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EMNE  

Debatoplæg fra hovedbestyrelsen om socialrådgivernes 

faglighed 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

DET SÆRLIGE VED SOCIALRÅDGIVERE 

Hvad laver en socialrådgiver egentlig? Måske har du også fået det spørgsmål til familiemiddagen. 

De fleste af os er gode til at fortælle om vores eget arbejde, men det bliver sværere, når 

spørgsmålet handler om, hvad vi har tilfælles med kollegaen i en helt anden funktion.  

Det er en forudsætning for at få indflydelse og for at få et større fagligt handlerum, at vi som 

faggruppe bliver bedre til at fortælle, hvad der er vores særlige kompetencer - hvad er det, vi kan, 

som gør socialrådgivere nødvendige? 

Herunder kan du læse et forsøg på at beskrive netop det. Og håbet er, at det sætter dine tanker i 

gang: Synes du, at det er de rigtige kompetencer, som fremhæves? Gør det dig stolt eller kan du 

ikke rigtigt mærke det? Føler du dig repræsenteret? Giver det mening at kigge efter det fælles for 

faget, eller er vi så specialiseret, at der ikke er en fælles kerne?  

På Repræsentantskabet 2022 skal vi drøfte, hvad der kendetegner vores faglighed og hvordan vi 

kan formidle den, så også omverdenen kan forstå det. Drøftelsen tager udgangspunkt i denne 

tekst, men teksten skal ikke vedtages. Den er alene tænkt som igangsætter af den samtale om 

vores fælles fag, som vi skal have ved bordene. Formålet med drøftelsen er, at vi i fællesskab 

bliver bedre til at formidle og formulere, hvad der kendetegner socialrådgiveres faglighed. 

Vi glæder os. 

På vegne af hovedbestyrelsen 

Ditte Brøndum, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening 

DEBATOPLÆG FRA HOVEDBESTYRELSEN OM SOCIALRÅDGIVERNES 

FAGLIGHED 

Socialrådgivere arbejder flere forskellige steder i velfærdssamfundet end de fleste 

andre faggrupper. I kommunale forvaltninger, på sygehuse, i private tilbud, på gaden, 

i hjemmet, i kriminalforsorgen og mange flere steder end det. Vi agerer både i 

frontlinjen, som ledere, som undervisere og som udviklere af faget. Men vores fag er 

vores fællesmængde - kernen i vores faglige fællesskab. 
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Alle kan blive ramt af sociale problemer. Som socialrådgivere står vi klar til at hjælpe, 

hvad enten det er din nabo, din søster eller dit barn. Vi er en nøgleaktør i et 

velfærdssamfund. Derfor er vi stolte af at være socialrådgivere.  

Vi vil fremhæve tre dimensioner af vores fag, som vi synes er særligt kendetegnende 

for os som socialrådgivere, og som Dansk Socialrådgiverforening arbejder for og skal 

arbejde for at fremme: Helhedssyn, relationsarbejde og handlekraft.  

Vi ser med helhedssyn 

Vi ved, at den unge ufaglærte, der synes at have opgivet at tage en uddannelse eller 

et arbejde, er meget mere end ledig. At en barndom med svigt og nederlag i skolen 

ikke behøver at definere én, men har kæmpe betydning for de indsatser, vi skal sætte 

ind med. At en forælder med et alvorligt sygt barn kan have brug for en pause fra 

arbejdet og hjælp til at overskue familiens forsørgelse. Vi arbejder på forskellige 

områder med forskellige grupper af mennesker, men vi ser dem i sammenhæng med 

deres livsforløb, deres netværk og vores samfund. Sociale problemer er komplekse 

problemer. Årsag og løsning bor ikke bare hos det enkelte individ, men i et samspil 

mellem menneske og omgivelser.  

Som socialrådgivere ser vi det enkelte menneske med sine ressourcer, sin sårbarhed 

og sin evne til at ændre sine levevilkår. Vi påtager os en ledende opgave, når vi 

indgår i forandrings- og beslutningsprocesser, vi styrer store netværksmøder og 

koordinerer hjælpen omkring borgerne. Med vores viden om strukturer, jura og 

samfund er vi ofte vejvisere i et system, hvor kun de færreste forstår skiltningen.  

Socialt arbejde forudsætter kompetencer til at forstå sociale problemer, navigere i og 

skabe sammenhæng i et stadig mere komplekst system, så jobcenter, 

sundhedssystem og familieafdeling arbejder i samme retning frem for at trække fra 

alle sider i et sårbart menneske. Vi kan gribe ind både på et individniveau, men også 

på et gruppe- og samfundsniveau. 

Det er ikke kun en faglig tilgang eller kompetence. Det er også i sig selv en 

grundværdi at se borgerne som hele mennesker og arbejde med dem i et 

udviklingsperspektiv.   

Vi forandrer gennem relationsarbejde 

Som socialrådgivere er vores relation til borgerne mangefacetteret. Vi møder dem 

som rådgivere og som hjælpere, men også som myndighed. Det indeholder mange 

etiske dilemmaer og kræver et stærkt værdigrundlag. Det er værdier om det enkelte 

menneskes værdighed, social retfærdighed, medmenneskeligt ansvar og om den 

enkelte socialrådgivers professionelle integritet og ansvar. Derfor går vi som 

socialrådgivere til mennesker med både vores faglige viden, men også med 

nysgerrighed og ydmyghed. Vi arbejder for at give borgerne og deres netværk 

mulighed for selv at forme og tage ejerskab over deres liv.  
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Når det lykkes socialrådgivere at skabe forandring sammen med et menneske eller en 

familie med sociale problemer, så er det ofte, fordi det er lykkedes at opbygge et godt 

samarbejde og en god relation. Det kræver, at vi undgår at standardisere 

menneskeligheden og reelt møde det menneske, hvis liv vi påvirker. Det forudsætter 

nærvær, tid og kontinuitet. Blandt andet derfor er det så afgørende, at den sociale 

faglighed har tid, rum til refleksion og supervision.  

Vi er og vil være handlekraftige 

Vi ser handlekraften som en vigtig del af vores identitet. Vi tager aktivt del i de 

forandringer, vi forsøger at skabe sammen med borgerne. Derfor ligger det os nært at 

rykke ud, når et barn skal i sikkerhed, når den syge borger er bange for at gå til 

lægen alene, eller når en borger står med sin kuffert i hånden, fordi vedkommende 

står til at blive sat ud af boligen. Og derfor insisterer vi også på, at socialrådgivning 

kræver beslutningskompetence og fagligt handlerum.  

Det er en del af vores fag at træffe svære beslutninger, når børn skal anbringes, når 

borgere skal placeres i botilbud, når kontanthjælpen skal bevilliges eller fratages igen. 

Vores vurderinger og beslutninger fordeler milliarder af velfærdskroner. Vi løfter med 

stolthed og ydmyghed et samfundsansvar, og vi anser det som afgørende, at disse 

beslutninger bliver truffet med socialfaglighed og med et grundigt og systematisk 

arbejde bag.  

En vigtig del af vores fag er også at råbe op på vegne af de borgere, som ikke selv 

har overskuddet til det, eller når vi igennem vores arbejde bliver opmærksomme på 

systemfejl – og at påvirke, forandre og udfordre de systemer og det samfund, som vi 

er en del af. I kraft af vores viden og erfaring har vi en særlig forpligtelse til at modgå 

marginalisering og samfundsskabte sociale problemer. 
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