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Forord 
Anledningen til at udforme dette hæfte er ”træerne”- vores illustrationer af de 5 modelretninger i bogen ”Modeller 
i socialt arbejde af Gunn Strand Hutchinson og Siv Oltedal. 

Bogen ”Modeller” har gennem de seneste år været central i undervisningen i socialt arbejde ved DSH-Aarhus. 
Bogens norske udgave har undertitlen: ”Fra forskellige rødder til samme felt” og i indledningen bruges billedet af 
et træ til at illustrere udviklingen af socialt arbejde. Dette gav for år tilbage inspiration til de 5 illustrationer. I før-
ste omgang med ”børnestreg” på overheads, siden i den nuværende version – foranlediget af deltagelse med en 
stand på socialrådgiverdage 2003, hvor vi forsøgte at illustrere ”den nye socialrådgiver”. I tiden efter har vi haft 
illustrationerne ( 80 X 120 cm originalt) fremme i forskellige sammenhænge på DSH-AA og efter mange positive 
tilkendegivelser og ønsker om at kunne hjemtage træerne i et handy format, har vi besluttet at lave denne lille 
udgivelse, forhåbentlig til inspiration og overblik for læserne. 

Det er vores hensigt, at hæftet kan anvendes i forskellige sammenhænge, både på grund- og videreuddannelses-
niveau og som inspiration for praktikere i socialt arbejde, som et supplement til den litteratur der er skrevet om 
emnet.  

Hæftets tekst er for størstedelen forfattet af Kirsten Henriksen. Christine Hemme har stået for illustrationer og 
Holger B.K. Nielsen for layout. 

Vi modtager gerne respons, positiv som kritisk til en eventuel senere revision af hæftet.   

Som undervisere i socialt arbejde følger vi løbende 
udviklingen indenfor fagets praksis og teorigrundlag 
for at integrere den nye viden i socialrådgiveruddan-
nelsen samt efter- videreuddannelsen på DSH-AA.  

En af de centrale ændringer i uddannelsen til social-
rådgiver har været tankerne bag bl.a. bogen ”Modeller 
i socialt arbejde” som afløser den tidligere tænkning 
om teori for socialt arbejde, som indtil for få år tilbage 
har været præget af ”fælleselementerne” som et fæl-
les metodisk grundlag. (fælleselementerne består af: 
Helhedssyn, etik, kommunikation og systematisk sag-
sarbejde). 

Som altid når nye elementer skal integreres i undervis-
ningen er det vigtigt, at gøre sig tanker om hvordan 
stof formidles og i den sammenhæng har 
”modeltræerne” vist sig at være et glimrende pæda-
gogisk redskab. Da træerne ikke kan stå alene, men 
blot er en anden måde at formidle på, har vi valgt at 
supplere med lidt tekst for at sætte modeltankegan-
gen i et større perspektiv. Hæftet består derfor af føl-
gende dele: 

Det centrale er naturligvis modeltræerne, der illustre-
rer de fem perspektiver, Psykodynamisk, interaktio-
nistisk, læringsteoretisk, konfliktteoretisk samt sy-
stemteoretisk perspektiv som i bogen ”Modeller i soci-
alt arbejde”. Andre har også beskæftiget sig med sam-
me overvejelser og opdeler i yderligere perspektiver 
end de fem (f.eks. Payne 1997). De fem perspektiver 
er altså et udtryk for et valg fra vores side. Vi finder, 
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at denne tilgang fremmer et overblik. Træerne er for-
synet med en række metodetilgange og teoretikere. 
Valget af metodetilgange er igen et udtryk for forfat-
ternes valg og dermed ikke for nogen ”sandhed”. 
Tværtimod er formålet også at give anledning til en 
kvalificeret diskussion om placering af metoder inden-
for modellerne. Mange metoder vil desuden indeholde 
træk fra flere modeller, og det kan være et valg, hvil-
ken tilgang der vægtes og dermed placeringen i et 
perspektiv. 

Klargøringen af det teoretiske grundlag og dermed 
øget metodebevidsthed må følges af en skærpet op-
mærksomhed på forståelsen af sociale problemer. Den 
indsigt, der ligger i modeltænkningen må kobles med 
indsigten i, at der kan anlægges forskellige perspekti-
ver på sociale problemer og at forskellige opfattelser 
af sociale problemer må have forskellige konsekvenser 
i forhold til indsatsen i det sociale arbejde. 

En måde at sikre refleksion og metodebevidsthed er at 
stille spørgsmål til metoder ud fra en artikel af Jens 
Guldager (2000) med et supplerende spørgsmål bragt 
ind af DSH- Esbjerg (2001). Disse vil fremgå af den 
sidste del af hæftet, i sammenhæng med nogle over-
vejelser om udviklingen i metodegrundlaget i socialt 
arbejde i Danmark. 

Litteraturliste til egen videre fordybelse samt anvendt 
litteratur i hæftets tekst fremgår bagerst i hæftet. 

God læselyst! 
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Diskussionerne om, hvordan faget socialt arbejde kan 
forstås, brydes og udvikles i disse år. Vi vil her præ-
sentere nogle tilgange til og bud på forståelsen af so-
cialt arbejde som et bidrag til debatten om socialt ar-
bejde og som indledning til den forståelse modeltan-
kegangen står for. 

Frem for at diskutere, hvad socialt arbejde er, at lede 
efter en essens, vil vi tage udgangspunkt i det faktum, 
at der ikke er konsensus om en entydig definition af 
socialt arbejde, og i stedet  konstatere, at socialt ar-
bejde findes som profession, som almen virksomhed, 
som undervisningsområde, som kundskabsområde, 
som forskningsområde og som praksis (Meeuwisse og 
Swärd, 2002). 

At indkredse Socialt arbejde kan ske ved at indkredse 
og forstå de aktiviteter, der på et givet historisk tids-
punkt i en given form løser forskellige opgaver, som i 
samfundet og af aktørerne forstås som socialt arbejde. 
Et yderligere led i indkredsningen af socialt arbejde 
kan ske ved at undersøge de måder, som aktiviteterne 
organiseres på og ved at klarlægge ansvarsfordelingen 
mellem individ og stat og mellem stat og det frivillige 
sociale arbejde. En anden dimension ved det social 
arbejde er praktikerne, de der udøver socialt arbejde, 
deres sociale og kulturelle baggrund, deres køn og 
uddannelse, deres værdigrundlag, problemopfattelse 
og kundskabsbase (Meeuwisse og Swärd, 2002).  

Kendetegnende for det sociale arbejde vil også være 
det eller de niveau (er), som arbejdet udføres på, det 
strukturelle niveau, lokalsamfundsniveau, gruppe- og 
organisationsniveau eller individ- og familieniveau. 
Endelig må indkredsningen af det sociale arbejde også 
omfatte de mennesker, som indsatserne retter sig 
imod, hvor konstruktionen af målgruppen har skiftet 
gennem historien ligesom betegnelserne (Meeuwisse 
og Swärd, 2002). 

Som et led i indkredsningen af det sociale arbejde 
bringer vi på side 5 en figur, hvis elementer for over-
skuelighedens skyld er meget forenklede. Modellen er 
udarbejdet af Kirsten Henriksen 2001 på baggrund af 
Velfærdstrekanten (Abrahamson og Borchorst, 1996). 

I socialt arbejde kan man møde en tendens til at foku-
sere på relationen mellem rådgiver og en individuel 
klient. Figuren skal illustrere, at klienten ikke kan re-
duceres til et enkelt individ eller en familie; men også 
udgøres af grupper, miljøer, lokalsamfund, kulturfor-
mer og i sidste instans hele det konkrete samfund. 
Figuren skal samtidig fremhæve, at også socialrådgi-
veren medbringer en bagage, som dels består af en 
faglig viden, dels af personlige forhold, som køn, al-
der, etnisk oprindelse og livserfaringer som har indfly-
delse på samspillet. Socialrådgiveren må være bevidst 
om betydningen heraf for samspillet og for hendes 
kapacitet til at udvikle en professionel relation til klien-
ten. 

Det skal stå upåagtet, at den professionelle relation 

mellem rådgiver og klient er afgørende for udøvelsen 
af det sociale arbejde. Men samtidig skal figuren vise, 
at fokus ikke kan indsnævres til denne relation. Social-
rådgiver og klient mødes i en organisation i et sam-
fund. 

Samtidig er hensigten at vise, at den organisation, 
hvori de mødes, er under indflydelse fra en række 
kræfter, fra dels det offentlige, dels markedet, dels 
civilsamfundet. Og kan være tættere eller fjernere 
knyttet til en eller flere af disse instanser. 

Markedssiden omfatter i lighed med civilsamfundssi-
den også både kultur og miljøer, forstået som normer, 
omgangsformer, adfærd og traditioner samt livsstils-
miljøer, subkulturer, minoritetskulturer, interesseorga-
nisationer som for eksempel fagforeninger og arbejds-
giverorganisationer på markedssiden og interesseori-
enterede foreninger/ fællesskaber på civilsamfundssi-
den som for eksempel forældreforeninger, patientfor-
eninger sportsforeninger m.fl. 

Når socialt arbejde rummer den kompleksitet, som 
figuren antyder, er det tydeligt, at socialt arbejdes 
kundkabsbase må betjene sig af kundskaber fra en 
række forskellige fagdiscipliner. Socialt arbejde har i 
Danmark benyttet sig af teoretiske perspektiver især 
hentet fra samfundsfag (sociologi, organisation, polito-
logi), psykologi, jura og retlig regulering; medens soci-
alt arbejde i internationale sammenhænge i måske 
højere grad end i Danmark også benytter sig af per-
spektiver fra flere andre fagtraditioner som for eksem-
pel filosofi, etnografi og antropologi. 

Kundskaber fra disse fagdiscipliner er blevet indopta-
get og integreret i socialt arbejde, og med omformnin-
gen til socialt arbejde og videreudviklingen heri er der 
samtidig udviklet en kundskabsbase, som er socialt 
arbejdes eget. 

Det sociale arbejde er således tæt forbundet med 
kundskaber og perspektiver fra disse grundlæggende 
faglige tilgange. Socialt arbejde forudsætter en dialek-
tisk vekselvirkning og udvikling med dem og må kunne 
benytte disse tilgange i analyser af de konkrete sociale 
situationer og koble dem med perspektiver, teoretiske 
tilgange og modeller fra socialt arbejdes egen kund-
skabsbase. På en sådan måde, at socialrådgiveren har 
en kritisk og reflekteret handlekompetence. 

 

Socialt arbejdes metodiske grundlag 
Det sociale arbejde i Danmark har gennem de sidste 
cirka tyve år haft en særegen udvikling i forhold til 
opfattelsen af begrebet teorier og metoder i socialt 
arbejde i form af et universelt teori- og metodegrund-
lag. Her blev teori og metodegrundlaget forstået som 
bestående af fire elementer: kommunikation, helheds-
syn, etik og systematisk (sags-)arbejde ( fællesele-
menterne). Der har i uddannelsen været konsensus 
om at opfatte disse fire elementer som teorien og me-
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toden med gyldighed for alt socialt arbejde.  

De såkaldte fælleselementer er i de senere år blevet 
udsat for kraftig kritik. Den rejste kritik redegør blandt 
andet for, at fælleselementerne ikke kan siges at ud-
gøre en metode, men må anses for at være praksis-
principper, eller man kunne måske sige nogle grund-
læggende færdigheder blandt en række andre grund-
læggende færdigheder, som socialrådgivere må be-
herske (Egelund, 1997 og Skytte, 1997).  

 

Aktuelt 
I faget socialt arbejde forstås begrebet metoder i soci-
alt arbejde aktuelt således, at faget socialt arbejde 
rummer en pluralitet af teorier og metoder rettet mod 
forskellige indsatsniveauer. 

Opfattelsen er, at de forskellige modeller indenfor 
hvert indsatsniveau er udviklet ud fra forskellige teore-
tiske tilgange, som rummer forskellige perspektiver, 
menneske- og samfundssyn, og er baseret på forskel-
lige videnskabsteoretiske positioner. Centralt er, at 
modellen benyttes i bevidstheden om dette grundlag. 

Klargøringen af det teoretiske grundlag for metoden 
må følges af en skærpet opmærksomhed omkring for-
ståelsen af sociale problemer. Valget af metode i soci-
alt arbejde afhænger ikke blot af målgruppen. I stedet 
må indsigten fra modeltænkningen kobles med en 
forståelse for, at der kan anlægges forskellige per-
spektiver på sociale problemer  som vil have forskelli-
ge konsekvenser i forhold til indsatser i det sociale 
arbejde. En vis stringens i tankegangen kunne man 
ønske. 

Hvis man for eksempel ser sociale problemer som af-
født af menneskers manglende følelsesmæssig stimu-
lation i barndommen, vil man formentlig lede efter 
sine indsatser blandt de psykodynamiske modeller. 
Hvis man til gengæld opfatter sociale problemer som 
affødt af samfundets uligheder begrundet i strukturer-
ne, vil man benytte sig af indsatser blandt de konflikt-
teoretiske tilgange.  

Dog viser en undersøgelse, at praktikere ikke altid 
tænker så stringent. Undersøgelsen fandt, at praksis 
var kendetegnet ved anvendelsen af ”naiv teori” – 
dvs. teorier eller forestillinger, der er udviklet af prak-
tikerne under indflydelse af deres egen opvækst, ud-
dannelse, arbejdserfaringer, og især påvirkning fra 
deres aktuelle organisation. De populæreste forkla-
ringsmodeller i forhold til klienternes problemstillinger 
var ifølge undersøgelsen forankrede i en psykodyna-
misk tænkning, medens de valgte behandlingsmodel-
ler var forankrede i en læringsteoretisk tankeramme. 
(Olson, 1993) 

Denne undersøgelses resultater er genkendelig i for-
hold til vore egne erfaringer fra praksis. Vores overve-
jelser er, at en medvirkede årsag til dette forhold i 

praksis måske netop er affødt af ubevidstheden om 
dels perspektiver på sociale problemer, dels metoders 
teoretiske grundlag og perspektiv. En ubevidsthed 
som socialrådgiveruddannelsen tidligere med sit tidli-
gere metodesyn måske har været medvirkende til at 
vedligeholde. Nødvendigheden af  forståelser for be-
tydningen af perspektiverne i forhold til dels sociale 
problemer, dels metoder i socialt arbejde er det derfor 
centralt at fremme, dels i uddannelsen, dels i socialt 
arbejdes praksis. ( Se f.eks. Meuwisse og Swärd, 
(2004) eller Rubington og Weinberg (2003) for tek-
ster, der anlægger forskellige perspektiver på sociale 
problemer). 
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Det offentlige: 
Stat, amt og kommune 

Faglig viden: 
1) Viden og indsigt i hele trekanten og rela-

tionerne mellem elementerne 
2) Social faglige metoder 
3) Færdigheder i socialt arbejde 
4) Værdigrundlag og personlig kompetence 

Organisation 

Rådgiver     Klient 

Civilsamfund Marked 

Rådgiver: 
Fag og person 

Klient: 
Individ/familie 

Gruppe 
Lokalsamfund 

Politik 

Politik 
Lovgivning 

Arbejdsmarked 
Forbrugsmarked 

Individ 
Familie 
Netværk 
Lokalmiljø 



 

Hovedretningen: Psykodynamiske modeller. 
Udgangspunkt i Freuds psykoanalyse. Menneskelig adfærd styres af psykiske processer, som er driftbaserede.  

Videreudviklet med socialpsykologien, der mere vægter egos konflikter med omverdenen end drifterne. Eriksons psyko-
sociale udviklingsfaser, der strækker sig over hele livsforløbet. 

Vægt på det ubevidste og det skjulte. 

To-deles i 

Psykoanalytisk teori og psykosociale modeller. 

Styrke 

Grundig forståelse af mennesket. 

Kritik 

Er for optaget af de psykiske processer i individet og usynliggør dermed de samfundsmæssige processer og strukturer, 
som kan skabe problemer for individerne.  

Bygger på en apparatfejlsopfattelse. 

Den professionelle bliver eksperten, som ved mere om klienten end denne selv.  

Klientgørende, klienten fratages styringen af det arbejde hun udsættes for.  (Dette kan være en styrke i nogen sam-
menhænge. Tryghed i at den professionelle tager ansvar, f.eks. sorg og kriseramte). 

Modeller 

Behandlings- terapeutorienterede. Sorg og krise behandling. 

Casework traditionen 

Etableret af Mary Richmond. Præget af naturvidenskab. Diagnosticering og behandlingsplan. Fokus på individ og fami-
lie. Mary Richmond havde ingen teoriopkobling. Modellen ”lå derfor  åbent” for psykoanalysen, som havde stor indfly-
delse i samtiden. 

Psykodynamiske modeller har haft stor indflydelse på fagudviklingen i socialt arbejde, og selvom andre teoretiske til-
gangsvinkler er kommet til i 1970’erne præger psykodynamisk tænkning faget. Systemteori er fra 1980’erne blevet 
integreret i de psykodynamiske modeller. 

Centrale teoretikere  

(Mary Richmond), Wood og Hollies. 

Bernler og Jonsson (psykosocialt arbejde) Kari Killen Heap. (Hutchinson og Oltedal 2002). 

Eksempler på modeller på de enkelte indsatsniveauer 

Individ/familie-niveau 

Psykosocialt arbejde Bernler og Johnsson 2001  

Casework,- den psykosociale model - Hollis  1964  

Sorg og krise. Hillgaard, Keiser og Ravn.2000. Cullberg.1975/1993 

Omsorgssvigt. Killén 1999. 

Gruppeniveau 

Socialt gruppearbejde ud fra et psykosocialt grundlag. Ken Heap 1985/2000 

Præsentation af Strand Hutchinson og Oltedals 5 hovedretninger 
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Hovedretningen: Interaktionistiske modeller 
Det handlende og meningssøgende subjekt er centralt. Er ofte rettet mod mikrosituationer. 

Vægter, at mennesket fungerer i sammenhæng med andre.  

Fokus på mennesket og dets subjektive fortolkninger og forståelse. Relationerne er centrale.  

Er knyttet til humanisme (Humanistisk psykologi placeres her). 

Er nutids og interaktionelt orienteret.  

Det er fortolkningen og nyskabelsen af menneskers samhandlinger, som er i fokus. 

I de fortolkende modeller findes de fænomenologiske modellers tradition for arbejdet med ”Den tavse viden”. 

Bestræber sig på at gribe samhandlingen ”forudsætningsløst” an. (Socialrådgiveren stræber efter at sætte sig ud over 
sin forforståelse.) 

To-deles i 

Fænomenologi og symbolsk interaktionisme. 

Styrken 

Har i lighed med det psykodynamiske perspektiv et konsistent og omfattende syn på mennesket. (mennesket er socialt 
skabt) 

Afgørende 

At forstå den andens perspektiv. 

Vægter interaktionen og det der skabes i interaktionen mellem socialrådgiver og klient. Kan hjælpe socialrådgiveren til 
at forstå, hvordan klienten opfatter sin situation og til at fokusere på forskelle og ligheder mellem klientens og social-
rådgiverens opfattelse af situationen. 

Kritik 

Magt overses. Tager for lidt hensyn til betydningen af de samfundsmæssige kræfter og strukturers indflydelse på indi-
viderne. Og lægger for meget vægt på menneskets egne valg, påvirkningsmuligheder og mulighed for selv at styre 
situationerne gennem sine tolkninger og defineringer af dem. 

Er for lidt handlingsorienteret. Giver ikke retningslinjer til praksis. Er for filosofisk orienteret. 

Modeller 

Behandlingsorienteret arbejde. Socialt gruppearbejde. Den almindelige kommunikation mellem rådgiver og klient. 
(”Humanist and Existential Models” (Payne, 1997)) 

Centrale teoretikere 

 Addams, Shulman, Martinsen, Schön. (Hutchinson og Oltedal, 2002) 

Eksempler på modeller på de enkelte indsatsniveauer: 

Individ/familie-niveau 

”Den ægte dialog” Jette Buhl og Jette Flindt Pedersen.  2001  

Den reflekterede praktiker. Schön  1983 

Rundbordssamtalen – 2001 

Mestring som mulighed. Sommerchild. 2000 

Gruppeniveau 

Gruppearbejde. Berliner og Krustrup.1984. 

Lokalsamfundsarbejde 

Miljøarbejde/lokalsamfundsarbejde ud fra community developmenttraditionen  

Præsentation af Strand Hutchinson og Oltedals 5 hovedretninger 
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Hovedretning: Læringsteoretiske modeller 
Fokus er på adfærd og ændring af adfærd. 

Man er også optaget af, hvordan miljøet påvirker adfærden. Problematisk adfærd skyldes læring. 

Rødderne til læringsteori stammer fra behaviorismen.  

Klassisk læringsteori er optaget af ydre observerbar adfærd.  

Klassisk betinget læring: Læring som følge af at sammenkoble hændelser. 

Operant læring: Mennesket lærer af de konsekvenser, som en adfærd får for individet. 

Social læringsteori: Vægt på at adfærd læres i en social kontekst. Medtager mentale processer.  

To-deles i 

Behavioristisk teori og social læringsteori. 

Styrke 

Der er udviklet modeller for praksis. 

Kræver ikke at klienten kan verbalisere i samme omfang som de psykodynamiske modeller (f.eks. fordel i fh.t. Menne-
sker med et mentalt handicap) 

Kritik 

I sin iver efter synlige resultater kan modellerne blive manipulerende. 

I  socialt arbejde har man i de læringsteoretiske modeller i højere grad godtaget tvang end i andre traditioner. Her kan 
man komme i konflikt med det centrale etiske princip i socialt arbejde om klientens medbestemmelse. 

Stimulus-responstænkningen i behaviorismen vægter for lidt det særegne ved individet. Fare for en forenklet og meka-
nisk menneskeopfattelse. Social læringsteori vægter de kognitive processer og ”det skabende menneske”, som i højere 
grad magter at skabe rum til individualiteten. 

Modeller 

Adfærdsterapi. Adfærdsmodificering. Problematisk adfærd er tillært, og kan aflæres eller ny hensigtsmæssig adfærd 
kan nylæres. (hovedsagelig i døgninstitutioner) 

Problemløsningsmodeller. (Fokus på her-og-nu. Afgrænset problemløsning). ”Task centered casework”. Kognitive pro-
grammer. Fængselsvæsnet. Psykiatrien. ”Kognitiv skills”. 

Centrale teoretikere 

Pearlmann. Reid og Epstein. (Hutchinson og Oltedal, 2002) 

Eksempler på modeller på de enkelte indsatsniveauer 

Individ/familie-niveau 

Casework - en problemløsningsmodel- Helen Pearlman. 1957  

Marte Meo – aktuelt  

Cognitive Skills – aktuelt  

Gruppe og lokalsamfundsniveau 

Kognitive programmer 

 

Her vil vi igen fremhæve, at placeringen af en konkret model i en retning er udtryk for et valg, som i høj grad kan diskuteres, 
og derfor kræver overvejelse og begrundelse. Man kan for eksempel  være uenig i placeringen af  Marte Meo på det lærings-
teoretiske træ. Denne placering er valgt på grundlag af følgende træk ved metoden: Behandleren udvælger som ekspert  vi-
deoklip med positive interaktioner mellem forælder og barn og viser disse til forælderen med henblik på, at denne skal lære, 
hvad der er de gode interaktioner med barnet og foretage flere af disse.  

Præsentation af Strand Hutchinson og Oltedals 5 hovedretninger 
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Hovedretning: Konfliktteoretiske modeller 
Samfundet ses som præget af ulighed, konflikter, tvang, undertrykkelse og forandring. 

Fælles udgangspunkt for modellerne i dette perspektiv: Interessemodsætninger i samfundet.  

Konflikter bearbejdes gennem kamp. Interessekamp. Konflikt er drivkraften i samfundsudviklingen. 

Modellerne indgår eksplicit i en kamp- og frigørelseskontekst. Og er ligeledes eksplicit omkring, hvilke positioner, der 
støttes og hvilke alliancer der indgås. 

Afvigelse har sammenhæng med resultater af en ”ulige” kamp. Klassetilhørsforhold er afgørende for position og magt. 
Problemer ses i sammenhæng med samfundsstrukturer og -processer.  

Arbejdet rettes både mod individuel frigørelse fra undertrykkelse og mod ændring af problemskabende forhold i sam-
fundet. 

To-deles i 

Radikal strukturalisme og praxiologi. 

Det konfliktteoretiske perspektiv rummer både et strukturdeterministisk menneskesyn og et menneskesyn, der vægter, at 
mennesket også kollektivt har mulighed for at påvirke strukturerne (en aktørpræget tilgang). Modellerne i socialt arbejde er 
hovedsagelig udviklet ud fra den sidstnævnte tilgang. Fokus rettet mod underprivilegerede grupper. 

Styrken 

Ser sociale problemer i deres samfundsmæssige sammenhæng. Viser klart, at socialrådgiveren har et værdimæssigt 
udgangspunkt. Problematiserer tydeligt neutralitet og interessefrihed. Har kastet lys på interessekonflikter og magtfor-
deling.  

Kritik 

At man knytter sig til en bestemt eksplicit politisk ideologi. (den marxistiske). Har måske været mindre synlig i praksis, 
selvom mange socialarbejdere tilslutter sig i ord. Det kraftige fokus på makroniveau og på udvikling af kollektiv bevidst-
hed kan gå ud over varetagelsen af den enkelte klients umiddelbare behov. 

Modeller 

Bevidsthedsudvikling gennem dialog. Kollektive handlinger til forandring. Socialrådgiveren katalysator.  

Knyttet til befrielsesbevægelser og rettet mod underprivilegerede grupper (klasse, race, køn, etnisk oprindelse). Der er 
udviklet modeller på et feministisk grundlag, modeller ud fra radikale og marxistiske tanker og modeller som sætter 
fokus på uligheder forårsaget af etnisk oprindelse. Lokalsamfundsarbejde. Miljøarbejde. Empowerment. 

Centrale teoretikere 

Thomas Mathiesen, Paulo Freire. Dominelli. Leonard. (Hutchinson og Oltedal, 2002) 

Eksempler på modeller på de enkelte indsatsniveauer: 

Individ/familie-niveau 

Case-work – radikal casework- Janis Fook, 1993 . 

Familierådslagning, 2001. 

Gruppeniveau 

Socialt gruppearbejde med en empowermentorienteret tilgang. Aude, 2000. Mullender og Ward, 1991. 

Lokalsamfundsniveau 

Miljøarbejde/lokalsamfundsarbejde ud fra et empowerment perspektiv/ community actiontraditionen 

Empowerment i storbyens rum.  Andersen, 2003. Women and community action. Dominelli, 1990. 

Placeringen af for eksempel empowerment og familierådslag på det konfliktteoretiske træ kan ligeledes diskuteres. Familie-
rådslag er placeret der på baggrund af sit udspring i konflikter mellem maorierne og regeringen i  New Zealand om varetagel-
sen af omsorgen for maoriernes børn. Det virker for os oplagt, at det ikke er de konfliktteoretiske perspektiver, der præger 
den nuværende regerings socialministers ønske om at øge udbredelsen af  familierådslag i det danske sociale arbejde med 
børn og familier. Empowerment er også placeret på det konfliktteoretiske træ. Dette er ligeledes et valg ud fra vores opfattel-
se af perspektiver i empowerment. Her er det centralt at være opmærksom på, at der eksisterer mange forskellige former for 
empowermentforståelser. Empowerment kan variere fra en kritisk teori-tilgang med et kollektivt politisk sigte, over mere indi-
vidorienterede tilgange, der vægter den individuelle selvrealisering  til neoliberale og New public management tilgange. (se 
f.eks. Andersen m.fl. (2003) eller Lundemark Andersen (2002)). Det understreger betydningen af altid at klargøre, hvilket 
grundlag, der refereres til, når der diskuteres metoder i socialt arbejde eller drøftes konkrete praksiser i socialt arbejde.  

Præsentation af Strand Hutchinson og Oltedals 5 hovedretninger 
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Hovedretning: Systemteoretiske modeller 
Er optaget af relationer mellem mennesker og af det miljø som mennesker skaber mellem sig. ”Alt hænger 
sammen”. 

Alle systemer kan inddeles i delsystemer. Et system er en sammenhæng, hvor de enkelte dele gensidigt 
påvirker hinanden. 

Fokus på helheden. Et harmoniperspektiv. Søger at bevare eller genetablere ligevægt. Vægter cirkulære og 
ikke lineære årsagsforklaringer.   

To-deles i 

Funktionalisme og konstruktivisme. 

Styrke 

Kan indfange mere komplekse situationer og helheder. 

Kritik 

Har dårlig udviklet teori om individet og dets udvikling. Bliver svag, når det gælder moral og etik. 

Magtovervejelser er fraværende. 

(Vægten på cirkulære årsagsforklaringer kan f.eks. være et problem i incest- og mishandlingssituationer, 
hvis barnet skulle se situationen fra den voksnes synsvinkel, hvilket ville tilsløre det ulovlige og at barnet 
påtager sig skyld).  

I systemisk tænkning er det en udfordring at sikre sig, at ikke alt bliver relativt. 

Modeller 

System-, økologiske-  og netværksteori er retninger indenfor socialt arbejde, som kan identificeres indenfor 
hovedretningen af de systemteoretiske modeller. Familieteorimodeller. 

Har været dominerende i socialt arbejde i Norge i de sidste år (også betydningsfuld internationalt og i DK) 

I familiearbejde: Strukturel familieterapi (Minuchin): fokus på hvordan familien er organiseret 
(dysfunktionelle familier). 

Strategisk familieterapi (Haley): fokus på den funktion et symptom/problem har for stabiliteten i familien. 

Systemisk familieterapi (Milanogruppen): fokus på kommunikationen og på hvordan samspilsmønstre i fa-
milien bidrager til at opretholde problemer hos en eller flere familiemedlemmer. Variant: ”Den nordnorske 
familieterapimodel” (Tom Andersen) med fokus på: Reflekterende processer og arbejdet med reflekterende 
team. 

Socialt gruppearbejde. Netværksarbejde. Socialt miljøarbejde. 

Centrale teoretikere 

Bateson, Goolishian. Tom Andersen. Germain og Gitterman. Pincus og Minahan, Compton og Galaway. 
(Hutchinson og Oltedal, 2002). 

Eksempler på modeller på de enkelte indsatsniveauer 

Individ/familie-niveau 

Systemisk familiebehandling, 1990’erne og frem (Milanoskolen/Tom Andersen). 

Gruppeniveau 

Socialt gruppearbejde ud fra et systemteoretisk grundlag. 

Netværksarbejde på gruppeniveau. Fyrand, 1994. 

Lokalsamfundsarbejde 

Miljøarbejde/lokalsamfundsarbejde ud fra community developmenttraditionen. 

Netværksarbejde på lokalsamfundsniveau. Fyrand, 1994. 

Præsentation af Strand Hutchinson og Oltedals 5 hovedretninger 
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Opfattelsen af metodegrundlaget i socialt arbejdes 
praksis og forståelsen af begrebet metoder i socialt 
arbejde i socialrådgiveruddannelsen har ændret sig 
siden faget teori og metode blev indført i 1962 i Dan-
mark (Egelund, 1981). 

Der kan i perioden ses tre markant forskellige måder 
at opfatte metodebegrebet på. 

I en af de tidligste danske lærebøger i socialt arbejde 
fra 1964 følges den internationalt anvendte forståelse 
af begrebet metoder i socialt arbejde af Inger Peder-
sen Davis. I 1979 formuleres ”Fælleselementerne ” af 
Lis Hillgaard og Lis Keiser, og i dag vil vi fremhæve en 
pluralitet af forskellige metoder med vægt på forståel-
sen af de bagvedliggende perspektiver. 

 

I oversigtsform: 
 

1964 
Inger Pedersens Davis' metodebegreb: 

Tre direkte arbejdsmetoder, hvorigennem klientbe-
handling ydes: 

Den individuelle klientbehandling  (social casework) 

Socialt gruppearbejde 

Social velfærdsplanlægning (community organiza-
tion) - lokalsamfundsarbejde 

Dertil to indirekte metoder: 

Social administration 

Forskning i socialrådgivning 

(Davis, 1964) 

 

1979 
Fælleselementerne 

”Metodebegrebet blev formuleret som de fælles meto-
diske elementer (i daglig tale fælleselementerne):  

Helhedssyn.  

Etik.  

Kommunikation.  

Systematisk arbejde” (Hillgaard og Keiser, 1979) 

 

I dag 
Der er udviklet og udvikles fortsat en række forskellige 
modeller i socialt arbejde rettet mod forskellige ind-
satsniveauer:  

Udviklingen i opfattelsen af metodegrundlaget i socialt arbejde i Danmark 

Individ/familie, gruppe, miljø-lokalsamfund og sam-
fund. 

Modellerne indenfor hvert af de forskellige indsatsni-
veauer er udviklet ud fra mange forskellige teoretiske 
tilgange som rummer forskellige perspektiver 
(menneske- og samfundssyn samt opfattelse af sociale 
problemer) og er baseret på forskellige videnskabsteo-
retiske positioner Socialrådgivere må kende og kunne 
anvende en bred vifte af modeller og besidde kompe-
tencer til at kunne analysere en metodes bagvedlig-
gende teorigrundlag og perspektiver for: 

at kunne vælge relevante modeller på baggrund af 
problemets og målgruppens karakter i bevidsthe-
den om betydningen af valget for det det udøvede 
sociale arbejde. 

kvalificeret at kunne sætte sig ind i nye metoder. 

selv at kunne medvirke til en bevidst metodeudvik-
ling. 

(Kirsten Henriksen, 2002). 

Den her skitserede aktuelle opfattelse af begrebet me-
toder i socialt arbejde mødes med en modsatrettet 
tendens i form af en tiltagende metodestyring via ud-
vikling af metodekoncepter. Fra ministeriernes side 
lovgives der om metoder, for eksempel arbejdsevne-
metoden.  

Metodekoncepterne har af en række fagfolk fået en 
ublid medfart. Arbejdsevnemetoden er blevet karakte-
riseret som: ”Macdonaldisering af det sociale arbejde”  
og som: ”For megen færdighed og for lidt tænkning”. 
(Olesen, 2002).  

Indførelsen af standardiseringer og metodekoncepter 
kan ses som en tendens til at gøre socialarbejdere til 
teknikere, der skal betjene sig af ”forkodede procedu-
rer” og rutine-svar”. Og denne udvikling kan ifølge 
kritikerne betyde, at der alene efterspørges overflade-
kompetencer i forhold til skemaer, tjek-lister, formula-
rer og retningslinjer hos socialarbejderne i stedet for 
professionel kyndighed. (Egelund,1998). 

Andre fremhæver, at både arbejdsevnemetoden og 
Fælleselementerne hviler på en udpræget moderni-
stisk opfattelse af samfund og viden, hvorefter sam-
fundet ses som hierarkisk og viden som noget faktu-
elt. Metodekoncepterne har ikke medtænkt den igang-
værende samfundsmæssige bevægelse væk fra en-
hedsstrukturer og frem mod stigende fragmentering 
samt den faldende tiltro til sikker viden (Høilund og 
Juul, 2002). 

Videnskabsfilosofisk indvendes der mod denne måde 
at tænke metoder på, at tilgangen bygger på en sub-
jekt-objekt model, der forekommer utilstrækkelig, når 
det drejer sig om levende mennesker og deres liv.  
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”Metoderne tilstræber udelukkelse af al subjektiv ind-
flydelse for derved at kunne producere sammenligneli-
ge reproducerbare data som f.eks. en ressourceprofil. 
Denne subjekt-objektontologi har ikke blik for, hvorle-
des identitet dannes gennem anerkendelse, sociale 
fællesskaber og disrespekt” (Høilund og Juul, 
2002:22) 

Man kommer let til at fremstille en rationel teknik, 
hvor mange socialarbejdere vil stille sig tilfredse, blot 
det ser ud som om, metoden er fulgt. Derved kommer 
man til at dække over manglende anerkendelse af 
borgeren som etisk, juridisk og politisk person. 
”Socialarbejderens faglige og etiske ansvarlighed og 
situationens fortrolighedskundskab fortrænges af tro-
en på neutralitet og mere eller mindre rationelle meto-
der. Metoderationaliteten kommer på den måde til at 
spærre for kritisk selvrefleksion i det praktiske arbej-
de” (Høilund og Juul, 2002:22). 

Så- er metodekoncepter da vist skudt ned. ! 

Høilund og Juul opstiller altså trenden med metode-
koncepter som en modsætning til en kritisk forholden 
sig til egen praksis- til refleksion. 

Denne betragtningsmåde er ikke usædvanlig. Vi har 
også selv på et tidspunkt forsøgsvis formuleret, at det 
sociale arbejde aktuelt måske var kendetegnet at to 
modsatrettede tendenser: Metodekoncepter på den 
ene side og øgede krav til refleksivitet på den anden. 

Samfundsudviklingen får Kärvinen til at konkludere, at  
udviklingen i socialt arbejde ser ud til at gå fra en mo-
derne professionalisme med sin tro på muligheden af 
at kontrollere verden til en professionalisme kendeteg-
net ved usikkerhed, fleksibilitet og alternative måder 
at fungere på, hvor den kritiske refleksivitet bliver en 
mere og mere afgørende del af den professionelle 
kompetence. En kompetence som er refleksiv, diskur-
siv, kommunikativ og fortolkende (Kärvinen, 
1998+2001).  

Der kan altså ses nogle udviklingstrender i socialt ar-
bejde. Blandt andre en tendens, der indebærer øget 
brug af metodekoncepter og standardisering overfor 
en tendens der fremhæver betydningen af  det reflek-
sive sociale arbejde kendetegnet ved unikhed og for-
tolkning. 

På baggrund af kritikken af metodekoncepterne kan 
konklusionen let blive: Ud med metodekoncepter og 
ind med det refleksive sociale arbejde. Men måske er 
det en forhastet konklusion ? 

Indførelsen af metodekoncepter hviler på en forestil-
ling om neutralitet, ensartethed og standardbehand-
ling. Men ingen metode kan vel i sig selv være ureflek-
teret. Måden, den anvendes på, må være det ganske 
afgørende.  

Vi opfatter det derfor som et fejlagtigt skel, at se me-
todekoncepter som modsætningen til refleksivitet, det 

er de kun, såfremt socialrådgivere ikke arbejder som 
reflekterende praktikere. Metodekoncepter kan også 
benyttes refleksivt, selvom det ikke er intentionen med 
dem, og selvom de måske heller ikke i sig selv indby-
der til det, fordi de er rundet af en anden tankeram-
me. Det kræver derfor et bevidst arbejde af rådgive-
ren. Her spiller efter vores vurdering det kollegiale 
fællesskab og faglig sparring en afgørende rolle for, i 
hvor høj grad det er muligt at bevare muligheden for 
refleksive overvejelser. 

 

Spørgsmål til en metode/ udført socialt arbejde 

Når en given metode eller en konkret praksis i socialt 
arbejde skal analyseres og det bagvedliggende teori-
grundlag samt perspektiverne klarlægges, kan det 
være nyttigt at tage udgangspunkt i de efterfølgende 
spørgsmål.  

De fire første er udarbejdet på baggrund af en artikel 
af Jens Guldager (2000) med et supplerende femte 
spørgsmål bragt af DSH-Esbjerg (2001).  

Det første niveau omfatter perspektiverne i det sociale 
arbejde, det vil sige dets menneske- og samfundssyn 
og dets forståelse af de sociale problemer. Det næste 
niveau beskæftiger sig med det sociale arbejdes hen-
sigter og mål, hvad skal det føre til for klienten? Det 
tredje niveau drejer sig om, hvilke forestillinger det 
sociale arbejde har om, hvordan den pågældende me-
tode vil forandre situationen. Det fjerde niveau drejer 
sig om selve den konkrete indsats. Hvordan foregår 
den, hvordan handles der? Det femte niveau drejer sig 
om klientens indflydelse og medbestemmelse. 

Ofte bevæger beskrivelser af metoder i socialt arbejde 
sig alene på niveau 4 (spørgsmål 4) og beskæftiger 
sig kun med de konkrete midler og fremgangsmåder 
(redskaber og færdigheder). For eksempel bevæger 
arbejdsevnemetoden sig stort set alene på dette ni-
veau. Dog adskiller for eksempel mange empower-
menttilgange sig her ved hovedsagelig at beskæftige 
sig med niveau 1, 2, 3 og 5 og henvise til andre kend-
te metoder vedr. spørgsmål 4. Dette kan måske være 
en medvirkende årsag til, at det kan være vanskeligt 
at ”få fod på” forståelse af empowerment.  

Guldager fremhæver, at de øvrige niveauer er 
”frugtbare (og  måske endda nødvendige) ved analyse 
af det 4.: De konkrete anvendte midler i socialt arbej-
de…… Det tror jeg, fordi konkret valgte og anvendte 
midler og fremgangsmåder logisk hviler på de andre 
tre elementer” (Guldager, 2000:335).  

I lighed med Guldager fremhæver Payne, at socialt 
arbejdes teori giver den bedste vejledning i praksis, 
hvis den medtænker alle niveauer (Payne, 1997).  

Vi tilslutter os synspunktet om, at det er centralt at få 
samtlige niveauer med og klarlagt, når en konkret me-
tode i socialt arbejde diskuteres eller en praksis analy-
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seres. Ofte vil nogle niveauer imidlertid ikke være be-
skrevet, det gælder da om at forsøge at fremanalysere 
dem af sammenhængen, ellers, er det vores påstand, 
fyldes den ud med netop ”naiv teori”.  

Ingen metode i sig selv er hverken god eller dårlig. 
Afgørende for dens konsekvenser for klienten vil være, 
hvordan metodens problemforståelse, menneske- og 
samfundssyn præger den konkrete indsats. Derfor er 
det centralt ikke blot at opfatte metoder, som værdifri 
teknik/redskaber. Samtidig må den enkelte rådgiver 
analysere, hvordan jeg kan benytte dem i overens-
stemmelse med mit menneske og samfundssyn og 
undersøge, hvordan dette stemmer sammen med bor-
gerens perspektiv. Dette foregår naturligvis i en kon-
tekst, som har afgørende indflydelse på mulighedsbe-
tingelserne for realiseringen af  disse overvejelser. Jf. 
”trekanten”. Disse overvejelser kræver ligeledes re-
fleksioner. 

Sådanne analyser og refleksioner kan efter vores vur-
dering fremme en mere bevidst praksis i socialt arbej-
de, hvor rådgiveren samtidig må klarlægge for sig 
selv, hvilke forståelser hun har af sociale problemer. 
Om de for eksempel ses som forårsaget af egen skyld, 
som tendenserne måske svinger over mod nu, eller 
om de ses som affødt af mere samfundsmæssige 
strukturer. Og herefter afklare, hvilke metodetilgange 
og værdimæssige positioner i socialt arbejde jeg gen-
nem mit arbejde vil være med til at fremme/modvirke. 

De fem spørgsmål bringes her som afslutning på  hæf-
tet: 

Udviklingen i opfattelsen af metodegrundlaget i socialt arbejde i Danmark 

Spørgsmål til en metode i/udført socialt arbejde: 

1. Hvad er perspektivet bag modellen (dens menneske- og samfundssyn) og 
hvilken opfattelse af sociale problemer rummer den samt hvilke sociale pro-
blematikker er den rettet mod ? 

2. Hvilket forandringsmål rummer den? 

3. Hvordan er forestillingerne om, hvordan man når målet? 

4. Hvilke konkrete redskaber/teknikker rummer den? 
(Efter Guldager, 2000) 

5. Hvordan er brugerens/klientens indflydelse? 
(DSH-Esbjerg, 2001) 
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