad 
kvalificere de mindre analyseprocesser?

2. Hvordan kan praksisfeltet i højere grad kvalificere 
de mindre analyseprocesser?

?



Fælles drøftelse
1. Kan I genkende de to typer af analyseprocesser?

2. Hvad kendetegner de to analyseprocesser for jer?

3. Hvilke kompetencer fordrer de af sagsbehandleren?

4. Hvordan oplever I de to sagsprocesser adskiller sig fra hinanden?

5. Hvordan influerer de på hinanden?
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• Med en metafor er fælles metoder, 

redskaber, standarder og skabeloner er  

skelettet, mens det professionelles skøn 

er de arbejdende muskler i 

analysearbejdet.

• Fordele ved en operationel tilgang: 

Fastholdelse af fælles 

referencerammer, særlig i sager om 

omsorgssvigt og ufødte børn.

Anden Pointe:

Fælles metoder og 
redskaber kombineret 

med skøn kan 
kvalificere 

analysearbejdet

2. oktober 2022



Fælles drøftelse

Hvilke holdninger til operationelle tilgange til socialt arbejde med 
børn og unge fylder i dag på socialrådgiveruddannelserne?
Og hvad er holdningen og praksis til operationelle tilgange i 
børne- og familieafdelinger?
Hvordan kan de studerende at bygge en bro mellem de to felter?
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Kollektive sagsprocesser med et fælles 
organisatorisk teoretisk og metodisk 
afsæt understøtter

1. Gennemsigtighed og 

medierer forsknings-

baseret viden, så det 

bliver retningsgivende for 

praksis

2. Kvalitet i 

sagsbehandlingen:

• Skaber tryghed, 

begrænser angst og 

stres 

• Kan øge kritisk 

refleksion 

• udvider horisonten 

skaber fælles faglighed 

1. Sker et skred i retning af 

politiske og 

organisatoriske 

prioriteringer og 

manglende plads til ny 

viden og holdninger

2. Kan gruppebeslutninger 

være problematiske: 

• Høj mobilitet

• Tidspres

• konsensuskultur

Tredje Pointe:

Socialfaglig analyse 
sker som en del af 

kollektive processer

på den ene side… men, på den anden side…



Fælles drøftelse

Kan/Skal vi som uddannelsesinstitution i højere grad 

kvalificere de analyseprocesser, der finder sted i 

lokale arbejdsfællesskaber?
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Konkret eksempel…

Pointe 1 Små og store processer: Arbejder med 

komplekse gentagelser, simulation og aktionslæring

Pointe 2 Kombination af metoder og redskaber 

og faglig skøn: inddrager forskningen på området 

og tid til refleksion over egen praksis

Pointe 3 kollektive processer: Fokus på at 

understøtte arbejdspladsernes praksisfællesskaber 

Hvad betyder det 
for planlægning og 
tilrettelæggelse af 

undervisnings-
aktiviteter om 

socialfaglig 
analyse? 
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Nyt didaktisk format under udvikling…
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Bliver broen mellem uddannelsesinstitutioner og 
arbejdspladser længere?

2. oktober 2022

Professionsidentitet og 
doxa på 

uddannelsesinstitutioner

Udvikling af vilkår og 
professionsidentitet og 
doxa på arbejdspladser
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