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Du sidder nu med den 18. udgave af uden

løb ved netop at tale. I den anden artikel

for nummer i hånden. Redaktionen har

kommer Sokrates i spil! Artiklen tager

denne gang udvalgt tre artikler, der hver

afsæt i filosofien, og den undersøger,

især sætter fokus på aktuelle temaer

om socialrådgiverne i højere grad kan

på det sociale område. To af artikler-

genfinde arbejdsglæden ved at genfin-

ne beskæftiger sig mere overordnet med

de evnen til det ægte møde med et andet

tendenserne, mens den tredje artikel

menneske.

tager sit udgangspunkt i sygedagpengeområdet.

Den tredje artikel har som omdrejningspunkt, at loven ikke altid bliver overholdt

Den første artikel handler om, hvordan

i den kommunale sagsbehandling – og at

dialog – og dialogteknologier er blevet en

det i høj grad hænger sammen med for-

stadig mere markant del af magtudøvel-

skelle i sagsbehandlernes udlægning af

sen. Artiklen beskriver, hvordan borger-

loven.

ne, patienterne, klienterne nu ikke længere skal tie, men tværtimod er med til

Rigtig god læselyst.

at definere deres eget (behandlings-)for-

Redaktionen

At «tale i øjenhøjde»:
Dialogens udbredelse
som magtteknologi
Kaspar Villadsen,
Ph.d., sociolog. Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og

Af M ads Peter Karlsen, cand. theol og
Kaspar Villadsen, sociolog

Filosofi, CBS. Kaspar Villadsen har skrevet ph.d. afhandlingen «Det sociale arbejdes genealogi» (udgivet af Hans

Artiklen ser på den iøjnefaldende omvending af

Reitzel, 2004). Han har arbejdet ved Socialforskningsinstituttet og har udgivet bøger og artikler om socialpolitik

talepositionerne, der er indtruffet de senere år:

og socialt arbejde, blant andet «Magtens former: Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren» (med

den tidligere talende ekspert eller leder skal

Nanna Mik-Meyer, Hans Reitzels Forlag, 2007)

forholde sig mere tavs, mens den tidligere tavse
kv.lpf@cbs.dk

klient, patient, elev eller medarbejder nu skal
Mads Peter Karlsen,
cand. theol., ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Systema-

tale mere. Særlig stor gennemslagskraft har

tisk Teologi på Københavns Universitet. Mads Peter
Karlsen har skrevet bogen «Pastoralmagt – om velfærds-

disse dialogteknologier i behandlingen af

samfundets kristne arv» (på Forlaget Anis 2008) og har
(sammen med Lars Sandbeck) redigeret antologien «Reli-

afhængige: rygere, overvægtige, alkoholikere

gionskritik efter Guds død», som netop er udkommet på
Forlaget Anis. Han har beskæftiget sig med og skrevet

med flere. Artiklen skitserer tendensen og

artikler om forskellige tematikker inden for en tværfaglig,
teologisk, filosofisk og sociologisk sammenhæng, bl.a.

diskuterer, hvordan vi skal vurdere denne nye

sammen med Kaspar Villadsen.

form for magtudøvelse.
mads_peter_karlsen@yahoo.dk
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«På den ene side opfattes den overvægtige
som et suverænt, selvansvarligt og frit
subjekt, som behandlingen skal respektere.
På den anden side synes det åbenlyst,
at den overvægtige ofte ikke opfører sig
som sådan et subjekt»
[ Henover en lang række forskellige ledelsesprak-

punkt, derefter vil vi zoome ind og fokusere på et

sisser ser vi i disse år en iøjnefaldende omvending

særligt område i samfundet, nemlig overvægtsbe-

af talepositionerne: den tidligere talende ekspert

handlingen. Afslutningsvis vil vi udpege nogle af

eller leder skal forholde sig mere tavs, mens den

konsekvenserne af tendensen til «dialogisering»

tidligere tavse klient, patient, elev eller medarbej-

af centrale samfundsinstitutioner. Artiklens cen-

der nu skal tale mere. Det slående er, at denne for-

trale spørgsmål er, hvordan vi skal vurdere dialog-

skydning i talekrav, fra den formelt overordnede

teknologiernes udbredelse: hvad er det for en type

til den formelt underordnede, dukker op i vidt for-

magtudøvelse, der hermed udøves? Hvad er prisen

skellige ledelsessammenhænge. Og det springer i

for denne type ledelse for de involverede? Og hvad

øjnene, at det er beslægtede typer magtteknolo-

fortæller dialogteknologierne os om vores sam-

gier, som vi ser på tværs af traditionelle faglige og

tid?

institutionelle grænser, nemlig magtteknologier,
som har det tilfælles, at de har samtale som deres

Dialogen som magtteknologi

omdrejningspunkt. Vi ser således nye samtalered-

Dialogteknologier er ikke blot et redskab, som de

skaber dukke op i sundhedssektoren, i skolen, i

styrende eksperter eller ledere kan anvende for at

socialforvaltningen, men også i private virksom-

opnå bestemte ledelsesmål i deres ledelse af andre;

heders praksisser for udvikling af medarbejdere,

det er teknologier, som også kræver en særlig selv-

mellemledere og chefer. Særlig stor gennemslags-

ledelse af de, der sætter ledelsen i værk. Dialog-

kraft har disse dialogteknologier, som inciterer den

teknologier virker således både styrende for den

tidligere tavse til at tale, i behandlingen af diver-

formelt underordnedes talerum – socialklienten,

se afhængige: rygere, overvægtige, alkoholikere,

patienten, eleven eller medarbejderen – og for den

ludomaner med flere. Nogle af de mest kendte er

formelt overordnede behandler, ekspert eller leder.

«balanceskemaet», «den refleksive lytten», «for-

For den tidligere tavse drejer det sig om at få talt

andringshjulet», «dialogbaseret lederudvikling»

et billede frem af, hvad man grundlæggende er og

og «360 graders evaluering».

rummer. Typisk handler det om at få den talende

I denne artikel vil vi forsøge at skitsere tenden-

til at se sig selv som et ambivalent subjekt, der

sen på to forskellige niveauer. Vi begynder med

rummer to sider i konflikt med hinanden: et sub-

samfundet i sin helhed som vores iagttagelses-

jekt, som rummer på én gang motivation og mod-
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stand, vilje og modvilje. Som når rygeren gennem

verende samtaleterapi eller rygestopsamtalen, der

rygestopsamtalen hjælpes til at sætte ord på den

giver den karakter af en magtteknologi.

modstridende følelse af, at rygning både fremmer

Det er tydeligt på flere måder, at dialogen i den-

hans eller hendes livskvalitet væsentligt, men sam-

ne forstand involverer magt.

tidig truer selve grundlagt for denne livskvalitet.

• For det første er samtaleteknologier en effektiv

For den tidligere talende ekspert eller leder dre-

måde at fastholde den talende på en plan eller

jer det sig om at lægge beslag på en klassisk faglig-

et behandlingsforløb. Det er oplagt sværere at

hed, som nu anskues som dominerende og kon-

gøre modstand mod udsagn, når man selv har

traproduktiv. En faglighed, hvor man autoritativt

frembragt dem. Det giver dem en særlig auten-

udpegede problemer for socialklienten, påtrykte

ticitet og samtidig en særlig autoritet. Det er

klienter diagnoser, og lagde udviklingsplaner og

med andre ord udsagn, der må tages alvorlig af

fastsatte kompetencer for medarbejderen. Den

den, der lytter til dem og ikke mindst af den,

«refleksivt lyttende» ekspert skal tilbageholde den-

der ytrer dem. Det er således udsagn, man ikke

ne autoritative tale. Et konkret eksempel kunne

lige kan løbe fra. Det bliver særligt tydeligt i de

være opsøgende socialt arbejde, hvor «leg» frem-

sammenhænge, hvor udsagnene materialiseres

sættes som modsætning til tidligere tiders myn-

og fastholdes med forskellige midler – såsom

dighedsdrevne indsats, som hævdes at kvæle kli-

diverse skemaer eller kontrakter.

entens initiativ. Leg, hedder det sig, kan derimod

• For det andet gør dialogteknologierne det muligt

åbne for en fri tale. Den legende tilgang kræver

at genfremstille den sociale konflikt, som ofte

imidlertid, at den professionelle træder ud af sin

udspilles mellem socialarbejder på den ene side

ekspertrolle for at sikre, at behov og ønsker for-

og klienten/patienten på den anden, som en

muleres af klienten selv. Socialarbejderen må fra-

simpel afspejling af en mere oprindelig konflikt

sige sig en hel del af sin traditionelle faglighed for

i individet. En fælles ydre konflikt gøres hermed

at træde ind i rollen som «legende» gadeplansar-

til en indre personlig konflikt. For eksempel

bejder, da denne faglighed hævdes at virke negativt

sætter dialogteknologierne ikke så meget ma-

blokerende i forhold til at se klienten, som han

terielle eller sociale forhold omkring den af-

rent faktisk er. Eksemplerne illustrerer, at dialog-

hængige i centrum, men snarere hans eller hen-

teknologierne virker i begge ender af ledelsesrela-

des kamp med sine «indre dæmoner». Den ta-

tionerne, idet også eksperten, behandleren eller

lende tvinges til at vende blikket indad, fremfor

socialarbejderen nu må lede sig selv på nye må-

mod diverse ydre, sociale forhold. Dialogtek-

der.

nologierne er ikke uskyldige redskaber til fri
åbenbaring af tanker og holdninger, men sæt-

Dialog medfører ansvarliggørelse

ter tværtimod ret præcise rammer for hvordan

Normalt betragtes dialog som et kommunikati-

og hvad, der kan tales om. De er ikke neutrale

onsmiddel. Og dialog værdisættes gerne positivt

implementeringsinstrumenter, men bærer altid

som en garant for, at mennesker kan udtrykke de-

allerede selv et bestemt værdigrundlag med sig,

res ønsker og interesser på en ligeværdig måde.

som for eksempel at ydre konflikter altid kan

Dialogen ses som en gensidig og demokratisk om-

reduceres til indre. Det medfører samtidig en

fangsform, i modsætning til for eksempel instruk-

stigende ansvarliggørelse af den enkelte.

sen eller ordren, der anses for ensidig og hierarkisk.
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I den her valgte optik betragtes de nye dialogred-

Fedmebehandling som eksempel

skaber imidlertid som en magt- og magtteknologi.

Vi skal nu anvende behandlingen af overvægtige

Men ikke magt i den forstand, at der er tale om

som en case, der fremviser dialogteknologiernes

undertrykkelse eller udbytning. Der er snarere ta-

virke specifikt på dette felt. Samtidig peger det på

le om magt i form af ledelse, som en systematise-

en tendens i det sociale arbejde mere generelt, for

ret og velovervejet måde, hvorpå man forsøger at

eksempel i opsøgende socialt arbejde og motivati-

handle på andres handlinger eller at få andre til

onsarbejde. Zoomer vi således ind på fedmebe-

at handle på deres egne handlinger. Det er netop

handlingen, genfinder vi den førnævnte proble-

den rationaliserede form, som dialogen får i blandt

matisering af den påståede negativt dominerende

andet medarbejderudviklingssamtalen, den moti-

fagekspertise. Det er blevet påpeget, at fedmebe-
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Figur 1. «Forandringens hjul». De 5 stadier af forandringsparathed.
kilde: Mabeck et al..., 1999

handlingen i dens hidtidige indsats har haft uhel-

overvægtige til selvstændigt at træffe individuelle,

dige tendenser i retning af at demotivere og hand-

ansvarlige, sundhedsfremmende valg. Vi vil nu

lingslamme den overvægtige. Et gennemgående

præsentere en kort analyse af tre af den motive-

krav i den aktuelle debat er derfor, at behandleren

rende samtales mest centrale redskaber, nemlig

må være opmærksom på ikke at fratage den over-

«forandringshjulet», den «refleksive lytten» og

vægtige initiativet, men netop altid må forsøge at

«balanceskemaet». Analysen antyder, at der er me-

fremkalde og fastholde dette initiativ. Problema-

re på spil i den motiverende samtale end blot den

tisering af den hidtidige måde at behandle fedme

enkelte patients «empowerment» eller autonomi-

på har blandt andet resulteret i, at et bestemt sty-

sering.

ringsproblem er blevet et yderst presserende anliggende: dilemmaet mellem respekten for patientens

Forandringshjulet

selvbestemmelse og så de indgreb, det kræver af

Et fast element i den motiverende samtale er psy-

behandleren for at hjælpe patienten. På den ene

kologerne Prochaska og DiClementes teori om for-

side opfattes den overvægtige som et suverænt,

andring som en dynamisk bevægelse mellem for-

selvansvarligt og frit subjekt, som behandlingen

skellige stadier. Denne proces illustreres og for-

skal respektere. På den anden side synes det åben-

klares figurativt gennem forskellige versioner af

lyst, at den overvægtige ofte ikke opfører sig som

«forandringshjulet», som typisk er inddelt i fem

sådant et subjekt, men behøver hjælp til at blive

stadier, hvor hvert stadie betegner forskellige gra-

det. Det nye ved situationen er naturligvis ikke

der af forandringsparathed (se figur 1).

dilemmaet i sig selv, da det er en gammelkendt

Forandringshjulet tjener som et redskab til at

problematik i omsorgssammenhænge; det nye er

synliggøre, i hvilken grad patienten er «foran-

den centrale plads, dilemmaet nu indtager. Blandt

dringsparat», og er udgangspunktet for den moti-

andet i forsøget på at navigere i disse ledelsesdi-

verende samtale. Et udgangspunkt, som præcis gi-

lemmaer er der under samlebetegnelsen «Den mo-

ver behandleren mulighed for at tage afsæt i og

tiverende samtale» blevet udviklet en række sund-

respektere patientens egen opfattelse af sin situa-

hedspædagogiske metoder. Metoder, som med af-

tion og sit problem. Men samtidig giver foran-

sæt i den enkeltes egen forståelse af sit problem,

dringshjulet også behandleren mulighed for at pla-

har til hensigt gennem samtale at stimulere den

cere og kategorisere patienten inden for foran-
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dringshjulets fem stadier af forandringsparathed.

de lytten? Det gør han først og fremmest ved at

Herved kan behandleren forsat betragte patienten

reflektere patientens udsagn og ved gennem op-

gennem objektiverende kategorier (stadierne),

summering og resumering at markere bestemte

hvilket jo er forudsætningen for, at han kan hand-

udsagn. Med sin refleksive lytten kan behandleren

le på patienten, men altså uden at patienten fra-

ikke alene få sin patient til at tale og samtidig sty-

røves den partikulære og autonome subjektivitet,

re denne tale i en bestemt retning, men han kan

der antages at udgøre grundlaget for dennes hand-

vigtigst af alt også få patienten til at genkende ta-

lekraft.

len som sin egen (Nielsen 1998: 741).

Selvom forandringshjulet således søger at respek-

De argumenter for forandring, som patienten

tere patientens individuelle subjektivitet, sætter

her skal hjælpes til at fremsige, karakteriseres pas-

det samtidig en bestemt ramme for denne, idet det

sende nok som «selvmotiverende udsagn» (Niel-

fremstiller patienten som et selvstændigt og – i

sen 1998: 740). Med «selvmotiverende udsagn»

hvert fald potentielt – handlekraftigt individ. For-

skal man nemlig forstå udsagn, som patienten –

andringshjulet udgør således et blik, der rummer

netop fordi de fremsiges af ham selv – nødvendig-

en dobbelt-iagttagelse af patienten som på én og

vis må vedstå sig og anerkende som gyldige argu-

samme tid unik og universel. Blikket lader nok pa-

menter for forandring. I denne sandhedshændel-

tienten fremtræde som et partikulært individ, men

se,

fremstiller ham samtidig også på en generel måde,

reflekterende lytten, er det altså hverken den en-

der

således

frembringes

gennem

den

nemlig som en, der altid i en eller anden grad vil

kelte behandlers eller den medicinske videnskabs

være motiveret til at tage hånd om og lede sig

autoritet, der garanterer de fremsatte udsagns

selv.

sandhedsværdi. Det er alene patienten selv. Men

Refleksiv lytten

garanteres af den enkelte selv, udtrykker en grund-

Men i virkeligheden har blikket – med sit fokus på

læggende sandhed om dette selv. Man kan også

det ydre og åbenbare – en perifer plads i den mo-

sige, at den enkelte patient hermed bliver subjekt

samtidig betyder det også, at den sandhed, som

tiverende samtale. Skal behandleren overhovedet

for sandheden i begge ordets betydninger (altså

kunne få øje på patienten i sin individualitet, må

«grund» og «undersåt»). Med den reflekterende

han nemlig allerførst have et kendskab til hans

lyttens vidensproduktion om den enkelte etable-

indre og private side. En side, som er skjult for øjet.

res der således en særlig sandheds- og magtrela-

Det sætter hørelsen i centrum. Den centrale pro-

tion mellem patient og behandler.

blematik er derfor også, hvordan patienten bringes
til at tale (Nielsen 1998: 739). Svaret på dette pro-

Balanceskemaet

blem er en teknik, som meget sigende karakteri-

Et tredje gennemgående redskab i den motiveren-

seres som «lytteteknikken», idet det netop er ved

de samtale, som også er et effektivt instrument til

sin lytten snarere end ved sin tale, at behandleren

at stabilisere – ja endog materialisere – patientens

inciterer til – og frembringer en bestemt orden i

selvmotiverende udsagn, er de såkaldte «balan-

– patientens tale. Men hvordan mere præcist ud-

ceskemaer». Skemaet er udformet som en boks med

øver behandleren så denne inciterende og ordnen-

fire tomme felter, som patienten skal udfylde en-

«Ideen er, at vi først blive frie, når vi kender
sandheden om, hvem vi er, og at det er

[8
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vores tale, som rummer den sandhed»

Fordele ved at	Ulemper ved at
fortsætte med at…

fortsætte med at…

Ulemper ved at 	Fordele ved at
holde op med at…

holde op med at…

Figur 2 «Balanceskemaet»
ten i behandlerens tilstedeværelse eller som «hjem-

forbuddet ikke blot har en afskrækkende, men li-

mearbejde». Felterne repræsenterer henholdsvis:

geledes en tiltrækkende effekt.

fordele ved at forsætte (1); ulemper ved at forsætte

Overført til behandlingssituationen så risikerer

(2); ulemper ved at holde op (3) og fordele ved at

behandlerens råd (forbud) ikke bare at virke inef-

holde op (4). Felterne et og fire indrammer og fast-

fektivt, men ligefrem aggraverende i forhold til

holder patientens egne grunde til forandring og ud-

den adfærd, som det er rettet mod at forbedre. Der-

gør således et reservoir af «selvmotiverende udsagn»,

med undergraver det såvel rådets som rådgiverens

som behandlerne kan trække på (figur 2).

autoritet. Balanceskemaet løser dette problem ved

Men balanceskemaet har også en anden mindre
gennemskuelig og mere raffineret funktion. Ba-

at internalisere konflikten ud. Balanceskemaet fungerer med sin simple modstilling af fordele og

lanceskemaet er nemlig et redskab, hvormed be-

ulemper som et redskab til at fremstille konflikten

handleren ikke alene kan aflede, men endda ud-

som en egenskab, der kan lokaliseres i patientens

nytte, en af de mest grundlæggende konflikter i

selvforhold. Herved fremstår patientens indre am-

den traditionelle patientsamtale til sin egen fordel.

bivalens som den essentielle tilstand, mens den

Der er tale om den konflikt, der i den traditionel-

ydre konflikt mellem behandlerens råd og patien-

le samtalesituation ofte udspiller sig som en «du-

tens modstand blot kan reduceres til et symptom

el» mellem behandler og patient på argumenter

på denne oprindelig indre tilstand: «Man kan se,

og modargumenter for forandring, og som stort

at den ambivalens, patienten oplever i forhold til

set altid ender i polarisering og patientens passi-

sin adfærd, nu udspilles mellem læge og patient,

vitet (Nielsen 1998: 737). Problemet er, at den

således at patienten udspiller den ene side, mens

traditionelle behandlings velmenende råd og op-

lægen udspiller den anden» (Nielsen 1998: 737).

rigtige bekymringer i stedet for at resultere i ef-

Det er ikke længere forholdet mellem behandler

terfølgelse fra patientens side avler modstand. Ker-

og patient, som er problematisk, men patientens

nen i denne konflikt er langt fra hverken ny eller

forhold til sig selv. Balanceskemaet forskyder med

specifik for sundhedsområdet. Den findes i sin

andre ord konflikten fra det sociale til selvforhol-

grundlæggende form i forbuddet, der ikke alene er

det og spørgsmålet om ledelsen til et spørgsmål

et middel til at forhindre overtrædelser, men sam-

om selvledelse.

tidigt selv avler overtrædelse. Ikke i den banale

For behandleren er genvinsten mærkbar. I ste-

forstand, «uden forbud ingen grænse og derfor hel-

det for at skabe polarisering og passivitet kan am-

ler ingen overtrædelse», men i den forstand, at

bivalensen ved hjælp af balanceskemaet anvendes
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af behandleren til at bibringe patienten selvindsigt

er der ikke positive muligheder i dialogteknologi-

og til at aktivere ham.

erne på trods af deres noget subtile geninstallering

Hvorfor er dialogteknologierne populære?

gen af, hvordan borgeres og medarbejderes «fri-

Vender vi tilbage til den mere generelle samfunds-

satte» tale søges styret og ordnet med specifikke

iagttagelse, kan man spørge, hvorfor dialogtekno-

mål for øje, ikke er en forhåndsbestemmelse af,

logierne har en så stor popularitet i dag? Der kan

hvordan teknologierne udøves i praksis. Prakti-

peges på to forklaringer: en bred og en mere snæ-

kere i velfærdssystemerne og i virksomhederne kan

af magtvirkninger? Vi må fastholde, at påpegnin-

ver. I den brede forklaring udtrykker dialogtekno-

udnytte teknologierne til uventede formål, og kli-

logierne en idé, som er dybt forankret i den vest-

enter og patienter kan benytte den tildelte taleret

lige kultur, nemlig at talen frisætter, mens den

i egne strategier. Vi kan forestille os kommunika-

tavse per definition er undertrykt. Ideen er, at vi

tivt behændige socialklienter, som benytter nye

først blive frie, når vi kender sandheden om, hvem

talemuligheder i spil med forvaltningen om at op-

vi er, og at det er vores tale, som rummer den sand-

nå fordele. Og vi kan tænke os, at medarbejdere

hed. Krav om, at det vestlige menneske bekender

kan tale om private problemer og kræve hensyn-

sandheden om, hvem det er, har rødder langt til-

tagen hertil med større legitimitet.

bage i historien i den kristne bekendelse og sjæle-

Når der kan være grund til at udpege magta-

granskning, men optræder i dag i en række prak-

spekterne ved de nye dialogteknologier skyldes det

sisser i den moderne velfærdsstat i blandt andet

imidlertid, at deres magt næppe er særlig let at få

terapi, psykologisk rådgivning, selvrealisering og

øje på, og at effektive strategier til at yde modstand

socialt arbejde. Den mere snævre forklaring drejer

mod dem endnu ikke er udviklet.

sig om det opgør med ekspertdrevet velfærdsydel-

Set i et mere ledelsesorienteret perspektiv skyl-

ser og topstyret ledelse, som manifesterede sig i

des samtaleredskabernes aktuelle popularitet må-

starten af 1980’erne og frem herhjemme og i en

ske snarere, at de synes i stand til at håndtere et

lang række andre vestlige samfund. I opgøret med

grundlæggende dilemma i den liberale velfærds-

autoritær ledelse inden for ledelsestænkningen

stat. Hvordan forme og regulere individer, som

krævedes, at medarbejderne får medejerskab over

betragtes som grundlæggende selvstyrende? Hvor-

bestemmelsen af mål og værdier, og gives frihed

dan bringe individet til at genkende sin tale som

til at innovere nedefra, «fra gulvet». At den me-

sin egen? Hvordan gøre individet til autoritet for

nige medarbejders mening er blevet mere vigtig at

udsagn, som er blevet frembragt, filtreret og ord-

få frem, ses i diverse Lean-instrumenter, der blandt

net gennem diverse reguleringsprocedurer? Krea-

andet stimulerer medarbejdere til selv at obser-

tiviteten i udviklingen af nye samtaleredskaber

vere overflødige processer og i 360 graders evalu-

understreger det omfattende arbejde, som er nød-

eringer, hvor medarbejdere bedes om at vurdere

vendigt for at frembringe «den umiddelbare og

lederens udvikling. Et andet eksempel er ældre-

ægte» tale. Denne frembringelse af udsagn er ud-

pleje, hvor det er blevet afgørende, at den ældre

tryk for en selvmodsigende styring, der vil styre

selv formulerer sine ønsker og udøver valg af for-

uden at styre: på den ene side kræves det, at tale-

skellige serviceydelser. «Ingen ved bedre, hvad der

rummet genlyder af individuelle, spontane og æg-

er velfærd for den enkelte, end vedkommende selv»,

te udsagn, mens det samme talerum på den anden

lyder devisen. Den ældre konstrueres i stigende

side præstruktureres af en række fastlagte proce-

grad som en talende og vælgende forbruger. Kravet

durer.

om, at det skal være slut med den autoritative fast-
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sættelse af mål og metoder fremsættes ligeledes

Den evigt mistænksomme behandler

med største selvfølgelighed i flere og flere sammen-

Som det er fremgået, kræver det et meget stort

hænge i velfærdsstaten. Vi er således vidner til

stykke arbejde at frembringe de betingelser, som

fremkomsten af en generel forestilling om umyn-

muliggør at tale frit og spontant. Der skal udvik-

diggjorte borgere og patroniserede medarbejdere,

les redskaber såsom samtaleskemaer, «forandrings-

som bør begynde at tale magten imod.

hjul» og «balanceskemaer», som leder talen i be-

Udbredelsen af dialoger har set i det lys karak-

stemte retninger og udvælger bestemte udsagn

ter af en frisættelse fra stive magtstrukturer, og

frem for andre. En vigtig del af arbejdet består som

«Når der kan være grund til at udpege magt
aspekterne ved de nye dialogteknologier,
skyldes det imidlertid, at deres magt næppe er særlig let at få øje på, og at effek
tive strategier til at yde modstand mod dem
endnu ikke er udviklet»

sagt også af ekspertens arbejde på sig selv. Eksper-

de konstant den ægte, indrestyrede tale. Men på

ten skal afstå fra dele af sin hidtidige faglighed,

den anden side kræver det et mægtigt apparatur

nemlig en ensidig og autoritativ problembestem-

at frembringe denne genuine tale. Derfor er det

mende, diagnosticerende og planlæggende tilgang.

ikke underligt, at der altid er en betydelig mis-

Samtidig stilles der krav til eksperten om kunne

tænksomhed over for, hvad talen er præget af. Er

skelne den ægte tale fra den uægte. Der må altså

den styret af diverse ydre faktorer eller endog af

skelnes mellem den ægte tale, som kommer genu-

systemet? Vi må således regne med at se nogle evigt

int indefra, over for en uægte tale, som er styret

mistænksomme behandlere og omsorgseksperter.

af diverse ydre påvirkninger. Den «uægte tale» er
den tale, som kommer fra en «systemtilpasset»
klient eller en «hospitaliseret» patient. Et afgø-

Litteratur

rende mål med de nye dialogteknologier synes net-

Karlsen, M.P. & Villadsen, K., 2008:

op at være at lukke muligheden for at tale «system-

«Hvor skal talen komme fra? Dialogen som omsiggri-

sprog»— en yndet strategi for klienter og patienter

bende magtteknologi», i Kaspar Villadsen & Camil-

bestod i at efterplapre behandlingsdiskursen og

la Sløk (red): Velfærdsledelse i den selvstyrende vel-

hermed udtrykke de ønsker og mål, som behand-

færdsstat , Hans Reitzels Forlag, København.

lerne forventes at ønske. Ved at tvinge de behandlede til selv at udsige det sprog, hvorigennem de

Mabeck et al., 1999:

skal ledes, søger de nye dialog-teknologier at umu-

Den motiverende samtale . Viborg: Budolfi tryk.

liggøre systemsprog som modstandsstrategi.
Vi må forvente at se en yderligere stærk efter-

Nielsen, A. S., 1998:

spørgsel efter dialogteknologier fremover. De næ-

«Få din patient til at ændre livsstil – om motivations-

res af dels en fundamental vestlig forestilling om

skabende samtaleteknikker», i Månedsskrift for prak-

tale som den frisættende vej til sandheden om sub-

tisk lægegerning juni 1998. S. 735-743

jektet, og dels af en radikalisering af den liberale
skepsis overfor instruerende og autoritativ styring
af individet. Men dialogteknologierne rummer et
indbygget paradoks: På den ene side efterspørger

Denne artikel trækker på antologibidraget i: Karlsen & Villadsen

i

2008.
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Sokratiske samtaler
– e n vej til større indsigt,
arbejdsglæde og «taktfuldhed»
i socialrådgiverens arbejde?

Finn Thorbjørn Hansen,

Af Finn Thorbjørn Hansen, Ph.d. og lektor ved DPU, AU

Ph.d i pædagogisk filosofi og cand.mag. i Idéhistorie og Æstetisk Kulturarbejde. Lektor i vejled-

En afgørende konklusion i denne artikel er, at for megen

ning med særlig henblik på filosofisk vejledning
ved DPU, Århus Universitet. Finn Thorbjørn Han-

fokus på faglighed, professionalitet, metoder og proce-

sen forsker blandt andet i forholdet mellem selvdannelse, voksenuddannelse og demokrati, sokra-

durer kan stå i vejen for den «taktfuldhed» og åbenhed,

tisk medborgerskab og multikulturel pædagogik,
filosofisk vejledning og praktisk kundskab i pro-

der skal til, for at et ægte møde med et andet menneske

fessionsuddannelser. Er blandt andet forfatter til
bøgerne Kunsten at navigere i kaos (1995), Eksi-

kan ske. Artiklen undersøger, hvordan man som den

stenspædagogik – på vej mod en ny voksenpædagogik? (1998), Det filosofiske liv (2003), At stå i

erfarne og professionelle professionsudøver kan lære

det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og
nærvær (2008, Hans Reitzels forlag).
fth@dpu.dk
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at undgå at få «det døde blik» med tiden.

«Hendes faglighed og professionalitet synes således
at stå i vejen for den sag og det nærvær, som kræves,
for at man kan høre, hvad det er i den konkrete
situation og relation, man kaldes til at gøre»

[ Når man spørger, hvilken viden socialrådgivere

ler professionsudøverens biografi (Bayer & Brink-

trækker på i deres professionsudøvelse, hvorfra

kjær, 2003, 2005). Eller også retter man et særligt

denne viden kommer, og hvilke faktorer der har

blik på «det personlige» og de såkaldte «relations-

indflydelse på den viden, der indgår og tilegnes i

kompetencer» og begreber som «autenticitet»

professionsudøvelsen, så er der en bemærkelses-

(Weicher & Fibæk Laursen, 2003) eller arbejds-

værdig stilhed omkring det grundlag for professi-

glæde beskrevet igennem flow-begrebet (Csikszent-

onsudøverens viden, der har med professionsud-

mihalyi, 2007; Ørsted, 2007; Hahn & Stadil, 2008;

øverens ontologiske og eksistentielle forhold til egen

Bicheno, 2008). Hvad disse forskellige tilgange dog

profession og liv at gøre.

har til fælles er, at professionsuddannelsen og pro-

Vil man imidlertid bedre forstå, hvad det vil si-

fessionsudøvelsen og forholdet mellem teori og

ge at være nærværende og engageret tilstede som

praksis belyses primært ud fra et videns- og funk-

socialrådgiver, hvad meningsfuldhed, praktisk vis-

tionelt perspektiv («Hvad kan vi empirisk vide, om

dom og dømmekraft kan være i socialrådgiverens

hvad der virker eller ikke virker?») begrundet ud

arbejde og liv, samt hvad kilden til arbejdsglæde

fra et udvalg af natur- og socialvidenskabelige, psy-

består af, er det spørgsmålet, om vi kan komme

kologiske, læringsteoretiske, antropologiske og so-

uden om netop denne ontologiske og eksistentiel-

ciologiske tilgange og forestillinger om rammebe-

le dimension i socialrådgiverens arbejde og liv.

tingelser. Dette kan så – som moderne er – even-

Jeg skal i denne artikel derfor præsentere nogle

tuelt perspektiveres via en socialkonstruktivistisk

eksistensfilosofiske grundtanker, som efter min

eller systemisk refleksionstilgang (Buur Hansen

vurdering må være vigtige at medtænke i social-

m.fl., 2004) med dertil hørende didaktiske øvelser

rådgiverens arbejde og professionsudøvelse gene-

og bud på færdigheds- og kompetenceudvikling in-

relt.

den for den pågældende profession.

Inden for nyere dansk professionsforskning og

Når der eksempelvis tales om «autenticitet»

teorier om professionslæring har man hidtil enten

(Weicher & Fibæk, 2003, Fibæk, 2004) og om det

været optaget af analyser og empiriske undersø-

innovative «felt for ikke-viden» og «emergens»

gelser af de politisk fastlagte rammer, den syste-

(Gleerup, 2004) eller om arbejdsglæde forstået

matiske faglige viden, der benyttes, den dagligdags

gennem flow-tilgangen, så kan det ved første øje-

praktiske viden, som får «tingene til at virke» el-

kast ligne eksistensfilosofiske og hermeneutiske
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betragtninger. Begrebet autenticitet er som be-

inddrager (også) den ontologiske og eksistentielle

kendt et nøglebegreb inden for eksistensfilosofien.

dimension i socialarbejderens arbejde og liv.

Begrebet emergens og talen om «feltet for ikke-

Jeg indleder med et tankeeksperiment og et kon-

viden» synes umiddelbart at have slående ligheder

kret eksempel på en sokratisk samtale, som viser,

med «begivenhedsbegrebet» hos hermeneutikeren

hvilken «bevægelse» professionsudøveren kan

Gadamer. Og begrebet flow tolker mange umid-

komme ud i, hvis den sokratiske undren får eller

delbart som et mere moderne «up-dated» begreb

ikke får tag i vedkommende. Dernæst beskriver

for «væren» eller «værenserfaringen».

jeg relativt kortfattet, hvad den eksistensfilosofi-

Ser man imidlertid nærmere på måden, som be-

ske og fænomenologiskhermeneutiske forsknings-

greberne autenticitet, emergens og flow bliver for-

tilgang kan tilbyde af perspektiver på socialrådgi-

stået inden for disse primært sociologiske, psyko-

verens arbejde og liv. Dette følges op med en mere

logiske, læringsteoretiske, naturvidenskabelige og

konkret og praktisk orienteret model for under-

systemteoretiske forståelsesrammer, så bliver det

visning, Kundskabsværkstedet, og hvorfor den so-

åbenbart, at netop det eksistentielle og ontologi-

kratiske samtale og det sokratiske undringsfælles-

ske niveau ikke er (eller kun perifert) medtænkt i

skab kan kvalificere denne model yderligere. En

disse moderne udlægninger af professionsudøve-

afgørende konklusion i denne artikel er, at for me-

rens vidensgrundlag.

gen fokus på faglighed, professionalitet, metoder

Jeg skal i det følgende på denne relativt begræn-

og procedurer kan stå i vejen for den «taktfuld-

sede plads1 forsøge at præcisere, hvad betydningen

hed» og åbenhed, der skal til for at et ægte møde

af denne værensdimension kan være som basis for

med det andet menneske kan ske. Så spørgsmålet

socialrådgiverens vidensgrundlag samt argumen-

er, hvordan man som den erfarne og professionel-

tere for, at der er en forbindelse mellem denne

le professionsudøver kan lære at undgå at få «det

værensdimension og professionsudøverens ople-

døde blik» med tiden.

velse af arbejdsglæde. Min tese er, at en vej til at
komme i dialog med de ontologiske og eksisten-

Sokrates på en bænk i Vejle

tielle spørgsmål er at gå vejen omkring den sokra-

Forestil dig Sokrates siddende på en bænk nede på

tiske samtale og undringsfællesskab. Jeg peger på

gågaden i Vejle en solrig lørdag formiddag. En

nye uddannelsestilgange inden for socialarbejde

mand, der lige har set sin kone gå ind i en skobu-

og socialrådgivning i Norge, hvor disse sokratiske

tik, sætter sig ned ved siden af ham. Sokrates for-

og fænomenologiskhermeneutiske tilgange til

nemmer, at manden er glad for denne pause og

praktisk kundskab er blevet udviklet («Kundskabs-

tænker, at han nok vil synes om en samtale. Efter

værkstedet») og vender til sidst blikket mod den

de indledende høfligheder, spørger Sokrates smi-

aktuelle debat om arbejdsglæde, og hvorfor jeg me-

lende, hvad manden laver til hverdag, hvortil man-

ner, at denne først for alvor kan forstås, hvis man

den svarer, at han arbejder som pædagog. Sokrates
kigger forundret på ham og spørger: «Hvad er en

«De bliver bedrevidende og skråsikre og mister evnen
til at undre sig. Deres blik bliver dødt, og de ender
med ikke at kunne se sagen for bare faglighed»
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pædagog egentlig? Og hvad er I godt for?» Manden

«downloaded», hvad andre har sagt og ment om

ser først forbløffet på Sokrates, men fornemmer

for eksempel «personlig udvikling» og gentager så

så glimtet i hans øje, og svarer frisk: «Jaa, hvad er

groft sagt det, når vi bliver spurgt. Og det plejer

vi godt for? Vi hjælper jo børnene og de unge i de-

da også at fungere fint. Sjældent har vi for alvor

res personlige udvikling.» Allerede her ville man

stillet os selv dette spørgsmål, og endnu sjældnere

i en normal samtale havde stoppet med yderligere

med udgangspunkt i vores egne erfaringer og

spørgsmål, for enhver ved jo, hvad «personlig ud-

grundlæggende antagelser om, hvad mennesket,

vikling» er. Men ikke Sokrates. «Hvad er «person-

verden og det gode liv som sådan er.

lig udvikling»? Jeg har tit hørt det begreb, men jeg

Dette mere filosofiske og eksistentielle niveau i

har altid undret mig over, hvad det egentlig er.»

socialrådgiverens tænkning og arbejde er den pro-

«Ja», svarer manden med et selvsikkert smil (den

fessionelle socialrådgiver ikke vant til eller trænet

skæggede mand er jo tydeligvis ikke så vidende),

i at beskæftige sig med. Og hvorfor skulle man

«det har jo noget med det hele menneske at gøre.

også det, kunne den effektive socialrådgiver, ad-

At gøre dem til hele mennesker.» «Hele menne-

ministrator eller politiker spørge, der ikke ser no-

sker?» spørger Sokrates forundret, «Hvad er dog

gen grund til at bruge tiden på «den slags langhå-

det? Findes der da halve mennesker, og hvad sker

ret og verdensfjern snak!». Spørgsmålet er imid-

der så, når man er hel? Er der så ikke mere at sige

lertid, om man ikke kan lande i en for «korthåret

eller gøre? Så ville jeg foretrække at være et halvt

og verdensflad» tilgang, hvis man udelader dette

menneske! Og kan man i grunden gøre hele men-

niveau – og at denne udeladelse muligvis kan væ-

nesker? Hvad mener du egentlig med det?» Vores

re en af grundene til, at flere og flere socialrådgi-

mand, hvis kone stadig er i skobutikken, og som

vere (og professionsudøvere som sådan) oplever

netop har været på et kursus om Howard Gardner

udbrændthed, manglende engagement og arbejds-

og de mange intelligensers pædagogik, svarer for-

glæde.

klarende, at det hele menneske mere præcist har
med de syv intelligenser at gøre. Sokrates bliver

For megen viden kan stå i vejen for mødet

lidt stille, nu med rynkede bryn, og spørger der-

Kirsten er sygeplejefaglig vejleder af profession.

næst, hvorfor der kun er syv intelligenser, og hvad

Hun er en meget erfaren og kompetent sygeplejer-

en «intelligens» egentlig er. Hvad er for eksempel

ske på et dansk hospital, der har til formål at un-

forskellen på intelligens, intuition, forståelse, er-

dervise, vejlede og træne novicer inden for syge-

faring og visdom? Nu er manden pludselig ikke

plejen. I hendes masterafhandling på Danmarks

længere så sikker. Han er ikke vant til, at der bli-

Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet,

ver fulgt så tæt op på hans svar – og hvad er egent-

har hun valgt at undersøge, om filosofisk vejled-

lig forskellen på intelligens, intuition, erfaring og

ning og sokratiske samtaleprocesser kan være en

visdom? Manden bliver nu stille, mens Sokrates

måde at styrke den sygeplejestuderendes praksis-

smiler. Manden tænker på sit eget arbejde og de

forståelse, faglige dømmekraft samt evne til at væ-

personlige erfaringer, som han har gjort sig med

re nærværende tilstede over for patienten. Hun

børnene, og hvad han på egen krop har oplevet

har inviteret en unge sygeplejenovice til et formø-

som intelligente, intuitive, erfarne og vise men-

de dagen før, at hun skal gennemføre det planlag-

nesker. Så kommer svaret – men denne gang langt

te (og videooptagede) filosofiske vejledningsforløb.

mere tøvende og afprøvende: «Ja, intelligens, det

Den unge kvinde viser tydelig usikkerhed over for,

er vel så...»

hvad det er, de skal gøre. Hun ved, som hun siger,

Jeg skal ikke fortsætte denne samtale mellem

ingenting om filosofi. Den kyndige sygeplejerske,

pædagogen og sokraten. Man kan selv forestille

der er delvist trænet i filosofisk vejledning, og som

sig, hvordan samtalen ville forløbe, hvis Sokrates

skal bruge denne samtale til en analyse i sin ma-

havde mødt en socialrådgiver. Pointen her er blot,

sterafhandling, forsikrer hende om, at filosofisk

at vi i vores daglige og professionelle hverdag om-

vejledning intet har med højpandede spekulatio-

giver os med begreber, klichere og en professionel

ner og filosofiske teorier at gøre. Slet ikke. Sokrates

jargon, som vi sjældent på denne kritiske og un-

var jo netop manden, der drog ned fra Akademia

drende måde får spurgt til. Vi har i stedet gennem

til torvet i Athen for at tale med folk i øjenhøjde,

diverse medier, dagligdagstale og uddannelser

i et ganske almindeligt hverdagssprog og ud fra en
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konkret erfaring. «Hvad har du for eksempel op-

den måde, hvorpå hun er og viser sig på i den kon-

levet i dag», spørger hun den sygeplejestuderende.

krete professionspraksis, og med den måde, hvor-

«Er der noget, der har berørt dig, eller som du kom

på livet træder frem og udfolder sig gennem hendes

til at tænke over, mens du var inde hos nogle af

konkrete tænkning og handlinger og artefakter.

patienterne?» Først svarer hun nej, men efter en

På hvilken måde er vedkommende nærværende

kort pause, kigger hun op og siger at jo, hun kom

tilstede i det, hun siger og gør og i den situation

faktisk til at tænke over, da hun havde været ved

og relation, hun altid allerede står i, før hun be-

hr. Mikkelsen på stue 3, at hun skulle blive bedre

gynder at tænke over det, handle ud fra et bestemt

til at være mere nærværende over for patienten.

formål for øje eller projekterer værdier og vedkom-

Det ville hun ønske, at hun kunne blive bedre til.

mendes mening ud på verden? I tilfældet med den

Hvortil den sygeplejefaglige vejleder spontant spør-

sygeplejefaglige vejleder kommer hun i anden om-

ger, hvad hun da forstår ved «nærvær». Og dét be-

gang på afveje, fordi hun først tænker over og

gynder hun så at fortælle om, mens den ældre sy-

handler ud fra nogle allerede forudbestemte ideer

geplejerske efterhånden selv bliver helt optaget af

og antagelser om den pågældende sag (Hvad er

det, der bliver sagt, og interesseret og undrende

autonomi?), inden hun selv er blevet berørt af og

spørger ind til det, og selv bidrager med sine erfa-

kommet i dialog med sin egen og den sygepleje-

ringer og undringer. I starten, fortæller hun i ma-

studerendes erfaring af autonomi. Det handler

sterafhandlingen, spurgte hun bevidst sokratisk

kort sagt om at spørge sig ind i erfaringen, at kom-

for pædagogisk at vise, hvad filosofisk vejledning

me på plads i sine erfaringer og ikke fra starten få

handler om, men snart glemte hun dette og blev

sin erfaring sat på plads i teorier og kategorier.

reelt optaget i, hvad hun beskrev som en ægte dia-

Det ontologiske har således at gøre med værens-

log og et undringsfællesskab. Sjældent havde hun

dimensionen i socialrådgiverens arbejde og liv, før

haft en sådan fin oplevelse af at være i et møde og

det gestaltes og «sætter sig» i de historiske, socio-

dialog med sin sygeplejestuderende. Noget hun i

kulturelle, habituelle, fagpolitiske, institutionelle

øvrigt i mange år havde savnet som professionel

og biografiske rammebetingelser, sociale konstruk-

sygeplejerske. Pointen er nu, at da den «rigtige»

tioner og empirisk målbare forhold i professions-

filosofiske vejledning skulle foregå dagen efter,

udøverens arbejde og liv.

hvor spørgsmålet «Hvad er autonomi?» bevidst var

Eller som den franske eksistentielle fænomeno-

valgt som et væsentligt og relevant spørgsmål i sy-

log Maurice Merleau-Ponty et sted noget dunkelt

geplejen, så indfandt dette møde og dette undrings-

udtrykker det: « 'It [fænomenologi] must hold clo-

fælleskab sig overhovedet ikke! På videoen bagef-

se to experience, and yet not limit itself to the empi-

ter ser hun, hvordan hun pædagogisk med undren-

rical but restore in each experience the ontological

de

unge

cipher that marlos it internally.»3 Fænomenologien

sygeplejestuderende til de «svar» og den viden, hun

er derfor optaget af det før-videnskabelige og før-

spørgsmål

forsøgte

at

lede

den

selv havde på området. Hun selv kom på ingen

kulturelle i vores livsverden, og ikke de lovmæs-

måde i undren eller i en «ståen-i-det-åbne», som

sigheder og strukturer, som videnskabens empiri

er målet i den sokratiske samtale. På baggrund af

og metodetilgang og kontrollerede observationer

disse erfaringer indleder hun således sin master-

kan opfange. Derfor taler nogle (Martinsen &

afhandling med at spørge, om for megen klinisk

Eriksson, 2009) også om et behov for at udvikle et

viden og professionel metodik kan stå i vejen for

alternativt evidensbegreb («ontologisk evidens»),

et ægte møde i den sygeplejefaglige vejledning.

der giver plads til forskning i den ontologiske og

Hendes faglighed og professionalitet synes således

eksistentielle dimension. Vejen til denne «evidens»

at stå i vejen for den sag og det nærvær, som kræ-

eller som Gadamer ville sige «hermeneutiske sand-

ves for, at man kan høre, hvad det er i den kon-

hedserfaring», går gennem en grundlæggende er-

krete situation og relation, man kaldes til at gøre.

faring af sårbarhed og åbenhed over for det sanselige indtryk. Som professor i sygeplejevidenskab,
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Livet taler også til os og vil noget med os

Kari Martinsen, skriver: «Sårbarheden viser hen til

Tager man udgangspunktet i eksistensfilosofien 2

grundvilkårene ved tilværelsen. Det er fænomener som

vil man sige, at det ontologiske har med socialråd-

ikke skal bruges til noget, i betydningen sættes ind i

giverens «væren-i-verden» at gøre, det vil sige med

et resultat, såsom glæden, kærligheden, sorgen, smer-

ten, bekymringen, længslen, døden, og de sårbare sam-

giske og ikke mindst, at man ikke kan forsøge at

menhænge vi med åndedræt og stofskifte er indfældet

svare på de ontologiske spørgsmål ud fra en epi-

i – en indfældethed i et univers som selv er sårbart. I

stemologisk eller metodisk «gøre»-tilgang4. For at

travlheden overser vi disse fænomener, eller vi tænker

komme i kontakt og dialog med disse spørgsmål

dem bort. Undrende kan vi komme på sporet af

må man «være» og leve disse spørgsmål, det vil

dem.»(Martinsen & Eriksson, 2009, s. 82)

sige, der må en selvtransformation til, før at en

Det ontologiske har således med det forunder-

dybere forståelse kan indfinde sig. Eller som dig-

lige og store uoverskuelige og uhåndterlige liv, vi

teren Poul la Cour skriver: «At være digter er ikke

er en del af og lever i kraft af, og som vi kan se ud-

at gøre et digt, men at finde en ny måde at leve på.»

folde sig igennem os, når vi giver os hen til det. For
eksempel i den spontane omsorgsfulde handling,

Kundskabsværkstedet som model

i undringsfællesskabet eller i det umiddelbare en-

Kundskabsværkstedet, eller som det blev kaldt i

gagement, når noget værdifuldt i livet synes at kal-

den engelske version, Story Enhanced Skills (SES)

de på vores opmærksomhed og handling.

eller Knowledgeing Work-Shop (KWS), var et to-

Socialrådgiverens eksistentielle forhold til egen

årigt EU-støttet Leonardo-projekt, der forløb i

profession og liv er nært knyttet til denne værens-

2007-2008 under ledelse af den norske pædagogi-

dimension, men er ikke identisk. I det eksisten-

ske forsker og tidligere leder af Senter for Barne-

tielle forhold står vi i et aktivt, personligt og re-

vernet i Tromsø, Inger Erstad. Jeg var, som repræ-

flekterende forhold til, hvad det er, livet synes at

sentant for DPU, tilknyttet som ekstern evaluator

tilsige os eller kalde os til at gøre. I det eksisten-

for det samlede projekt.

tielle forhold bliver vi ofte slået af forundring (san-

I sin ph.d.-afhandling (Erstad, 2005) indtager

seligt mærkes det på kroppen) og undren. Vi stop-

hun nyt land, fordi hun udvikler en teoretisk plat-

per op i vores daglige refleksioner for at begynde

form for den brobygning, hun ønsker at skabe mel-

en tænkning, der kan bringe os til en større eksi-

lem den praksisforskning og praksisfilosofi, hun

stentiel forståelse af, hvad det er, der sker, og hvem

er inspireret af fra Center for Praktisk Kundskab

og hvor vi i grunden er, i det som sker. Man kan,

i Bodø5, og nye konkrete pædagogiske praksisser,

som Søren Kierkegaard gør opmærksom på, såle-

der kan implementere og levendegøre nogle af de

des sagtens være ekspert eller professor i et bestemt

tanker og ideer, som forskningsmiljøet i Bodø og

fag, men ikke være til stede i det, man siger, ved

Tromsø beskriver som «praktisk kundskab» og «det

og gør. Først når man spørger sig selv, hvad den

fortællende essay» og «dømmekraftskompeten-

dybere mening med denne viden kan være, og hvil-

ce».

ken dybere mening denne viden har for en selv,

Inger Erstad er særlig interesseret i fortællingen

først da begynder man at reflektere eksistentielt over

som kilde til viden og forståelse. Hun spørger, om

sin profession og det liv, man fører og er ført af.

man kan indhente en særlig praktisk kundskab i

Dette eksistentielle selvforhold må ikke forveks-

de fortællinger, som socialarbejderen indhøster fra

les med eksempelvis psykologisk introspektion, sy-

dennes hverdag. Og hun stiller spørgsmålet med

stemisk selviagttagelse eller kritisk refleksion. I den

reference til professor Jens Ivar Nergaard fra Trom-

eksistentielle refleksion og selvforhold tænkes og

sø Universitet og hans betragtninger (Nergaard,

sanses der fra en grebethed eller forbundethed med

2006) over samiske fortællinger som lagringsplads

verden eller væren, og fra et «første-persons-per-

for kundskab og beredskab i social praksis – for

spektiv» samtidig med, at denne grebethed, dette

eksempel hvordan man i praksis (over)lever i de

perspektiv og denne tænkning har fat i «noget»,

arktiske egne og mestrer at drive rensdyrflokke

der transcenderer det blot partikulære, kontekstu-

gennem ufremkommelige og ofte meget farlige

elle og personlige og knytter an til noget univer-

landskaber .

selt. Som kunstneren, der i sit personlige udtryk

Fortællingerne er ikke bare hukommelsesceller,

alligevel formår at give udtryk for noget, der også

der tager vare på en bestemt ellers tavs praktisk

indeholder en almenmenneskelig eller universel

viden. De bidrager, hævder hun med Nergaard, og-

erfaring.

så til at «skabe» terræn eller til at få terrænet til

Eksistensfilosofien vil således hævde, at de on-

at fremstå som et terræn for socialarbejderen. Den

tologiske spørgsmål går forud for de epistemolo-

erfarne socialarbejder (eller socialrådgiver) ejer
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således en særlig indsigt og et bestemt beredskab

den fase er en konkret og personlig refleksion over

til at færdes og navigere i det unikke terræn, som

denne fortælling. Og tredje fase er en teoretisk re-

udgør socialarbejderens verden. Og fortællingerne

fleksion – hvor fortællingens tema belyses ud fra

bliver derfor en slags vejvisere eller vejvogteren på

forskellige vinklinger med bidrag fra etik, filosofi,

vejen rundt i dette landskab. Fortællingerne fun-

kunst – og fagteori.

gerer også som måder, hvorpå denne særlige ind-

Først bliver gruppens deltagere bedt om at tæn-

sigt og viden kan overføres til næste generation af

ke over en hændelse fra deres profession, hvor de

socialarbejdere. Ved hjælp af disse fortællinger fra

særligt følte sig berørt og som fortsat gør et stort

levet praksis hjælpes novicen – i det mindste på

indtryk på dem. Det kan være et grundlæggende

det intuitive niveau – til at stoppe op og se efter

etisk dilemma, de blev stødt ud i, eller en problem-

de rette steder og til at «se» og «høre» nogle af de

løsning eller handling, som fortsat står som pro-

erfaringer og forhold, som ellers ikke lader sig for-

blematisk, eller en undren. Det afgørende er, at de

midle på direkte vis via en teoretisk eller metodisk

ankommer med en «uforløst fortælling», med no-

tilgang. I fortællingens analoge sprog åbnes der

get, der endnu ikke er «faldet på plads».

for en sanselighed og lytten til dét mellem linjer-

Det næste, de skal gøre i Kundskabsværkstedets

ne, der gør fortællingens lyttere bedre i stand til

første fase, er at fortælle om denne hændelse på

at opnå den «intuitive ekspertise»6 og «praktiske

en umiddelbar, ikke-rapporterende, ikke-forkla-

visdom», som den erfarne professionsudøver har.

rende og ikke-problemløsende måde. Som social-

Altså at høre det, som ikke sådan lader sig direkte

arbejdere og socialrådgivere er man som oftest træ-

udtrykke og kommunikere. Eller som Inger Erland

net til netop at give korte, præcise og professio-

siger med et citat af den tyske forfatter Herman

nelle redegørelser og rapporteringer fra praksis

Hesse: «Viden kan blive kommunikeret, men ikke

gerne med en efterfølgende diagnosticering og et

visdom.»(Erland, 2008a).

bud på løsningsforslag. Det ligger så dybt i social-

I Kundskabsværkstedet går Inger Erstad et skridt

arbejderens professionelle omgang med sin praksis

videre end de teoretiske overvejelser, hun gjorde

og de mennesker, hun måtte hjælpe, at det i reali-

sig i sin ph.d.-afhandling. Med støtte fra EU får

teten også blandt disse deltagere viste det sig at

hun fra 2007 etableret et fagligt netværk af social-

blive en vanskelig opgave for dem blot at forholde

arbejdere særlig inden for børneværnet, både i Nor-

sig umiddelbart beskrivende og fortællende. Der-

ge, Sverige, Danmark, Letland og Spanien. Hun

for kom en del af projektets tid til at gå med øvel-

ønsker sammen med disse grupper af erfarne so-

ser og oplæg om, hvad det egentlig vil sige at for-

cialarbejdere (ledere, vejledere, undervisere og ud-

tælle og være i «fortællingens mode». (Bech-

øvende socialarbejdere) at udvikle en prototype

Karlsen, 2003).

for en undervisnings- og vejledningsform, der kan

Efter at have hørt fortællingerne skulle delta-

rette opmærksomheden mod socialarbejdernes

gerne gå i grupper af tre – bestående af Fortælle-

praktisk kundskab og visdom via den fortællende

ren, Genfortælleren og Fornemmeren. Fortælleren

tilgang. I to år afprøves Kundskabsværkstedet i

giver sin umiddelbare mundtlige fortælling. Dette

disse lande (dog ikke i Danmark, da der kun del-

bliver så genfortalt af en anden, og i denne gen-

tog en underviser i socialarbejde + undertegnede)

fortællingsproces sker der uundgåeligt en tolkning

således, at der opstod en erfaringsopsamling via

og en artikulering af det sagte, som ofte vil slå

en norsk, nord-norsk, nordisk, lettisk og spansk

Fortælleren med undren, for nej, sådan var det

gruppe (se også Nordstoga, 2008). Hver af disse

ikke, han mente eller sagde, eller jo, det var fak-

grupper skulle over de to år mødes seks gange på

tisk en bedre måde at sige det, han forsøgte at ud-

to-dages-seminarer og enkelte gange til fælles se-

trykke. På denne måde hjælpes Fortælleren til at

minarer, som blev afholdt i Oslo, Malmø og Ali-

finde et mere rammende udtryk for det indtryk,

cante.

han eller hun forsøger at give udtryk for. Når For-

Værkstedets tre faser

skrive deres fortælling og genfortælling ned. At gå

Strukturen for Kundskabsværkstedet er som føl-

fra det mundtlige element til det skrivende kan

ger: Første fase er en fortælling og genfortælling af

som bekendt også være en frugtbar proces. Den

en erfaring fra praksis, der har gjort indtryk. An-

tredje person, Fornemmeren, får da efterfølgende

tælleren og Genfortælleren har gjort det, skal de
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tilsendt de to fortællinger, og Fornemmerens op-

ces, som kræver en vis øvelse. I anden fase er det

gave blive da ikke at genfortælle historien for tred-

således deltagernes opgave at skrive et personligt

je gang, men at læse begge tekster og mærke efter,

«refleksionsnotat», der senere i skriveprocessen

hvilket hovedindtryk disse to fortællinger efterla-

skal transformere fortællingen til et egentlig es-

der i hende. Det kan udmærket hænde, at efter at

say.

have læst de to fortællinger sidder der – uden at

De første resultater fra Kundskabsværkstedet vi-

Fornemmeren ved hvorfor – en stemning af læng-

ste hurtigt, at deltagerne «svuppede» tilbage i de-

sel tilbage i hende. Også selvom der ikke én eneste

res vante faglige refleksions- og skriveformer og

gang er blevet nævnt et ord om længsel. Altså, det

blev reflekterende på en mere abstrakt, analyse-

synes som om, at fortællingen mellem linjerne

rende, formel og forklarende måde. Facilitatoren

(eller «fortællingen i fortællingen») har at gøre

af øvelsen var derfor ofte nødt til at pege på, hvor

med et grundtema, som har med «længsel» at gø-

i teksten og i den mundtlige dialog, at fortælleren

re. Hvorvidt dette er et underliggende grundtema,

som person ikke længere syntes at være tilstede i

som Fortælleren først nu selv får øje på – dét vil

det sagte, og derfor blev usynlig (både i fortællin-

være helt op til Fortællerens egen bedømmelse at

gen, refleksionen og essayet). Hvad det derimod

afgøre. Inputtet fra Genfortælleren og Fornem-

handlede om, var, at teksterne skulle få og bevare

meren er således blot til mulig inspiration. I sidste

en personlig form, hvor vi også får indblik i for-

instans sidder Fortælleren med nøglen til, hvilken

tællerens følelser og personlige værdier knyttet til

dybere indsigt eller visdom, denne fortælling fra

den konkrete situation eller hændelse, som fortæl-

praksis kan være et udtryk for. Derfor sluttes før-

leren stod i. Som Inger Erstad skriver i et ikke-of-

ste session da også af med, at Fortælleren går for

fentliggjort arbejdsnotat: «I kundskabsværkstedet

sig selv – med de to input – for at skrive en mere

løfter vi frem personlige erfaringer i form af dilem-

fyldig, sanseligt beskrivende og detaljeret fortæl-

maer og efterspørger socialarbejderen som person i

ling om, hvad der rent faktisk hændte. Fortsat uden

situationen.»(Erstad, 2008b, s. 6).

at Fortælleren begynder at forklare og fortolke på

I den tredje fase af Kundskabsværkstedet skal del-

denne fortælling for «at finde ud af den». Snarere

tagerne inddrage den almene teori og «menneske-

handler det i denne fase om at «finde ind i fortæl-

hedens Store Fortællinger». Det vil sige, at der kan

lingen» og blive der længe og stille nok til, at man

trækkes på etikken, filosofien, kunsten og fagteo-

kan begynde at se og høre det terræn, det landskab,

rien. Men igen må deltagerne træde varsomt, hvis

som praksisfortællingen er en stemme fra eller for.

de ikke for anden gang skal falde tilbage i den tra-

At være i stand til det fordrer en vis integritet

ditionelle måde at anvende teori på praksis. I Kund-

af Fortælleren, idet denne bestandig må spørge sig

skabsværkstedet handler det ikke om at forklare

selv, hvor er jeg selv henne i det sagte eller skrev-

og sætte de fortalte personlige erfaringer og for-

ne? Hvad mærkes som betydningsfuldt? Hvor er

tællinger «på plads» via en overordnet og autori-

jeg berørt? Hvor sidder min undren?

seret teori. Opgaven er således ikke løst, hvis man

Anden fase er at komme i en frugtbar distance

får sine erfaringer og fortællinger til at gå op i en

til det skete, så man bedre kan fornemme, hvad

bestemt teori (om det så for eksempel er Løgstrups

det almene og almenmenneskelige måtte være i

etik, Bakhtins dialogforståelse eller for eksempel

den konkrete personlige fortælling. Denne træk-

Bourdieus forståelse af kundskabens habituelle for-

ken sig tilbage i en reflekteret iagttagende hold-

mer). I Kundskabsværkstedet handler det i højere

ning kan også være en vanskelig proces at gøre,

grad om at lytte til og gå i dialog med den teori el-

hvis man – som man skal i Kundskabsbværkstedet

ler de almene ideer fra menneskehedens historie

– skal fastholde denne personlige berørthed og un-

eller kunst, som synes at tale til ens personlige er-

dren og fortællende sanselighed i den iagttagende

faringer. Erfaringerne har således autoriteten og

refleksion. Altså, det vi før så beskrevet som kun-

er primære i forhold til teorien, idet det ikke her

sten at tænke fra en grebethed af det, man er op-

handler om at finde erfaringer, der kan eksempli-

taget i (sagen), før man sætte begreber på det, man

ficere og forklare en bestemt teori. Tværtimod

er optaget af. Som jeg allerede har antydet i det

handler det om at finde teorier, der til en vis grad

foregående afsnit, har vi her at gøre med en deli-

kan hjælpe den fortællende og vi, der lytter, til at

kat fænomenologisk-hermeneutisk refleksionspro-

forstå denne unikke erfaring bedre. Ofte vil de
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«Ikke desto mindre er det, vil jeg hævde, lige præcis
teorier, man tidligere har benyttet sig af, ikke væ-

I min afsluttende evaluering og vurdering af pro-

re tilstrækkelige. Med den pågældende erfaring,

jektet (Hansen, 2008b) fremhæver jeg, at Kund-

som er til undersøgelse, er vi jo netop stødt ud på

skabsværkstedet i dets første udformning som pi-

ukendt grund og er stødt på erfaringer, som ens

lotprojekt ikke nåede disse højder, men forblev på

tidligere erfaringer og teoretiske og metodiske be-

et beskrivende, udredende og afklarende niveau.

redskab ikke rigtig har kunnet give ord og forstå-

Man nåede ikke i tilstrækkelig grad at fremme del-

else for. Kunsten er således at holde fast og være

tagernes kritiske og undrende refleksioner over de-

tro over for egne levede erfaringer og kun lade de

res fortællinger og praktiske kundskaber og heller

teorier komme til, der så at sige «er værdige nok»

ikke at inddrage «menneskehedens Store Fortæl-

til at kunne belyse denne unikke og partikulære

linger» (filosofien, kunsten, poesien, etc.), som

erfaring, som man selv har gjort.

oprindelig planlagt. Ikke desto mindre kom pro-

Gør man det, vil man ofte opleve en ganske an-

jektet langt i udvikling af tilgange til at få profes-

den ikke-underdanig, mere selvstændig, kritisk-

sionsudøverens «virksomhedsinterne kundskaber»

spørgende og undrende dialog med teoretikerne,

blotlagt, og EU vurderede da også, at dette projekt

som også i øvrigt kan føre til en dybere forståelse

fortjente en yderligere støtte på to år til «innova-

af disse teoretikere.

tion and transfer», altså til videreudvikling og for-

Selvfølgelig kan ens omgang med de store teo-

midling af Kundskabsværkstedet, så det også kan

retikere også blive for løs og mangle den dybe re-

komme til at gælde for andre professionsuddannel-

spekt og disciplin, som de fortjener, så her er der

ser, og eventuelt også gøres på et masterniveau.

derfor tale om endnu en fin balancegang mellem
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teori og praksis. En balancegang, der nok først når

Sokratisk samtale og undringsfællesskab

sit højeste niveau, når Fortælleren bringes i en

Man kunne også sige det på den måde, at Kund-

grundlæggende undren over de antagelser, der dels

skabsværkstedet i dets første forsøgsperiode kun

ligger i de levede erfaringer, som er fortalt frem,

nåede til det praksis-epistemologiske og metodiske

dels i de teorier, som den fortællende har valgt til

niveau med kundskabsbegrebet som dets mest cen-

at belyse den levede erfaring.

trale begreb. Men ønsket var som bekendt fra star-

til, for at socialrådgiveren og
eksistentiel dannelse og åndsnærvær, der skal
ten ikke kun at udvikle undervisnings- og vejled-

2. Kritisk-dialektisk refleksion: Kreative, kritiske

ningstilgange, der kunne blotlægge professions-

og sokratisk-dialektiske «ud-af-boksen»-bevægel-

udøverens praktiske og tavse kundskab, men også

ser (Kunne det være anderledes? Hvad er de etiske

den praktiske visdom. Undervejs i forløbet blev der

aspekter af, hvad jeg tænker og gør og min måde at

gjort nogle få teoretiske som såvel praktiske tiltag

bruge disse former for viden?).

til at fremme en mere eksistentiel og undrende
tilgang til den virksomhedsinterne kundskab, som

3. Eksistentiel-ontologisk refleksion: At være i

de var nået frem til via deres fortællinger og re-

undren og handle fra nærvær (Hvad er egentlig de

flekterende essay. Dels bidrog nogle spanske poeter

grundlæggende antagelser af mit syn på og tilgang til

med skrivekurser og læsninger, der skulle fremme

viden? Hvor og hvem er jeg i al min tænkning og gø-

en mere sanselig stemt og visionær tilgang til pro-

ren? Hvordan kan jeg blive bedre til at leve mine

fessionsudøvelsen og det vidensgrundlag, den byg-

spørgsmål?)

ger på. Dels bidrog undertegnede med nogle forslag
til sokratiske dialoggrupper og en essayskrive-form,

Mine mangeårige erfaringer med at facilitere so-

der i højere grad er styret af de sokratiske dyder og

kratiske dialoggrupper og filosofiske vejlednings-

stræben efter visdom via et filosoferende «undrings

processer blandt professionsudøvere som semina-

fællesskab»(Hansen, 2000, 2007, 2008a&b).
I den afsluttende evaluering valgte jeg at skelne
mellem tre forskellige refleksionsniveauer:

rielærere, sygeplejersker, socialrådgivere, frivillige
socialarbejdere og karrierevejledere har lært mig,
at der gives en vej i praksis til at fremme en sådan
mere kritisk og eksistentiel refleksion. Dette er ik-

1. Deskriptiv-analyserende refleksion: Beskrive

ke stedet for en nøje beskrivelse af de sokratiske

og klargøre de mange praktiske og tavse former for

dannelsesprocesser og de spørgeformer og dyder,

viden.(Hvad gør jeg? Hvordan viser det sig? Hvilken

som fordres, for at et undringsfællesskab kan op-

form for viden er i spil i mine levede erfaringer og for-

stå (se Hansen, 2000, 2003, 2008a). Her må det

tælling?)

være nok at sige, at processen må forstås som en
genuin dannelsesproces (ikke lærings- og kompe-
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tenceproces), og at dannelse her tænkes i et eksi-

ontologiske) og selvforhold til denne «væren-i-ver-

stensfilosofisk perspektiv som en parathed til «at

den» (det eksistentielle), synes i særlig grad at blive

stå i det åbne» og høre, hvad det er i sagen eller

synlig i den sokratiske undren og i legen som en

livsfænomenet, man er optaget eller grebet af, kal-

værdi i sig selv. Det er således i denne filosofiske

der en til at gøre eller betænke. I den sokratiske un-

og legende praxis, at vi får «gehør» og musikalitet

dren og kritisk-muntre og venskabelig-legende til-

for det i situationen eller relationen, som kalder

gang, der bestandigt via dialektikken og dialogen

på og fordrer vores handling og beslutning og en-

søger grænserne for vores egen forståelse samtidig

gagement i det konkrete møde eller samtale med

med, at man tænker fra en «berørt ikke-viden»

et andet menneske. Som en erfaren sygeplejefaglig

(Lindseth, 2005), bringes man igen og igen tilbage

vejleder, der er trænet i den filosofiske vejlednings-

til et nærvær og en lyttende opmærksomhed over

tænkning, noterer sig i sit masterspeciale på

for det, man grundlæggende antager og værdimæs-

DPU:

sigt står på, og nu har sat på spil og i spil gennem
dialogen og den legende og eksperimenterende tilgang.
Det er ikke en tilfældighed, at Gadamer gør den

«Det synes som om, denne fænomenologiske tilgang
åbner for noget af det, som er væsentligt for den anden. Jeg oplever selv, at hvis jeg bringer en undren

sokratiske samtaleform til en model for sin her-

frem, så har det betydning for, hvordan jeg bliver mødt.

meneutiske tænkning og sit forsøg på at vise, hvor-

Hvis jeg bliver mødt med en undrende og spørgende

dan begivenheden (det at en genuin forståelse kan

tilgang til, hvad der betyder noget for mig, eller hvad

falde os ind, at tanken så at sige åbnes, så verden

der er det væsentlige i det for mig, så oplever jeg at

kan komme til mennesket som på ny) kan ske. So-

blive set og hørt. Jeg oplever, at det åbner for nogle

krates beskrev som bekendt sine filosofiske samta-

tanker, som måske ikke løser de vanskeligheder, som

ler som en jordemoderkunst: gennem undren fø-

min undren er sprunget ud af, men det åbner for nog-

des vi til verden som på ny.

le tanker om, hvad der er meningsfuldt og af betyd-

Det er heller ikke en tilfældighed, at Gadamer

ning for mig. Det synes som om, at den grundlæg-

på tilsvarende vis gør legen til en af de mest cen-

gende undren og fænomenologiske attitude åbner for

trale begreber i sin filosofiske hermeneutik. I den

nogle andre dimensioner end den faglige forståelses-

selvforglemmende leg erfarer vi, hvad det vil sige,

ramme, som vi er så trænet i.» (Brandt Hansen,

at noget andet end os selv tager føringen, og at vi

2009, s. 55)

i denne erfaring også mærker en legende lethed,
som var vi forbundet med noget, vi med tillid og

Men at nå dertil kræves en vis «taktfuldhed» og

glæde kan give os hen til. Det legende element un-

dannelse. Også Gadamer nævner denne taktfuld-

derstreger således også det dialogiske Jeg-Du-for-

hed som et væsentligt moment på vejen til et mø-

hold. Og det viser, hvordan man kan være i verden

de og dialog med «sagen selv», og andre fænome-

uden et fra starten fastlagt mål. Det værdifulde i

nologisk-inspirerede pædagoger (for eksempel Van

aktiviteten er noget, der hænder spontant og ufor-

Manen, 1987, 1991 og Løvlie, 2007) har gjort

udsigeligt undervejs. Vi må improvisere og blot

«taktfuldhed» til et centralt begreb i deres tænk-

være og give os hen til legen for at kunne opleve

ning7.

legens væsen og værdi. Det er denne erfaring, som
hermeneutikken gør til et afgørende ontologisk

Arbejdsglæde er andet og mere end flow

grundlag for den epistemologiske viden, der ellers

Denne taktfuldhed og dannelse er ikke kun noget,

styrer menneskers målrationelle og funktionelle

som kan gøre den professionelle socialrådgiver me-

handlinger. Det er først, når vi bringes i sådanne

re nærværende over for den klient, han eller hun

erfaringer tilbage til der, hvor vi eksistentielt set

sidder over for, men også over for de værdier, som

er, at vi for alvor kan være noget for og med det

socialrådgiveren i sidste instans selv lever på og

andet menneske. Det er her, ville Gadamer og ek-

efter.

sistensfilosofien sige, at den praktiske visdom lig-
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ger gemt.

Via den eksistensfilosofiske tilgang kan socialrådgiveren såvel som andre relationsorienterede

Det selv-transformative felt, hvor vi gøres nær-

professioner lære, at der også gives andre tilgange

værende over for vor egen «væren-i-verden» (det

til at tale om og ud fra værdier og meningsfuldhed

når forholdet mellem reelle udfordringer matcher

ske, ideologi-kritiske (eller eksistentialistiske) fore-

med de reelle evner, som udøveren måtte have. I

stilling om værdier og mening, som noget men-

det øjeblik, hævder flow-psykologer, oplever ved-

neske- og historisk skabt.

kommende en optimal præstation, en «peak-ex-

Set i et eksistensfilosofisk perspektiv er arbejds-

perience» eller flow-fornemmelse, og dertil en in-

værdier og arbejdsmening ikke det samme som

tens og ofte nydelsesfyldt her-og-nu-oplevelse, hvor

livsværdier og livsmening. De første er funktionelt

alt i dette «nu» synes at fungere optimalt.

orienterede, de andre er eksistentielt orienterede.

Men den nydelse, som kan opstå i den slags si-

De funktionelle værdier kan vi lære at bemestre

tuationer, udspringer af en grundlæggende følelse

gennem en vidensorienteret tilgang. De eksisten-

af, at vi har kontrol over det, vi gør, at vi bemestrer

tielle værdier må vi lære at give os hen til gennem

situationen, og at vi lever vores optimale evner ud.

en værensorienteret tilgang. Hvor de første vær-

I flow-oplevelsen søger vi, som også den norske

dier udelukkende knytter sig det historiske og, som

forsker Maria Øksnes (2008) har vist i sin kritik

Heidegger ville sige, «ontiske» niveau, har de an-

af flow-begrebet, et stadig højere niveau for spæn-

dre værdier udspring i det ontologiske niveau.

ding, som igen øger bemestring, kompetence- og

Her ligger der en grundlæggende forskel, som

færdighedsfølelsen. Flow-psykologien er således

den professionelle professionsudøver må lære at

tæt forbundet med den kompetence- og funktio-

kende og indtage et taktfuldt forhold til. For en

nelt orienterede tænkning, der egentlig ret så me-

professionalisme uden en værens-opmærksomhed

kanisk hævder, at blot der er et bestemt forhold

bliver til faglig narcissisme og giver det, jeg andet

mellem, hvad vi har sat som mål og stræber efter

sted har beskrevet som det døde blik (Hansen,

og reelt gør på den ene side, og på den anden side

2008a). De bliver bedrevidende og skråsikre og mi-

de reelle udfordringer og forhindringer vedkom-

ster evnen til at undre sig. Deres blik bliver dødt,

mende støder ind i, ja så vil der per automatik op-

og de ender med ikke at kunne se sagen for bare

stå flow. Flow-oplevelsen er, vil eksistensfilosoffen

faglighed.

hævde, knyttet til en individuel, psykologisk sinds-

Omvendt hvis professionsudøveren udelukken-

tilstand og ikke til personens «væren-i-verden».

de er drevet af intuitive, sansestemte og undrende

Når Gadamer blandt andet fremhæver legen som

værensøjeblikke, uden at denne værensopmærk-

et centralt begreb for hermeneutikken, så skyldes

somhed er i dialog med en faglighed og professio-

det, at vi netop i legen erfarer, at noget sker med

nel viden: så kan det ende i mysticisme, dilletan-

os, uden at vi har kontrol over det, og uden at vi

teri og følelsesmæssigt sværmeri. Derfor er en dob-

har planlagt det og intentionelt villet det. Den

beltbevægelse vigtig at få i spil, og dermed også

hermeneutiske sandhedserfaring – når livet taler

fordringen om et almenpædagogisk dobbeltspor –

til os og får os til at udfolde os – er således ikke

et kompetenceorienteret og dannelsesorienteret

noget, vi gør. Denne erfaring kommer til os som

– i professionsuddannelsen og professionsudøvelsen.
Nogle vil muligvis beskrive denne balancegang

legen – den er noget, som bare sker. Som Øknes
skriver: «For Gadamer har legeerfaringen altså ingenting med orientering eller en sindstilstand at gøre,

ved hjælp af begrebet «flow». Med henvisning til

heller ikke subjektiv frihed, men det at være en del af

blandt andet flow-psykologi (Csikzsentmihalyi,

legen selv, og det er netop, når vi fanges op i den le-

1991) vil de hævde, at denne balance indfinder sig,

gende her-og-der-bevægelse, at vi erfarer en form for

andre professionsudøvere kan få arbejdsglæden tilbage»

end gennem den socialkonstruktivitiske, systemi-
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frihed. Det er vigtigt at mærke sig, at i dette ligger

en sådan undren og sokratiske dialoger blandt kol-

der en kritik af overvurderingen af individuel frihed

leger og klienter inden for uddannelse til og efter-

som ofte knyttes til legen.»(Øksnes, 2008, s. 82)
Når jeg her vil forbinde arbejdsglæde med det
eksistentielle og ontologiske forhold i professions-

uddannelse af socialrådgivere, kræver selvfølgelig
også politiske og institutionelle tiltag, der kan gøre det muligt. Den kamp må derfor også tages!

udøverens arbejde og liv, så skyldes det, at socialrådgiveren i den eksistentielle refleksion bringes i

Konklusion

et forhold til det, som hun dybest set fandt og fin-

I denne artikel har jeg villet præsentere nogle ek-

der meningsfuldt og værdifuldt at gøre i sit arbej-

sistensfilosofiske grundtanker, som er vigtige at

de og liv. Man genfinder arbejdsglæden ved at hu-

medtænke i socialrådgiverens arbejde og profes-

ske, hvorfor man gik ind i et fag, så det ikke bare

sionsudøvelse generelt. Den eksistentielle og on-

drukner i faglige metoder og procedurer. Men der

tologiske dimension er et overset aspekt i relati-

er også et ontologisk forhold på spil, der bringer

onsprofessionerne og professionsforskningen som

arbejdsglæden frem. Udbrændthed skyldes ikke

sådan. Betragter man udelukkende professioner

primært stress og mangel på hænder, eller at man

ud fra «the World of Apperance», altså ud fra det,

ikke har genfundet sine egne værdier. Udbrændt-

vi kan empirisk måle og analytisk udrede via na-

hed er også et tegn på, at professionsudøverne er

tur- og socialvidenskabens tilgange, så får vi ikke

kommet væk fra en grundlæggende og levet erfa-

fat i de måske allervæsentligste momenter i det

ring af, at de måske netop valgte dette arbejde,

menneskelige mellemværende, som den filosofiske

fordi de her på egen krop og liv erfarede aktivite-

hermeneutik og eksistentielle fænomenologi har

ter og «møder», der har en værdi i sig selv. I disse

blik for.

relationer og møder erfares deres profession som

Jeg har med denne artikel forsøgt at vise, at det

dybt meningsgivende, og gennem modtagelsen af

kræver en vis taktfuldhed og dannelse at kunne

denne meningsfuldhed og disse erfaringer får so-

«stå i det åbne». Kundskabsværkstedet kan ses som

cialrådgiveren også en mulighed for at komme på

en måde at fremme en sådan taktfuldhed og dan-

afstand af den tendens, der ellers kan være via so-

nelse. Dog har jeg også peget på visse mangler ved

cialrådgiverens forvaltningssprog og mange pro-

den nuværende model for Kundskabsværkstedet,

cedurer og metoder til at gå til og betragte andre

idet der ikke endnu er udviklet tilstrækkelige di-

mennesker som objekter i et funktionelt bruger-

daktiske og eksistenspædagogiske tilgange til, at

perspektiv.

den kritiske og eksistentielle refleksion og samta-

Og så dette igen og igen at erfare, at der er forhold i livet – for eksempel i det konkrete møde
med og omsorg for det andet menneske – hvor det

undersøge, på hvilken måde disse refleksionsfor-

bedste vi kan gøre er at give os hen til øjeblikket,

mer kan bringes i spil i Kundskabsværkstedet. Og

og hvad øjeblikket fordrer og kalder os til. Det er

her vil den legende og sokratiske samtale og un-

denne tillid til, fortrolighed med og taknemme-

dringsfællesskabet stå centralt. Kundskabsværk-

lighed over, at det ikke er alt, vi mennesker gud-

stedet med de indbyggede sokratiske samtaleformer

skelov kan planlægge og skal magte selv – som gi-

kunne således være et fremtidigt bud på, hvorledes

ver, hvad jeg her vil beskrive som en ontologisk

man i uddannelsen af socialrådgivere også kunne

frihed og glæde. I det sokratiske undringsfælles-

skabe blik for den ontologiske og eksistentielle di-

skab mærkes denne frihed og glæde også.

mension i deres profession og liv og forberede dem

Men undren, stilhed eller stræben efter visdom

til den taktfuldhed og dannelse, der kendetegner

er ikke det mest karakteristiske for det moderne

den erfarne og vise socialrådgiver. Og som vel i

menneskes arbejdsliv. Ej heller er sokratisk dialog

grunden også er forudsætningen for en genuin ar-

eller filosofiske samtaler noget, man mildest talt

bejdsglæde.

normalt forbinder med moderne socialrådgivning.
Ikke desto mindre er det, vil jeg hævde, lige præcis
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le kan finde sted. I skrivende stund er udviklingsgruppen, hvori jeg også sidder med, i gang med at

eksistentiel dannelse og åndsnærvær, der skal til,
for at socialrådgiveren og andre professionsudøvere kan få arbejdsglæden tilbage. At give plads til
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Noter:
1

For en dybdegående beskrivelse og undersøgelse af den ontologiske og eksistentielle dimension i professionsudøvelsen, se min bog At stå i

det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (Hans Reitzel, 2008).
Når der her tales om eksistensfilosofi, tænkes det som et bredt begreb for den filosofiske hermeneutik (Gadamer, Arendt) og eksistentielle

2

fænomenologi (Heidegger, Marcel, Buber, Løgstrup og Merleau-Ponty), som i forskellige former i dag diskuteres inden for moderne pædagogisk forskning.
«Den [fænomenologien] må holde sig tæt til erfaringen og dog ikke begrænse sig selv til det empiriske, men tilbagebringe i hver erfaring det

3

ontologiske chiffer som «mergler»[gøder, kalker] den indefra.» Merleau-Ponty, M. (1964). Signs. Evanston, IL: Northwestern University
Press. Citeret fra Burch, R. Phenomenology and its practices [1], Phenomenology + Pedagogy, Vol. 7, pp.187-217.
Jeg har andet sted beskrevet bevægelsen fra en praksis-epistemologisk tilgang (modus 2-forskning) til en praxis-ontologisk tilgang (modus

4

3-forskning) og hvad der nærmere kan forstås ved «the ontologiske turn in higher education»(se Hansen, 2009).
For mere information om Leonardo-projektet SES, se www.sesproject.eu og for Center for Praktisk Kundskab i Bodø, se www.hibo.no .

5

Hubert Dreyfus udvikler fra 2004 (Dreyfus, 2004) nogle nye betragtninger over «den phronesiske» dimension i professionsudøvelsen, der

6

overskriver de fem lærings- og kompetenceniveauer fra Novice til Intuitiv Ekspert, de fleste vil kende Dreyfus-brødrene for (Dreyfus &
Dreyfus, 1991). Jeg har givet en indgående beskrivelse af denne nyere udvikling i deres kompetenceteori samt en kritik af denne i Hansen
(2008a, kap. 4).
Selv beskriver jeg (Hansen, 2008) taktfuldhed gennem, hvad jeg kalder de syv sokratiske dyder, som er: 1. Kærlighed (at tage udgangspunkt

7

i det vi dybest set har kært), 2. Stilhed (at over for de dybeste værdier i vores liv bliver vi slået med tavshed), 3. Ydmyghed (denne erkendelse
medfører en vis «ontologisk ydmyghed og intellektuel kysthed»), 4. Humor (i Kierkegaardsk forstand – at se det store i det små, og små i det
store), 5. Mod (det kræver mod at stå i det åbne og også at give sit bud på «det Sande, det Gode og det Skønne» på trods af, at ethvert menneskeligt forsøg aldrig er endeligt), 6. Selvdisciplin (det kræver også respekt, udholdenhed, øvelse og selvdisciplin at lære verden at kende og
komme i dialog med den) og 7. Venskab (der ender cirklen, idet venskabet også er en form for kærlig, dialogisk, legende og lidt fanden-ivoldsk samvær og solidaritet, som kalder på både vores rummelighed, omsorg og livslyst).
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Sociallovgivningen
udlægges vidt forskelligt
-også på sygedagpengeområdet
Aksel Skovgaard Clausen

Af Aksel Skovgaard Clausen, cand. merc., projektkoordinator

(ASC) er ph.d.-studerende på RUC og cand.
merc, projektkoordinator ved Arbejds

Den sociale lovgivning overholdes ikke altid i den

medicinsk afdeling, Køge Sygehus. ASC’s
forskningsfelt er sagsbehandling i syge-

kommunale sagsbehandling. Det forklares ofte med

dagpengesager og arbejdsfastholdelse af
langvarigt sygemeldte. Artiklen er led i

henvisning til nyere økonomisk-politiske styrings-

formidlingen af forsknings- og udviklingsprojektet Arbejdsfastholdelse, et samar-

rationaler, der undertrykker borgerens retssikker-

bejdsprojekt mellem Arbejdsmedicinsk afdeling, Køge Sygehus, og Greve, Gundsø,

hed og ret til respekt og anerkendelse. Men for-

Solrød og Køge kommuner.

skelle i de enkelte sagsbehandleres udlægning af
ascl@regionsjaelland.dk

loven kan være en nok så vigtig og selvstændigt betydende forklaring på, hvorfor loven langt fra altid
overholdes.
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Forskningsdelen var oprindeligt
udelukkende baseret på kvantitative data. Disse blev suppleret med
kvalitative data, fordi vi på Arbejdsmedicinsk afdeling efter et par års
samarbejde havde indtryk af, at der
var nogle kommunale, og måske
[ Nyere forskning viser, at udlægningen af loven

dividuelle, forskelle på sagsbehandlingen i kom-

kan være vidt forskellig inden for misbrugs- og fa-

munerne. Forskelle som potentielt kunne indvirke

milie- og børneområdet. I denne artikel viser jeg

afgørende på den intervention, som projektet i før-

med et eksempel, at det også forekommer på sy-

ste omgang handlede om at afprøve og måle ef-

gedagpengeområdet, som de senere år er kommet

fekten af. Resultaterne fra den kvalitative under-

til at ligne andre sociale sagsområder i den kom-

søgelse bekræfter og uddyber, at der er en række

munale forvaltning. Der argumenteres for, at nog-

forskelle i sagsbehandlingen i sygedagpengesager,

le af de hyppigst fremførte forklaringer på, hvorfor

blandt andet forskelle i udlægningen af central

det sociale arbejdes praksis ikke kan leve op til lov-

lovgivning.

givningens intentioner, er for enkle og for teoretiske, især fordi der ikke tages højde for forskelle

Manglende overholdelse af loven

i adfærd i det sociale arbejdes praksis. Den posi-

Det sociale arbejdes svære forhold til jura er ikke

tive side af dette er, at der kan være et overrasken-

noget nyt, og det er gennem årene blevet påvist på

de stort råderum for den enkelte sagsbehandler og

mange måder og fra flere forskellige sider. Fra de

kommunen i udlægningen af loven på måder, der

senere år viser flere praksisundersøgelser fra An-

på samme tid er fleksible for borgeren og udtryk

kestyrelsen, at dokumentationsgrundlaget i man-

for god økonomisk forvaltning.

ge sager på sygedagpengeområdet ikke er i orden,

Mit udgangspunkt for at se på socialt arbejde

og at praksis på andre måder langt fra altid lever

kommer fra min ansættelse som koordinator på

op til retssikkerhedsloven. Praksisundersøgelserne

forsknings- og udviklingsprojektet «Arbejdsfast-

viser også, at en høj andel af de undersøgte sager

holdelse.» Projektet udgik fra Arbejdsmedicinsk

burde være endt med en anden afgørelse, hvis lo-

afdeling i Køge, og blev udført i et tæt samarbejde

ven skulle være fulgt (Ankestyrelsen 2006a, 2007a,

med fire kommuners socialforvaltninger1.

2007b, 2008).

Forskningsdelen var oprindeligt udelukkende

I socialvidenskaben ser man typisk problemet

baseret på kvantitative data. Disse blev suppleret

med udgangspunkt i en undren over «at gode vil-

med kvalitative data, fordi vi på Arbejdsmedicinsk

jer og etisk bevidst social lovgivning tilsyneladen-

afdeling efter et par års samarbejde havde indtryk

de ikke slår igennem i praktisk socialt arbejde.»

af, at der var nogle kommunale, og måske også in-

(Høilund og Juul 2005:11).

også individuelle,
forskelle
på sagsbehandlingen
i kommunerne»
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Steffen Bohni Nielsen og Lars Uggerhøj fremhæver behandlingsidealets forrang for juraen, der
lider under to store problemer:
1) At den ikke formår at tage hensyn til de komplekse og differentierede problemstillinger, socialarbejderne står over for
2) At juraen er et element, der er med til at øge
administrationen (Nielsen og Uggerhøj 2005).
Idamarie Leth Svendsen fremhæver, at de retlige
krav, der stilles til socialarbejderen i dag, er kendetegnet ved:
1) En større orientering mod inddragelse af borgeren i bestemte processer
2) At dette er udtryk for en ny måde at styre på
3) At det retlige sprog fortsat er i overensstemmelse med «gammeldags,» magtform (Svendsen
2005).
Peter Høilund og Søren Juul argumenterer i deres
bog «Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde» i tråd med Svendsens punkt 2) for, at sagsbehandlingen er underlagt nogle økonomiskpolitiske styringsparadigmer, der har overtaget
over for etiske og retlige normer. Høilund og Juul
mener, at borgerens relation til det sociale system
gennemgående er præget af manglende anerkendelse, krænkelser og disrespekt (Høilund og Juul
2005).
Andre forskere sætter fokus på mødet mellem
borger og socialarbejder, og analyserer derudfra
magtforhold og fordomme i borger-socialarbejderrelationen (se for eksempel Järvinen og MikMeyer 2003). Ud fra denne socialantropologiske
forskning er det en implicit pointe, at sagsbehandlingen har sin egen kultur og normer, der så i

Borgernes udsagn in-

praksis ofte vil overtrumfe formelle krav som for
eksempel lovgivning.
Ovenstående giver væsentlige bidrag til en for-

dikerede, at der i kom-

ståelse af, hvorfor der kan være problemer med
at overholde den sociale lovgivning. Men forklaringerne må suppleres med det forhold, at lovgiv-

munerne var problemer

med at tolke lovens bestemmelser om og under
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hvilke betingelser, der skal arbejdsprøves

ningen kan blive udlagt meget forskelligt, ikke blot

arbejdsgiver, der er velvilligt indstillet over for at ta-

fra kommune til kommune, men også fra sagsbe-

ge de hensyn, der skal til. Dér skal jeg så arbejdsprø-

handler til sagsbehandler. I det efterfølgende præ-

ve borgeren i et andet erhverv. I mellemtiden mister

senterer jeg et eksempel på, hvordan det sociale

hun så kontakten til den første arbejdsplads, hvor

arbejdes praksis konflikter med lovgivningen, sim-

hun i mellemtiden måske er fyret fra, og typisk er

pelthen fordi lovgrundlaget udlægges afgørende

hendes jobfunktioner i hvert fald besat med en anden

forskelligt i mange sager.

person, så hun i praksis har problemer med at komme
tilbage.»

Eksempel: Arbejdsprøvning
Før bevilling af fleksjob, revalidering og førtids-

Den anden gruppe af sagsbehandlere mener, at

pension, er det en forudsætning, at en persons ar-

borgeren godt kan arbejdsprøves på egen arbejds-

bejdsevne er vurderet ud fra en arbejdsprøvning.

plads, hvis det samlede billede taler for det. En

Undtagelser kan være tilfælde, hvor borgerens si-

sagsbehandler siger:

tuation (læs: sygdom) gør arbejdsprøvningen åbenbart formålsløs. I 2004 blev et sted mellem 30.000

«Arbejdsprøvning i eget job? Hvis det søges af hel-

og 40.000 danskere sendt i arbejdsprøvning 2.

bredsmæssige årsager, for eksempel ved svær sygdom,

I min undersøgelse har jeg ved semistrukture-

så arbejdsprøver jeg i eget job. Og hvis jeg kan skønne,

rede interview spurgt ind til 20 langtidssygemeld-

at mulighederne vil være de samme, uanset hvor ar-

te borgeres arbejdslivs- og sygehistorie, samt deres

bejdsprøvningen foregår, så afprøver jeg også i eget

sagsforløb i kommunen3. Interviewene blev udført

job. Det gælder om at gøre tingene så skånsomme som

individuelt og ved brug af åbne spørgsmål. Borger-

muligt for borgerne. Tolkningen af loven skal være til

nes udsagn indikerede, at der i kommunerne var

borgerens fordel, ikke til fordel for et bureaukrati. Så

problemer med at tolke lovens bestemmelser om

jeg lægger meget vægt i beskrivelserne og vurderinger

og under hvilke betingelser, der skal arbejdsprøves.

af borgerens funktionsniveau og arbejdsevne, når jeg

Særligt blev der indikeret et problem med, hvor

skal argumentere for arbejdsprøvning i eget job.»

arbejdsprøvningen skulle finde sted: På hidtidig
arbejdsplads («i eget erhverv»), hvis det var mu-

Med andre ord bekræftes borgernes udsagn, der

ligt, eller altid uden for egen arbejdsplads («uden

indikerede problemer med tolkning af lovens krav

for eget erhverv»)?
Jeg har også interviewet 22 sagsbehandlere, der

om arbejdsprøvningssted. Det skal bemærkes, at
de to grupper af holdninger til, om arbejdsprøv-

arbejder med sygedagpengesager. Sagsbehandlerne,

ning i eget job er muligt, er repræsenteret i begge

der kom fra to kommuner, blev ved semistruktu-

kommuner med flere sagsbehandlere.

rerede og individuelle interview blandt andet
spurgt om, hvorvidt man kan arbejdsprøves i eget

Hvad siger loven?

erhverv og hvis ja, hvad ville eksempler på det så

I lovgrundlaget for visitation til fleksjob står der

være?

blandt andet:

To udlægninger af loven

«Arbejdsevnen skal være konstateret varigt nedsat,

Svarene fra sagsbehandlerne fordeler sig i to ho-

før der kan visiteres til fleksjob. Mulighederne for re-

vedgrupper. Den ene gruppe af sagsbehandlere me-

validering, arbejdsprøvning, eventuelt forsøg på om-

ner som hovedregel, at borgeren ikke eller kun me-

placering m.v. til ustøttet beskæftigelse skal være af-

get sjældent kan arbejdsprøves i eget erhverv / på

prøvede. Det skal herunder være godtgjort, at mulig-

samme virksomhed som hidtil. En sagsbehandler

hederne for ansættelse efter de sociale kapitler har

siger:

været undersøgt. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det
er åbenbart formålsløst at gennemføre arbejdsprøv-

«Udgangspunktet er, at folk ikke kan arbejdsprøves i

ning m.v. forud for visitationen til fleksjob.» (Be-

eget job. Det er en irriterende regel, der giver et di-

mærkninger til lovforslag nr. L 136, fremsat den 15.

lemma i forhold til arbejdsfastholdelse. For eksempel

december 2000).

med en uddannet pædagog, hvis lidelse begrænser hen-

Lovgrundlaget siger altså, at arbejdsprøvning

de til 25 timers arbejde om ugen, og hvor hun har en

godt kan finde sted på samme arbejdsplads/virk-
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somhed, hvis der kan arbejdsprøves i andre job-

misk byrdefuld for både borger og kommune, for-

funktioner, og at der i nogle (få) tilfælde kan vi-

di arbejdsprøvning uden for eget erhverv typisk

siteres til fleksjob uden forudgående arbejdsprøv-

medfører en længere proces, end hvis arbejdsprøv-

ning, hvis dette er åbenbart formålsløst4.

ningen var sket og anerkendt på den hidtidige ar-

Men stort set alle sagsbehandlerne binder lo-

bejdsplads. Den præcise sagsbehandlingstid i sager

vens ord «åbenbart formålsløst» sammen med kra-

med arbejdsprøvning er der ikke data på, men en

vet om arbejdsprøvning i eget erhverv. Forståelsen

borger fortæller om processen og tiden blandt an-

bliver, at der skal arbejdsprøves uden for eget erhverv,

det, at ét år åbenbart er kort tid, når der sagsbe-

med mindre det er «åbenbart formålsløst.» Men det-

handles om fleksjob:

te er altså en misforståelse. Det interessante er så,
at selvom de fleste sagsbehandlere har samme (for-

«Generelt var sagsbehandlerne i kommunen, når man

kerte) udlægning af loven, så deler de sig i to grup-

talte med dem, søde og forstående, men af årsager vi

per, når det kommer til udmøntningen i praksis.

ikke kender, var de ikke i stand til at handle hurtigt,

Den ene gruppe af sagsbehandlere mener at leve

selvom vi synes, at behovene og sagen var indlysende.

op til lovkravene ved noget nær altid at arbejds-

For jo længere tid, der går med, at jeg venter, jo min-

prøve uden for eget erhverv, uanset hvor uhen-

dre motiveret bliver jeg. Ventetiden kan jo også gøre

sigtsmæssigt lovkravet måtte være. Den anden

én helt trist til mode. Vi fik til sidst at vide, at ét år

halvdel af sagsbehandlere udtrykker at arbejde med

er kort tid at vente på bevilling af fleksjob. Jeg synes,

en ufleksibel lov, hvor de prøver at «skrive sig ud

at ventetiden har været det værste ved sagsbehand-

af det», eller på anden måde prøver at være flek-

lingen. Hvis man bare så fra starten fik meldt ud, at

sibel på trods af lovkrav.

det og det tager så og så lang tid, så har man noget
at holde sig til. Men som det var her, vidste vi ikke,

Hvad kan man udlede af eksemplet?

hvor længe det ville komme til at tage, og om jeg over-

Ud fra ovenstående eksempel kan man udlede fle-

hovedet ville få fleksjob.» Borger, der fik bevilget fleks-

re pointer. En første pointe er indikationen af en

job i 2007.

udbredt brug af unødig arbejdsprøvning uden for
eget erhverv. Mange i forvejen ressourcesvage bor-

Til denne tredje pointe om den økonomiske uhen-

gere skal opfylde krav, de ikke kan se meningen

sigtsmæssighed kan tilføjes, at der er risiko for, at

med, og i mange tilfælde vil sagsbehandleren end-

den sygemeldte, der presses ud i arbejdsprøvning

da heller ikke kunne se meningen med, hvad der

uden for eget arbejde, i mellemtiden mister til-

foregår.

knytningen til sin hidtidige arbejdsplads. Dette er

En anden pointe er påvisningen af en uklar lovtekst på et centralt område, som giver anledning
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både privatøkonomisk og samfundsøkonomisk ikke optimalt.

til misforståelser og fejlfortolkning. Selvom det af

En fjerde pointe med eksemplet er, at der i kom-

ovenstående, fremhævede lovgrundlag klart frem-

munerne er et potentiale i at arbejde med at ud-

går, at arbejdsprøvning som udgangspunkt og un-

lægge loven mere ensartet og fleksibelt. For det er

der de rette forudsætninger godt kan finde sted på

jo det sidste, som en halvdel af de her interviewe-

hidtidig arbejdsplads, så er det en forståelse, der

de sagsbehandlere udtrykker at gøre på trods af, at

først træder klart frem ved at se på opsummerin-

de oplever lovgivningen udtrykke det modsatte.

gen af et høringssvar på lovforslaget. Og selvom

Det ville forbedre det sociale arbejdes faglige ni-

også høringssvaret i juridisk forstand er en rets-

veau med en målrettet indsats med lovfortolknin-

kilde, kan man ikke forvente, at hverken sagsbe-

gen i form af indsatser fra for eksempel Arbejds-

handleren eller den faglige ledelse i kommunerne

markedsstyrelsen, kommunale lederes og juristers

læser alle retskilder. Og derfor er lovgrundlaget

øgede fokus på udlægningen af loven, kursusvirk-

(og tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer)

somhed i kommunerne og så videre – her især for-

åbenbart ikke godt nok formuleret, når det kan

stået som sikring af et vist bundniveau, hvor loven

give anledning til så forskellige udlægninger.

ikke udlægges uens og ufleksibelt.

En tredje pointe med eksemplet er, at sagsbehandlingen i mange sager kommer til at være
uhensigtsmæssigt langtrukken og dermed økono-

Lovens indbyggede dilemma:
Helhedsvurdering eller røgslør?

være tale om tusindvis af borgere alene på syge-

Der kan være et indbygget dilemma i lovgrundla-

dagpengeområdet, der hvert år oplever konsekven-

get for arbejdsprøvning. For på den ene side skal

serne af en uensartet og ufleksibel udlægning af

Det er derfor ikke en urealistisk tese, at der kan

sagsbehandleren tilgodese borgerens ønsker, og på

loven. Hvis forskellig udlægning af samme lovgiv-

den anden side kræves det, at arbejdsprøvningen

ning og regler er et generelt fænomen på alle so-

giver et dækkende billede af borgerens arbejdsevne.

ciale sagsområder, er perspektivet på én gang både

Set fra sagsbehandlerens side kan der være en vur-

skræmmende og perspektivrigt. Skræmmende, for-

dering af, at borgerens ønsker ikke er mulige i for-

di antallet af borgere, der rammes af uens og uflek-

hold til lovgivningens krav, eller en vurdering af,

sibel udlægning af loven, skal opgøres i mange ti-

at nok er borgerens ønsker lovmæssigt mulige, men

tusinder. Og dog perspektivrigt, fordi der umid-

ønskerne vil samlet set ikke være gode for borge-

delbart ligger et stort ændringspotentiale i at

rens arbejdsmarkedssituation. Set fra borgerens

forbedre det sociale arbejdes praksis, uden at hver-

side består dilemmaet i, at når sagsbehandleren

ken lovgivning eller andre betydende faktorer for

vurderer noget ud fra en «helhedsvurdering,» så

det sociale arbejde behøver ændres væsentligt. En

kan en sådan, udover at dække over sagsbehand-

nærmere blotlægning af problemets omfang, både

lerens gode, saglige vurdering af, hvad der tjener

inden for og uden for sygedagpengeområdet, kræ-

borgeren bedst, også være et røgslør over mindre

ver dog yderligere undersøgelser.

god sagsbehandling. Når sidstnævnte er tilfældet,
og der fra sagsbehandlerside i en afgørelse som

Sparsom forskning på sygedagpengeområdet

væsentligst er argumenteret med en «helhedsvur-

Sygedagpengeområdet er et praksisfelt, der er vok-

dering,» har borgeren reelt ikke mulighed for at

set betydeligt i omfang de seneste 10-15 år. Tidli-

anke over afgørelsen.

gere var området stort set en udbetalingsfunktion
for borgere, der af læger var forsynet med denne

Rammer tusindvis af borgere

eller hin diagnose. I dag er det anderledes. Flere

Det har ligget uden for rammerne af min under-

reformer af social- og arbejdsmarkedslovgivnin-

søgelse at se på, hvor udbredt disse forskellige tolk-

gen forpligter nu kommunerne til at følge op, ikke

ninger af loven er blandt sagsbehandlere på syge-

blot over for borgere, der kan have behov for re-

dagpengeområdet i Danmark. Men der er ikke no-

validering, fleksjob eller førtidspension, men også

get, der tyder på, at de interviewede sagsbehandlere

over for enhver langtidssygemeldt borger eller bor-

er særligt dårligt uddannede eller uoplyste. Tvært-

gere, der blot er i risiko for at blive langtidssyge-

imod nævner de at have været på kurser i forståel-

meldte. Samtidig er det i lovgrundlaget i dag for-

sen af lovgivning om arbejdsprøvning. På Arbejds-

muleret, at det ikke er borgerens diagnose, der skal

medicinsk afdeling i Køge har vi også med borgere

være i fokus i sagsbehandlingen, men i stedet bor-

fra andre kommuner set flere eksempler på tilsva-

gerens samlede funktionsevne, som formodes at

rende forskelligheder i udlægningen af loven. I sin

kunne afdækkes bedst af en socialfagligt uddan-

bog «Syge på tvangsarbejde» gennemgår Ellen Ryg

net person5. Således er sygedagpengeområdet kom-

Olsen en række tilsvarende sager, hvor lovgivnin-

met til at ligne andre sociale forvaltningsområder

gen på samme felt helt åbenbart misfortolkes (Ol-

såsom familie- og børneområdet, misbrugsområ-

sen 2005). På børneområdet har Morten Ejrnæs

det og kontanthjælpsområdet, hvor den centrale

ud fra en vignetundersøgelse fundet frem til, at der

fagperson er en socialarbejder, der træffer social-

i afgørende spørgsmål kan være store forskelle i so-

faglige afgørelser.

cial arbejderes faglige holdninger til og meninger

Forskningen på sygedagpengeområdet er relativt

om nøjagtig samme sag, selvom der vel at mærke

sparsom. Det skyldes blandt andet, at området,

er omfattende lovgivning og regler, der i princippet

jævnfør ovenstående, i en forskermæssig forstand

skulle sikre ens sagsbehandling af samme sager. Ejr-

først de senere år er blevet «socialt arbejde.» Den

næs konstaterer, at forskellene ikke optræder som

første forskning inden for sygedagpengeområdet

forskelle mellem faggrupper, men derimod som for-

blev foretaget af især arbejdsmedicinske og social-

skelle inden for samme faggruppe, for eksempel

medicinske klinikker, der de seneste ti år har lavet

socialrådgivere (Ejrnæs 2004 og 2006).

arbejdsfastholdelsesprojekter i samarbejde med en
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række kommuner (se en oversigt over disse pro-

sagsbehandleren havde udført sit arbejde bedre?

jekter i Mortensen et al 2008). Disse projekter har

Eksempelvis fortæller Høilund og Juul om en bor-

været sundhedsvidenskabeligt designet og kan me-

ger, hvis retssikkerhed krænkes, fordi sagsbehand-

re præcist kaldes forskning i sygefravær. Når forsk-

leren bryder sin tavshedspligt ved at gå til borge-

ningen alligevel skal nævnes her skyldes det, at det

rens egen læge uden informeret samtykke (side

i flere af projekterne ikke bare konkluderes, at

44). Høilund og Juul fortæller også om en ung

forskning på området kræver en bedre indsigt i,

mand, der fejlagtigt får afvist bevilling af kontant-

hvad det er, der foregår i de kommunale forvalt-

hjælp, fordi han ikke har fremvist lønsedler (side

ninger. Flere af de afrapporterede projekter er og-

118). Men hvordan sådanne fodfejl fra sagsbehand-

så blevet suppleret med kvalitative elementer og

lerside entydigt kan tolkes som krænkelse af bor-

analyser hentet fra socialvidenskab (se for eksem-

gerens retskrav på grund af udefrakommende sty-

pel Hansen og Juul 2000, Høgelund, Filges og Jen-

ringsrationaler, der indvirker på den institutio-

sen 2003, Rasmussen et al 2004, Mortensen, Bang

nelle dømmekraft, er svært at se. Mon ikke fodfejl

og Ebbehøj 2007).

af denne type altid vil kunne blive begået – uagtet

Den socialvidenskabelige forskning, der de se-

hvilken «dømmekraft» en institution måtte have?

nere år har sat fokus på og hentet empiri fra syge-

I deres anmeldelse af Høilunds og Juuls bog stiller

dagpengeområdet, er domineret af antropologiske

Caswell og Høybye-Mortensen (2005) også spørgs-

eller socialkonstruktivistiske perspektiver (se for

mål til den antagne sammenhæng mellem bor-

eksempel Andersen og Ahrenkiel 2003, Bjerge og

gerens subjektive krænkelseserfaringer og den

Selmer 2007, Fisker mfl. 2008).

manglende anerkendelse og dømmekraft i syste-

Når nu sygedagpengeområdet er kommet til at

met. Med et socialfilosofisk perspektiv kan man

ligne de andre mere traditionelle sociale sagsom-

spørge, om borgeren overhovedet kan have en for-

råder, kan så også de samme forklaringsrammer

ventning om at blive respekteret og anerkendt i

bruges? Det tror jeg langt hen ad vejen, de kan.

institutionel forstand? Ole Thyssen og Henrik

Men ud fra min undersøgelse, må jeg dog også pe-

Dahl påpeger i deres bog «Krigeren, borgeren og

ge på begrænsninger i, hvad der kan bruges som

taberen», at en borger med sociale behov, der mø-

forklaring, og hvor stor betydning en forklaring

der institutionen, slet ikke kan forvente respekt

kan tillægges.

eller anerkendelse fra institutionen som sådan.

Dette vil jeg argumentere nærmere for ved at

Kun de mennesker, borgeren møder, vil kunne ud-

se på de forklaringsrammer som Peter Høilund og

vise anerkendelse, og kun som mellemmenneske-

Søren Juul præsenterer i deres bog «Anerkendelse

lig anerkendelse – såfremt den anden person vil

og dømmekraft i socialt arbejde» (Høilund og Ju-

udvise den ud fra sine private kriterier hentet fra

ul 2005). Forfatterne argumenterer for, at sociale

den private sfære (Thyssen og Dahl 2006).

sagsbehandlingsområder, også sygedagpengesager,
paradigmer, der har overtaget over for etiske og

Har økonomisk-politiske styringsparadigmer
overtaget?

retlige normer. Høilund og Juul prøver at opera-

Uden tilsyneladende at anføre væsentlige forbe-

tionalisere Axel Honneths teori om tre forskellige

hold peger Høilund og Juul på, at «økonomisk-po-

er underlagt nogle økonomisk-politiske styrings-

anerkendelsesbehov, hvor man kan efterprøve an-

litiske styringsparadigmer» har fået overtaget over

erkendelse – eller mangel på samme – ved at se

etiske og retlige normer. Der er tale om en generel

efter det modsatte, nemlig empirisk efterprøvbare

pointe eller entydig tendens. For at understøtte

krænkelseserfaringer. Høilund og Juul konstaterer,

synspunktet citerer Høilund og Juul kommunale

at alle deres interviewpersoner er blevet krænkede

ledere, der fortæller om deres videreformidling af

i deres sagsforløb.

budgetkrav til sagsbehandlere. De citerer en socialchef:

Finder der omfattende krænkelser sted?
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Men spørgsmålet er, om ikke Høilunds og Juuls

«Det er klart, at budgetovervejelserne får betydning

interviewmateriale med krænkede borgere mest

for lovgivningens udmøntning i praksis. Vi regner jo

af alt «blot» giver en række eksempler på dårlig

på, hvad førtidspension koster, hvad det koster at

sagsbehandling, der kunne være undgået, hvis

være på kontanthjælp, hvad det koster at være på

Med et socialfilosofisk perspektiv
kan man spørge, om borgeren overhovedet kan have en forventning
fleksjob, og hvad det koster at være på sygedagpenge.
Det spiller ind, når vi snakker budgetter, og det kom-

om at blive respekteret

mer selvfølgelig til at påvirke, for når budgetterne
bliver vedtaget, bliver der lagt et loft ind på for eksempel 125 fleksjob – eller hvad det nu kan være (…).

og anerkendt i institu-

Når jeg så melder ud, at der er et sådant loft, siger
socialrådgiverne jo »Hvad gør vi så, når der er 130?»
Og så siger jeg «Selvfølgelig skal I overholde lovgiv-

tionel forstand

ningen, men I skal undgå, at det første I tænker i, er
at få borgerne i fleksjob. Så på den måde påvirkes de.
Du kan jo aldrig sige til en socialrådgiver, at de ikke
skal overholde lovgivningen. Men hvis vi for eksempel snakker børneområdet, så kan man sagtens sige
til en socialrådgiver: «Det kan godt være, at lille Peter har godt af at komme væk et par måneder, men
det er der ikke nogen beviser for, så prøv at finde en
løsning, som er lidt mindre kostbar» På den måde
påvirkes de.» Anonym socialchef citeret i Høilund
og Juul (2005: 85-86).
Høilund og Juul mener, at det af dette og lignende citater fremgår, at «lovgivningens autoritet tilsidesættes af økonomisk budgetlægning og politisk
signalgivning.»
Der kan givetvis fremdrages mange eksempler på
budgetudmeldinger fra det politisk-administrative niveau, der efterfølgende forplanter sig ned
gennem det kommunale system for til sidst at ende med en mellemleders diffuse udmeldinger til
en sagsbehandler om at holde igen på et område
eller i en bestemt type sager. Men selvom denne
mekanisme – med Høilunds og Juuls ord «den økonomiske kalkules tilsidesættelse af etiske og retlige
normer» – er et udbredt fænomen, er spørgsmålet,
om pointen kan ekstrapoleres til at gælde i alle
typer sociale sager, for alle sociale arbejdere og
hele budgetåret rundt?
At økonomiske begrænsninger spiller med på
det sociale arbejdes område er uundgåeligt, fordi
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det er et grundvilkår, at der er en latent konflikt

diffuse ditto. Markedsgørelsen sker derimod ved

mellem på den ene side faglige og retssikkerheds-

skabelse af nye aktører på området i form af pri-

mæssige krav og på den anden side økonomiske

vathospitaler, private arbejdsmarkedsagenter, der

begrænsninger. Det gælder på mange forvalt-

indgår aftaler med kommunen og så videre. En

ningsområder og medfører ikke nødvendigvis «den

væsentlig årsag til dette er, at de ansatte faggrup-

økonomiske kalkules» sejr. Det gælder eksempel-

per/socialarbejdere ikke uden videre nedpriorite-

vis på sygehusområdet, der også kan betragtes som

rer de faglige hensyn/idealer, og at de ikke er så

en arbejdsplads med socialt arbejde over for bor-

(arbejds)markedsorienterede på den entydige må-

gere (sundhedsfagligt uddannet personale over for

de, som Juul og Høilund argumenterer for. Man

patienter). Der er også budgetbegrænsninger, der

skal nok snarere forstå, at den påvirkning der er,

i princippet kan begrænse de fornuftige faglige

er en indirekte påvirkning af forvaltningen på

valg. Der er for eksempel budgetter for typer af

grund af et pres fra et stigende antal private aktø-

akutte indsatser eller typer af medicin. Og der er

rer.

tilsvarende politisk-administrative udmeldinger

En anden grund til, at eksplicitte sparehensyn

om budgetter, der forplanter sig til de enkelte sy-

som følge af udmeldinger om budgetbegrænsnin-

gehusafdelinger. Men dette medfører ikke uden

ger næppe har det omfang, som Juul og Høilund

videre lægernes, sygeplejerskernes og andre sund-

indikerer, er, at det i de enkelte sager vil være umid-

hedsarbejderes faglige nedprioriteringer i konkre-

delbart ulovligt og i modstrid med borgerens rets-

te tilfælde. Besparelser og budgetbegrænsninger

sikkerhed at arbejde ud fra sådanne. Derfor vil det

foregår naturligvis også på sygehuse. Men det sker

typisk være sådan, at hvis der er en effekt af «den

i form af organisatoriske tilpasninger og overord-

økonomiske kalkules tilsidesættelse af etiske og

nede faglige prioriteringer, som meldes åbent ud.

retlige normer», så begrænser den sig til et min-

Der sker generelt ikke en nedprioritering af pa-

dre antal sager, typisk et godt stykke inde i en bud-

tientbehandlingen eller plejen i konkrete tilfælde

getperiode, hvor man kan konstatere, at udgifter-

som følge af interne budgetudmeldinger. I sygehus-

ne er på vej til at blive «for høje.» På børneområ-

administrationen, hvor budgetopfølgningen fore-

det kan man for eksempel se på antallet af

går, vil fokus langt fra kun være på at overholde

anbringelser uden for hjemmet, at det typisk er

et givent budget. Fokus er i nok så høj grad på, om

noget højere i 1. kvartaler end i 4. kvartaler (An-

en budgetoverskridelse kan regnskabsforklares. Og

kestyrelsen 2007d). Hvilket på den ene side kan

hvis dette kan ske som følge af lovbundne udgifter,

udlægges sådan, at kommunerne prioriterer øko-

så er der en de facto accept af budgetoverskridel-

nomi højere end hensynet til truede børn. Men på

ser6.

den anden side kan man spørge, om ikke tallene

På socialområdet kan effekten af budgetlægning
og diffuse interne udmeldinger om at holde igen

kan forklares med, at en række anbringelser forsinkes eller afventer det nye budgetår?

være større end på sygehusområdet, fordi sygehusene er del af et komplekst faghierarkisk system
med betydelig længere tradition end det kommu-
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En anden forklaring – vilkårligheden i det
sociale arbejde

nale, sociale forvaltningssystem. Armslængdeprin-

Den enkelte sagsbehandlers udlægning af lov-

cippet er således bedre udfoldet på sygehusområdet,

grundlaget for arbejdsprøvning kan få stor betyd-

hvor muligheden for direkte politisk indblanding

ning for den enkelte borgers sag. Dette er dog kun

i konkrete faglige prioriteringer alt andet lige er

et eksempel på et område med forskellig sagsbe-

mindre. Reformer i form af markedsgørelse, ind-

handlingspraksis, idet der tidligere også på andre

lejring af nye tankegange og så videre kan derfor

områder er afdækket individuelle forskelle i sags-

alt andet lige nemmere lade sig gøre i kommunale

behandlingen i samme typer sager (Egelund 2004,

systemer end på sygehusområdet. Men ellers er

Skogens 2005, Flensted-Jensen 2005). Forskellene

hovedpointen her for både det kommunale om-

optræder endda uafhængigt af faggruppe og ar-

råde og for sygehusområdet den samme, nemlig at

bejdssted (Ejrnæs 2004 og 2006). Morten Ejnæs’

markedsgørelsen ikke sker efter politisk-admini-

studie var af forskellige typer socialarbejderes op-

strative budgetbeslutninger og –udmeldinger, uan-

fattelse af børns problemer, mens Lisa Skogens’

set om de er officielle udmeldinger eller chefens

studie var af kommunale sagsbehandleres hold-

ninger til kontanthjælpsmodtagere med begyn-

hver i gruppen implicit formodes altid at være re-

dende alkoholproblemer7.Både Skogens og Ejrnæs

sultatet af udefrakommende forhold som for ek-

har benyttet vignetmetoden til at spørge socialar-

sempel «styringsrationaler.»

bejdere om, hvordan de vil handle i nogle givne
konkrete situationer. Vignetmetoden kan have den

Konklusion og perspektivering

svaghed, at der spørges til tænkte situationer, hvil-

Der er mange forklaringer på, hvorfor loven ofte

ket kan give et andet resultat, end hvis man ser på

ikke overholdes i sociale sager. Heraf kan kort op-

socialarbejderens faktiske handlen. Omvendt har

summeres faglige idealer, der prioriteres over lov-

studier af de faktiske handlinger den svaghed, at

givning, en umoderne og utilstrækkelig formuleret

enhver borgers situation i princippet er unik, og

lovgivning, der øger administrationen, magtfor-

derfor kun vanskeligt kan sammenlignes med an-

hold og fordomme i borger-socialarbejderrelatio-

dre borgeres situation. Og følgelig kan det være

nen. Endelig skal fremhæves den udbredte forkla-

vanskeligt at sammenligne og afdække forskelle i

ring om, at økonomisk-politiske styringsparadig-

praksis mellem socialarbejderes handlen, fordi

mer har overtaget over for etiske og retlige normer.

man sammenligner æbler, pærer og gulerødder. Så

Ingen af disse forklaringer giver hver for sig eller

selvom Ejrnæs’ og Skogens’ resultater stammer fra

sammensat en dækkende forklaring på, hvorfor

holdningsundersøgelser, der højst kan indikere no-

jeg i min egen undersøgelse kan møde en så ud-

get om den faktiske handlen, så har deres under-

bredt misfortolkning af et lovgrundlag. Snarere

søgelser den styrke, at der er sammenlignet med

må man betragte uklar og dermed misforståelig

nøjagtig samme sociale problemstilling og ud fra

lovgivning som en selvstændig betydende faktor i

samme forudgående information.

forståelsen af, hvorfor loven langt fra altid over-

Men også empiri indhentet på anden vis indi-

holdes i sociale sager. Og endelig må man betrag-

kerer forskelle i den sociale praksis, som umiddel-

te den individuelle vilkårlighed i det sociale arbej-

bart afhænger af, hvem borgeren har som sagsbe-

des udførelse som en selvstændig betydende fak-

handler. Martin Flensted-Jensen konstaterer så-

tor.

ledes ud fra sine projekterfaringer og en række

Dette giver et ofte overset handlerum for aktø-

cases, at de svageste borgeres retssikkerhed i rea-

rerne, det vil sige sagsbehandlere og kommunale

liteten afhænger af, om de har en god relation til

ledere. Dels fordi der allerede med den eksisteren-

frontpersonalet (Flensted-Jensen 2005). Nielsen

de lovgivning ofte vil være mulighed for at tolke

og Uggerhøj (2005) konkluderer ud fra interview-

loven anderledes til gavn for både den gode sags-

undersøgelser også, at der kan være store forskel-

behandling og den kommunale økonomi, og dels

le i den praktiske udførelse af det sociale arbejde.

fordi det på konkrete områder naturligvis er mu-

De konkluderer, at sagsbehandlernes «private og

ligt at tydeliggøre lovgivningen. Hvad der bør ske

individuelle praksis,» skyldes manglende ledelses-

på området arbejdsprøvning synes hermed at væ-

mæssig prioritering af juraen i kommunerne. Ej-

re afdækket. Men der er et yderligere potentiale i

næs når frem til, at arbejdskulturen og forskelle i

undersøgelser af den praktiske forståelse af social-

faglig dygtighed i sig selv er en kilde til problemer.

lovgivningen på andre områder med henblik på

En ændring af arbejdskultur og en forbedring af

senere tydeliggørelse. Nogle vil måske sige, at det

fagligheden til en mindste fællesnævner er imid-

er for enkelt og for lidt at satse på. Men på den

lertid også en ledelsesopgave, så i den forstand er

anden side skulle ønsket om «Den gode sagsbe-

der overensstemmelse mellem Nielsen og Ugger-

handling» nødig fortone sig i henvisninger til en

høj og Ejrnæs’ resultater.

ulige kamp mod «økonomiske styringsrationaler»

Udførelsen af det sociale arbejde kan altså rum-

eller «krænkelser» med et teoretisk defineret ud-

me store forskelle fra sagsbehandler til sagsbe-

spring, størrelser, der kun vanskeligt kan ændres

handler. Der er et potentiale for, at disse forskelle

væsentligt på i praksis.

kan have afgørende betydning i borgernes sociale
sager. Og derfor er det en abstraktion, hvis der argumenteres for en sagsbehandlerkultur, hvor alle
sagsbehandleres handlinger i sociale sager kan beskrives prototypisk, eller hvis handlinger fra en-
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1

Et præcist tal for gennemførte arbejdsprøvninger inden for sygedagpengeområdet er ikke umiddelbart tilgængeligt. Men man kan regne sig

2

frem til omtrent hvor mange det drejer sig om: I 2004 fik 15.400 tilkendt førtidspension, 17.200 kom på revalidering, og 15.500 blev visiteret til fleksjob, i alt 48.100 personer. Hertil kommer de borgere, der fik afslag på deres ansøgninger, her anslået til i alt 3.400 personer (Ankestyrelsen 2007c). Ud af disse 51.500 skal der fraregnes de sager, hvor arbejdsprøvning af forskellige årsager ikke er foretaget. Man skal
desuden fraregne gengangere i tallene, dels fordi vejen til førtidspension ofte går via fleksjob, og dels fordi nogle borgere af anden grund arbejdsprøves mere end én gang. Ud fra disse tal kan man skønne, at et sted mellem 30.000 og 40.000 borgere i 2004 blev arbejdsprøvet. Der
er ikke noget, der taler for, at omfanget siden da er blevet væsentligt mindre.
3

C lausen, Stoltenberg og Skov 2008.
Lovgrundlaget for visitation til fleksjob blev i 2006 præciseret med henvisning til, at afgørelser om fleksjob træffes på et utilstrækkeligt do-

4

kumentationsgrundlag. I Beskæftigelsesministeriets kommentarer til høringssvarerne på lovudkastet står der blandt andet: «Lovforslaget
indebærer heller ikke en ændring i forhold til, hvorledes afprøvningen af den nedsatte arbejdsevne skal foregå. Det er således ikke et krav,
at der skal foretages en arbejdsprøvning i en anden virksomhed, hvis personen på hidtidig arbejdsplads kan arbejdsprøves i andre jobfunktioner.» (Fra opsummering af høringssvar til L233 vedtaget 2. juni 2006)
Kravet om skiftet fra «diagnoseorientering» til funktionsevne i den kommunale sagsbehandling på bl.a. sygedagpengeområdet ses meget

5

klart trukket op i pensionsreformen fra 2003.
6

Man kan indvende, at sygehusområdet er specielt, fordi sundhedspersonalet har «det ultimative argument» når der kan henvises til potentielle dødsfald, hvis ikke udgifterne bliver afholdt. Dertil skal siges, at jeg i en ansættelse i en helt anden offentlig forvaltningsgren i en
controllerfunktion har oplevet nøjagtig samme indstilling til budgetoverskridelser: De kan tilgives, hvis de kan forklares med «udefrakommende» forhold, og gerne lovkrav.
Skogens studie er svensk. Jeg har her oversat «socialsekretarer» til kommunale sagsbehandlere og «socialbidragstagare» til kontanthjælps-

7

modtagere.
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04 ]

Af Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen
At «tale i øjenhøjde»: Dialogens udbredelse som magtteknologi
Artiklen handler om og diskuterer, hvordan dialog – og dialogteknologier er blevet en stadig mere markant del af magtudøvelsen de senere
år. Særlig stor gennemslagskraft har disse teknologier i behandlingen
af afhængige: rygere, overvægtige, alkoholikere med flere.

12]

Af Finn Thorbjørn Hansen
Sokratiske samtaler – en vej til større indsigt, arbejdsglæde og
«taktfuldhed» i socialrådgiverens arbejde?
I artiklen kommer Sokrates i spil. En afgørende konklusion er, at for
megen fokus på faglighed, professionalitet, metoder og procedurer
kan stå i vejen for den «taktfuldhed» og åbenhed, der skal til, for at
et ægte møde med et andet menneske kan ske.

30]

Af Aksel Skovgaard Clausen
Sociallovgivningen udlægges vidt forskelligt – også på sygedagpengeområdet
Artiklen har som omdrejningspunkt, at loven ikke altid bliver overholdt i den kommunale sagsbehandling. Det forklares ofte med henvisning til nyere økonomisk-politiske styringsrationaler, der undertrykker borgerens retssikkerhed og ret til respekt og anerkendelse.
Men artiklen argumenterer for, at en selvstændig forklaring også
findes i forskelle i sagsbehandlernes udlægning af loven.

