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1. Forord 
 

Århus Kommunes byråd besluttede den. 4. februar 2009 at iværksætte en med en række 

initiativer, der skulle højne kvaliteten i det sociale arbejde med familier, børn og unge. Formålet 

med disse initiativer var at forbedre det sociale arbejde med de familier og børn kommunen har 

kontakt med.  

 

Et af disse initiativer var et aktionsforskningsprojekt, som blev igangsat i efteråret 2008 ud fra en 

indgået aftale mellem Lektor Karin Kildedal, Aalborg Universitet og Århus kommune under titlen: 

”Undersøgelse af den socialfaglige praksis i anbringelsessager og sager med omfattende 

hjælpeforanstaltninger i Århus kommune.1 Projekter blev gennemført gennem tre faser:  

 

 En undersøgelse af den socialfaglige praksis i Århus Kommune. Rapport blev afleveret i 

november 2008. Resultaterne gav anledning til at igangsætte følgende projekt:  

 

 Udvikling af fælles fagligt grundlag, som dels har resulteret i et skrift på 25 sider, hvor det 

fælles faglige grundlag er beskrevet og dels denne rapport om den proces, der førtes frem 

til det fælles faglige grundlag. 

 

 Endelig blev der i efteråret 2009 gennemført et antal interview med politikere i Århus 

byråd, hvor produktet er et debatoplæg om dilemmaerne mellem politikeres rolle som 

arbejdsgiver og deres samspil med pressen. 

 

Det samlede forløb af projekt ”Udvikling af fælles fagligt grundlag” er således udmøntet i to 

rapporter, et 25 siders dokument. I den første delrapport ”Undersøgelses af den socialfaglige 

praksis i anbringelsessager og sager med omfattende hjælpeforanstaltninger i Århus Kommune” 

2008 var konklusionen, at der så ud til at være stærk faglighed hos den enkelte rådgiver, men at 

der manglede et fælles fagligt grundlag for arbejdet. Dette betød et manglende fælles sprog, 

hvilket ikke giver optimale betingelser for udvikling af arbejdet. Det fremgik af undersøgelsen, at 

der fra alle sider var stor interesse for at få et fælles fagligt grundlag. (Kildedal og Verwohlt 

2008:42-43). Denne konklusion dannede baggrund for det projekt, der er beskrevet i denne 

rapport. Her beskrives processen, der ledte frem til resultatet: nemlig et dokument på 25 sider, 

der beskriver et Fælles Fagligt Grundlag for gennemførelse af § 50 undersøgelser i Århus 

Kommune.  

                                                 
1
 Rapporten kan hentes på Århus Kommunes hjemmeside: 

https://mail.samf.aau.dk/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.aarhuskommune.dk%2Ffiles%2Faak%2Faak%2F

content%2Ffiler%2Fmagistratens_1._afdeling%2Fsocialafdelingen%2Forganisationsindgangen%2Fundersoegelser%2F

Kildedal_til_udlevering.pdf 
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2. Baggrunden for projekt: Fælles fagligt Grundlag 
Målet med projekt ”fælles fagligt grundlag” var, at der ved projektets afslutning skulle foreligge et 

fælles fagligt grundlag i skriftlig form, samt at der skulle være planlagt en implementeringsstrategi. 

Det fælles faglige grundlag skulle endvidere på sigt tænkes ind i et nyt journalsystem på en sådan 

måde, at det kan understøtte fagligheden i såvel det skriftlige som det udøvende arbejde i praksis. 

  

For at tilgodese aktionsforskningens krav om demokratiske læreprocesser, blev der lagt vægt på, 

at så mange som muligt blev involveret i processen. Der blev derfor etableret en struktur med 

såkaldte læringscirkler og læringscirkelmøder. Læringscirklen bestod af forskerne samt 19 - 22 

mødedeltagere (deltagerliste bilag 1). Heraf var mellem 13 og 15 deltagere fra myndighedsdelen, 

fem fra udførerdelen og to fra stabsniveauet. Sidst i forløbet deltog også repræsentanter fra 

kommunens Småbørnsteam og SCU (Center for Socialfaglig Udvikling), som skulle stå for 

implementeringen.  

 

Aalborg Universitet v. Karin Kildedal og Betina Verwohlt havde ansvar for at planlægge og 

gennemføre læringscirkelmøder, nedskrive processer, analyser og resultater, foreslå mulige 

teoretikere, indgå i dialog om valg, gøre materialet operationelt samt medvirke til planlægning af 

implementering.  

 

Styregruppen var repræsenteret af Tove Clemmensen2, der havde til opgave at koordinere 

arbejdet mellem styregruppen og læringscirklen samt koordinere til de øvrige initiativer, der var 

sat i gang.  

 

Projektet blev undervejs løbende diskuteret med og styret af den styregruppe, der var nedsat for 

både dette projekt og for de andre igangsatte projekter.  

 

3. Ide og teori bag læringscirklen  
Læringscirklen og dens møder udgjorde omdrejningspunktet for arbejdet med at udvikle et fælles 

fagligt grundlag. Der var samtidig fokus på at afdække snitfladeproblemer mellem 

myndighedsdelen og udførerdelen. I det følgende præsenteres først ideerne bag læringscirklen og 

herefter, hvordan der blev arbejdet i forløbet.  

 

En organisation kan kun kan lære, hvis organisationens enkeltindivider både hver for sig og 

sammen indgår i en række læreprocesser og disse organiseres således, at de kan bidrage til, at 

læringsresultater lagres både hos den enkelte og i organisationen. (Senge 1999). Hvis 

                                                 
 
2
 Projektleder i Socialforvaltningen, Århus Kommune 



Side 6 af 20 

organisationer ikke i sig selv kan lære, men kun kan lære gennem deres medlemmer, kræves et 

læringsteoretisk perspektiv, hvor der satses på enkelte menneske i organisationen som den aktive 

kraft, der kan skabe forandring. Dette fordrer arbejdsmåder, hvor der bliver igangsat lære- og 

refleksionsprocesser, der kan inspirerer og motivere medarbejderne til at ville være med til at 

forandre organisationen i den ønskede retning.  

 

Peter Senge (1999) har udviklet en teori om læring i organisationer, der kan inspirere i denne 

forbindelse. Teorien beskriver fem discipliner, som Senge mener, der skal arbejdes med, hvis en 

organisation skal blive eller forblive lærende. Grundstenen i denne tænkning er Systemtænkning – 

også kaldet den femte disciplin. Systemtænkning handler om at kunne se ”helheder” for at kunne 

få overblik og forstå komplekse sammenhænge i organisationen og er dermed et element, som 

ledelsen af en organisation oftest må bidrage til. De andre fire discipliner betegner Senge med 

følgende begreber: personlig beherskelse, mentale modeller, fælles visioner og teamlæring.  

 

Personlig beherskelse drejer sig om den enkelte medarbejders personlige kompetence til at kunne 

og ville medvirke aktivt til at lære og at skabe resultater i udvikling af en organisations 

kerneydelser. Hvorvidt en organisation kan lære, er afhængig af om medarbejderne hver for sig og 

tilsammen er i besiddelse af tilstrækkelig personlig beherskelse og dermed om de har 

kompetencer, som de kan og vil bruge til at lære både selv og sammen med andre.  

 

Personlig beherskelse spiller også en rolle i forhold til den næste disciplin, arbejdet med ”mentale 

modeller”. Mentale modeller forstås som dybt nedlagte antagelser og generaliseringer om, 

hvordan man forstår verden og disse begrænser, ifølge Senge, ofte den enkelte til kun at tænke i 

kendte baner om, hvordan man plejer at gøre. Hvis der skal ske forandringer i en organisation må 

medlemmerne være villige til at forandre ”hvad de plejer” og dermed forandre både tænkning og 

praksis i den ønskede retning.  

 

Den ønskede retning hentyder til den næste disciplin ”fælles visioner”, der handler om at 

medarbejdere og ledelse må have en retning at styre mod nemlig et fælles billede af fremtiden, 

der kan give næring til lysten til at involvere sig. En fælles vision er, ifølge Senge, af afgørende 

vigtighed for den lærende organisation, fordi kun en sådan kan skabe fokus og give energi i forhold 

til at skabe individuel og dermed på sigt organisatorisk læring.  

 

Ifølge Senge, er det dog læring i organisationens teams, der er den vigtigste drivkraft, fordi teams 

kan fungere som en slags mikrokosmos for læring i hele organisationen. De indsigter og 

kompetencer, der opnås i organisationens teams har, ifølge Senge, mulighed for at forplante sig til 

andre individer og andre teams i organisationen. Teamresultater kan ofte være med til at anslå 
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tonen og dermed være med til at etablere en standard for fælles læring i organisationen som 

helhed. (Senge 1990) 

 

I forhold til den konkrete kontekst – Århus kommune – viste første del af forskningsprojektet, at 

der var vilje og lyst til læring og også at personalet gik ind for en fælles vision; nemlig ønsker om et 

fælles fagligt grundlag, der kunne anvendes til at udvikle den socialfaglige praksis. Desuden var 

Senges teori om team, en vigtig inspiration til at arbejde med udvikling omkring de fire områder 

(socialcentrene) hvor der blev arbejdet i team.     

 

Ud over denne læringsteoretiske tilgang om læring i organisationer, var læringscirklerne inspireret 

af teorier om erfaringsbaseret læring. Her forstås læring som en proces, hvor mennesker skaber ny 

viden gennem aktiviteter, hvor der arbejdes med at lære af erfaring. Dette kan foregå igennem 

forskellige aktiviteter, hvor oplevelser bliver omdannet til viden. Ifølge denne forståelse bliver det 

vi lærer ”bygget ovenpå” den erfaring, vi i forvejen har om det, som læringen drejer sig om. (Kolb 

1984) Læring indeholder ud fra denne forståelse elementer som:   

 

 Konkrete oplevelser (Hvad sker der?) 

 Refleksion/eftertanke og observation (Hvad betyder det der sker?) 

 Abstrakt begrebsliggørelse (Hvad kan vi lære: vurderinger eller konklusioner?)  

 Aktiv afprøvning eller eksperimenteren (Hvordan kan vi anvende det vi lærte?) 

Kolb fastslår, at læreprocesser ikke er ens for alle. Vi udvikler hver især en forkærlighed for at få og 

omdanne viden på bestemte måder – en bestemt læringsstil. Læringsstilen er formet gennem 

tidligere oplevelser med læring og undervisning og siden præget af uddannelsesforløb og 

arbejdsliv. En persons læringsstil er derfor ikke et fast personlighedstræk, men et mønster, der 

udvikler sig hele livet. I Kolbs univers er læring bl.a. kendetegnet ved en opfattelse af at forstå 

læring som en sammenhængende proces, baseret på erfaring hvor læring opstår i feltet mellem 

forventning og erfaring. Læring er således ifølge Kolb en slags 'igen-læring' eller 'om-læring'.  

I et projekt som dette, hvor der skulle udvikles ny viden, var det ikke nok at arbejde med 'igen-

læring' eller 'om-læring' på baggrund af erfaring. Hensigten var også at bryde gamle mønstre og 

tankegange og skabe nye måder at tænke på og nye måder at handle på. (Senge: mentale 

modeller). Det vil sige, at der også skulle ske, hvad man kan betegne som meta-læring, altså 

læring, hvor deltagerne tilegner sig noget kvalitativt nyt, som de ikke kunne før. (illeris 2009:82). 

Metalæring kan, ifølge Illeris, ske, når der findes og opleves betydeligt modsætningsforhold, og 

der er mulighed for en overskridende bearbejdelse.  
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Denne kobling af senges teorier om lærende organisationer og Kolbs teori om erfaringsbaseret 

læring har dannet grundlag for forløbet, der kan illustreres således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inspireret af Senge 1995 og Kolb 1984) 

 

På denne baggrund blev læringsmiljøet bygget op. Med udgangspunkt i ovenstående udpegedes 

deltagere fra de fire socialcentre og fra udføredelen til at deltage i en læringscirkel og et antal 

Læringscirkelmøder. Den overordnede plan for disse møder var følgende:  
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Fælles visioner 
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(styregruppe og medarbejdere) 

Mentale modeller 
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(medarbejdere) 
 

Systemtænkning 
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Personlig beherskelse 
Den enkelte medarbejders engagement 
(Deltagere i læringscirkel og baglandet) 
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Konkrete oplevelser – Refleksion - Eftertanke 
Observation - Abstrakt begrebsliggørelse - Aktiv 
afprøvning - Eksperimenteren (jf. Kolb) 
 

 

Lærings- 
cirkel 
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Hensigten med denne konstruktion var som nævnt, at sikre en demokratisk proces, hvor 

medarbejdere fra myndighedssiden og fra udførersiden blev inddraget i udvikling og valg af et 

fælles fagligt grundlag. Som det fremgår, foregik på den måde, at der blev etableret en struktur, 

hvor de medarbejdere (de læringsansvarlige), der var faste medlemmer af læringscirklen, mellem 

hver møde reflekterede og vurderede (jf. Kolb) sammen med deres bagland, og næste gang blev 

disse refleksioner inddraget på læringscirkelmødet, hvor der diskuteredes mulige løsninger, som 

så igen blev afprøvet i praksis – og så fremdeles. Denne arbejdsform krævede, at personalet på det 

enkelte socialcenter i en periode omstrukturerede deres fælles møder, så der bliver sat tid af til 

disse drøftelser. På læringscirkelmøderne blev der arbejdet med at afdække og udforske 

problemer og muligheder både ud fra deltagernes konkrete oplevelser af den faglige praksis og 

dens nuværende teoretiske grundlag samt forestillinger om et fremtidigt fagligt grundlag.  

 

Der blev afholdt i alt ni læringscirkelmøder i perioden fra marts til december 2009. De fleste 

møder var formiddagsmøder, dog var to af møderne organiseret som heldagsmøder og herudover 

var der et heldags arbejdsmøde på universitetet med en mindre gruppe.  

 

Undervejs blev også indsamlet forskellige data, der blev anvendt i processen med at finde frem til 

hvilken retning et fælles fagligt grundlag kunne have. Disse data blev dels indhentet gennem 

læringscirklens medlemmers dialog med baglandet, men ud over det, blev der i starten af forløbet 

indsamlet kvantitative data gennem et spørgeskema til alle relevante medarbejdere. Formålet var 

at få et udvidet kendskab til hvilket vidensgrundlag, der allerede blev anvendt og hvilke 

forestillinger, der var om et nyt fælles fagligt grundlag. Alle data blev anvendt i den løbende proces 

med at udvikle et fælles fagligt grundlag for det socialfaglige arbejde i Århus kommune 

 

4. Indholdet i arbejdet i læringscirkelmøderne 
I det følgende vil arbejdet i læringscirkelmøderne blive beskrevet. 

 

4.1 Læringscirkel 1: Tema: Undersøge forestillinger om et fælles fagligt grundlag 

Før det første læringscirkelmøde blev udsendt et notat om hvorledes processen skulle forløbe. 

Notatet havde det formål, at inspirere de deltagende teams til at etablere en struktur, der kunne 

arbejdes under i forløbet. Notatet indeholdt et forslag til hvordan et effektivt læringsrum kunne 

konstrueres samt nogle spørgsmål om hvilke forestillinger, medarbejderen havde om et fælles 

fagligt grundlag, herunder hvordan det skulle se ud, og hvilke behov det skulle dække.  

 

Efter mødet udsendte forskerne et referat om mødets forløb og samtidig udsendtes et 

spørgeskema mhp en nærmere afdækning af forestillinger om og indhold i det fælles faglige 

grundlag, herunder hvilket vidensgrundlag, der allerede blev anvendt. (se bilag 2). 



Side 10 af 20 

Spørgeskemaerne skulle sendes til forskerne inden næste møde med henblik på en analyse, der 

skulle danne grundlag for det videre arbejde 

 

4.2 Læringscirkel 2. Tema: Udforske behovets karakter 

Inden dette møde var udsendt analyser af de svar, som forskerne havde fået på spørgeskemaerne. 

116 respondenter havde svaret spørgeskemaet heraf 78 % (90) fra myndighedsdelen og 22 % (26) 

fra udførerdelen.  

 

I spørgeskemaet (bilag 2) blev bl.a. spurgt om, hvilke forskellige videnstyper, de adspurgte 

anvendte på nuværende tidspunkt i form af praksiserfaring, erfaring de fik gennem at adspørge 

kolleger, viden fra forskningsundersøgelser eller viden fra teorier. Svarene viste følgende: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videnstyper - Myndighedsdelen

81%

63%

7%

34%

16%

36%
48% 50%

3% 1%

40%

14%

0% 0% 5% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Praksiserfaring Viden du får ved at spørge

dine kolleger til råds (fælles

praksiserfaring)

Viden fra

forskningsundersøgelser

Viden fra teorier

P
ro

c
e
n

t

Meget Nogle gange Sjældent Aldrig

 
Videnstyper - Udførerdelen

31%

54%

0%

42% 46%
39%

0% 0%

23%
8%

0% 0% 0% 0%

58%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Praksiserfaring Viden du får ved at spørge

dine kolleger til råds (fælles

praksiserfaring)

Viden fra

forskningsundersøgelser

Viden fra teorier

P
ro

c
e
n

t

Meget Nogle gange Sjældent Aldrig



Side 11 af 20 

Som det ses viste det sig, at den videnstype, der oftest blev anvendt af begge personalegrupper, 

var praksiserfaring. Hele 81 % (73) af respondenterne fra myndighedsdelen og 100 % (26) af fra 

udførerdelen svarede, at de ofte anvendte praksiserfaring i deres arbejde.  

 

Dernæst blev der peget på den viden, man fik ved at spørge kolleger til råds. Således svarer 63 % 

(56) fra myndighedsdelen og 58 % (15) fra udførerdelen, at de anvendte denne type viden deres 

arbejde. På tredjepladsen angives viden fra teorier, idet (34 % (31) fra myndighedsdelen og 54 % 

(14) fra udføredelen angiver at anvende denne type viden.  

 

Endelig fremgår det, at viden fra forskningsundersøgelser anvendtes mindst. Kun 7 % (6) fra 

myndighedsdelen og 31 % (8) fra udførerdelen svarede, at de anvendte viden fra 

forskningsundersøgelser ”meget”.  

 

4.3 Hvad er det vanskeligste ved at anvende teori? 

Respondenterne blev også spurgt om, hvad der var det vanskeligste ved at anvende teori, om det 

var: at finde teori, at forstå teori eller at omsætte teori til praksis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et klart flertal, nemlig hhv. 78 % (62) fra myndighedsdelen og 65 % (15) fra udførerdelen svarede, 

at det vanskeligste ved at anvende teori var, at omsætte teori til praksis. Hernæst svarede 19 % 

(15) fra myndighedsdelen og 26 % (6) fra udførerdelen, at det vanskeligste var at finde relevante 

teorier. Færrest svarede, at det vanskeligste var at forstå teorierne/emnerne, nemlig kun 4 % (3)  

fra myndighedsdelen og 9 % (2) fra udførerdelen. 

  

En del af respondenterne havde i forbindelse med dette spørgsmål skrevet kommentarer i 

spørgeskemaet. De fleste kommentarer handlede om, at når det var vanskeligt at anvende teori, 

var det fordi, der sjældent var tid til det og at det var svært at finde overskud dertil. 
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Det vanskeligste ved teori - Myndighedsdelen
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Konklusionerne på spørgeskemaundersøgelsen indikerede endvidere, at det fælles faglige 

grundlag, der skulle formuleres, skulle have en udformning, hvor det var nemt tilgængeligt og hvor 

teorier var omsat til enkle modeller. Hertil kom deltagernes krav om, at materialet ikke kun skulle 

bygge på én teori men på flere perspektiver. På spørgeskemaerne gik det igen, at mange var 

inspireret af systemisk teori, kognitive teorier og relationsteorier. 

 

Desuden var der et massivt ønske om at det fælles faglige grundlag skulle have en udformning, der 

opfordrede til refleksion. Endelig viste det sig, at der var behov for, at det fælles faglige grundlag 

indeholdt præciseringer af forskellen mellem de socialfaglige grundbegreber: beskrivelse, analyse, 

vurdering og handling. Der var især var usikkerhed om analysebegrebet.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående viden og et oplæg af Karin Kildedal om forskellige forståelser af 

vidensformer, blev der på det andet læringscirkelmøde arbejdet med at udforske disse data 

nærmere samt at udrede hvilke typer af teorier viden, der blev arbejdet ud fra på nuværende 

tidspunkt.  

 

4.4 Læringscirkel 3: Tema Forslag til teoretiske perspektiver, afstemme forventninger 

Medlemmerne af læringscirklen havde, på baggrund af et udsendt referat, diskuteret 

læringscirklens overvejelser og forslag med baglandet. På baggrund af denne viden, blev der på 

dette møde arbejdet videre med at udforske mulighederne og afstemme forventninger til det 

kommende fælles fagligt grundlag.  

 

Karin Kildedal fremlagde forslag til mulige teoretiske perspektiver med udgangspunkt i viden fra 

spørgeskemaerne, samt viden om hvilke perspektiver lovgivningen stillede krav om.  

 

4.5 Læringscirkel 4: Tema: Meget foreløbig skitse angående teori 

På det fjerde læringscirkelmøde bragte de læringsansvarlige igen egne og kollegers overvejelser 

ind i læringscirklen om hvilke teoretikere og hvilket perspektiv, der kunne anvendes. På mødet 

begyndte det at stå klart, hvilke områder, der var brug for ny viden i forhold til. I nedenstående 

liste ses resultatet af drøftelserne på dette læringscirkelmøde og dermed de overskrifter, der kom 

til at danne grundlag for det videre arbejde. 

 

Et overordnet teoretisk perspektiv 

 Systemisk perspektiv 

 

Klarhed over grundelementer i socialfagligt arbejde 

 Præcisering af socialfaglige elementer (beskrivelse, analyse vurdering, handling) 

 Herunder særlig en fælles (myndighedsdel og udføredel) forståelse af analysebegrebet  



Side 13 af 20 

 

Undersøgelse og handleplanen som fælles arbejdsredskab  

 Fælles forståelse af hvordan klare mål kan beskrives 

 

Fælles syn på børns behov i opvæksten (Hvad er en god nok barndom)  

 Beskyttelsesfaktorer / Risikofaktorer + andre teoretikere 

 

Etisk grundlag og forståelse 

 Teori der kunne inspirere til samarbejde ud fra et helhedsorienteret perspektiv  

 Materiale der kan inspirere til at arbejde refleksivt 

 

I forbindelse med ønsket om, at materialet skulle inspirere til, at rådgiverne kunne arbejde 

refleksivt, opstod på dette møde et nyt begreb: en ’rund’ model. Med dette mentes et redskab, 

der ikke udgjorde et skema, men i stedet et redskab, der tvang rådgiverne til at reflektere. Altså en 

model i stedet for en metode. Metoder kan have en tendens til at blive ’tjeklister’ for, hvad der 

skal gøres hvornår og hvordan og er ofte udformet i et skema. Modeller kan defineres som 

komprimeret teori og fordelen ved at anvende modeller frem for metoder er, at modeller som 

udgangspunkt lægger op til en mere refleksiv arbejdsproces end metoder.  

 

På dette tidspunkt blev det også besluttet, at det fælles faglige grundlag skulle udmøntes med 

udgangspunkt i § 50 undersøgelsen, da denne er indgangen til børn og unge arbejdet i kommunen.  

 

4.6 Læringscirkel 5: Tema: Foreløbig skitse – et rundt redskab 

Inden det femte læringscirkelmøde havde deltagerne på forhånd drøftet beslutningerne fra 

læringscirkelmøde fire med deres kolleger. Tilbagemeldingerne var generelt positive, og det blev 

besluttet at arbejde videre med at de elementer (overskrifter), der var diskuteret sidst skulle være 

et overordnet omdrejningspunkt for det videre arbejde.  

 

Det blev udforsket yderligere, hvad man kunne forstå ved en ’en rund model’. Udgangspunktet var 

fortsat ønsket om materiale, der understøttede refleksion modsat materiale (eksempelvis 

skemaer), hvor der er risiko for at, disse opfordrer til en ”spørg – besvar” tankegang og dermed til 

at samspillet mellem rådgiver og familien får en mere stivnet form. En ”rund model” skulle bl.a. 

lægge op til, at man ikke nødvendigvis skal gøre tingene i en bestemt rækkefølge.  

 

4.7 Læringscirkelmøde 6 - Tema: Vælge teoretisk retning og udarbejde skitse til redskab 

På det sjette læringscirkelmøde blev der arbejdet videre med, hvad materialet skulle indeholde af 

teoretiske perspektiver. I drøftelsen indgik igen regeringens udspil til barnets reform, flere 

systemiske perspektiver samt fortsatte diskussioner om, hvordan en ”rund model” kunne blive til 
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en dynamisk model, som kunne rumme familiernes forskelligheder. I denne forbindelse opstod en 

ide om, at det ville være ideelt, hvis en ”rund model” kunne udformes visuelt, så den kunne 

anvendes i møder med familien i en undersøgelse. På dette møde blev det lagt endeligt fast, at det 

overordnede perspektiv skulle findes i systemiske teorier.   

 

4.8 Læringscirkelmøde 7 Tema: Materialet udformes og implementeringsstrategier drøftes 

Materialet begyndte at tage form og det syvende læringscirkelmøde blev anvendt til at diskutere 

materialet, som det forelå på nuværende tidspunkt samt udforske ideer til den videre udformning 

på baggrund af de tilbagemeldinger, der var fra baglandet. Tilbagemeldingerne herfra var 

overordnet positive. Der blev taget flere beslutninger om teoretikere, der kunne indgå i skriftet.  

 

CSU var til stede, og der blev diskuteret implementeringsstrategier. Desuden blev det besluttet, at 

en mindre gruppe (primært afdelingsledere) skulle deltage i en arbejds- skrive dag på 

universitetet. 

 

4.9 Læringscirkelmøde 8: Implementeringsstrategier og afprøvning af redskab drøftes 

På det niende læringscirkelmøde blev der arbejdet med overvejelser om og kommentarer til det 

nu næsten færdige dokument, der indeholdt beskrivelse af det fælles faglige grundlag. 

Dokumentet ”Fælles Fagligt Grundlag for § 50 undersøgelser Århus Kommune” fyldte nu ca. 25 

sider. Dette møde havde således en anden form end de tidligere, fordi fokus var at præcisere 

dokumentet og modellerne i dokumentet. Desuden blev implementeringsstrategier drøftet og 

afslutningskonferencen blev diskuteret. Endelig evaluerede gruppen mundtligt forløbet med 

læringscirkler som procesform.  

 

4.10 Afprøvning af materialet  

Da materialet var færdigt, blev det afprøvet af fem rådgivere i praksis. På et møde hvor deres 

erfaringer blev drøftet var tilbagemeldingerne generelt positive, og især var der positiv stemning 

omkring de konkrete eksempler i materialet. Der blev givet udtryk for et ønske om at afsnittet om 

systematisk sagsarbejde (beskrivelse, analyse, vurdering og handling) blev yderligere udfoldet 

herunder med eksempler på, hvordan man kunne formulere teorier ind i afsnittet.  

 

Der blev endvidere givet udtryk for stor velvilje i forhold til at arbejde med at indføre det fælles 

faglige grundlag men samtidig også, at det oplevedes det som tidskrævende. Det tidskrævende 

bestod i, at der blev anvendt tid på at forberede sig – tid på at sætte sig ind i materialet og mere 

tid til at skrive.  
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4.11 Konferencen  

På en konference, afholdt i december 2009 – blev det samlede personale præsenteret for 

produktet: ”Fælles Fagligt Grundlag for udarbejdelse af § 50 Undersøgelser i Århus kommune”. På 

konferencen var der generelt positive tilbagemeldinger om produktet. Der var dog også flere, der 

rejste ønske om tilførsel af flere ressourcer i forbindelse med at få den nye tilgang implementeret. 

Svaret fra ledelsen var, at på grund af politiske krav om besparelser, var det ikke muligt at finde 

midler til dette, så, udover omrokering af nogle kursusmidler, skulle projektet udvikles under de 

nuværende betingelser. 

  

5. Refleksion over processen 
I starten af projektet var der fra deltagernes side noget usikkerhed omkring forløbet og hvad det 

ville indebære. Denne usikkerhed drejede sig om flere ting. For det første handlede det om en vis 

skepsis i forhold til at skulle i gang med endnu et projekt. Medarbejderne gav udtryk for, at der 

gennem de sidste år var sat mange nye projekter i gang i kommunen men også, at mange af dem 

var løbet ud i sandet, fordi de ikke var blevet implementeret godt nok eller der ikke var blevet fulgt 

op på dem. For det andet gav medarbejderne udtryk for, at mange tiltag indtil nu var blevet 

besluttet oppe fra, uden de havde været inddraget. Derfor var der en udbredt skepsis i forhold til 

om dette projekt ”fælles fagligt grundlag” skulle trækkes ned over hovedet på personalet, uden de 

selv fik tilstrækkelig indflydelse på resultatet. Endvidere var flere i gruppen usikre på, hvorvidt 

indførelsen af et fælles fagligt grundlag betød, at de nu skulle tvinges ind under én bestemt teori 

eller én bestemt metode og ikke mindst bekymring for om det materiale, der skulle udvikles, skulle 

ende med et skema. På baggrund af disse erfaringer, og ikke mindst, hvor presset medarbejderne 

ind imellem havde følt sig, blev det påpeget, at det var afgørende, at der blev afsat tid og 

ressourcer til både udvikling og implementering af et fælles fagligt grundlag. 

 

Efterhånden som processen skred frem og vi fik afstemt forventningerne, var det vores vurdering, 

at der i gruppen generelt var stor interesse og ihærdighed i forhold til at arbejde med at udvikle et 

fælles fagligt grundlag og også, at der var tilfredshed med at arbejde i læringscirkler.  

 

6. Anbefaling til den videre proces 
Arbejdsformen med at anvende læringscirkler, ser ud til at have fungeret tilfredsstillende i forhold 

til opgavens indhold. Modellen er afprøvet af alle de personer, der har været involveret, hvilket 

betyder, at der i Århus Kommune i dag er ansatte, der har opnået erfaring med at arbejde med 

denne konstruktion. Denne arbejdsform vil således kunne anvendes fremover i andre lignende 

sammenhænge.  
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I forhold til det konkrete projekt anbefales det, at kommunen fortsætter med at arbejde med 

Læringscirkelmøder det næste år eller to, indtil det fælles faglige grundlag er grundigt 

implementeret.  

 

Desuden anbefales det, at der derefter fortsættes med læringscirkelmøder omkring 

videreudviklingen af det faglige indhold. Erfaringen viser, at en høj faglighed kræver en konstant 

og løbende, aktiv forholden sig til både indholdet: ”er det stadig relevant i forhold til nyeste viden” 

og til om grundlaget er levende, altså at det rent faktisk bliver anvendt af medarbejderne. Denne 

opgave er en faglig ledelsesopgave og derfor kan læringscirkler med deltagelse af de faglige ledere 

være konstruktiv i forhold til at vedligeholde og videreudvikle fagligheden. 
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 Bilag 1: Deltagere i refleksionsgruppen og styregruppen 
Deltagere fra myndighedsdelen 

Socialcenter Centrum:  

Afdelingsleder Morten Olsen 

Familiebehandler Hanne Muldvad 

Familiebehandler Dorte Hannibal 

Familierådgiver Jon Munk Christiansen 

Familierådgiver Bettina Agger 

Udviklingskonsulent Alice Stensbo 

 

Socialcenter Nord:  

Afdelingsleder Lisbeth Revsbæk 

Områdemedarbejder Birte Bak 

Familierådgiver Benedikte Jørgensen 

Familierådgiver Mette Kalhøj 

 

Socialcenter Vest:  

Afdelingsleder Mette Koudal 

Familierådgiver Camilla Nybro 

 

Socialcenter Syd:  

Susan Møller 

Familierådgiver Rikke Alminde  

Familierådgiver Joan skovenborg 

 

Deltagere fra udførerdelen 

Ungdomscentret - døgnafdelingen 

Afdelingsleder Dorthe Pedersen 

 

Ungekontakten og børn og unge vagten  

Afdelingsleder Ulla Jepsen 

 

Bøgholt 

Afdelingsleder Ebbe Lorenzen 

 

Vuggestedet og Familieværkstedet  

Leder Birgit Moselund 

 

 

Deltagere fra Småbørnsteamet 

Konsulent Lotte Blomgren 

Konsulent Janne Larsen 

 

Styregruppen 

Formand: Direktør Erik Kaastrup-Hansen 

Socialche Steinar Eggen Kristensen 

Driftchef Lotte Lyhne 

Udviklingschef Søren Frost 

Socialcenterchef Nor  Palle Almvig 

Konsulent DFBU Mona Stevnsgaard Andersen 

Familiekonsulent Vest Camilla Nybro 

Afdelingsleder Syd Tanja Nyborg Jakobsen 

Projektleder, Socialcenterstaben: Tove Clemmensen 

 

 

Deltagere fra CSU 

Udviklingskonsulent Bo E. Hansen  

Udviklingskonsulent Mette Krogh 

Udviklingskonsulent Hanne M. Pedersen 

 

Repræsentanter for det samlede udviklingsprojekt 

Projektleder, socialcenterstaben: Tove Clemmensen 

Familiekonsulent Vest: Camilla Nybro 

 

Sekretariatet:  

 Fagkonsulent Helene Tørsleff 

Fagkonsulent Lone Sproegel  
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Bilag 2: Undersøgelse af behovet 
I foråret 2009 undersøgte vi gennem et spørgeskema hvilket behov, det fælles faglige grundlag 

skulle dække. Spørgeskemaet bestod af to dele: en kvantitativ del en kvalitativdel:  

 

 

Under 30 år   

30-40 år  

41-50 år  

51 år eller ældre  

 

 

 

2. Hvilke videnstyper anvender du i dit arbejde? 

 Meget  

Nogen 

gange Sjældent Aldrig 

Praksiserfaring (ved at praktisere inden for området)     

Viden du får gennem at spørge dine kolleger til råds (fælles praksiserfaring)     

Viden fra forskningsundersøgelser     

Viden fra teorier      

Andet, skriv:   

 

3. Hvis der er særlige teorier, som har haft betydning for dit arbejde, skriv da hvilke: 

 

 

 

4. Hvad er det vanskeligste ved at anvende teorier? 

At finde relevant teori  

At forstå teorierne/emnerne  

At omsætte teorierne  

5.  

Hvad har du fået relevant efter- og videreuddannelse de sidste 10 år? 

 Ja Nej 

Kortere kurser af op til en uges varighed    

Længerevarende kurser af flere måneders varighed   

Hvis ja, skriv da hvilke:   

Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet   

Andet, skriv  

 

 

 

 

1. Personlige oplysninger: Hvor gammel er du? 

A. Vidensgrundlag 

B. Børnediplomuddannelsen: Hvis du har været på Børnediplomuddannelsen, hvornår var det da? 
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Jeg er på Diplomuddannelsen nu   

Det er mindre end 5 år siden   

Det er mellem 5 og 10 år siden  

Jeg har ikke været på diplomuddannelsen  

 

7. Hvis du har været på Børnediplomuddannelsen, hvad var da udbyttet af uddannelsen? 

 Meget  Noget Mindre Slet ikke 

Bruger du teori fra diplomuddannelsen i forhold til dit eget arbejde?     

Bruger du teori, du har hentet andre steder end Diplomuddannelsen?     

Bruger du teori fra diplomuddannelsen i samarbejdet med kolleger?     

Er blevet mere kvalificeret til dit arbejde efter diplomuddannelsen?     

Har diplomuddannelsen haft betydning i forhold til kvaliteten i 

afdelingens/centrets fælles teorigrundlag?     

Skriv hvilke teorier fra diplomuddannelsen, der har haft størst betydning for dig:  

 

 

8. Reflekter over disse spørgsmål 

1. Hvad forestiller du dig, du skal bruge et nyt fælles fagligt grundlag til?  

2. Hvordan skal det ”se ud”?   

3. Hvad skal det ”kunne”?  

4. Hvor er behovet størst - Hvilket behov skal det dække?  

Noter det du finder frem til på bagsiden af skemaet. Gennem en ’runde’ fortæller du højt de andre om dine 

refleksioner. Aflever derefter spørgeskemaet til repræsentanten i læringscirkelen. 

 

 

8.2 Besvarelser og resultater spørgeskemaet 

116 respondenter besvarede spørgeskemaet. 78 % (90) er fra myndighedsdelen og 22 % (26) er fra 

udførerdelen. Besvarelserne var fordelt således: 

Centrum:    21 besvarelser dvs. 18 %  

Nord:   21 besvarelser dvs. 18 % 

Vest:   32 besvarelser dvs. 28 % 

Syd:   16 besvarelser dvs. 14 % 

Ungdomscentret:  5 besvarelser dvs. 4 % 

Drift for familier, børn og unge: 21 besvarelser dvs. 18 % 

 


