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Hvor skal det sociale arbejde 
hen i Danmark 



Tak for indbydelsen 

• Knud Aarup, 62 år, Cand.scient.pol. og Uafhængig agent i 
udvikling af velfærdssamfundet 

• Formand for Socialpolitisk Forening, Formand for Røde Kors 
Aarhus, medl. af best. i Lær for livet, Kirkens Korshær Aarhus, 
Huset Venture, mv. 

• Tidligere: Socialstyrelsen, Randers Kommune, Det Jyske 
Musikkonservatorium, Horsens Kommune, Hadsten Kommune, 
Kommunedata, PLS Consult (Rambøll Mgm.), Arbejds-
direktoratet og Indenrigsministeriet 

• Leder siden 1986 – chef siden 1990 

• Undervist siden 1979 – AU, AAU, ABS, professionsudd. 

• Censor på de samfundsvidenskabelige uddannelser 

• Jeg har blandet mig i mange år – bl.a. Frivillighedens 
Velfærdssamfund, Frydenlund 2010, samt blogger på Mandag 
Morgen, Altinget, PIOPIO 

• Bogaktuel: Fra undenforskab til fællesskab – seks bud på et 
bedre velfærdssamfund, DJØF Forlag, september 2017  
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Fremtidens sociale problemer 
skabes i dag 

Vi ved allerede så meget  
– men vi gør det ikke: 

1. Sociale problemer kan løses! 

2. Nu skal der fokus på tidlig indsats 

3. Genetablere helhed og 
sammenhæng 

4. Fokus på fagprofessionel 
nysgerrighed og professionel 
nærvær 
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Hvad sker der med de  
godt 1,1 millioner børn og unge 
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47.000 ikke-  
vestlige drenge 

22.000 ADHD 

11.000 autisme 

40.000 familie- 
sag/ anbragte 
 

56.000  
ordblinde 
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Vi sender børn og unge  
i udenforskab 
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Min figur efter inspiration af Ingmar Nilsson og Andreas Wadeskog, Utanforskabets pris 2014;  

Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad 2014; Nilsson 2011 Strategier)  

3.000-3.500 
af hver årgang 

60.000 per fødselsårgang 
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UDENFORSKAB  

 



En ny retning har fokus på den 
tidlige sociale indsats 

• Alle går i vuggestue 
og børnehave 

– 98% af 3-5 årige 

– 89% af 1-2 årige 

• Sundhedsplejen 
kommer ud til alle 

• Stor boligsocial 
indsats 

• Meget høj andel af 
fagprofessionelle 

 Indsatserne skal 
tænkes sammen 

 Familieinstitutioner 
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Tage alvorligt:  
helhed og sammenhæng i indsatsen 

Silo-handlinger: 

• Specialisering og 
arbejdsdeling 

• Styrings- og 
ansvarsfordeling 
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Totalitetssynspunktet 
Familiesynspunktet 

Silo struktur  

men vi glemmer 



Borgeren skal ses som et helt 
menneske fysisk, psykisk og socialt 

Lov om helhed og 
sammenhæng i 
borgernes liv: 

 Borgeren skal have 
retskrav på at blive set 
som helt menneske 

 Fagprofessionelle skal 
anlægge en konkret 
individuel vurdering på den 
enkelte i dennes netværk 

 Frihed for fagprofessionelle 
til at træffe konkret 
beslutning 

Familien som den første 
og mindste brik i 
velfærdssamfundet (Anna Holt) 
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Der er altid én som er med til at 
bære ansvaret 
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Hvem er den? 

 



Befri den fagprofessionelle 
nysgerrighed 

• Fagprofessionelle er instrumenter i andres 
udvikling 

• Fagprofessionelle skal have lov til at være 
nysgerrig ift effekten af deres arbejde 

• Start forfra – midlertidigt dokumentationsstop 

• Registrering og data skal tænkes nede-fra-og-op 
(afskaf registreringshelvedet) 

 

 Mikro-forskning 

 Påbegynd et socialfagligt autorisationssystem 
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Fra professionel distance til 
professionelt nærvær 
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Skelnen mellem ydre, 
personlig og privat 

Professionelle 
relation 

Den professionelle er 

ikke til stede i 

relationen som 

menneske 

Den professionelle 

viser sig som 

menneske og tager 

ansvar for relationen 



”Rummet”  - hvor den sociale 
forandring er mulig 
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 Ingen kontakt 
 Ingen relation 
 Utryghed  
 Selvbeskyttelse  
 Ingen udvikling 

 

 Samme rum 
 Ansvar for relation 
 Tryghed og Tillid  
 Måske endda  

hos borgeren 
 Menneskelig  

udvikling 
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https://www.djoef-
forlag.dk/da/boeger/f/fra-
udenforskab-til-faellesskab 
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