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DAGSORDEN 

1.Baggrund for projektet 

2.Hvad er en lovende praksis? 

3.Hvad fremmer lovende praksis? 

4.Ideer og redskaber 

 

Stil endelig spørgsmål! 
 



Titel og undertitel skal 
stå med store 
bogstaver (VERSALER).  

Der kan frit vælges 
farver fra VIVE 
farvepaletten til titlen.  

 

Bemærk, at farverne 
virker mere 
neddæmpede, når de 
projiceres op, end de 
gør på pc-skærmen. 

 

Vælg frit mellem tre 
forskellige layout til 
titeldias. 

For tidl. SFI: find 
billeder på: 
O:\PowerPoint-billeder. 

 

Der er også gode, 
gratis billeder på: 

https://pixabay.com/ 

 
Torsdag D. 22. JUNI 2017 
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BAGGRUND 
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1. Der findes ikke dokumenterede metoder for alle målgrupper  

 

2. Ikke alle metoder fra udlandet fungerer i en dansk kontekst 

 

3. Dokumentation af effekt er ofte ressourcekrævende og forudsætter gerne 

inddragelse af ekstern ekspertise 

 

4. Mange indsatser vedrører en meget lille målgruppe af borgere eller 

målgrupper med komplekse sociale problemer 

 

5. Der er et meget stort antal praksisser på det specialiserede socialområde 

 

6. Det er etisk uforsvarligt at dele folk op i indsats og kontrolgruppe 

 

 Kendetegn ved det specialiserede socialområde 
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Baggrund 

Evidensbaseret praksis 

Øvrig praksis 

Lovende praksis 
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 Ønske om et fælles sprog og et værktøj, 

der kan finde og anerkende det gode og 
virkningsfulde sociale arbejde, som allerede 
findes – uden at den nødvendigvis er 
effektmålt 

Målsætning 
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Hvad er en lovende praksis? 
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praksisser, hvis virkning vi ikke kender i 

dag, men som alligevel har en særligt god 

sandsynlighed for at skabe udvikling og 

trivsel for borgerne. 
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Definition af praksis 

 
Praksis er et bredere begreb, da det dækker både indsatser og alt det 
arbejde, I laver i relation hertil, fx den faglige sparring og –koordination, 
faglig refleksion mv.  
 
Praksis skal anvendes med et borgerrettet sigte på det specialiserede 
socialområde på leverandørsiden.  
 
 Indsats Praksis 

Perspektiv: Det, der leveres til målgruppen Perspektiv: Alt det arbejde, der foregår 
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Formål 

 
1. Identificere lovende praksis med henblik på 

modning og udbredelse (følgeforskning)  
 

2. Give inspiration og sætte retning til faglig 
udvikling   
 

3. Anerkende lovende praksis på det 
specialiserede socialområde 
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Hvad kendetegner en lovende praksis? 

Inddragelse af: 

• Forskning 

• Praktikere 

• Interessenter 

• Eksperter 

 

Ekstern interessentfølgegruppe: 

 

• Kommunernes Landsforening (KL) 

• Danske Regioner (DR) 

• Socialpædagogernes Landsforbund  

• Dansk Socialrådgiverforening  
 

• Foreningen af Socialchefer i 

Danmark  
 

• Børne- og Kulturchefforeningen  
 

• Professionshøjskolernes 

rektorkollegium 
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Elementerne til indkredsning af lovende praksis 

 

 Vidensgrundlag 

 (1) Teori og viden 

 (2) Virkning 

 

 

 

 

Koncept  

(3) Beskrivelse 

(4) Mål 

(5) Overførbarhed 

(6) Økonomi 

 

 
    

           

 

¨ 

Udfoldelse 

(7) Faglig refleksion 

(8) Relationelt 
samarbejde                 

(9) Individuel 
tilrettelæggelse og 
samspil 

 

Tilpasning 

(10) Monitorering 

(11) Opfølgning 
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  EKSEMPEL PÅ SPØRGSMÅL 

Element: Teori og viden 

 

Spørgsmål: 

1.Er praksis baseret på en eller flere navngivne teorier eller metoder? 

2.Er praksis udviklet eller anbefalet af eksperter på området?  

3.Er praksis baseret på erfaringer fra eget tilbud? 

4.Er praksis baseret på erfaring fra andre danske tilbud (regionale, 

kommunale, private)? 

5.Er praksis baseret på erfaring fra udlandet? 

6.Findes der en begrundelse for, at praksis forventes at virke? 
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Måleinstrument 
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1:1 vægtning af 
elementer 

• 1 point per 
element 

Antagelser om det 
enkelte spørgsmåls 
betydning 

• Alle spm samme 
vægt? 

• Korrigere for 
manglende logik?  

Samlet score for 
hvor ‘lovende’ 
praksis er.  

 

• Summering af 
score for hvert 
element 

• Max 11 point for 
en praksis 
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Hvad kan man som fagprofessionel 

bruge lovende praksis til? 

• Grundlag for faglige drøftelser: yderligere kvalificering af praksis 

 

• Anerkendelse af det gode, man allerede gør! 

 

• Rettesnor for lokal praksis: måleinstrumentet kan anvendes til at 

give en pejling på, hvor styrker og svagheder ved ens praksis er 

 

• Monitorering af praksis: man kan bruge de 11 elementer og 

måleinstrumentet til at følge en udvikling af sin praksis, når man 

sætter noget nyt i værk for fx at styrke praksis. 
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Udvikling af praksis gennem faglig drøftelse 
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TEORI OG VIDEN 
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Teorien er handlingsanvisende for praksis – teorien er grundlaget for 

(nogle) handlinger i praksis, hvad enten der er tale om spontane 

handlinger eller rationelt overvejede/planlagte handlinger. 

 

Teorien anvendes som en forståelsesramme for praksis – teorien sætter 

de praktiske handlinger ind i en begrundet sammenhæng.  

 

Teorien bidrager til udvikling af fagprofessionelles faglige identitet – ved 

at skabe et fælles sprog og konsensus.      

 
Kilde: Wahlgren, B. & V. Aarkrog (2004): Teori i praksis. København: Hans Reitzels Forlag.  

 

Brug af Teori – til hvad? 

17 

 



Overskrift i versaler 

Hvis du vil have vist fx ‘side 9 

af 20’, så skal du, når du er 

færdig med præsentationen, 

tilføje ‘af 20’ manuelt. Selve 

sidenummeret kommer på 

automatisk. 

1. Bygger jeres praksis på teori om målgruppen? 

 

2. Fungerer den teori eller de metoder I benytter som rettesnor for jeres 

socialfaglige praksis? 

 

3. Har I arbejdet med at omsætte teori eller videnskabelig viden til faglige 

guidelines?  

 

4. Oplever I, at praksis bygger på et fælles teoretisk grundlag?  

 

5. Oplever I, at der er konsensus i personalegruppen omkring den socialfaglige 

praksis? 

  

 

Refleksionsspørgsmål - Teori og viden 
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MÅL OG 

MONITORERING 
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1. Sikre I konsensus omkring det/de specifikke målsætninger der sættes 

for borgerene? 
 

2. Afsætter I en tidsramme for hvornår målet/målene skal være indfriet? 
 

3. Fastsætter I indikatorer, der viser hvilke tegn, I skal kunne se, for at 

indsatsen virker? 
 

4. Gør I jer overvejelse om, hvad I vil dokumentere og hvordan? 
 

5. Foretager I en vurdering af borgerens udgangssituation, så I kan 

dokumentere udviklingen? 

 

Refleksionsspørgsmål – Mål og monitorering 
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INDIVIDUEL 

TILRETTELÆGGELSE 
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1. Hvordan inddrager I borgernes ønsker og behov i den pædagogiske 

praksis? 
 

2. Gives borgerne indflydelse på den daglige praksis? 
 

 

3. Samarbejder I med pårørende om borgernes mål og 

behandlingsplan? 
 

4. Hvordan sikre I, at borgerne er tilfredse med den indsats I yder? 
 

5. Er der hensyn, som I ikke kan imødekomme, hvorfor? 
 

 

Refleksionsspørgsmål - Individuel tilrettelæggelse 
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TAK FOR I DAG 
 
 


