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FORORD	  
 
Jeg vil dedikere dette forord til at takke de mennesker, der på hver deres måde har haft 

betydning for tilblivelsen af dette speciale.  

 

Først og fremmest vil jeg gerne takke de personer, som har ladet mig forstyrre deres travle 

hverdag ved at afsætte tid til interviews og observationer. Også en tak til de fuldmægtige på 

Bernstoffsgade, der har taget sig tid til snakke om Forandringskompasset. 

 

En stor tak til Rikke Liv Sahl Holst, der har været en trofast og kær arbejdsmakker såvel 

som ven i udformningen af vores parallelle specialer.  

 

Tak til min vejleder Dorthe Pedersen for konstruktiv feedback. Tak til Ole V. Rasmussen 

for teoretiske diskussioner og kommentarer.  

 

Tak til Thorbjørn. Tak til Stine, Cecilie og Vibeke.  

 

Det er mit håb, at specialets konklusioner, på baggrund af den indsamlede empiri, vil 

bidrage til indsigter og meningsgivende oplevelser, der på sigt kan give anledning til 

forandring til fordel for både praktikere og ledere såvel som borgere i Socialforvaltningen i 

Københavns Kommune.  
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KAPITEL	  1:	  INTRODUKTION	  

1.1	  I	  evidensens	  navn:	  Socialfagligt	  arbejde	  forvandl	  dig!	  
I dagens Danmark, såvel som på globalt plan, ses en stigende tendens til, at der stilles krav 

om evidens1. – En tendens, der har bredt sig fra USA og England, og som udspringer fra 

sundhedsområdet, men som er nyere indenfor blandt andet det sociale område og 

uddannelsesområdet. På det sociale område har der gennem de seneste år været et 

stigende fokus på brugen af evidensbaserede metoder. Evidensbølgen skyller nu ind over 

det sociale område (Hjort 2012: 40-41; Bhatti, Yosef m.fl. 2006: 7-15).  

 

På det sociale område har der ikke været tradition for at dokumentere det arbejde, der 

fører til den enkelte borgers udvikling. Det vil Københavns Kommunes Socialforvaltning 

gøre op med (Grim 2011: 1). Derfor implementerede Københavns Kommune i 2012 et nyt 

effektstyringsredskab, Forandringskompasset, på hele udsatteområdet i 

Socialforvaltningen. Således er alle borgere, der har en socialsag i Socialforvaltningen i 

Københavns Kommune, blevet scoret på deres udvikling på en skala fra 1-10 siden starten 

af 2012. Med implementeringen af Forandringskompasset har socialarbejderne2 siden 

2012, som noget radikalt nyt, skulle vurdere og dokumentere borgerens udvikling med tal3. 

At sætte tal på menneskers udvikling er en radikal ny måde at drive socialt arbejde på. 

Forandringskompasset er ikke blot et praksisorienteret dialogværktøj for socialarbejdere, 

men også et redskab til at generere ledelsesinformation (kk.dk1; Københavns Kommune 

2013b). På denne måde har Forandringskompasset til formål at fungere som et værktøj til 

både effektlæring, effektstyring og effektmåling (Grim 2011: 5). 

 

                                                   
1 Evidens beskrives som et videnskabeligt bevis for effekten af en bestemt intervention (Hjort 2012: 41). 
Ideelt set skal evidens håndtere tre forbundne problemer: 1) den voksende mængde af viden, 2) den 
problematiske kvalitet af viden og forskning og 3) kravet om udviklingskompetence (Hjort 2012: 39).  
2 Jeg bruger gennem hele specialet begrebet socialarbejder. Begrebet socialarbejder bruges som en samlet 
betegnelse for de fagprofessionelle, der arbejder på specialinstitutioner – herunder fagprofessionerne; 
pædagog, speciallærer, socialrådgiver og sagsbehandler. Jeg udfolder desuden denne begrebsafklaring 
senere.  
3 Brugen af tal i det sociale arbejde er ny for pædagoger og socialrådgivere på udføreområdet, men 
sagsbehandlere på myndighedsområdet har i Københavns Kommune brugt skalaen fra 1-10 gennem metoden 
Signs of Safety siden 2006 (kk.dk3). Der er dog væsentlig forskel på Signs of Safety og 
Forandringskompassets brug af skalaen.  
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I England er denne tendens derimod ikke længere ny. Et lignende værktøj som 

Forandringskompasset, kaldet Outcome Star, blev implementeret i England op gennem 

00’erne. Et studie af socialt arbejde i England beskriver, hvordan det sociale arbejde har 

udviklet sig over en 30-årig periode fra at være baseret på viden gennem narrativer til nu i 

højere grad at være baseret på information gennem teknologiske systemer 

(Outcomestar.org.uk; Parton 2008: 253).   

 

Nationalt har flere undersøgelser beskrevet sociale arbejde i Danmark som værende 

baseret på et skønsprincip, og en undersøgelse fra SFI viste i 2002, at der var store 

variationer i vurderingerne af, hvorvidt og hvordan børn og unge skulle anbringes. 

Samtidig beskrives socialt arbejde som ’vilde problemer’, som er svære at håndtere. Blandt 

andet på denne baggrund opstod et behov for at vide, hvad der virker i socialt arbejde – et 

behov for evidens (Egelund & Thomsen 2002: 51- 53; Høybye-Mortensen 2013: 22- 25; 

Brodersen 2009: 39-41). Forandringskompasset har til formål at slukke tørsten efter 

evidens på det sociale område. Det er et effektmålingsredskab og bygger således på en 

rationel kausalitetssammenhæng i en indsats forventede afkast (Krevi 2010: 11). I arbejdet 

med Forandringskompasset har socialarbejderne nu til opgave at håndtere og vurdere de 

’vilde problemer’ på en skala fra 1-10 for at dokumentere afkastet af deres arbejdsindsats.  

 

Disse nye styringsbestræbelser rejser en række spørgsmål: Hvordan kan ’vilde problemer’ 

dokumenteres inden for en rationel kausalitetssammenhæng? Hvordan scores borgernes 

personlige udvikling? Hvordan bruger socialarbejdere talskalaen, når de er vant til at 

arbejde med ord og ikke tal? Hvilken rolle får socialarbejderen som fagprofessionel i 

arbejdet med Forandringskompasset? Hvordan anvendes ledelsesinformation fra 

Forandringskompasset? Med udgangspunkt i disse spørgsmål finder jeg det således 

interessant at undersøge, hvordan det sociale arbejde med Forandringskompasset 

udspiller sig.  

	  

1.2	  Indkredsning	  af	  problemfelt	  til	  børne-‐	  og	  ungeområdet	  
Jeg har valgt at indkredse specialets problemfelt til udelukkende at fokusere på børne- og 

ungeområdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, da dette felt beskrives som 
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det mest komplekse og derved mest presserende at undersøge med henblik på at belyse 

eventuelle problematikker i arbejdet.  

 

Den første evaluering af Forandringskompasset fra 2013 beskrev, at der var stor forskel på, 

hvordan Forandringskompasset blev brugt og blev modtaget på de 10 områder i 

Socialforvaltningen, hvor Forandringskompasset er blevet implementeret. Evalueringen 

beskriver, hvordan socialarbejderne på børne- og ungeområdet er mest skeptiske i forhold 

til at anvende Forandringskompasset som pædagogisk værktøj (Københavns Kommune 

2013a: 13). Børne- og ungeområdet var det område, hvor implementeringen fandt sted 

først, og jeg antager på den baggrund, at de har de bedste forudsætninger for at have taget 

Forandringskompasset i brug i det daglige arbejde (Københavns Kommune 2013a). 

 

Især børne- og ungeområdet står over for et stort økonomisk pres. Inden for det sociale 

område i Danmark peger centrale politiske aktører på, hvordan den sociale velfærd er truet 

af besparelser og nedskæringer i takt med, at udgifterne på især det sociale børne- og 

ungeområde har været stigende:  ”Der bruges knap 15 mia. kr. årligt på området, og 

udgifterne er steget med 11 pct. fra 2007 til 2010. De spørgsmål kommunerne ofte møder 

er, hvordan de mange penge anvendes og hvilke resultater børn og unge opnår ved en 

given social indsats” (kl.dk). I forlængelse heraf blev Forandringskompasset 

implementeret på børne- og ungeområdet i Københavns Kommunes Socialforvaltning i 

starten af 2012 (kk.dk). 

 

Børne- og ungeområdets kompleksitet gør, at det er særligt interessant at belyse arbejdet 

med Forandringskompasset inden for netop dette område. 

 

1.3	  Problemformulering	  og	  undersøgelsesspørgsmål	  
Jeg finder det interessant at undersøge, hvordan effektmåling, der stammer fra 

sundhedsvidenskaben, udspiller sig på det sociale område. Dette leder til en overordnet 

problemformulering, der lyder som følgende: 

 

Hvordan iagttages det sociale arbejde med Forandringskompasset som ny socialfaglig 

praksis? Hvordan produceres viden og subjektivering i dette arbejde, og hvilke 
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paradokser affødes heraf? 

 

Ved at besvare den ovenstående problemformulering vil jeg vise, hvordan 

Forandringskompasset er en ny form for socialfaglig praksis. Endvidere vil jeg vise, 

hvordan der i denne nye socialfaglighed opstår nye paradokser i kraft af socialarbejderens 

nye rolle. Som udgangspunkt var jeg interesseret i, hvordan der opstår nye former for 

socialfaglig viden i dette arbejde, og hvordan socialarbejderen bliver konstrueret som 

fagprofessionel heri. Da Forandringskompasset som socialfagligt værktøj retter sig mod 

borgeren som objekt, blev jeg undervejs i min empiriindsamling klar over at for at 

undersøge konstruktionen af socialarbejderen som fagprofessionel, måtte jeg ligeledes 

undersøge konstruktionen af borgeren. Forandringskompasset har således en dobbelt 

funktion: På en gang foregår der en styring af borgeren gennem en styring af 

socialarbejderne4. 

 

Med henblik på at besvare den ovenstående problemformulering har jeg formuleret fire 

undersøgelsesspørgsmål, som samtidig vil danne rammen om analysens struktur: 

 

1. Hvordan produceres viden i arbejdet med Forandringskompasset? 

2. Hvordan konstrueres borgeren? 

3. Hvordan konstrueres socialarbejderen? 

4. Hvilke paradokser affødes i vidensproduktionen og konstruktionen af socialarbejderen 

og borgeren i arbejdet med Forandringskompasset? 

 

1.4	  	  Begrebsafklaring	  
I ovenstående problemformulering har jeg allerede lagt en række begreber frem. Derfor vil 

jeg nu afklare, hvad jeg i dette speciale forstår ved de centrale, gennemgående begreber. 

Nogle af begreberne vil jeg yderligere uddybe i teoriafsnittet afsnit 3.2. 

 

                                                   
4 På samme måde har Lisa Dahlager (2001) undersøgt Forebyggelsessamtalen som styringsteknologi blandt 
sundhedsprofessionelle og borgere. Læs mere om dette i Dahlager (2001) ”Forebyggelsens magt”.  
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1.4.1	  Socialt	  arbejde,	  socialfaglig	  praksis	  og	  socialarbejdere	  
Genstanden for dette speciale er ’det sociale arbejde med Forandringskompasset’. Jeg har 

ladet mig inspirere af den internationale definition af ’socialt arbejde’ udarbejdet af 

International Federation of Social Workers (IFSW), som lyder: 

 

“The social work profession promotes social change, problem solving in human 

relationships and the empowerment and liberation of people to enhance wellbeing. 

Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes 

at the points where people interact with their environments. Principles of 

human rights and social justice are fundamental to social work” (Caswell 2005: 30). 

 

Med begrebet ’socialt arbejde’ forstås det arbejde, der relaterer sig til social forandring 

med børn og unge, som udspiller sig i institutioner på udføresiden5 af Socialforvaltningen i 

Københavns Kommune. I relation hertil anvender jeg begrebet ’socialfaglig praksis’ som 

udtryk for det sociale arbejde, der foregår i forbindelse med Forandringskompasset.  

 

I forlængelse heraf bruger jeg begrebet ’socialarbejdere’, som i dette speciale dækker over 

de fagprofessionelle, som udfører det sociale arbejde. Der er i dette tilfælde tale om 

socialrådgivere, pædagoger og lærere, der er ansat på specialområdet. 

 

1.4.2	  Magt	  og	  styring	  
I specialets problemstilling ligger der implicit en forståelse af, hvorledes ’magt’ udspiller 

sig som produktiv i relationen mellem individer, i overenstemmelse med Foucaults 

magtbegreb. Magten som produktiv står i modsætning til en forståelse af magt som en 

determinerende og dominerende styring. Da specialets genstandsområde er det sociale 

arbejde i velfærdsstaten, har jeg valgt at inddrage Foucaults magtbegreb, fordi han har 

leveret overbevisende beskrivelser af hvilke særlige magtformer, der gør sig gældende i 

liberale, vestlige velfærdsstater. Gennem dette magtbegreb vil jeg kunne forstå og beskrive 

den styring, der udspiller sig i det sociale arbejde med Forandringskompasset. Den 

moderne magt kaldes governmentalitet og defineres som den spidsfindige kobling af 

                                                   
5 I den kommunale organisering skelnes der mellem en udføreside og en myndighedsside. På 
myndighedssiden sker en visitering og sagsbehandling af borgeren, hvor udføresiden udfører selve 
behandlingsarbejdet på institutioner og i tilbud (Servicestyrelsen 2011: 266- 270). 
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magtteknologier og selvteknologier, der skaber en bevægelig og intens styring, der på en 

gang er teknologisk og individualiserende. Magt er således ikke en teknologi, som A udøver 

over B, men en teknologi som opstår i selve relationen mellem A og B. Jeg forstår således 

magtbegrebet som anti-essentialistisk, hvor én person ikke kan besidde magt, men hvor 

magten opstår såfremt, der både er en dominerende og en domineret part (Dahlager 2001; 

Dean 2006: 43-65; Villadsen & Mik Meyer 2007:17; Deleuze 2006: 106; Larsen 2007: 365- 

268). Når jeg anvender begrebet styring, står det således i relation til dette magtbegreb. 

Med begrebet styring forstår jeg således det, der finder sted i relationen mellem den 

styrende og den styrede. 

 

1.4.3	  Viden	  
Når jeg i dette speciale bruger begrebet ’viden’, dækker det over de ’sandheder’, som bliver 

produceret i arbejdet med Forandringskompasset. Sandheder forstås her ikke som noget 

mere eller mindre objektivt eller moralsk, men som en række kognitive opfattelser 

socialarbejdere bliver enige om rigtigheden af i den givne kontekst. Med ’viden’ forstås den 

’sandhed’ socialarbejderne bliver enige om, og som derved konstutueres som 

socialfaglighed. 

 

1.4.4	  Subjektivering	  
Når jeg bruger begrebet ’subjektivering’, dækker dette over en særlig forståelse af måden, 

hvorpå individer bliver til. Med begrebet subjektivering forstår jeg ikke en prægiven og 

essentialistisk opfattelse af menneket eller identitet, men en fremskrivning af en særlig 

identitet, som individer gennem magt- og selvteknologier kan tage på sig på forskellige 

måder. Subjektiveringer er således ikke determinerende, men i stedet et udtryk for former 

der fremmer eller giver muligheder for særlige typer af kapaciteter og kvaliteter hos 

individer (Deleuze 2006a: 137- 141; Dahlager 2001: 95). 

 

1.5	  Turguiden:	  Specialet	  fra	  start	  til	  slut	  	  
Dette afsnit er en læsevejledning, der har til formål at guide læseren gennem specialet ved 

at fremlægge den overordnede struktur og opbygning. Kapitel 2-4 er specialets indledende 

afsnit, som danner baggrund for selve analysen. De indledende afsnit har først og 

fremmest til formål at sætte en ramme for, hvad Forandringskompasset går ud på, hvilken 
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kontekst det er opstået i, og hvordan jeg har valgt at bruge empiri og teori i samspil. I 

kapitel 4 fremlægger jeg et kort historisk grundlag for at forstå det nutidige sociale arbejde 

med Forandringskompasset i lyset af den historiske oprindelse, som ligger forud for 

udviklingen af Forandringskompasset. Med henblik på at belyse hvordan 

Forandringskompasset iagttages som ny socialfaglig praksis, er delanalyse 1 udformet som 

en dispositivanalyse. For at karakterisere de paradokser, der er til stede i denne nye 

socialfaglige praksis, er delanalyse 2 udformet som en analyse af paradokser. 

Nedenstående tabeller har til formål at illustrere, hvordan specialets to delanalyser skal 

læses, og hvordan de komplimenterer hinanden.  

 

  

DELANALYSE 1 

 

DELANALYSE 2 

IAGTTAGEL-

SESPUNKTER 

 

Et dispositiv 

 

Paradokser 

Videns-

produktion 

 

Paradoks 1 

 

Konstruktion 

af borgeren 

 

 

Paradoks 2 

Konstruktion 

af social-

arbejderen 

L
in

je
r 

af
 v

id
en

 

L
in

je
r 

af
 k

ra
ft

 

L
in

je
r 

af
 s

u
bj

ek
ti

ve
ri

n
g 

M
et

ap
ar

ad
ok

s 

 

Paradoks 3 

 

Ovenstående tabel illustrerer, hvordan de tre iagttagelsespunkter; vidensproduktionen, 

konstruktionen af borgeren og konstruktionen af socialarbejderen er gennemgående i 

specialets to delanalyser. På denne måde skabes den røde tråde gennem analyserne. 

Delanalyse 1 er som sagt en dispositivanalyse, der består af linjer af henholdsvis viden, 

kraft og subjektivering. I det teoretiske afsnit vil jeg uddybe, hvordan jeg forstår og 

anvender begreberne i delanalyse 1 og 2. I delanalyse 1 og 2 analyserer jeg det sociale 

arbejde med Forandringskompasset blandt medarbejdere, som udgør specialets empiri. I 

diskussionen flyttes fokus fra medarbejderne til de ledelsesproblematikker, der opstår i 
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relation til medarbejdernes arbejde i forbindelse med Forandringskompasset. 

Diskussionen fokuserer således på nogle af de ledelsesproblematikker, der fremlægges i 

delanalyse 2. Specialet afsluttes med en refleksion over de fremlagte iagttagelser og en 

efterfølgende konklusion. 

 

I det følgende kapitel vil jeg præsentere Forandringskompasset.  
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KAPITEL	  2:	  HVAD	  ER	  FORANDRINGSKOMPASSET?	  
 
Forandringskompasset er først og fremmest genstanden for specialets undersøgelse. I 

dette kapitel fremlægger jeg, hvordan Forandringskompasset beskrives som værktøj, og 

hvordan Forandringskompasset placerer sig i en international og national kontekst og som 

genstand for specialet.  

 

2.1	  Om	  Forandringskompasset	  i	  Socialforvaltningen	  i	  Københavns	  Kommune	  
I Socialforvaltningen i Københavns Kommune er Forandringskompasset implementeret på 

10 grupper af borgere:  

 

• Børn og unge – herunder børn 0-5 år, børn 6-12 år og børn og unge 13-18 (23)6 år 

• Kvinder på krisecentre 

• Beboere på herberg 

• Voksne med handicap – herunder handicap 1, handicap 2 

• Børn med handicap 

• Voksne med psykiske lidelser 

• Voksne med misbrug. (kk.dk1). 

 

På børne- og ungeområdet arbejdes der med tre kompasser, der er udarbejdet specifikt til 

de tre målgrupper; 0-5 år, 6-12 år og 13- 18 (23) år. Kompasserne er hver især delt op i 10 

dimensioner, der er baseret på seks områder, som er beskrevet i servicelovens § 50: 

Udvikling og adfærd, familieforhold, skole-, dagtilbud- og beskæftigelsesforhold, sundhed, 

fritidsforhold og venskaber, samt en sidste indikator der kaldes andre forhold. 

 

Forandringskompassernes 10 dimensioner varierer på børne- og ungeområdet alt efter 

aldersgruppe, men fælles for alle kompasser er, at barnet/den unge skal scores på en skala 

fra 1-10. Talskalaen har til formål at vurdere, i hvilken grad borgeren er i udvikling og 

trivsel. Et 1-tal svarer til ”i meget lav grad”, mens et 10-tal svarer til ”i meget høj grad” 

                                                   
6 Når den unge fylder 18 år, overgår den unge principielt til voksenområdet. Da den unges foranstaltninger i 
visse tilfælde forlænges med henblik på en ’god overgang til voksenlivet’, scores nogle borgere helt op til det 
23. år. Derfor står dette i parentes.  
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(Københavns Kommune 2013b). Foruden scoringerne på skalaen fra 1-10 har 

socialarbejderne også mulighed for at knytte få ord til scoringerne under felterne 

”udfordringer” og ”ressourcer” (Forandringskompasserne for de 3 forskellige 

aldersgrupper er vedlagt som bilag 1). Nedenfor ses et eksempel på tre scoringer foretaget i 

Forandringskompasset for aldersgruppen 13- 18 (23) år, der her er illustreret som en 

kompasstjerne:  

 

 

Endvidere beskrives Forandringskompasset som et værktøj, der understøtter en større 

indføring af effektstyring i Socialforvaltningen7 (Bukdahl 2013). Det beskrives, hvordan 

                                                   
7 Som en del af den effektbaserede styring indgår samlet set; evidensbaseret praksis, forandringsteorier, egne 
forandringsteorier, pejlemærkerne og Forandringskompasset.  
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Forandringskompasset har et dobbelt formål, der henvender sig til to forskellige områder 

af organisationen: 

 

1. ”Det er et praksisorienteret dialogværktøj til både myndighedspersonale og 

institutionstilbud, som gennem et fælles sprog og en fælles systematik får mulighed 

for at tale om og fokusere på borgernes trivsel og udvikling over tid.  

2. Det er et redskab, som skal generere ledelsesinformation og dermed understøtte 

ledelsesdialogen i forhold til, hvordan Socialforvaltningen kan skabe bedre resultater 

for borgerne” (Københavns Kommune 2013b: 1). 

 

Det er således hensigten, at information fra Forandringskompasset skal anvendes af både 

praksis og ledelse – herunder politikere. Genstanden for dette speciale er praksisområdet, 

hvor empirien er indsamlet. Da ledelsesinformationen bygger på den viden, der bliver 

produceret på praksisniveau, finder jeg det relevant at fremlægge, hvordan 

Forandringskompasset også har et ledelsesformål. 

 

Det beskrives, hvordan det er hensigten, at informationen fra Forandringskompasset skal 

spille ind i de politiske pejlemærker for Socialforvaltningen, der blev vedtaget i 

Socialudvalget i 20108. Det ledelsesmæssige område dækker over flere planer af ledelse og 

forvaltning, som både berører institutions- og centerledere på behandlingsinstitutionerne 

og myndighedscentrene samt fuldmægtige i centralforvaltningen. Forandringskompasset 

har til formål at kunne skabe kvalificerede svar på spørgsmålene: 

 

• ”Hvordan har målgruppen udviklet sig på det enkelte center? 

• Hvor har vi gode resultater, og hvor har vi ikke?  

• Hvad er årsagerne til den udvikling, der har været? 

• Hvor er der behov for en anden indsats eller et større fokus? 

• Hvad skal vi gøre anderledes for at skabe en bedre udvikling?” (Bukdahl 2013). 

 

På det praksisnære område har Forandringskompasset både til formål at skabe bedre 

hjælp til borgeren og være et værktøj for socialarbejderen ved at skabe et fælles sprog og et 

                                                   
8 Se de politiske mål på kk.dk4. Tre af disse politiske mål relaterer sig til børne- og ungeområdet. Se 
strategien på området for udspecificering af disse tre mål (Københavns Kommune 2012a). 
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klarere billede af den enkelte borgers udvikling med fokus på borgerens ressourcer. Det 

beskrives, at Forandringskompasset således er med til at sikre, at den enkelte borger får 

den hjælp, han/hun har brug for, og at borgerens situation udvikler sig positivt (kk.dk1). 

Således har Forandringskompasset til formål at kunne skabe kvalificerede svar på 

spørgsmålene:  

 

• ”Hvilke mål har vi for den enkelte borger? 

• Hvordan når vi målene? 

• Nåede vi målene? 

• Hvad virker, og hvad virker ikke?” (Bukdahl 2013). 

 

På børne- og ungeområdet udfyldes Forandringskompasset på både myndigheds- og 

udføreområdet, hvilket er tænkt ind i en proces, hvor myndighedscenteret og 

behandlingsinstitutionen arbejder sammen om indsatsen for barnet eller den unge9. 

På institutionssiden skal Forandringskompasset udfyldes for hvert enkelt barn eller ung 

hver 6. måned (Københavns Kommune 2013b: 3).  

 

I Københavns Kommune støttede Socialforvaltningen i 2011 i alt 3.856 udsatte børn og 

unge efter Servicelovens kapitel 11 og 12. Heraf var 1.406 børn og unge anbragt uden for 

hjemmet i kortere eller længere perioder (Københavns Kommune 2012: 3). 

Socialforvaltningens tilbud til udsatte børn og unge og deres forældre er i Københavns 

Kommune samlet under ni institutionscentre, der hver især administrerer mellem to og 

syv tilbud og institutioner. Siden 2012 er alle børn og unge på disse institutioner blevet 

scoret i Forandringskompasset. I den forbindelse var i alt 550 medarbejdere fra 

myndighedssiden og 1.160 medarbejdere fra institutionssiden på børne- og ungeområdet i 

Københavns Kommunes Socialforvaltning på kursus i Forandringskompasset i 2012 

(Jensen 2013).  

 

                                                   
9 Læs mere om hvordan myndighedssiden og udføresiden arbejder sammen i den såkaldte BUM-model i 
Servicestyrelsen 2011: 266- 270. 
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2.2	  Forandringskompasset	  i	  en	  national	  og	  international	  kontekst	  
Forandringskompasset er ikke blot et lokalt projekt, men beskrives som del af en større 

national og international tendens om evidens og Performance Management. I takt med 

indførelsen af New Public Management har styringen i den offentlige sektor på blandt 

andet velfærdsområdet siden 1980’erne i stigende grad været præget af krav om 

resultatdokumentation (Krogstrup 2011: 21-40, Vedung 2010: 165- 174). Som en del af 

New Public Management bølgen udsprang blandt andet styringsfænomenet Performance 

Management, der i dag beskrives som et selvstændigt fokus- og forskningsområde. 

Performance Management beskrives som mål- og resultatstyring og karakteriseres ved at 

have tre formål; læring, styring og kontrol. På samme måde har Forandringskompasset til 

formål at skabe effektlæring, effektstyring og effektmåling. (Greve & Ejersbo 2013: 35-38; 

Grim 2011: 5). Tendensen til en øget brug af en evidensbaseret metode beskrives blandt 

andet som et større fænomen blandt OECD-landene, hvor der indføres resultatmålinger af 

de offentlige sektorers produktion og levering af velfærdsydelser (Storm Pedersen 2010: 

254; Greve & Ejersbo 2013: 35).  

 

Forandringskompasset kan således forstås som del af en større international tendens, 

hvilket også kommer til udtryk ved, at Forandringskompasset er udviklet med inspiration 

fra det engelske dokumentationsværktøj Outcome Star. Endvidere trækker 

Forandringskompasset på erfaringer fra et tilsvarende værktøj kaldet 

Resultatdokumentation, der er implementeret i Socialforvaltningen i Århus Kommune. 

(Grim 2011: 2; Outcomestar.org.uk; Aarhus.dk).  

 

Nationalt set beskrives det også, hvordan der ønskes mere dokumentation af det sociale 

arbejde i Danmark. Eksempelvis beskriver Social- og Integrationsministeriet og 

Kommunernes Landsforening (KL), hvordan de har en dagsorden om at skabe mere 

dokumentation af det sociale arbejde. Det kom blandt andet til udtryk ved KLs konference  

’Skab gode resultater for børn og unge med særlige behov’ i 2012. Her indgik både Århus 

Kommunes Resultatdokumentation og Københavns Kommunes Forandringskompas som 

inspiration for konferencens deltagere (kl.dk). I 2005 igangsatte Socialministeriet og KL 

projektet ’Digitalisering – Udsatte Børn og Unge’ (DUBU) i samarbejde med seks 

kommuner. Projektets formål er at skulle tilvejebringe et it-system, der understøtter 

sagsbehandlernes arbejde med systematik og kvalitet og samtidig leverer 



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 17 

ledelsesinformation (Servicestyrelsen 2007: 189). Endvidere beskrives det, hvordan 

regeringens digitaliseringsstrategi har til formål at effektivere og kvalificere 

sagsbehandlingen på det sociale område (Høybye-Mortensen m.fl. 2013: 11; Regeringen 

2011: 26). 74 af landets kommuner har tilsluttet sig Integrated Childrens System (ICS10) 

eller DUBU, og de første kommuner fik implementeret systemet i slutningen af 2011. 

Københavns Kommune har valgt ikke at implementere DUBU men har i stedet 

implementeret et tilsvarende it-system: CSC-Social (Socialstyrelsen.dk 2013).  

 

Jeg ser altså, hvordan Forandringskompasset er en del af en større effektmålings- og 

performance management tendens, som blandt andet KL og Social- og 

integrationsministeriet har som dagsorden at udbrede på det sociale område. Ikke desto 

mindre bliver specialets konklusioner vigtige for at få viden om, hvordan performance 

managementredskaber som fx Forandringskompasset har betydning for det sociale arbejde 

i Danmark. 

 

2.3	  Forandringskompasset	  som	  genstand	  for	  specialet	  
Da Forandringskompasset blev implementeret i 2012, foregik dette i en PDF-udgave, hvor 

socialarbejderne skrev tallene ind og vedhæftede PDF’en i borgerens journal (se bilag 1). I 

starten af 2013 blev it-systemet CSC-social implementeret, hvorefter scoringerne i 

Forandringskompasset også blev gjort digitale. Specialets empiri blev indsamlet i marts 

2013, hvor Forandringskompasset netop var blevet integreret i it-systemet CSC-social 

(Københavns Kommune 2013). 

 

Med implementeringen af Forandringskompasset blev den udviklingsplan, som 

socialarbejdere tidligere anvendte, samtidig omfattende forandret. Udviklingsplanen er nu 

udarbejdet på baggrund af en ressourceorienteret tilgang, hvor socialarbejderen skal 

beskrive barnet eller den unges udvikling ud fra tre parametre; bekymringer, ressourcer og 

mål (kk.dk3). Forandringskompasset blev implementeret på samme tid som denne nye 

udviklingsplan, og det viste sig i observationerne, at denne typisk blev udfyldt samtidig 

                                                   
10 ICS er en socialfaglig metode, som er udviklet i England på baggrund af forskningsbaseret viden om børn 
og unges udvikling. ICS er herefter tilpasset danske forhold efter aftale med det engelske Department of 
Education. ICS er metoden bag it-systemet DUBU, som giver sagsbehandleren et konkret redskab til at sikre 
kvalitet og systematik med fokus på barnets behov og udvikling (Servicestyrelsen 2011: 121, 281). 
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med Forandringskompasset. Under observationerne blev det klart for mig, at 

Forandringskompasset og udviklingsplanen i praksis udfyldes i forbindelse med hinanden, 

og derfor ikke kan adskilles. Genstanden for specialet er derfor både 

Forandringskompasset og Udviklingsplanen, som de er kommet til udtryk i specialets 

empiri – dog med hovedfokus på Forandringskompasset.  

 

I det følgende kapitel vil jeg fremlægge, hvordan jeg har designet specialet i et samspil 

mellem empiri, teori og analysestrategi.  
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KAPITEL	  3:	  FRA	  EMPIRI	  OG	  TEORI	  TIL	  ANALYSESTRATEGI	  
 

Dette kapitel har til formål at gøre rede for specialets empiriske udgangspunkt, 

videnskabsteoretiske ståsted og analysestrategiske overvejelser.  

 

3.1	  Konstruktion	  af	  empiri	  
Dette afsnit beskriver specialets empiriske udgangspunkt, og hvordan jeg anvender 

empirien. 

 

3.1.1	  Præsentation	  af	  specialets	  empiri	  
Indledningsvis vil jeg bemærke, at specialets empiri er indsamlet i samarbejde med Rikke 

Liv Sahl Holst, specialestuderende på socialt arbejde på Aalborg Universitet. Specialets 

genstandsfelt var i udgangspunktet brugen af Forandringskompasset på børne- og 

ungeområdet i Socialforvaltningen. Med henblik på at undersøge hvordan der bliver 

udøvet socialt arbejde med Forandringskompasset, resulterede empiriindsamling i, at vi 

samlet set udførte:  

 

• En forundersøgelse bestående af kortere interviews og samtaler med i alt syv 

relevante personer på området, som samtidig gav os adgang til feltet. Der er her 

hovedsageligt tale om fuldmægtige fra centraladministrationen i 

Socialforvaltningen i Københavns Kommune (se bilag 2). 

• En desk research af hvordan Forandringskompasset bliver fremstillet af kommunen 

selv, herunder både interne og eksterne dokumenter (diverse beskrivelser, 

vejledninger, artikler og en evaluering af Forandringskompasset, hovedsageligt 

udgivet af Socialforvaltningen i Københavns Kommune).  

• To dybdegående interviews med ledere, Børne- og Ungeområdet i 

Socialforvaltningen (henholdsvis én institutionsleder på udføreområdet og én 

områdeleder på myndighedsområdet). 

• To dybdegående interviews med sagsbehandlere på myndighedsområdet, Børne- og 

Ungeområdet i Socialforvaltningen. 



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 20 

• To dybdegående interviews med socialrådgivere på udføreområdet i Børne- og 

Ungeområdet, Socialforvaltningen. 

• Tre dybdegående interviews med pædagoger på udføreområdet, Børne- og 

Ungeområdet i Socialforvaltningen. 

• Fem observationer af hvordan Forandringskompasset bliver brugt på 

udføreområdet, Børne- og Ungeområdet i Socialforvaltningen. 

• Socialforvaltningens interne evaluering af Forandringskompasset på Børne- og 

Ungeområdet. Denne er udviklet af centraladministrationens resultatkontor.  

 

Under empiriindsamlingen blev det klart for os, at feltet er yderst komplekst, og at der er 

meget forskellige kompleksiteter på spil på henholdsvis udføreområdet og 

myndighedsområdet. 

 

For at stille skarpt på en håndterbar kompleksitet er specialets genstandsområde 

indkredset til udelukkende at behandle udføreområdet, hvorefter specialets empiri 

udelukkende udgøres af de fire nederste punkter i kursiv. De resterende interviews samt 

forundersøgelsen indgår således implicit som en afgørende baggrundsviden, der har været 

med til at kvalificere selve empiriindsamlingen og skabe yderligere indblik i feltets 

forforståelser. Empirien er indsamlet på fire institutioner under Socialforvaltningen i 

Københavns Kommune: to dagbehandlingstilbud og to børnehjem (se bilag 3). Disse 

institutioner er tilfældigt valgt ud fra en pragmatisk tilgang til, at vi indsamlede empiri på 

de institutioner, der tillod det. Nedenstående tabel viser en oversigt over den empirien, der 

konkret ligger til grund for specialets konklusioner: 

 

 
Empiriform 

 

 
Institution 

 
Medvirkende 

(fiktive navne) 
 

Observation 
 

Institution 1 Pædagog Marlene + 3 
socialpædagoger 

 
Dybdegående 

enkeltpersonsinterview 
 

Institution 1 Pædagog Marlene 

Observation 
 

Institution 2 Socialrådgiver Lotte + 2 
socialpædagoger + 2 lærere + 1 

psykolog 
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Observation 

 
Institution 2 Socialrådgiver Lotte + 9 

socialpædagoger + 2 lærere + 2 
psykologer 

 
Dybdegående 

enkeltpersonsinterview 
 

Institution 2 Socialrådgiver Lotte 

Observation 
 

Institution 3 Socialrådgiver Gerd + pædagog 
Nanna 

 
Dybdegående 

enkeltpersonsinterview 
 

Institution 3 Socialrådgiver Gerd 

Dybdegående 
enkeltpersonsinterview 

 

Institution 3 Pædagog Nanna 

Observation 
 

Institution 4 Pædagog Gunvor + 3 pædagoger + 1 
cand.pæd.soc + 1 leder 

 
Dybdegående 

enkeltpersonsinterview 
 

Institution 4 Pædagog Gunvor 
 

 
Intern evaluering 

 
”Evaluering af 

Forandringskompasset på 
børne- og ungeområdet” 

 
 

 
Udarbejdet af 
Københavns 
Kommune, 

Socialforvaltningen, 
Kontoret for 
Resultater 

 
En evaluering tilrettelagt som 

vignetteundersøgelse med deltagelse 
af socialarbejdere. 

 

 

Specialets analyser, pointer og konklusioner er altså baseret på fem dybdegående 

interviews med socialrådgivere og pædagoger og fem observationer på udføreområdet 

samt en intern evaluering (se også bilag 4). Empirien består således af en adækvat samling 

af flere forskellige former for empiri; refleksioner over brugen af Forandringskompasset 

foranlediget af forskerens spørgsmål (interviews), feltets egne beskrivelser, refleksioner 

over og analyser af brugen af Forandringskompasset (den interne evaluering) samt 

eksempler på selve feltets brug af Forandringskompasset og den refleksion, der opstod i 

denne forbindelse (observationer). I det følgende afsnit fremlægges de analysestrategiske 

overvejelser over empiriindsamlingen.   
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3.1.2	  Indsamling	  og	  konstruktion	  af	  empiri	  
Jeg vil indledningsvis bemærke, at alle medvirkende personer og institutioner er 

anonymiserede i specialet. Alle navne, der indgår i specialets empiri, er derved opdigtede.  

 

I overensstemmelse med mit videnskabsteoretiske udgangspunkt fokuserer jeg ikke på at 

uddybe mine metodiske valg, men i stedet på at eksplicitere mine teoretiske til- og fravalg. 

Dette vil jeg uddybe senere, men inden da finder jeg det relevant kort at beskrive, hvordan 

jeg konstruerer min indsamlede empiri i overensstemmelse med min teori. 

 

Alle observationer er gjort ved, at jeg som forsker har været til stede i samme rum som de 

observerede, men vi bad de observerede om at agere som om, vi ikke var til stede. Dette 

influerer dog ikke på, at jeg som konstruktivistisk forsker ikke kan observere en virkelighed 

uden selv at influere på den mening, der produceres under observationen. Under 

observationerne optog vi den samtale, der foregik, mens vi selv tog referat af hvem, der 

sagde hvad (Järvinen & Mik-Meyer 2005). 

 

Alle interviews er foretaget som dybdegående enkeltpersonsinterview ud fra en 

semistruktureret interviewguide (se bilag 4). Interviewguiden er struktureret ud fra en 

række temaer, der gennem åbne spørgsmål tillod os at følge de retninger, som viste sig 

interessante i selve interviewet. Vi fulgte altså ikke interviewguiden slavisk, men den angav 

en række retningslinjer for interviewet, som interviewet kom til at indeholde. Jeg iagttager 

interviewene som mening produceret i samspil mellem interviewer og interviewede 

(Staunæs & Søndergaard 2005).  

 

I det følgende præsenteres specialets teoretiske udgangspunkt.  

 

3.2	  En	  hyldest	  til	  nørder:	  Foucault,	  Deleuze	  og	  Luhmann	  	  
 

Som teoretisk ramme har jeg valgt at lade mig inspirere af Foucault, Deleuze og Luhmann, 

da jeg mener, at de hver for sig og tilsammen danner et solidt teoretisk fundament, der vil 

kunne indfange empiriens særligheder. Som jeg allerede har beskrevet i 

begrebsafklaringen, har jeg valgt at anvende Foucaults magtbegreb. Desuden har jeg valgt 

at lade mig inspirere af Deleuzes læsninger af Foucault om dispositivanalysen som 
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analysestrategisk grundlag for delanalyse 1. Jeg har valgt at inddrage Luhmanns 

paradoksbegreb, da jeg mener, at det er ekstremt skarpt i forhold til at karakterisere og 

teoretisere de dilemmaer, der udspiller sig i det sociale arbejde med 

Forandringskompasset, som viser sig i dispositivanalysen. I de følgende afsnit vil jeg 

uddybe mine teoretiske valg i relation til empirien og problemfeltet. Inden da vil jeg 

præsentere specialets videnskabsteoretiske grundlag. 

 

3.2.1	  Et	  poststrukturalistisk	  videnskabsfundament	  
Specialets empiri består af kommunikation omkring Forandringskompasset. 

Kommunikation, sprog eller italesættelser kan forstås forskelligt inden for forskellige 

videnskabstraditioner. Både Foucault, Deleuze og Luhmann kan forståes inden for en 

poststrukturalistisk tradition sammen med en lang række andre teoretikkere. Jeg har valgt 

at lade Foucaults videnskabsteoretiske tradition være bærende for specialet, som jeg vil 

fremlægge i det følgende. 

 

Den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure regnes som strukturalismens fadder  med 

sit opgør med metafysikken i teorien om ’tegnet’ og ’betegnet’. Som efterfølger af 

strukturalismen opstod poststrukturalismen. Kendetegnende for poststrukturalismen er 

fokus på sproget og sprogets kontingente og forandrende strukturer. Sprog forstås som 

handling, uden en bagvedliggende mening, i modsætning til fx hermeneutikken (Esmark 

m.fl. 2005: 12-27).  

 

Inden for Foucaults videnskabstradition er det værende altså afhængigt af erkendelsen – 

sagt på en anden måde er det ontologiske afhængigt af epistemologien. Det betyder, at vi 

altid vil være indlejret i en vis diskurs, som vi ikke har mulighed for at skrive os ud af 

(Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005). Derimod arbejder Luhmann med en tom ontologi 

forstået ved, at verden udelukkende findes i vores egen erkendelse af den (Esmark 2005). 

Inden for Foucaults videnskabstradition er det ikke muligt at tolke os frem til en mere eller 

mindre sand viden om verden, men verden findes derude. Forskerens opgave består 

således ikke i at bevidstliggøre sin egen indgangsvinkel til empirien, men derimod at 

eksplicitere de teoretiske til- og fravalg der ligger til grund for brug af teori og empiri 
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(Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005). I det følgende afsnit vil jeg udfolde, hvordan jeg vil 

bruge dispositivanalysen som bærende analysestrategi i første del af analysen.  

 

3.2.2	  Dispositivanalysen	  og	  Deleuze	  
Med henblik på at iagttage det sociale arbejde med Forandringskompasset som ny 

socialfaglig praksis, har jeg valgt at inddrage Deleuzes læsninger af Foucaults 

dispositivanalyse. I dette kapitel vil jeg uddybe denne begrundelse parallelt med, at jeg i 

det følgende fremlægger, hvordan jeg har ladet mig inspirere af Deleuzes beskrivelser af 

dispositivet. I afsnit 2.3 om analysestrategi vil jeg fremlægge, hvordan jeg konkret 

anvender teorien i relation til empirien og udformning af analysen. 

 

Foucault havde hverken til hensigt eller intention om at skabe en metodisk værktøjskasse 

for analyse, da han ikke ønskede at skabe en standardiseret metode til at erkende verden 

igennem. Derfor indeholder hans forfatterskaber ikke eksplicitte beskrivelser, man kan 

anvende som analysestrategier (Villadsen 2006: 87). Derimod har flere teoretikere 

efterfølgende forfattet deres egne læsninger af Foucault, som er langt mere brugbare 

analysestrategisk. Specialets analysestrategi er både inspireret af Foucaults egne tekster 

(Foucault 1978, 1988, 1994, 2008), Mitchell Deans forfatterskab om praksisregimeanalyse 

(Dean 2006), forfatterskaber som fx Lisa Dahlagers (Dahlager 2001, 2005) og Sverre 

Raffnsøe og Marius Gudmand-Høyers sekundære beskrivelser af Foucaults analysestrategi 

(Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005). Dog trækker jeg hovedsageligt på Gilles Deleuzes 

læsninger af Foucault, som stiller en håndterbar beskrivelse af dispositivet til rådighed 

for analysestrategisk brug (Deleuze 1992, 2006).  

 

Selvom Deleuze ikke er materialistisk, som fx Spinoza (Deleuze 2007; Rasmussen 2013), så 

har Deleuzes ontologi alligevel et materialistisk præg. Dog har sprog (i form af ’udsagn’) 

forrang over materialitet (i form af ’det synlige’) (Lübcke 2010: 127; Deleuze 2006: 83). 

Deleuzes materialistiske præg har betydning for dette speciales genstandsfelt, der netop 

består af et konkret materielt værktøj; Forandringskompasset. Jeg forstår her materielt 

som noget, der findes i verden, ikke bare som ting eller objekter, men som ting eller 

objekter der opstår gennem sproget. Dispositivanalysen giver mig på denne måde 
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mulighed for at iagttage, hvordan Forandringskompasset optræder i det sociale arbejde – 

først og fremmest sprogligt, men også som materialitet.  

 

Deleuze beskriver, hvordan dispositivet fremkommer gennem en analyse af fire forskellige 

linjer: Linjer af synlighed, linjer af udsagn, linjer af kraft og linjer af subjektivering 

(Deleuze 1992: 162). I den forbindelse forstår jeg synlighed og udsagn som begge værende 

forbundet til viden. Med inspiration fra Deleuze vil jeg fremanalysere dispositivet gennem 

de tre nedenstående linjer: 

 

• Linjer af viden (herunder linjer af synlighed og udsagn) 

• Linjer af kraft 

• Linjer af subjektivering 

 

I det følgende vil jeg fremlægge, hvordan jeg forstår og anvender begreberne dispositivet 

og linjer af henholdsvis viden, kraft og subjektivering.  

 

Dispositiv 

Dispositivet er en analyseform, som giver mig muligheden for at erkende samlingen af 

regulariteter for sociale tilbøjeligheder, der går på tværs af eksempelvis diskurser og 

teknologier. Samtidig er disse regulariteter blot et konstant fællesskab af kontingente 

mangfoldigheder. På denne måde er dispositivet udtryk for sandsynligheder og tendenser 

og ikke lovmæssigheder, der kan generaliseres. Det betyder, at dispositivet er en samling af 

mangfoldig mening, der antyder noget fælles, som giver mulighed for at iagttage et felt i 

dets opståen. Præcis derfor er dispositivanalysen yderst relevant for indeværende speciale, 

der iagttager et felt, som netop er i sin genese og stadig er i færd med at blive til i kraft af, 

at Forandringskompasset er et nyt værktøj under implementering. Dispositivanalysen har 

netop et bredt blik for mangfoldigheder, hvilket giver anledning til at erkende og opfange 

noget nyt. Analysestrategisk opstår dispositivet i samlingen af linjer af viden, kraft og 

subjektivering. Således er linjerne af viden, kraft og subjektivering delvist autonome, men 

står også i et tæt afhængighedsforhold til hinanden, idet de konstant indvirker på og 

influerer hinanden i gensidige vekselvirkninger (Deleuze 2006: 58; Deleuze 1992: 159, 163; 

Raffnsøe et al. 2008: 216-219; Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005: 154). I analysen 

dømmer jeg dispositiv, når der skabes regularitet i samlingen af linjer af viden, kraft og 
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subjektivering. Ved en gennemlæsning af de tre linjer iagttager jeg, hvad der går igen på 

tværs af linjerne og derved tilsammen danner dispositivet. Dispositivet opstår på baggrund 

af regulariteten i linjerne, og linjerne opstår på baggrund af et mønster, der knytter sig til 

henholdsvis viden, kraft og subjektivering. På denne måde fremkommer linjer i empirien 

med en vis regularitet forstået som fremkomsten af gentagelser og kontinuitet, der har 

foranlediget en vis mættethed i materialet. Derudover har jeg haft fokus på det nye i det 

sociale arbejde forstået som fremkomsten af diskontinuiteter i forhold til litteraturens 

historiske fremstillinger af socialt arbejde, som jeg senere vil udfolde.  

 

Linjer af viden 

Begrebet ’linjer af viden’ giver mig mulighed for at få greb om, hvordan socialarbejderne 

producerer socialfaglig viden i arbejdet med Forandringskompasset. Ifølge Deleuze er 

synlighed og udsagn forbundet til viden (Deleuze 2006: 66). Jeg forstår, at viden har at 

gøre med produktion af sandheder, som står i relation til udsagn og synlighed: ”Det er 

udsagnene og synlighederne, der ligesom kæmpende styrker direkte omfavner hinanden 

eller fanger hinanden og hver gang konstituerer ”sandheder”” (Deleuze 2006: 82). Når 

jeg i analysen dømmer linjer af viden, er dette et udtryk for, at der sker en produktion af 

sandheder11 eller naturliggørelser i det sociale arbejde. Det har fx at gøre med, hvordan 

scoringerne i Forandringskompasset bliver til, eller hvordan Forandringskompasset som 

materialitet (synlighed) spiller ind på de sandheder, der bliver produceret som 

socialfaglighed. 

 

Linjer af kraft 

Begrebet ’linjer af kraft’ giver mig mulighed for at fokusere på, hvordan magt optræder i 

arbejdet med Forandringskompasset. Jeg anvender Deleuzes begreb om linjer af kraft som 

analysestrategisk kategori, hvor jeg anvender Foucaults magtbegreb som diagnostisk 

værktøj til at karakterisere disse kræfter i selve analysen. Deleuze beskriver, hvordan kraft 

er noget ydre, der ligger i relationen (Deleuze 2006: 86; Deleuze 1992: 160). Jeg dømmer 

linjer af kraft ved opstandelsen af relationer af kræfter, der derved kommer i spil med 

hinanden. Når jeg i analysen dømmer linjer af kraft, betyder det, at relationer er udfordret, 

                                                   
11 Sandhed skal her ikke forstås som noget mere eller mindre objektivt eller moralsk, men som en 
konstruktion, hvor samlingen af socialarbejdere bliver enige om noget ‘rigtigt’ eller ’naturligt’ i den lokale 
kontekst. 
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og at der derved er noget nyt på spil. Det har fx at gøre med relationer, hvor der er 

uenigheder, sammenstød og udfordringer.  

 

Linjer af subjektivering 

Med begrebet ’linjer af subjektivering’ kan jeg undersøge og beskrive, hvordan der opstår 

tilskrivninger af identitet i det sociale arbejde med Forandringskompasset. Deleuze 

beskriver, hvordan subjektivering ikke skal forstås som et subjekt. Subjektivering træder 

frem i forlængelse af magten, men som markering af noget særligt, der ikke er underlagt 

eller determineret af magten (Deleuze 2006: 10). Linjer af subjektivering opstår i 

relationen mellem det ydre og det indre. Det indre forstås her som tænkning (Deleuze 

2006: 130). Subjektivering er en processuel produktion af forskellige måder at eksistere på 

(Deleuze 2006a: 120). På denne måde er subjektiveringer tildelinger af særlige kapaciteter, 

egenskaber og statusoverbevisninger (Dean 2010: 74-75). Jeg dømmer linjer af 

subjektivering i forlængelse af linjerne af kraft og linjer af viden. Det betyder, at jeg 

dømmer linjer af subjektivering, når jeg fx ser, hvordan individer tilskrives mening bl.a. på 

baggrund af uenigheder, udfordringer, beslutninger eller sandheder – altså hvordan 

uenigheder, udfordringer, beslutninger eller sandheder retter sig særligt mod individer – 

og hvordan individer bliver italesat eller italesætter sig selv i relation hertil. 

 

I næste afsnit vil jeg beskrive, hvordan jeg er inspireret af Luhmanns paradoksbegreb. 

 

3.2.3	  Paradokser	  og	  Luhmann	  
Med henblik på at karakterisere de dilemmaer, der lurer i dispositivanalysen, har jeg valgt 

at inddrage Luhmanns paradoksbegreb. Jeg mener paradoksbegrebet bidrager med en 

unik mulighed for at stille skarpt på det, der ikke blot dukker op som overfladiske 

problemer eller udfordringer, men som slår sig ned som gennemtrængende dilemmaer. 

Det er således min hensigt at gøre opmærksomhed på og skabe bevidsthed omkring de 

dillemaer, der udspiller sig i det sociale arbejde med Forandringskompasset. 

 

Idet jeg ikke har valgt at lade systemteorien bære specialet teoretisk, vil jeg udelukkende 

præsentere paradoksbegrebet som isoleret fra den resterende del af Luhmanns 

systemteori. Ifølge Luhmann optræder verden i forskelle gennem binære begreber. Et 
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paradoks beskrives som en forskel, hvor ikke blot indersiden af forskellen markeres, men 

hvor der sker et såkaldt ’reentry’, og begge sider af forskellen markeres. Herved 

genindtræder selve forskellen i sig selv. Paradokser er karakteriseret af en vis 

uafgørbarhed, idet kommunikationen ikke kan vælge side og i stedet markerer begge sider. 

Paradokser præsenterer på denne måde et dilemma i kommunikationen, der truer med at 

lamme kommunikationen. Jeg anser paradokser som et begreb, der altid vil være til stede i 

et felt - paradokser er altså et vilkår snarere end en opdagelse (Luhmann 1993; Kneer & 

Nassehi 1997: 107-110, 142). Med inspiration fra Luhmann dømmer jeg således paradoks, 

når der er en uafgørbarhed på spil i empirien. Det betyder, at to modsatrettede meninger 

opstår i et spændingsforhold og skaber dilemmaer for socialarbejderne. Paradokserne 

markerer sig i empirien ved at tvinge socialarbejderne til at vælge side i 

spændingsforholdene, eller ved at de bliver handlingslammede. 

 

I det følgende afsnit uddybes, hvordan teori og empiri fungerer i samspil gennem et særligt 

tilrettelagt analysestrategisk design.  

 

3.3	  Analysestrategisk	  design	  

3.3.1	  En	  blanding	  af	  Foucault	  og	  Deleuze	  med	  et	  strejf	  af	  Luhmann	  
Jeg mener, at teorierne hver især tilvejebringer væsentlige bidrag, men at der i deres 

kobling findes yderligere et bidrag, sådan som teorierne supplerer hinanden og kan 

anvendes i samspil.  

 

Dispositivanalysen bruger polyvalente begreber med fokus på mangfoldighed og tilbyder 

således muligheden for at opfange brede og tvetydige meninger, der er i sin genese. Jeg 

iagttager dette ’nye’ i relation til et ’før’, som jeg præsentere i et mindre litteraturstudie. 

Det mangfoldige blik afspejler sig i, hvordan dispositivanalysen arbejder med polyvalente 

begreber. Mening forstås ikke som ’par af to’, der står over for hinanden i et ”enten eller-

relation”, men derimod som noget der optræder mangfoldigt og ikke er bundet i par, som 

fx Luhmanns binære begreber (Andersen 1999: 29). Som opfølgning på 

dispositivanalysens beskrivelser af udfordringer og problematikker i det sociale arbejde, 

inddrager jeg Luhmanns paradoksbegreb for at stille skarpt på og karakterisere de 

problematikker og udfordringer, der markerer sig som dilemmaer. Hvor 
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dispositivanalysen har et bredt og mangfoldigt blik for det nye, så har paradoksanalysen et 

fokuseret blik på at karakterisere dilemmaerne i dette nye, som dispositivanalysen 

fremskriver. Paradoksanalysen tager altså udgangspunkt i det, som allerede kommer til 

syne i dispositivanalysen. 

 

3.3.2	  Det	  analysestrategiske	  håndværk	  
I det analysestrategiske arbejde har jeg, i overensstemmelse med mit teoretiske og 

videnskabsteoretiske udgangspunkt, valgt at iagttage empirien som ’talehandlinger’. 

Deleuze nævner, hvordan han forstår udsagn som handlinger (Deleuze 2006). Järvinen & 

Mik-Meyer (2005) beskriver uddybende, hvordan empiri kan anvendes som 

talehandlinger. På baggrund af dette iagttager jeg i specialet de transskriberede 

observationer såvel som interviews som talehandlinger. Herved mener jeg, at empiriens 

tale ikke er en spejling af mentale processer, hvor forskeren kan fortolke sig frem til en 

mening bag denne tale. Talehandlinger forstås som tale, der ikke blot markerer det sagte 

som udsagn, men også markerer det sagte som en handling beskrevet gennem det sagte. 

Observationerne får således status som meningsgivende i en poststrukturalistisk 

videnskabstradition. Ved at betragte min empiri som talehandlinger får jeg mulighed for at 

få indblik i socialarbejdernes positionering, sociale subjektiveringer og strategier i forhold 

til hinanden gennem både interviews og observationer (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 103- 

104, 117-118). For at analysere empirien som talehandlinger har vi fuldtranskriberet alle 

interviews og observationer.  

 

Specialets analyser er efterfølgende udarbejdet ved at skabe mening i samlingen af 

tekstbaseret empiri gennem et analytisk arbejde bestående af fem faser: 

 

• Fase 1: Først nærlæste jeg den fuldendte samling af empiri bestående af 

transskriberede interviews og observationer samt den interne evaluering af 

fremstående, centrale udtalelser, som jeg klippede ud og samlede i et arkiv med 

uddrag af særlig status. Udtalelser forstås her som udsagn, der fremstår med 

central mening, som ikke refererer entydigt til et specifikt tema, men hvis mening 

går på tværs. 
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• Fase 2: Dernæst nærlæste jeg mit arkiv for mening med det formål at inddele 

udtalelserne i de tre teoretiske kategorier: linjer af viden, kraft og subjektivering.  

• Fase 3: Herefter inddelte jeg arkivets udsagn under hver af linjerne i empiriske 

temaer. Dette forgik ved, at jeg for eksempel under linjer af viden gennemlæste 

mine udvalgte udtalelser og på denne baggrund udlæste empiriske temaer.  

• Fase 4: Under dette analytiske håndarbejde fik jeg samtidig erkendelsen af en 

række dilemmaer i empirien. Med Luhmanns paradoksbegreb i baghovedet opstod 

en række temaer, der var meningsgivende for disse indlejrede dilemmaer, der findes 

i specialets empiri. Herefter inddelte jeg arkivets udtalelser under hvert af 

temaerne, som senere blev til udformningen af paradokser. 

• Fase 5: Analysen blev herefter udformet i ord og sætninger ud fra udtalelserne 

under hvert tema for henholdsvis delanalyse 1 og 2.  

 

Da jeg udformede mine analyser i ord og sætninger, var jeg inspireret af en abduktiv 

tilgang. Med en abduktiv tilgang forstår jeg en vekselvirkning mellem teori og empiri 

(Danermark m.fl. 2002: 88-92). Jeg har udarbejdet analysen i en proces, hvor jeg løbende 

har vekslet mellem at lade skiftevis teorien og empirien være styrende. Således mener jeg, 

at min analyse er opstået ud fra en række teoretiske til- og fravalg, der har formet min 

empiri, i samme grad som empirien har formet min brug af teorien. Analysen er således 

opstået på baggrund af empiriske iagttagelser, som jeg har tæmmet og struktureret 

gennem teoretiske til- og fravalg. For at underbygge analysens pointer har jeg endvidere 

valgt at trække tråde til samfundsmæssige tendenser og/eller andre studier af socialt 

arbejde. På denne måde har jeg bearbejdet min empiri, som jeg i analysen vil henvise til 

som specialets datamateriale.  

 

I det følgende afsnit vil jeg eksplicitere mine til- og fravalg.  

 

3.3.3	  Specialets	  iagttagelsespunkt:	  analysestrategiske	  til-‐	  og	  fravalg	  
Indeværende speciale er udarbejdet med Forandringskompasset som specialets genstand. 

Ledetråden i specialet er således brugen af Forandringskompasset, geografisk afgrænset til 

børne- og ungeområdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, med konkret afsæt 

i specialets problemformulering. Jeg anser således min empiri som et særligt bidrag, idet 
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jeg ikke blot iagttager Forandringskompasset i sig selv, men iagttager hvordan 

Forandringskompasset forvaltes og tages i brug ude i den socialfaglige virkelighed. Netop 

her får observationerne særlig vigtig status.  

 

Med specialets problemformulering som gennemgående ledetråd, anlægger specialet 

følgende iagttagelsespunkter gennem analysen: 

  

1. Vidensproduktionen 

2. Konstruktionen af borgeren 

3. Konstruktionen af socialarbejderen 

 

Som det fremgår af nedenstående illustration bidrager empirien til at belyse de tre 

iagttagelsespunkter på forskellig vis. Vidensproduktionen (punkt nr. 1) iagttages gennem 

socialarbejdernes kommunikation om Forandringskompasset i både observationerne og 

interviews. Konstruktionen af borgeren (punkt nr. 2) iagttages gennem socialarbejdernes 

kommunikation om deres arbejde med Forandringskompasset i relationen til borgeren i 

både observationerne og interviews. Konstruktionen af socialarbejderne (punkt nr. 3) 

iagttages gennem socialarbejdernes kommunikation om sig selv i arbejdet med 

Forandringskompasset, hovedsageligt i interviews. Dette kan illustreres således: 
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I analysen vil jeg genbruge ovenstående piktogrammer for at gøre opmærksom på, hvilket 

iagttagelsespunkt jeg anvender i de enkelte afsnit.  

 

Jeg konstruerer mig selv som anden ordensiagttager med inspiration fra Luhmann. 

Luhmann beskriver, hvordan enhver anden ordensiagttagelse finder sted på baggrund af 

en første ordensiagttagelse. Hvor første ordensiagttagelsen teoretisk set er en indikation af 

noget i verden inden for rammen af en forskel, er anden ordensiagttagelsen en iagttagelse, 

der retter sit blik mod første ordensiagttagelsen og dennes blinde plet. Forsimplet set 

forstår jeg andenordensblikket ved, at forskeren løfter blikket fra feltets egne 

selvbeskrivelser og reflekterer over, hvad der skete hvordan. Med et anden 

ordensiagttagelsesblik kan jeg altså belyse første ordens blinde plet, men i samme 

operation producerer jeg en blind plet på anden orden. Derfor er det, for mig som forsker, 

betydningsfuldt at være bevidst om mine blinde pletter, som jeg vil fremlægge i det 

følgende (Andersen 1999: 109- 118).  

 

I indeværende speciale kan jeg på baggrund af specialets empiri og iagttagelsespunkt ikke 

sige noget om, hvordan borgeren forvalter sin subjektivering som borger i mødet mellem 

socialarbejder og borger. Jeg kan heller ikke sige noget om, hvordan de aggregerede tal i 

Forandringskompasset forvaltes på ledelsesområdet eller på det politiske niveau. 

Endvidere er mit teoretiske tilvalg af Foucaults magtbegreb afgørende for, at jeg ikke kan 

sige noget om, hvordan individet handler som aktør med særlige interesser. Havde jeg 

valgt et mere aktørstyret perspektiv som fx spilteori præsenteret af Fritz Scharpf (1997), 

ville specialets analyse have fokuseret på, hvordan der opstår spil omkring 

Forandringskompasset på baggrund af aktørernes særlige interesser.  

 

Til gengæld stiller dette speciale et særligt bidrag til rådighed, der kan sige noget om, 

hvordan der produceres viden og subjektiveringer i det sociale arbejde med 

Forandringskompasset, og hvilke paradokser der opstår på en række institutioner under 

børne- og ungeområdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.  

 

Derudover anser jeg det som relevant at nævne, at jeg er ansat som studentermedarbejder i 

Københavns Kommunes Socialforvaltnings Mål- og Rammekontor for Børn og Familier. 

Gennem hele specialeperioden har jeg været meget bevidst om min dobbelte rolle, som 
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både ekstern og intern. Min position som ansat i centralforvaltningen har for det første 

udmærket sig ved, at jeg fik adgang til at indsamle empiri på Socialforvaltningens 

institutioner, at jeg havde adgang til interne dokumenter, samt at jeg havde en naturlig 

adgang til den ’tavse viden’, der eksisterer i centraladministrationen. I udarbejdelsen af 

analysen har jeg været meget bevidst om at adskille min position som forsker fra den 

position jeg har som ansat i centraladministrationen – herunder mine kollegers holdninger 

til Forandringskompasset. Dette har jeg blandt andet opnået ved at være professionel 

omkring de medvirkende institutioners anonymitet, som blev dokumenteret i en konkrakt 

mellem Rikke Liv og jeg som specialestuderende og den enkelte institution (se bilag 5). 

Denne bevidsthed har betydet, at jeg har kunnet jonglere med mine positioner som 

henholdsvis ekstern og intern og draget nytte af erkendelserne fra begge positioner. Dog vil 

jeg mene, at min position som ansat i Socialforvaltningen har haft betydning for, at jeg har 

haft en mere konstruktiv tilgang til udfordringer i empirien. 

 

3.3.4	  Specialets	  udsigelseskraft	  
Da dette studie er et kvalitativt studie, er det ikke min hensigt at generalisere specialets 

konklusioner. Jeg forstår ikke dispositivet som en generaliserbarhed for, hvordan der 

udøves socialt arbejde i forbindelse med Forandringskompasset. Alligevel har jeg til 

hensigt at øge muligheden for, at andre kan lade sig inspirere og lære af specialets 

konklusioner i lignende sammenhænge. Ved at underbygge analysens pointer med 

paralleller til samfundsmæssige tendenser løfter jeg empirien fra dets lokale kontekst ind i 

en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Dermed ikke sagt, at analysens konklusioner 

ikke kunne have set anderledes ud, men jeg bruger trådene til samfundsmæssige tendenser 

som en reflekteret måde at underbygge specialets pointer på. Med specialets 

analysestrategiske design er det min hensigt at producere viden, der kan anvendes på 

institutioner på børne- og ungeområdet i Københavns Kommune. Derudover er det min 

hensigt at skabe opmærksomhed og debat om evidens og effekt i socialt arbejde for andre, 

der arbejder med Forandringskompasset i Socialforvaltningen i København, samt andre 

kommuner der ønsker at bruge Forandringskompasset eller lignende 

effektmålingsredskaber på det sociale område. 
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I det følgende kapitel vil jeg fremlægge, hvilket forskningsfelt dette speciale skriver sig ind 

i.  
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KAPITEL	  4:	  PRÆSENTATION	  AF	  ET	  FORSKNINGSFELT	  
 
Med henblik på at iagttage et ’nu’ i analysen har dette kapitel til formål at konstruere et 

’før’. Kapitlet udgøres af to dele. Første del er en mindre synkron beskrivelse af relevante 

historiske tekster på området. Anden del er et mindre diakront review af, hvad der ellers er 

skrevet om Forandringskompasset og socialt arbejde, og hvordan dette speciale placerer 

sig heri. Således vil jeg eksplicitere, hvordan dette speciale udgør et særligt bidrag til den 

eksisterende forskning.  

 

4.1	  Et	  historisk	  oprids	  af	  tendenser	  inden	  for	  socialt	  arbejde	  
Specialet er ikke et historisk studie, men for bedre at forstå den nutid, som 

Forandringskompasset befinder sig i, vil dette afsnit fungere som et udgangspunkt for 

specialets senere analytiske pointer. 

 

Marianne Brodersen (2009) har studeret den historiske udvikling af velfærdsarbejderes 

indstillinger til deres ideelle mål, indhold og metoder ved tre nedslag i årene; 1955, 1975 og 

2005. Undersøgelsen er baseret på fagtidsskrifter for velfærdsarbejdere. Det beskrives, 

hvordan velfærdsprofessionerne har ændret sig, men at den grundlæggende overbevisning 

om arbejdets nødvendighed i relation til at sikre borgernes tryghed samt samfundets 

stabilitet og fremdrift er gennemgående. Udviklingen fra 1955 til 2005 beskrives med en 

skiftende omsorgskapital, der grundet manglen på eksakt viden og målrettethed har mistet 

værdi, hvorimod bureaukratiske og økonomiske kapitaler med tiden har vundet dominans 

(Brodersen 2009: 42).  

 

Karakteristisk for år 1955 er velfærdsarbejdernes stærke kaldstankegang, hvor den ideelle 

velfærdsarbejder ikke betragter sit arbejde som lønarbejde, men som en moralsk pligt 

forbundet med næstekærlighed og uegennytte. Perioden er præget af både en 

omsorgslogik, der henviser til kaldsetikken og en forvaltningskapital, der fremstår som en 

orientering mod at arbejde efter regler (Brodersen 2009: 35-37).  

 

I 1975 beskrives feltet med opbrud og forandring og en distance til den bureaukratiske 

logik. Kaldstankegangen ses nu som utilstrækkelig i kampen for at opnå indflydelse på 
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arbejdet, og velfærdsarbejderne angribes for ikke at varetage samfundets interesser men 

derimod deres egeninteresser. Velfærdsarbejderne er i højere grad solidaritetskritiske over 

for den stat, som især socialrådgivere og pædagoger ikke længere betragter som en allieret 

(Brodersen 2009: 38- 39). Mathilde Høybye-Mortensen (2013) beskriver, hvordan det 

sociale arbejde lovgivningsmæssigt ændrede sig med bistandsloven i 1976, hvor 

socialudvalgene blandt andet fik muligheden for at anbringe børn. Herefter fulgte en 

ændring af loven i 1993, hvor sagsbehandlere nu skulle udarbejde en §38-undersøgelse 

(forløberen til den nuværende §50-undersøgelse) samt et krav om udarbejdelser af 

handleplaner. Endvidere beskrives det, hvordan fokus på anbringelser uden for hjemmet 

steg gennem 00’erne (Høybye-Mortensen 2013: 22).  

 

Debatten siden har omhandlet både de stigende økonomiske udgifter til anbringelser og 

kvaliteten i anbringelser i det hele taget. Evidensbølgen og politiske skandalesager har 

givet anledning til kvalitetsdebatten, der satte fokus på dokumentation af, ’hvad der virker’ 

i det sociale arbejde. Høybye-Mortensen beskriver, hvordan Socialministeriet i perioden 

2002-2005 nedsatte projekt KABU (Kvalitet i Anbringelser af Børn og Unge), hvis 

resultater satte et øget fokus på dokumentation af det sociale arbejde i anbringelser af børn 

og unge (Høybye-Mortensen 2013: 22-25). I samme tråd beskriver Brodersen, hvordan 

velfærdsarbejdet i 2005 var præget af evidens, evalueringer og fokus på ’hvad der virker’. 

Der findes i feltet en grundlæggende overbevisning om, at velfærdsarbejdet kan og skal 

optimeres gennem medarbejderens arbejde med kvalitetsudvikling. Endvidere beskrives 

velfærdsarbejdet som præget af økonomi, udviklings- og effektivitetsdominans. Den 

kritiske solidaritetskapital er næsten ikke-eksisterende, og feltet er i stedet præget af 

udviklingen af metoder, der kan fremme klienternes engagement i velfærdsstaten gennem 

samtaleteknikker (Brodersen 2009: 39-41). I samme tråd beskriver Villadsen (2004, 

2004a), hvordan det sociale arbejde i 00’erne tager form som ”hjælp til selvhjælp” i en 

genkomst af 1800-tallets filantropiske tilgang til ’de fattige’. Dorte Caswell (2005) 

beskriver, hvordan socialt arbejde i årene omkring 2005 var præget af 

utilstrækkelighedsprincippet, hvor sociale problemer anskues som patologier eller 

svagheder hos det enkelte individ. Det medfører, at socialarbejderen får rollen som 

diagnostiker eller terapeut (Caswell 2005: 25-27). Med anbringelsesreformen fra 2007 og 

Barnets reform fra 2010 beskrives det, hvordan der blev sat yderligere fokus på 

implementering af dokumentation af det sociale arbejde (Høybye-Mortensen 2013: 22-25). 
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Et studie af Børneforsorgens udvikling fra indtrædelsen af den ny lovgivning i 1905 til 2012 

beskriver, hvordan den historiske tro på, at institutionerne effektivt kan udvikle udsatte 

børn og unge til at blive normale, nyttige og lydige borgere i dag, er udfordret af en tvivl 

om, hvorvidt det sociale arbejde har effekt. En tvivl som har ført til undersøgelser af 

effekten af det sociale arbejde (Ebsen 2012: 251-254).  

 

I det følgende afsnit vil jeg gennem et diakront snit iagttage, hvordan litteraturen har 

beskrevet socialt arbejde inden for de seneste år, samt hvordan dette speciale placerer sig i 

denne kontekst.  

 

4.2	  Specialets	  kontekstuelle	  placering	  
Nogle af klassikerne inden for litteratur om socialt arbejde og professionsforskning er 

Järvinen og Mik-Meyers udgivelser; At skabe en klient (2003) og At skabe en professionel 

(2012). At skabe en professionel beskriver blandt andet, hvordan forskellige professioner 

inden for socialt arbejde balancerer deres arbejde mellem ansvar og autonomi. Med 

udgivelsen Det affektive arbejde beskriver Katrin Hjort (2012), hvordan velfærdsarbejdet 

inden for uddannelse, sundhed og social indsats udfordres af krav om evaluering, evidens 

og etisk stillingstagen. En del litteratur om socialt arbejde beskriver indførslen af evidens, 

evaluering, standardiserede metoder osv. I relation hertil uddyber Hanne Katrine 

Krogstrup (2003), hvordan socialarbejdere traditionelt set har haft stor faglig frihed, og at 

man derfor i dag ved meget lidt om effekterne af det sociale arbejde. I litteraturen 

udtrykkes der bekymringer for indførelsen af standardiserede værktøjer og metoder i det 

sociale arbejde, da der menes, at dette vil ødelægge det sociale arbejdes ’tavse viden’. 

Begrebet ’tavs viden’ dækker over en forståelse af, at socialarbejderen besidder uudtalte 

kompetencer og fornemmelser (også karakteriseret som konkret og lokal viden) som tages 

i brug i det sociale arbejde, og som ikke kan standardiseres. I samme tråd beskriver 

litteraturen, hvordan sociale problemer er ’vilde problemer’, der således både er svære at 

beskrive, håndtere og løse (Thorsager m.fl. 2007: 21-22; Bergmark 1998: 39; Høybye-

Mortensen 2013: 38, Hjort 2012: 78). Det er dog ikke entydigt, at standardiserede metoder 

nødvendigvis beskrives som en hindring for den tavse viden. Enkelte forfatterskaber 

beskriver derimod, hvordan den tavse viden kan eksistere parallelt med det metodiske 

standardiserede arbejde (Thorsager m.fl. 2007: 21-22; Bergmark & Lundström 2002).  
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Jeg iagttager på denne måde, hvordan der findes en stor interesse for metoder og 

værktøjer i det sociale arbejde. Et SFI-studium af metoder i socialt arbejde, udarbejdet på 

baggrund af 58 kvalitative interviews med socialarbejdere (herunder både myndigheds- og 

udføreområdet) inden for både beskæftigelsesområdet, børne- og ungeområdet og 

psykiatriområdet, havde til formål at afgrænse et metodebegreb, som ville gøre det muligt 

at adskille metodisk fra ikke-metodisk socialt arbejde. Rapporten beskriver, hvordan alle 

praktikere benytter relativt faste fremgangsmåder, men såfremt socialarbejderne ikke 

‘afprivatiserer’ fremgangsmåderne gennem verbalisering af deres overvejelser til deres 

kolleger, defineres det ikke som metodisk socialt arbejde (Thorsager m.fl. 2007: 10). 

 

Med Forandringskompasset sker samtidig en teknologisering af dokumentationen af det 

sociale arbejde. I Danmark er digitalisering og ledelsesinformation i socialt arbejde et nyt 

fænomen. KORA har derfor netop fået til opgave at undersøge implementeringen af 

ledelsesinformation på handicapområdet (DHUV, som er et tilsvarende program til 

DUBU12). I England, hvor det tilsvarende værktøj til Forandringskompasset løbende er 

implementeret op gennem 00’erne, findes litteratur om brugen af teknologi i socialt 

arbejde - på engelsk anvendes termen ’Internet and Communication Technology’, ICT. 

Parton (2008) beskriver, hvordan han mener, at ICT har gjort socialt arbejde mere 

’informationsbaseret’ og mindre ’socialt’.  

 

Som det fremgår af det ovenstående, beskriver en del litteratur indførslen af 

dokumentation og evidens i det sociale arbejde – både ud fra et kritisk og konstruktivt 

perspektiv. Jeg ser altså en tendens til, at socialt arbejde går fra at have haft status af 

nyttigt omsorgsarbejde, til nu at betragtes med en skepsis på grund af manglende viden og 

målrettethed. Denne skepsis er stærkt understøttet af de stigende udgifter til socialt 

arbejde i takt med, at den økonomiske krise har skabt snævrere rammer for 

velfærdsstaten. I forlængelse heraf ser jeg, hvordan man ridder med på evidensbølgen for 

at skabe viden om, ’hvad der virker’ i socialt arbejde. – En bølge, der forsøger at beskrive, 

måle og veje kvalitet i offentlig velfærd. Derfor er der gennem tiden indført mere 

lovgivning og bureaukrati i bestræbelsen på at skabe kvalitet og målrettethed i socialt 

arbejde. I forlængelse heraf ser jeg implementeringen af Forandringskompasset.  

                                                   
12 DUBU: Digitalisering – Udsatte Børn og Unge. 
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Jeg anser det som bemærkelsesværdigt, at størstedelen af litteraturen om socialt arbejde 

og professionsforskning studerer myndighedssiden af det sociale arbejde, hvorimod 

indeværende speciale studerer udføresiden. Med baggrund i en undersøgelse af 

forskningsfeltet, mener jeg, at dette speciale kan bidrage med vigtig viden på flere 

områder: 

 

• Først og fremmest er indeværende speciale det første studie, der undersøger, 

hvordan arbejdet med Forandringskompasset finder sted i praksis blandt 

socialarbejdere.  

• Indeværende speciale bidrager med viden om, hvordan Forandringskompasset som 

performance management værktøj beskriver, måler og vejer socialt arbejde i 

Københavns Kommune.  

• Indeværende speciale bidrager med viden om, hvordan socialarbejderen fremstår 

som fagprofessionel i arbejdet med Forandringskompasset.  

• Indeværende speciale bidrager med viden om, hvordan socialt arbejde på 

udføresiden af Socialforvaltningen eksempelvis udspiller sig, i modsætning til 

myndighedssiden som oftest bliver studeret i litteraturen.  
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KAPITEL	   5:	   DELANALYSE	   1	   –	   FORANDRINGER	   I	   DET	   SOCIALE	   ARBEJDE	  
MED	  FORANDRINGSKOMPASSET	  
 

I datamaterialet iagttager jeg, hvordan en ny socialfaglig praksis med 

Forandringskompasset er i sin genese. Følgende analyse er opstået i et analytisk arbejde, 

hvor jeg i en vekselvirkning mellem mit teoretiske udgangspunkt og mit empiriske 

materiale har udarbejdet analysen, som beskrevet i afsnit 3.3.2.  

 

Dette kapitel er en dispositivanalyse, som er struktureret efter specialets 

iagttagelsespunkter; vidensproduktion, konstruktion af borgeren og konstruktion af 

socialarbejderen. Løbende i dispositivanalysen analyserer jeg, i overensstemmelse med 

specialets teoretiske udgangspunkt, linjer af viden, kraft og subjektivitet. Herefter følger en 

opsamlende analyse af, hvordan disse linjer i samspil danner dispositiv. Følgende tre afsnit 

skal ikke forstås som særskilte afsnit, men som på hinanden følgende analyser, der 

samtidigt indvirker og influerer på hinanden. 

 

5.1	  Produktion	  af	  viden	  i	  arbejdet	  med	  Forandringskompasset	  	  
Via en analyse af linjer af viden vil jeg besvare mit første undersøgelsesspørgsmål om, 

hvordan der produceres viden i det sociale arbejde med Forandringskompasset. Jeg er 

interesseret i at undersøge, hvordan der bliver produceret viden i Forandringskompasset, 

som har til formål at dokumentere en effekt i socialt arbejde. I datamaterialet kan det 

iagttages, hvordan socialarbejderne oplever det som svært og udfordrende at skulle sætte 

tal på barnets/den unges personlige udvikling. I dette kapitel vil jeg udfolde, hvordan 

socialfaglig viden opstår mellem socialarbejdere i arbejdet med Forandringskompasset.  

 

5.1.1	  Test	  som	  støtte	  for	  socialfaglige	  vurderinger	  
I datamaterialet iagttager jeg, hvordan tests og andre faglige måleredskaber tages i brug 

som støttende faktorer i scoringen. I datamaterialet findes eksempler på, at læsetests, 

WISC-tests13, pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV), CAT-kassen14 og IQ-tests har 

                                                   
13 Wichslers Intelligence Scale for Children (WISC) er en test til vurdering af børn og unges kognitive evner 
(kognitivpsykologkbh.dk). 



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 41 

været støttende faktorer i scoringer af barnet/den unge. Nedenstående eksempel er typisk 

for, hvordan tests indgår som en støtte i scoringerne. Her er det socialrådgiver Gerd og 

pædagog Nanna, der er ved at score et barn, hvor de anvender en IQ-test som støtte:  

 
“2: Er det PPV'en, du sidder med nu?  
1: Jeg skal lige se, total IQ'en er 89 og tiq er 80. Ej tiq det er 101. [Skriver ned på papir].  
2: Nå okay, selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt. Når det er den sproglige, så ligger han 
mellem 5 og 6. Men i virkeligheden nok godt på vej til 6.  
1: Jeg hører i hvert fald indefra Jens [psykologen] af, at han får brugt det terapeutiske 
rum meget refleksivt. Han går ind i den løsning, kan man sige i forhold til egne 
udfordringer og egne dilemmaer ifht. det her helt specifikt lige nu ifht. mor og far og ifht. 
at få plads derhjemme og ifht at blive hørt.” 
– Observation, institution 3 
 

Jeg iagttager således, hvordan viden produceret med Forandringskompasset bliver til 

gennem en videnskabeliggørelse, hvor socialarbejderne bruger videnskabelige tests som 

støtte i arbejdet med at destillere socialfagligheden til et tal. Videnskaben er nu en støtte 

for udarbejdelsen af et tal. I det følgende iagttager jeg, hvordan tid er en afgørende faktor i 

vidensproduktionen.  

 

5.1.2	  Et	  fremadrettet	  fokus	  på	  forandring	  
I datamaterialet ses det, hvordan det sociale arbejde med Forandringskompasset er rettet 

mod fremtiden. Selvom scoringerne i Forandringskompasset oftest er udtryk for en status, 

så iagttager jeg, hvordan det sociale arbejde derudover i højere grad end tidligere nu er 

mere fremadrettet – et fokus der kommer til udtryk gennem vurderinger af, hvilke 

ressourcer barnet/den unge har til forandring. Jeg iagttager, hvordan opdelingen i 

bekymringer, ressourcer og mål i Udviklingsplanen skaber et fremadrettet perspektiv, der 

sætter fokus på hvilke ressourcer, der kan mobiliseres hos borgeren, og hvilke mål der 

derved kan opnås. Dette fremadrettede perspektiv influerer også på scoringerne i 

Forandringskompasset, som i nedenstående eksempel hvor socialrådgiver Gerd (nr. 1) og 

pædagog Nanna scorer:  

 

”1: Har de forbedret sig siden sidst? Er der noget, han er blevet bedre til siden sidst?  

                                                                                                                                                                         
14 CAT-kassen er en forkortelse af Cognitive Affective Training, som er et værktøj, der bruges overvejende til 
børn og unge med Aspergers syndrom med det formål at skabe mere hensigtsmæssige samværsformer (cat-
kit.com). 
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[…] 
1: Men for mig at se, er det også en mentaliseringsevne, der er forbedret, for han er 
faktisk i stand til at se andres behov, som også spiller ind her. Det er jo en af vores store 
udfordringer altid.  
2: Men når jeg så kigger på scoringen der, så synes jeg stadig, den er lidt svær. Øhm. 
Fordi vi skrev 5 sidst. Og jeg… 
1: Men sidst kunne vi faktisk ikke skrive, at han på den måde kunne acceptere andres 
forslag.  
2: Altså det, nej, jeg vil sige, han er blevet bedre, men han er jo ikke god til det, det synes 
jeg ikke, han er. Men man kunne sige, jeg kunne godt tænke mig, han lå på 6 
næste gang. Og det, tror jeg faktisk, er nogenlunde realistisk. Men der er 
stadigvæk noget vej, det vil jeg sige. (min fremhævning) 
[1 taster] 
1: Jeg har sat den ind på en 5'er. Vi har ikke skrevet noget ind under relevant.” 
- Observation, institution 3 
 

Fokus på denne fremadrettethed for forandring har betydning for, at socialarbejderne har 

svært ved at score et barn, som er gået tilbage i sin udvikling. Jeg iagttager denne 

fremadrettethed som en ny retning i modsætning til tidligere, hvor det sociale arbejde i 

højere grad bestod i at lave udredninger af borgerens forhistorie i et bagudskuende 

perspektiv (Järvinen & Mik-Meyer 2012: 22). Viden produceret med 

Forandringskompasset i kombination med udviklingsplanen er blevet mere orienteret mod 

fremtiden. Den socialfaglige viden er blevet mere målorienteret og fremadrettet med et 

fokus på borgerens potentialer og ressourcer til forandring. I det følgende iagttager jeg, 

hvordan Forandringskompasset kommer til syne som materialitet i vidensproduktionen.  

 

5.1.3	  Strammere	  struktur	  og	  nye	  teknologiske	  logikker	  
Indførslen af Forandringskompasset iagttages samtidig med indførslen af it-systemet CSC-

social, hvilket har haft betydning for produktionen af viden i datamaterialet. I England 

refereres der i den forbindelse til ”The electronic turn in social work” (Parton 2008: 254). I 

datamaterialet ses det, hvordan teknologien i sig selv og strukturen i den teknologiske 

udgave af Forandringskompasset har været styrende i det sociale arbejde. Teknologien er 

særligt kommet til syne ved en frustration blandt socialarbejderne, da teknologien ikke 

altid har virket efter hensigten. Dette har betydning for, at socialarbejderne nu skal kunne 

håndtere teknologiske udfordringer, men derudover ser jeg, hvordan socialarbejdere også 

skal kunne aflæse teknologien og strukturen heri som ny logik i det sociale arbejde. 

Nedenstående uddrag er et godt eksempel på, hvordan en socialarbejder ikke bare har 
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problemer med at håndtere de teknologiske udfordringer, men også med at afkode den 

teknologiske logik: 

 

”12: Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke printe det ud, kan jeg få noget assistance? 
[12 forlader lokalet, og der snakkes lidt videre, hvorefter 12 kommer tilbage]. 
12: De skal jo ind i CSC, og derfor skal hun ikke scores.  
1: Jo, det skal hun.  
12: Hvad, skal hun det? Skal de scores inde i CSC, det havde jeg ikke fanget.  
1: De skal scores, de skal netop scores. 
12: Nå, så må vi lige score hende i fællesskab, ikke? 
1: Jo.” 
- Observation, institution 2 
 

Endvidere iagttager jeg, hvordan den strukturelle opbygning i Forandringskompasset og 

Udviklingsplanen har skabt mere skarphed og mindre snak i det sociale arbejde. – Især 

med opdelingen i de ti dimensioner og opdelingen i ”bekymringer, ressourcer og mål”. Det 

ses, hvordan strukturen i både Forandringskompasset og Udviklingsplanen har haft 

betydning for, at samtalerne og den faglige snak har været struktureret omkring de 10 

dimensioner og på tværs heraf ”bekymringer, ressourcer og mål”. Følgende citat er et 

typisk eksempel på, hvordan udviklingsplanens opdeling i bekymringer, ressourcer og mål 

italesættes som mere overskuelig. 

 

”Ja. Og den [udviklingsplanen] er vi meget glade for. Vi synes, det er et effektivt redskab, 
fordi det er meget konkret. Og brugbart i forhold til den måde at… der er en 
overskuelighed i forhold til det gamle. Der var de samme punkter stillet op, men det var 
mere... der kunne man skrive fire sider. Her er det mere konkret: skriv to til tre 
bekymringer. Kom ind på komplicerende faktorer. Skriv noget om barnets ressourcer i 
forhold til de forskellige bekymringer og så kom frem med nogle mål, og hvad gør vi rent 
praktisk. Den er vi rigtig glade for. Den måde den er bygget op på, den nye 
[udviklingsplan].” 
- Interview med pædagog, institution 4 
 

I forlængelse heraf iagttager jeg, hvordan strukturen og scoringerne har været et 

holdepunkt, der har afløst medarbejdernes historiefortællinger om barnet eller den unges 

gøren og laden. Strukturen skaber en retning og skarphed i det sociale arbejde, der 

strukturerer mødet, så der skabes rum for faglig refleksion.  

 

Samtidig med at strukturen skaber skarphed og tydelighed, så kan det også iagttages, 

hvordan den skarpe struktur i andre tilfælde skaber problematikker. Jeg ser, hvordan 
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strukturen i Udviklingsplanen og Forandringskompasset skaber udfordringer, når 

virkeligheden ikke passer ind i de opstillede kasser. I nedenstående er socialrådgiver Lotte 

(nr. 4) mødeleder, hvor hun forsøger at formidle strukturen i sundhedsdimensionen til 

sine kolleger:  

 
”5: Hvorfor er det, du har krydset af i den psykiske så? Nu kan jeg mærke, at jeg bliver 
lidt forvirret. 
4: Så starter vi forfra. Jeg spørger: Hans psykiske eller fysiske helbred, påvirker det 
hans trivsel eller udvikling negativt? Så siger I "ja - det gør hans psykiske helbred". Så 
sætter jeg kryds i den. Og så glemmer vi det. Hans samlede sundhedstilstand bidrager i 
hvor høj eller lav grad til hans trivsel og udvikling. Det er hans samlede 
sundhedstilstand.  
6: 3?  
5: Hvorfor?  
6: Fordi vi har bekymringer for hans psykiske...  
5: Jamen, det er ikke noget med det nu.  
6: Nå. 
4: Jamen, det er hans samlede sundhedstilstand. Det er jo også hans psykiske.  
5: Okay. 
6: Så det er både det psykiske og det fysiske? Vi har indikeret, at det er det psykiske, der 
trækker ned. Ja. 3. De må alle sammen ligge under fem her på stedet.  
5: Jeg siger 4.  
4: Fordi hvad?  
5: Jeg mener, at det fysiske opvejer det psykiske. Jeg synes alligevel, at det fysiske er så 
godt, at 3 er for lavt.  
6: Jeg synes, det er to fuldstændigt uforenelige størrelser. Og jeg synes, den dreng har 
det så skidt psykisk og er så ikke-fast, du kan jo ikke få fat i Daniel. Jeg tænker 3.  
4: Og det, jeg tænker, er, at hvis man skulle holde kompasset op, så ville det se ud som 
om, at han har udviklet sig siden sidst i positiv retning. Hvis vi sætter den op på fire. Så 
det skal du også lige tænke med i virkeligheden. Og det tænker jeg umiddelbart ikke, at 
han har.” 
- Observation, institution 2 
 

Nedenstående billede viser et skærmprint af, hvordan Forandringskompassets 

sundhedsdimension ser ud i CSC-Social:  
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På denne måde kommer Forandringskompasset som materialitet blandt andet til syne, idet 

den teknologiske struktur har betydning for, at strukturen opleves som mere styrende, da 

man ikke bare kan ”springe et kryds over” som ved udfyldelsen af en papirformular.  

 

Jeg iagttager, hvordan strukturen i Forandringskompasset og udviklingsplanen skaber en 

meningsfuld struktur, der skaber effektive rammer og faciliterer faglig refleksion frem for 

historiefortællinger. På den anden side ses det, hvordan strukturen, når den bliver for 

stram eller ulogisk i forhold til socialarbejdernes hverdag, skaber frustration. Indførslen af 

teknologi og stærkere struktur skaber en mere styret vidensproduktion, som både skaber 

mere retning og mindre snak, men også bidrager til frustrationer, når den socialfaglige 

virkelighed ikke passer ind i den styrende struktur.  

 

Indtil videre har jeg fremlagt, hvordan jeg ser, at vidensproduktionen er præget af test, 

fremadrettethed, teknologi og struktur. Jeg finder det særligt interessant at fokusere på 

selve forhandlingerne om, hvordan der opstår enighed omkring selve scoringerne, hvilket 

jeg vil udfolde i næste afsnit.  
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5.1.4	  Forhandlinger	  om	  tal	  fremprovokerer	  afstemninger	  eller	  verbaliseringer	  
Når socialarbejderne skal skabe enighed om scoringerne i Forandringskompasset, 

iagttager jeg, hvordan der opstår forskellige forhandlinger om scoringerne. Det har 

samtidig at gøre med, hvordan selve mødeformen er organiseret (se bilag 6 for en 

beskrivelse af dette). Nogle gange forhandles der om scoringerne gennem en afstemning, 

hvor der tages et gennemsnit af alle socialarbejdernes scoringer. Andre gange forhandles 

der om scoringerne ved, at en mødeleder stiller dybdegående spørgsmål til, hvorfor der er 

blevet scoret, som der er.  

 

Nedenstående eksempler viser, hvordan socialarbejderne opnår enighed i en forhandling 

om scoringer ud fra et demokratisk ideal om, at gennemsnittet af den samlede mængde 

scoringer skaber enighed. I nedenstående eksempler forhandler fire pædagoger om at blive 

enige om scoringerne: 

 

”1: Nå, en 5'er. Jeg har skrevet 6, men altså ligesom sidst.  
2: Jeg har også 6 jo. Så vi er to 5'ere og to 6'ere.  
1: Det er 5 og en halv. 
3: Vi kan slås om det. 
4: Vi giver hende bare en 6'er, det betyder ikke noget for mig. 
3: Ja, det er også fint for mig.” 
- Observation, institution 1 
 

På den anden side iagttager jeg, at hvis der er en mødeleder til stede til at stille uddybende 

spørgsmål, er det i nogle tilfælde med til at skabe faglige refleksioner, der resulterer i en 

mere verbaliseret begrundelse af scoringerne. Som tidligere nævnt beskrives socialt 

arbejde i litteraturen som karakteriseret ved ’tavs viden’. I nedenstående eksempler, kan 

det iagttages, hvordan det at skulle sætte tal på en udvikling tvinger socialarbejderne til at 

verbalisere deres tavse viden om barnet – vel at mærke hvis der er en mødeleder til stede 

til at stille uddybende spørgsmål. Nedenstående eksempel er typisk for, hvordan 

uddybende spørgsmål kan skabe verbaliseringer blandt socialarbejdere. Her er det 

socialrådgiver Lotte (nr. 4), der er mødeleder i mødet med lærere, pædagoger og en 

psykolog: 

 

”4: Så er der den kognitive udvikling. "Barnet har i hvor høj eller lav grad 
alderssvarende udvikling?".  
6: Der er ikke sket noget fra sidst. 



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 47 

5: Vi forsøger, og han arbejder, men det er stadig i lav grad.  
4: I meget lav grad – eller lav grad? 
6: [Fniser] Ej Lotte, nu skal du snart give en øl eller et eller andet. Det ved jeg ikke, 
fordi… 
4: Den var i meget lav grad - 2 - sidst. Så hvis du er ude i lav grad - 3 -, så er vi ude i 
noget.  
6: Han er så impulsstyret stadigvæk, og man skal bruge så lang tid på at få ham på 
plads og få ham ind i en ramme, som han lige kan holde til at være i. Og det er igen 
varierende fra fag til fag og situation til situation. Hvis han oplever en kravsituation, så 
er der han så lidt… – så udbyttet er lavt. Så derfor kan vi ikke beskrive, vi kan ikke 
redegøre for en eller anden fantastisk kognitiv udvikling. På trods af at han tilbydes det. 
Han deltager faktisk også i nogle timer.  
5: Han har måske udviklet sig. Hvis du tænker på bogstaverne. I starten kunne han ikke 
nogen af bogstaverne, nu kan han godt sidde sådan: "det er et å". Det kan han høre i skål.  
6: Jeg fik ikke testet ham færdig – men måske kan han faktisk alle bogstaverne nu på et 
eller andet plan. Ej, det kan han så ikke, for han havde skrevet u som n, men det var 
rigtig set i formen.  
5: I dag på tavlen havde vi et y. Og så sagde han n. Men han havde sat prik.”  
- Observation, institution 2 

 

I ovenstående eksempel kan det ses, hvordan socialarbejderne i deres scoringer får 

verbaliseret dele af den tavse viden, de besidder. Selvom jeg kan iagttage, at scoringerne 

skaber verbaliseringer, beskriver socialarbejderne dog også, hvordan det tidligere sociale 

arbejde med udviklingsplanen i høj grad bestod af mange ord. Jeg ser i den forbindelse, 

hvordan tallene er med til at præcisere disse ord i kortere beskrivelser – kortere og mere 

styrede beskrivelser, der bliver afløsninger for såkaldte lange historiefortællinger. I 

nedenstående eksempel er det igen socialrådgiver Lotte (nr. 1), der er mødeleder til et 

andet møde, hvor Stine på 13 år scores i samarbejde med pædagoger, lærere og psykologer:  

 

”4: Hun sætter generelt sig selv i offerrollen hele tiden. Det er faktisk der, hun trives. Lige 
når den kommer, så bliver hun ramt, men hun får så meget opmærksomhed og kraft på 
det her. Først får hun mor til at stå helt oppe på tåspidserne for at redde og hjælpe hende, 
og hun får alle voksne til at agere i det her og alle børn. Alle der er opmærksomme på 
hende.  
1: Jeg må jeg lige stoppe, for vi skal netop ikke sidde og komme med historier, vi skal 
videre, vi skal til scoringerne.  
8: Er det de samme scorer? 
1: Ja ja. 
9: Hvad er det nu, vi scorer?  
1: Fagligt. Hendes faglige niveau. 
9: Hun er slet ikke på fagligt niveau. Hun er nede på 2.  
1: Ja, og hun har indlæringsvanskeligheder.” 
- Observation, institution 2 
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Det ses altså, hvordan scoringerne skaber forhandlinger, som enten medvirker til 

afstemninger eller verbaliseringer i kombination med en mødeleder, der stiller uddybende 

spørgsmål. Forhandlingerne om tal opleves af socialarbejderne som svære, men samtidig 

kan man netop se, hvordan disse forhandlinger, med tilstedeværelsen af en mødeleder, 

faktisk bidrager til faglig refleksion – en præciseret verbalisering af den tidligere tavse 

viden. I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at hvis der har været en mødeleder til 

stede, så har mødelederen oftest været socialrådgiver af profession. Jeg kan dog ikke sige 

noget om, hvorvidt socialarbejderne anvender disse faglige refleksioner i deres konkrete 

arbejde med borgerne. 

 

5.1.5	  Opsamling:	  En	  linje	  af	  viden	  som	  mere	  styret	  
I ovenstående analyse bliver det tydeligt, hvordan vidensproduktionen i 

Forandringskompasset og Udviklingsplanen i højere grad er styret. Vidensproduktionen er 

i højere grad styret af tal, test, fremtidig forandring, teknologi og strammere 

struktur. Ved tilstedeværelsen af en mødeleder, der stiller uddybende spørgsmål, sker 

der, i forhandlinger om tal, en præciseret verbalisering af socialarbejdernes ’tavse viden’. 

Endvidere ses det, hvordan vidensproduktionen i højere grad har et fremtidigt 

perspektiv i fokus på borgerens mål og forandring frem for tidligere bagudskuende 

udredninger. På denne måde iagttager jeg Forandringskompasset som mulighedsskabende 

for, at vidensproduktionen ikke blot producerer tal, men også skaber socialfaglig 

refleksion, der kan resultere i socialfagligt funderede handlinger. Den måde, 

socialarbejderne konstruerer socialfaglige sandheder på, er nu mere styret i en strammere 

materialistisk struktur. Deres enigheder iagttages endvidere som mere præciseret og 

afkortet. På den måde opstår der altså en linje af viden, som er mere styret.  

 

Iagttagelsen af den socialfaglige vidensproduktion spiller endvidere ind på konstruktionen 

af borgen og socialarbejderen i arbejdet med Forandringskompasset, hvilket jeg vil udfolde 

i næste afsnit.   

 



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 49 

5.2	  Konstruktion	  af	  borgeren	  i	  arbejdet	  med	  Forandringskompasset	  	  
Med henblik på at iagttage hvordan socialarbejderen konstrueres gennem subjektivering, 

vil jeg besvare specialets andet undersøgelsesspørgsmål om, hvordan borgeren 

konstrueres. Først vil jeg fremlægge, hvordan der opstår linjer af kraft rettet mod borgeren 

med henblik på senere at udfolde, hvordan borgeren konstrueres. Mit iagttagelsespunkt er 

her, hvordan socialarbejderne kommunikerer om arbejdet med Forandringskompasset i 

relation til borgeren. I det følgende vil jeg fremlægge, hvordan jeg ser to former for kraft, 

der retter sig mod borgeren, og på baggrund heraf vil jeg fremskrive, hvordan borgeren 

konstrueres.  

 

5.2.1	  Kræfter	  af	  normalisering	  
I datamaterialet iagttager jeg, hvordan socialarbejderne kæmper med at sætte tal på 

borgerens (barnets/den unges) udvikling – for hvad skal barnet/den unge vurderes i 

forhold til? Det er interessant at se nærmere på, hvordan der skabes normalisering i 

udfyldelsen af Forandringskompasset. Jeg ser således, hvordan der opstår en linje af kraft, 

når socialarbejderne kæmper med at sætte tal på barnets/den unges udvikling og bruger 

normalområdet som rettesnor for denne vurdering. Jeg iagttager, hvordan 

normalitetsbegrebet bruges som en støttende faktor i scoringerne i arbejdet med at 

destillere den socialfaglige viden til et tal. 

 

Normalitetsbegrebet kommer blandt andet til udtryk gennem et fokus på sundhed – et 

fokus på både den fysiske krop og det psykiske sind. I en observation iagttager jeg 

eksempelvis, hvordan Amanda på 15 år nedvurderes på sin sundhedstilstand hovedsageligt 

på baggrund af, at hun er vegetar, ikke dyrker motion og ryger hash, og dette på trods af at 

hun i samme dialog italesættes som frisk og sund af udseende (observation, institution 1). 

Det ses som udtryk for, hvordan der blandt socialarbejderne hersker standardiserede 

opfattelser af og retningslinjer for, hvordan man er et sundt menneske. I det sociale 

arbejde med Forandringskompasset optræder kræfter af normalisering ikke blot som 

udøvet på den fysiske krop, men også på det psykiske sind. Dette kommer blandt andet til 

udtryk gennem måden, der produceres viden på med støtte fra tests, som beskrevet i 

foregående afsnit om vidensproduktionen. Derudover iagttages det, hvordan 

socialarbejderne ofte bruger barnets alder som en normalitetsmålestok for, hvordan barnet 

eller den unge skal scores. Nedenstående uddrag er et typisk eksempel på, hvordan der 
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scores ud fra en psykologisk norm for, hvordan et barn eller en ung agerer. Denne norm 

bygger på en standardiseret opfattelse af, hvad man skal kunne, alt efter hvor gammel man 

er. Her er det socialrådgiver Gerd og pædagog Nanna, der scorer Abdel på 13 år:  

 

”1: For igen ud fra, at vi taler om, at vi skal score ud fra normalområdet, så har vi lige nu 
sagt at barnets fritidsaktiviteter, leg og venner bidrager i nogen grad. Han er 13. Det 
bidrager ikke i nogen grad.  
2: Det synes jeg faktisk heller ikke efterhånden.  
1: For man kan sige, jo ældre du bliver, så kommer dit liv væk fra familien til at fylde 
mere og mere, fordi det bliver rettet mod det sociale. Og det er han ikke.  
2: Nej på ingen måde, desværre. Og jeg vil sige, at der hvor han. Der hvor aktiviteterne 
bidrager, det er jo her. Men det er også her, der er rigtig mange krav. Og det er her. Det 
er ikke et privat netværk, der er.”  
- Observation, institution 3 
 

Det ses altså, hvordan det sociale arbejde omkring Forandringskompasset har fokus på 

borgerens sundhed i forhold til både krop og sind. Dette fokus er karakteriseret ved 

vurderinger på baggrund af alder, standardiserede tests og andre børn fra normalområdet.  

 

Denne pointe kan underbygges med reference til Foucaults beskrivelser af biomagt.  

Foucault beskriver, hvordan befolkningen forsøges styret af en normalisering gennem 

deres sundhed via biomagt. Biomagten opererer i velfærdsstaten ved at opdele 

befolkningen i kategorier som gal eller normal, hvorved der opstår undergrupper i 

befolkningen. Forståelser af normal og unormal adfærd opstår gennem samfundsmæssige 

forestillinger om normer, hvor styringen ikke blot har til formål at normalisere de 

anormale, men også udmærker sig ved at fokusere på selve evalueringsprocessen af, 

hvorvidt individet er normalt eller unormalt (Foucault 1979; Foucault 2009; Dean 

2006:168-173; Raffnsøe et al. 2008: 94- 104).  

 

Jeg iagttager, hvordan normaliseringskraften i arbejdet med Forandringskompasset bliver 

en nødvendig støtte i det socialfaglige arbejde med at destillere den socialfaglige viden til 

et tal. Normaliseringskraften er således ikke blot til stede som ubevist styring i den 

socialfaglige hverdag, men indsætter sig i arbejdet med Forandringskompasset som en 

støttende og nødvendig faktor for at sætte tal på det socialfaglige arbejde. Endvidere retter 

normaliseringskraften i Forandringskompasset sig ikke blot mod det fysiske legeme men i 

ligeså høj grad mod det psykiske sind. I samme operation sker en biologisering af sindet, 



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 51 

som kommer til udtryk gennem anvendelsen af de psykologiske test. Jeg iagttager således, 

hvordan kræfter af normalisering er til stede i det sociale arbejde med 

Forandringskompasset, og at denne kraft bliver en bevidst nødvendighed i scoringerne i 

anvendelsen af videnskabelige test og vurderinger i forhold til normalområdet. Det 

udmærker sig særligt ved, at talskalaen indsætter sig som konkret manifestation af det 

normale, hvor 10 opfattes som ’det normale’ eller ’det perfekte’. Nedenstående er et 

eksempel på, hvordan talskalaen markerer sig som et billede på ’det perfekte’, der har 

betydning for, hvordan der scores: 

 

”6: Hvad hedder 6'eren? Hedder den mellem?  
1: Altså 10 er i meget høj grad. 
4: Det er en perfekt familie.  
6: Der skal vi ikke op.” 
– Observation, institution 2 
 

Sagt på en anden måde defineres specialområdet således ud fra en afvigelse fra det 

normale.  

 

Jeg iagttager således en linje af kraft i form af normalisering, og i følgende afsnit vil jeg 

udfolde, hvordan denne normalisering fungerer i samspil med en linje af kraft i form af 

virkelighedsindsigter.  

 

5.2.2	  Kræfter	  af	  virkelighedsindsigter	  
Jeg iagttager, hvordan socialarbejderne kæmper for at nå til virkelige indsigter om 

barnet/den unge for at kunne sætte tal på dennes udvikling og forandring. Kraften af 

virkelighedsindsigter installerer sig med det formål at udviske uoverensstemmelser 

mellem barnets/den unges oplevelser af sig selv og socialarbejdernes oplevelser af den 

unge. I denne proces retter kraften sig mod barnets/den unges personlige forandring. Det 

ses, hvordan socialarbejdere i arbejdet med Forandringskompasset og Udviklingsplanen 

italesætter barnets/den unges ’strategi’. En strategi, der italesættes som noget, der slører 

for den ’virkelige person’, som findes bag sløret. Nedenstående er et typisk eksempel på, 

hvorledes en pædagog italesætter, hvordan Amanda på 15 år forsøger at skjule sit ’virkelige 

jeg’: 
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”3: (…) Men jeg synes, hun er gået tilbage. Og måske er det fordi, igen det der med, at 
hun lægger de der røgslør, og hun bluffer rundt omkring. At man får lov til at se rigtigt, 
hvad det er, og hvordan det i virkeligheden ser ud. Og ikke det, hun hele tiden prøver at 
fortælle os, det er.”  
- Observation, institution 1 
 

Det ses således, hvordan socialarbejderne gennem pædagogisk, social og psykologisk 

faglighed forsøger at få indsigt i barnets/den unges ’virkelige person’. Det sker ved, at 

socialarbejderne forsøger at forstå og forklare barnets/den unges strategi. I ovenstående 

eksempel resulterer denne proces i, at den unge bliver nedvurderet i scoringen, da 

socialarbejderne er enige om, at hun ikke har bekendt sit ’virkelige jeg’ for dem endnu. 

Dette kommer endvidere til udtryk i italesættelser af, at den unge ikke selv har et 

virkelighedssvarende billede af sig selv. Nedenstående uddrag er et typisk eksempel på, 

hvordan socialarbejdere forsøger at opnå indsigt i barnets/den unges ’virkelige jeg’: 

 

”4: Min bekymring går på, hvor dårlig selvindsigt hun har. I forhold til at hun er den 
eneste, som står på snowboard. Hun ser sig selv som stjernen på hele Skjaikam, fordi hun 
kører på snowboard, men hun kører jo på nybegynderniveau. Hun synes bare, hun er 
fantastisk. Hun kan ikke se, at andre der kører snowboard, kører på en helt anden måde. 
Men bare det, at hun formår at køre stille og roligt ned.” 
– Observation, Institution 4 
 

I ovenstående eksempel iagttager jeg også, hvordan kræfter af normalisering spiller ind 

ved, at socialarbejderne forsøger at opnå indsigt i den unge i en sammenligning med 

normalområdet. Jeg ser på denne måde, hvordan kraften af virkelighedsindsigter retter sig 

mod at arbejde med den unges personlige udvikling og selvindsigt.  

 

Denne pointe vil jeg underbygge med reference til Foucault og hans beskrivelser af, 

hvordan pastoralmagt kan etablere sig som en styring gennem sandhedsbekendelser. I 

velfærdssamfundet beskrives den pastorale magtform som en styring, hvor individet 

bringes til at ”fremsige sandheden om, hvem det er” (Mik-Meyer & Villadsen 2007:18), 

hvilket også er typisk for både det sociale, psykologiske og pædagogiske arbejde. 

Styringslogikker som intimitet, virkelighedsindsigter og frelse er således karakteristiske for 

pastoralmagten (Mik-Meyer & Villadsen 2007:17- 19, Dean 2006:135-166).  

 

Jeg ser altså, hvordan kraften af virkelighedsindsigter opstår, når socialarbejderne 
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forsøger at vurdere barnet/den unge. I det sociale arbejde med Forandringskompasset 

bliver styringen gennem virkelighedsindsigter særlig central. I arbejdet med 

Forandringskompasset er det socialarbejdernes job at dokumentere en effekt på baggrund 

af borgerens udvikling og forandring. Derfor er socialarbejderne afhængige af, at borgeren 

oplever sig selv som et foranderligt individ, der har behov for udvikling og forandring. 

Forandringskompasset og Udviklingsplanen får i den forbindelse en helt særlig karakter af 

en terapeutisk kontrakt, hvilket jeg vil udfolde i følgende afsnit.  

 

Dette  er særligt interessant i forbindelse med den følgende analyse af, hvordan linjerne af 

kraft og viden konstruerer borgeren.  

 

5.2.3	  Ung	  med	  ansvar	  for	  egen	  forandring	  mod	  normal	  
I dette afsnit vil jeg, på baggrund af linjer af kraft og viden som særligt retter sig mod 

borgeren, fremskrive, hvordan borgeren konstrueres. På baggrund af specialets 

datamateriale er det ikke muligt at sige noget om, hvordan borgeren italesætter sig selv, og 

derved kan jeg heller ikke sige noget om, hvordan der opstår en linje af subjektivering. 

Iagttagelsespunktet er i stedet, hvordan socialarbejderne konstruerer borgeren i deres 

arbejde med Forandringskompasset og Udviklingsplanen. Dette afsnit baserer sig altså på 

en fremskrivning af konstruktionen af borgeren. Min erkendelsesmæssige interesse er 

netop, hvordan socialarbejdere italesætter deres eget arbejde i relation til borgeren. Dette 

afsnit bidrager på denne måde til det følgende afsnit om subjektivering af socialarbejderen. 

Jeg iagttager, hvordan konstruktionen af borgeren særligt træder frem ved italesættelser af 

overdragelsen af ansvaret for personlig forandring fra socialarbejderen til borgeren. 

 

Det er hensigten, at scoringerne i Forandringskompasset skal overdrages til barnet/den 

unge og forældrene. I datamaterialet fremgår det, at dette ikke sker i alle tilfældene, da 

socialarbejderne ikke oplever, at det giver mening. I de institutioner, som indgår i 

datamaterialet, er det generelt sådan, at socialarbejderne gennemgår 

Forandringskompasset og Udviklingsplanen med de ældste af de unge, men ikke med 

børnene. På de fleste institutioner har man valgt at sende Forandringskompasset til 

forældrene med posten (Københavns Kommune 2013).  
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Hvis socialarbejderne overleverer Forandringskompasset til den unge, sker denne 

overlevering oftest udelukkende med ord og ikke med tallene fra Forandringskompasset. 

Selvom overleveringen ikke foregår med tal, så italesætter en pædagog, hvordan 

scoringerne i Forandringskompasset, forinden samtalen med den unge, havde betydning 

for selve samtalen. Her italesætter pædagog Marlene, hvordan hun forsøger at 

ansvarliggøre den unge:  

 

”Men at vi vil prøve at hjælpe hende med at gøre det så konkret som overhovedet muligt, 
og vi lægger en strategi omkring det også. Og det var hun, altså hun var med hele vejen 
igennem: "Ja!". Det ville hun bare enormt gerne, og hun kom selv med forslag også. Hun 
endte så dernede... Vi startede langt ude, kan I sikkert høre, og endte så med at komme 
derned, hvor hun faktisk gerne ville være med til at tage ansvar for at komme op om 
morgenen. […] Jeg tror ikke, vi havde været så klare i hovederne, hvis ikke vi lige havde 
siddet med scoringen i går. Så på den måde synes jeg, den giver noget rigtig godt.” 
 – Interview med pædagog, Institution 1 
 

Endvidere kan det iagttages, hvordan ansvarsoverdragelsen i overleveringen af 

Forandringskompasset ikke blot fremstår som en måde at ansvarliggøre den unge på, men 

også som en måde at skabe den manglende selvindsigt hos den unge. Dette står endvidere i 

relation til, hvordan viden i højere grad er styret af et fokus på borgerens fremtidige 

potentiale for forandring. Nedenstående uddrag er et typisk eksempel på, hvordan 

ansvarsoverdragelsen konstruerer den unge som et subjekt, der skal forandres: 

 

”Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at den unge selv har ejerskab til det, der skrives i 
udviklingsplanen og Forandringskompasset. Og det kan de jo kun få, hvis de selv kan 
genkende, hvad det er, der skrives om. Vores gode erfaringer er ganske enkelt at spørge 
den unge: ’Hvorfor er du her i dag?’, ’Og hvad kan vi hjælpe dig med?’. Så kommer der jo 
nogle ting, man kan skrive ind, og så kan de unge jo arbejde med det. De kan jo ikke 
arbejde med noget, de andre udtaler sig om, som de ikke selv kan genkende” 
(Københavns Kommune 2013: 21). 
 

I socialarbejdernes italesættelser af den unge under arbejdet med Forandringskompasset 

ses det, hvordan sandhedsbekendelseskraften og normaliseringskraften begge er i spil i 

ansvarsoverdragelsen til den unge. Den unge bliver således ansvarlig for sin egen 

normaliseringsproces, der samtidig kan iagttages som en selvindsigtsproces, hvor den 

unge skal vækkes til indsigt i egne mangler gennem en sammenligning med 

normalområdet. Dette tydeliggøres ved, at socialarbejderen i arbejdet med 

Forandringskompasset bliver bevidst om barnet eller den unges mangler i forhold til 
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normalområdet. Således konstrues den unge med en mangelidentitet og manglende 

selvindsigt – en selvindsigt, som faciliteres gennem en ansvarsoverdragelse, hvor den unge 

bliver ansvarlig for sit eget liv. Det sker blandt andet ved, at den unge selv kommer med 

forslag til forbedringer i sit liv. Forandringskompasset og Udviklingsplanen fremstår på 

denne måde som en terapeutisk kontrakt, hvor det indre vurderes som en samtidig ledelse 

af det potentielle15. Forandringskompasset i samarbejde med Udviklingsplanen iagttages 

som et værktøj, der kan anråbe den unge til at anråbe sig selv, sætte sin egen normalisering 

på dagsordenen og tage ansvaret for egen personlig forandring16. Forandringskompasset i 

kombination med Udviklingsplanen iagttages på denne måde som en kontrakt, der ikke 

blot består af ord, men også en vurdering af borgeren med tal på en skala. Jeg ser, hvordan 

denne skala med to yderpunkter netop markerer et rum for potentiel udvikling. Selvom 

socialarbejderne i datamaterialet oftest ikke bruger scoringerne i overleveringen af 

Forandringskompasset til borgeren, så ændrer det ikke på, at konstruktionen af borgeren 

skabes i socialarbejdernes arbejde med Forandringskompasset ved en scoring på skalaen 

fra 1-10, hvor slutpunktet 10 altid vil markere borgerens potentiale for udvikling.  

 

5.2.4	  Opsamling:	  Konstruktion	  af	  borgeren	  med	  ansvar	  for	  forandring	  mod	  normal	  
I det ovenstående har jeg beskrevet, hvordan der opstår to linjer af kraft rettet mod 

borgeren: en linje af normaliseringskraft og en linje af sandhedsindsigtskraft. I det sociale 

arbejde med Forandringskompasset konstrueres borgeren på denne måde som en ung med 

ansvar for egen forandring mod normal. Forandringskompasset i samarbejde med 

Udviklingsplanen iagttages i denne forbindelse som en terapeutisk kontrakt mellem 

den unge og socialarbejderen – et værktøj til at anråbe den unge til at tage ansvar for sit 

eget liv og til at skabe forandring på baggrund af en erkendelse af egen manglende 

udvikling. Dette sker ved kræfter af virkelighedsindsigter og normalisering og en styret 

viden rettet mod borgerens forandring. Talskalaen fungerer samtidig som en kognitiv 

illustration af borgerens potentiale for forandring – en forandring mod normal.  

 

I det følgende vil jeg analysere konstruktionen af socialarbejderen gennem subjektivering. 

 

                                                   
15 Læs mere om performance managementværktøjer som terapeutiske kontrakter i Costea m.fl. (2008). 
16 Læs mere om borgerens kontraktliggørelse i Åkerstrøm Andersen (2003).  
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5.3	  Konstruktion	  af	  socialarbejderen	  i	  arbejdet	  med	  Forandringskompasset	  	  
Fokus flyttes nu fra at iagttage, hvordan socialarbejderne konstruerer borgeren til at 

iagttage, hvordan arbejdet med Forandringskompasset konstruerer linjer af subjektivering 

rettet mod socialarbejderen. Hvor forrige afsnit havde fokus på relationen mellem 

socialarbejderen og borgeren, så har dette afsnit fokus på relationen mellem 

socialarbejderne og deres ledere. Iagttagelsespunktet er her, hvordan socialarbejdere 

italesætter sig selv og hinanden. I det følgende vil jeg analysere linjer af kraft rettet mod 

socialarbejderen med henblik på senere at udfolde, hvordan dette skaber en subjektivering 

af socialarbejderen. I dette afsnit vil jeg på denne måde besvare mit tredje 

undersøgelsesspørgsmål om, hvordan socialarbejderen konstrueres.  

 

5.3.1	  Kræfter	  af	  suverænitet	  
I datamaterialet iagttager jeg, hvordan socialarbejderne italesætter og bruger 

Forandringskompasset som noget, nogle andre har besluttet, de skal bruge i deres sociale 

arbejde. Nedenstående uddrag er et typisk eksempel på, hvordan socialarbejderne oplever 

implementeringen af Forandringskompasset som ’noget man skal’ – altså en pålæggelse:   

 

”Besøget på institutioner og enheder har efterladt indtrykket af, at medarbejderne her 
ikke føler sig motiverede til at arbejde med kompasset. Det er en opgave, man skal 
udføre, fordi man skal, men man oplever hverken, at den giver mening, eller at man er 
kompetent til at varetage den” (Københavns Kommune 2013: 23). 
 

Jeg iagttager endvidere, hvordan italesættelserne af Forandringskompasset som ’noget 

man skal’ har betydning for, at nogle socialarbejdere ikke er klar over formålet eller 

meningen med Forandringskompasset. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at 

socialarbejderne på visse tidspunkter har svært ved at forstå, hvordan dimensionerne skal 

udfyldes i Forandringskompasset (som jeg tidligere har beskrevet ved, at det især opleves 

som svært at udfylde sundhedsdimensionen). 

 

Med reference til Deans fortolkninger af Foucaults beskrivelser af magt kan 

implementeringen af Forandringskompasset iagttages som en suveræn magt, der er indsat 

ved lov som en ”skal-opgave” (Dean 2006: 56). Jeg iagttager på denne måde, hvordan der 

opstår en linje af suverænitetskraft. Denne suverænitetskraft opretholdes gennem 

teknologisk overvågning, hvilket jeg vil udfolde i det følgende afsnit.  
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5.3.2	  Kræfter	  af	  teknologisk	  overvågning	  
Jeg iagttager, hvordan Forandringskompasset som ’skal-opgave’ opretholdes gennem it-

systemet CSC-social. Her kan det hurtigt og nemt aflæses, hvor stor en andel af 

Forandringskompasserne en institution mangler at udfylde. I datamaterialet beskrives det, 

hvordan en medarbejder på hver institution har fået uddelegeret ansvaret for, at der bliver 

udfyldt et Forandringskompas og en Udviklingsplan for alle børn og unge. Jeg ser, hvordan 

teknologiseringen har haft betydning for opfattelsen af Forandringskompasset som en 

’skal-opgave’ og den kraft, der ligger heri. Socialarbejdere italesætter teknologiseringen 

som ’nogen, der holder øje’, eller ’at det bliver offentligt’. I nedenstående eksempel 

italesætter socialrådgiver Gerd, hvordan teknologiseringen skaber en retning og 

fokusering, men også en form for overvågning: 

 

“Jamen, den er jo... om vi kan lide det redskab eller ej, så er det der. Og der er også nogle 
inde centralt fra, som har øje for, om de bliver udfyldt, og om vi er på vej den rette vej. 
Og det... er der virkelig nogen, der skal holde øje med os, for at vi gør vores arbejde? Det 
har vi jo gjort hele tiden, men jeg tror, det får en anden retning, en anden fokusering end 
det måske har haft tidligere.” 
– Interview med socialrådgiver, institution 3 
 

Jeg iagttager teknologiseringen af Forandringskompasset som en usynlig kraft, der ’holder 

øje’ og forsøger at styre socialarbejderen til at skabe retning og resultat i det sociale 

arbejde.  

 

Denne pointe vil jeg understrege med reference til Foucaults beskrivelser af, hvordan 

fængslets indretning skabte disciplinering gennem usynlig overvågning. Foucault 

beskriver, hvordan usynlig overvågning i fængslerne ikke blot disciplinerer individet 

gennem den eksakte overvågning, men også gennem tanken om overvågningen som en 

potentiel mulighed, der således nedfælder sig i individet som selvdisciplin og uendelig 

selvovervågning (Foucault 2002; Raffnsøe m.fl. 2008: 222- 225).  

 

Det teknologiske, udefinerbare rum iagttages i relation til Forandringskompasset som en 

uigennemskuelig usynlig overvågning, hvor socialarbejderen ved, at alle med adgang til 

CSC-social potentielt kan se deres arbejde. Socialarbejderen ved dog ikke med sikkerhed, 
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hvornår overvågningen finder sted eller  hvilke kriterier den  fokuserer på. På baggrund af 

datamaterialet kan jeg dog ikke sige noget om, hvorvidt og hvordan socialarbejderen 

disciplinerer sig selv i relation til den teknologiske overvågning.  

 

Jeg iagttager, hvordan den teknologiske overvågningskraft skaber et målrettet fokus på, at 

det sociale arbejde skal have effekt – et fokus som er nyt i det sociale arbejde med 

Forandringskompasset. Den teknologiske overvågning fungerer på denne måde i samspil  

med vidensproduktionens fokus på fremtidige forandringer. Jeg ser altså en linje af kraft, 

som jeg har valgt at kalde teknologisk overvågning. I forlængelse heraf er det interessant at 

se nærmere på, hvordan den teknologiske, overvågende kraft i samarbejde med den 

suveræne kraft er med til at konstruere subjektiveringen af socialarbejderen.  

 

5.3.3	  Socialarbejderen	  som	  facilitator	  for	  forandring	  og	  informationer	  	  
Som det beskrives i de to foregående afsnit, kan det iagttages, hvordan kræfter af 

suverænitet, overvågning, normalisering og virkelighedsindsigter udspiller sig i arbejdet 

med Forandringskompasset. Foregående afsnit om konstruktionen af borgeren spiller 

ligeledes ind på socialarbejdersubjektiveringen i måden, hvorpå socialarbejderne 

italesætter borgeren og derved deres eget sociale arbejde. Dette afsnit har til formål at 

undersøge, hvordan linjer af kraft og viden retter sig mod socialarbejderen og konstruerer 

subjektivering. Dermed er mit fokus på, hvordan socialarbejderne italesætter sig selv og 

hinanden i relation til linjerne af kraft.  

 

Jeg iagttager, hvordan socialarbejderen konstrueres som et spaltet subjekt. 

Socialarbejderen italesættes på en måde i forhold til udfyldelsen af Forandringskompasset 

i samarbejdet med kolleger og på en anden måde i arbejdet med Forandringskompasset i 

relationen til borgeren. Socialarbejderen skal nu både kunne agere som relationsarbejder, 

dokumentationsarbejder og samtidig kunne anvende dokumentationsarbejdet i 

relationsarbejdet og omvendt. Jeg ser, hvordan disse to positioner fremstår adskilt, hvilket 

jeg vil vende tilbage til. Nedenstående er en illustration af, hvordan socialarbejderen har 

spaltet sit subjekt i to for at adskille relationsarbejdet fra dokumentationsarbejdet og 

omvendt: 
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Fælles for de to spaltninger i socialarbejderen subjekt er, at socialarbejderen i mindre grad 

fremstår som ekspert og i højere grad som facilitator.  

 

Dette udspiller sig på flere måder. Den suveræne kraft og teknologiske overvågning har 

betydning for, at nogle socialarbejdere italesætter sig selv som fagligt oversete og på denne 

måde har mistet deres rolle som eksperter. I nedenstående eksempel italesætter 

socialrådgiver Gerd, hvordan hun oplever at have mistet sin faglige ekspertise: 

 

”Det gør altid noget ved min socialfaglige praksis, når jeg skal ind og formidle mening 
omkring noget, som ikke giver mening. Og som også grundlæggende går på tværs af min 
socialfaglighed.” 
– Interview med socialrådgiver, institution 3 
 

Som tidligere nævnt kan Forandringskompasset i kombination med Udviklingsplanen 

anskues som en terapeutisk kontrakt for personlig forandring, hvor ansvaret for den 

personlige udvikling overdrages til borgeren. I nedenstående eksempel italesætter 

pædagog Marlene sin egen funktion som hjælper, hvis hjælpfunktion er defineret af 

borgeren: 

 

”Vi startede langt ude, kan I sikkert høre, og endte så med at komme derned, hvor hun 
faktisk gerne ville være med til at tage ansvar for at komme op om morgenen. Hvordan 
hun skulle gøre det, nu går hun og tænker over, hvordan hun egentlig synes det bedst. 
Hvad hun tror, der vil være det bedste for hende. Både i forhold til hvor meget hun får 
sovet, hvornår hun skal i seng, hvordan hun kommer op, og hvad hun rent faktisk selv 
skal gøre, og hvad hun gerne vil have os til at hjælpe hende med.” 
- Interview med pædagog, institution 1 
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I denne ansvarsoverdragelse får socialarbejderen i forhold til tidligere i mindre grad en 

ekspertrolle.  

 

Denne pointe vil jeg underbygge med Järvinen og Mik-Meyers beskrivelser af, hvordan 

den professionelle i velfærdsstaten har ændret sig fra at være ekspert til facilitator. I takt 

med at der sker en større ansvarsoverdragelse til borgeren, skal den professionelle i højere 

grad agere som facilitator med det formål at gøre borgeren i stand til selv at forvalte sin 

frihed og derved skabe de bedst tænkelige rammer for, at borgeren selv kan løse sine egne 

problemer (Järvinen & Mik-Meyer 2012: 18- 22).  

 

Jeg ser, at samme tendens gør sig gældende i socialarbejderens arbejde med 

Forandringskompasset i relationen til borgeren. I arbejdet med Forandringskompasset 

iagttager jeg endvidere, hvordan den faciliterende rolle ikke blot markerer sig i 

ansvarsoverdragelsen til borgeren, men også træder i kraft i selve dokumentationsarbejdet 

med Forandringskompasset. Som støtte for at sætte tal på borgerens forandring anvender 

socialarbejderen objektive, videnskabelige tests og standardiserede normalitetsopfattelser. 

I nedenstående eksempel italesætter pædagog Marlene, hvordan de i starten havde svært 

ved at sætte tal på børnenes/de unges udvikling, men nu har fået mere greb om det, fordi 

de er begyndt at bruge psykologien som støttende faktor:  

 

“Hvad betyder det faktisk, når du siger... Hvordan scorer man til at starte med 
tilknytningsforstyrrelse? Hvor meget er det, hvor lidt er det? Så skal man ind og kigge i 
de psykologiske papirer igen.” 
- Interview pædagog, institution 1 
 

Det står i modsætning til tidligere, hvor socialarbejderen typisk arbejdede ud fra det 

socialfaglige eller pædagogiske skøn som beskrevet i kapitel 4. Endvidere skal 

socialarbejderen nu i højere grad kunne håndtere teknologiske udfordringer som en del af 

det sociale arbejde. I arbejdet med Forandringskompasset sker der en overdragelse af 

ekspertise til mere dokumenterede videnskaber som psykologien, sundhedsvidenskaben og 

teknologien. Jeg iagttager, hvordan socialarbejderen i arbejdet med Forandringskompasset 

fremstår som en informationsmedarbejder med opgave om at indsamle videnskabelige 
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informationer17 fra psykologien og sundhedsvidenskaben og destillere disse til et tal i et 

teknologisk system.  

 

Endvidere ser jeg, hvordan de to sider af socialarbejderens spaltede subjekt spænder ben 

for hinanden. I dokumentationsarbejdet med Forandringskompasset arbejder 

socialarbejderen med videnskabelighed og mere objektiv viden. Derimod skal 

socialarbejderen i relationsarbejdet med borgeren, hvor Forandringskompasset indgår 

som terapeutisk kontrakt, arbejde med borgerens personlige forandring. Nedenstående er 

en spidsformulering af, hvordan socialarbejderne italesætter, at scoringerne kan være 

ødelæggende for relationsarbejdet med borgeren: 

 

“Vi vil jo gerne arbejde med relationer, og pludselig sidder jeg der og klasker en masse tal 
i hovedet på... […] Så på en eller anden måde kan det komme til at influere på det forhold, 
man har, og som man havde bygget op gennem lang tid, og som helst var det, der skulle 
resultere i, at den unge flytter sig.” 
- Interview pædagog, institution 1 
 

Ovenstående citat understreger, hvordan socialarbejderen konstrueres som et spaltet 

subjekt, der skal kunne navigere mellem to sider af sig selv, som samtidig skal holdes 

adskilt. I relationsarbejdet med borgeren er ord og følelser altafgørende, hvorimod tallene i 

Forandringskompasset italesættes som ødelæggende for selve relationsarbejdet. Omvendt 

bliver for mange ord og følelser, i dokumentationen af selvsamme relationsarbejde, 

ødelæggende for dokumentationsarbejdet i forbindelse med Forandringskompasset, hvor 

tal og målbarhed har fortrinsret. Socialarbejderens ekspertise består nu i at kunne agere 

som transformator18, der kan oversætte relationsarbejdet til dokumentation og oversætte 

dokumentationsarbejdet i relationsarbejdet. Hvor socialarbejderen historisk set er blevet 

anskuet som en ekspert i omsorgsarbejde, jf. kapitel 4, består socialarbejderens ekspertise 

nu i at transformere viden mellem relationsarbejdet og dokumentationsarbejdet. 

Socialarbejderens ekspertrolle er altså forandret i arbejdet med Forandringskompasset.  

 

                                                   
17 Jeg forstår her information som et mere videnskabeligt begreb for viden. 
18 Ifølge sproget.dk er en transformator et apparat, der oversætter vekselstrøm fra en spænding til en anden. 
(sproget.dk 2013). 
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5.3.4	   Opsamling:	   En	   linje	   af	   subjektivering	   -‐	   socialarbejderen	   som	   facilitator	   for	  
forandring	  og	  informationer	  
I ovenstående analyse har jeg beskrevet, hvordan socialarbejderen konstrueres som en 

transformator, der skal kunne oversætte relationsarbejdet til dokumentation og 

omvendt oversætte dokumentationen i relationsarbejdet. Socialarbejderen konstrueres 

således med et spaltet subjekt. På begge sider af spaltningen konstrueres socialarbejderen i 

mindre grad som en socialfaglig ekspert, og i højere grad som en facilitator. 

Socialarbejderens faciliterende rolle relaterer sig både til at håndtere og 

strukturere informationer fra tests og normaliserede standarter i et teknologisk 

system og derudover facilitere en ansvarsoverdragelse til borgeren, hvor socialarbejderen 

må facilitere personlig forandring. På baggrund af linjer af kraft og viden og 

socialarbejdernes italesættelse af deres egen rolle i relation hertil, har jeg iagttaget, 

hvordan der opstår en linje af socialarbejdersubjektivering. I følgende afsnit vil jeg samle 

op på linjerne af viden, kraft og subjektivering i en analyse af det sociale arbejde med 

Forandringskompasset som et nyt emergerende dispositiv. 

 

5.4	  Et	  emergerende	  dispositiv:	  Socialt	  arbejde	  som	  styret	  information?	  
Analyserne af linjer af viden, kraft og subjektivering kan opsamlende illustreres i 

nedenstående skema.  

 

DELANALYSE 1 
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Linjer af subjektivering 
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Analyserne af henholdsvis videnproduktion, kraft og subjektiveringer i det sociale arbejde 

med Forandringskompasset har det til fælles, at de alle sammen beskriver, hvordan det 

sociale arbejde med Forandringskompasset i højere grad influeres af objektive kriterier og 

objektive forestillinger om det sociale arbejde. Det kommer blandt andet eksplicit til 

udtryk ved brugen af videnskabelige tests, tal, en normaliserende kraft og socialarbejderen 

som faciliterende informationsarbejder. Det har samtidig betydning for, at 

socialarbejderen i højere grad må besidde en teknologisk kunnen for at kunne arbejde med 

den teknologi, der anvendes til at håndtere mængden af information.  

 

Dette iagttages netop ikke blot ved indførslen af talskalaen, men også som mere objektive 

forståelser af, hvordan socialt arbejde, socialarbejderen og borgeren kan måles og 

fastsættes efter objektive standarder. Jeg iagttager således, hvordan der i arbejdet med 

Forandringskompasset emergerer et dispositiv, som jeg har jeg valgt at kalde 

”Socialt arbejde som styret information”.  

 

Jeg iagttager, hvordan socialfaglig viden, med indførslen af Forandringskompasset som 

effektstyringsredskab, er blevet mere styret i sig selv, styret gennem teknologi og styret 

mod forandring. Tilbage står stadig spørgsmålet om, hvorvidt viden produceret med 

Forandringskompasset er udtryk for en mere objektiv viden i takt med, at der anvendes 

mere objektive, teknologiske, standardiserede og strukturerede hjælpemidler som støtte 

for de socialfaglige vurderinger. Dette spørgsmål vil jeg lade stå ubesvaret indtil 

diskussionen i kapitel 7. Inden da vil jeg i det følgende kapitel karakterisere, hvordan nogle 

af dispositivanalysens udfordringer og problematikker markerer sig som paradokser i det 

sociale arbejde. 
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KAPITEL	  6:	  DELANALYSE	  2	  –	  PARADOKSER	  I	  DET	  SOCIALE	  ARBEJDE	  MED	  
FORANDRINGSKOMPASSET	  
 
Ved denne overgang fra delanalyse 1 til delanalyse 2 sker der samtidig et teoretisk skift fra 

dispositivanalyse til en analyse af paradokser. Dette kapitel besvarer specialets sidste 

undersøgelsesspørgsmål om, hvilke paradokser dispositivanalysen afføder. I dette kapitel 

vil jeg fremlægge, hvordan jeg iagttager et metaparadoks, som afføder tre underliggende 

paradokser i det sociale arbejde med Forandringskompasset. Fremstillingen af paradokser 

skal ikke forstås som en udtømmende liste over, hvilke paradokser der findes i arbejdet 

med Forandringskompasset. Derimod skal dette kapitel læses som en præsentation af de 

paradokser, som er opstået på baggrund af mine iagttagelsespunkter og 

problemformulering. Med dette kapitel vil jeg præcisere, de dilemmaer, der er på spil i 

arbejdet med Forandringskompasset som ny socialfaglig praksis. Formålet med analysen 

er således at skabe bevidsthed om en række paradokser og dilemmaer, som opstår i 

arbejdet med Forandringskompasset. Gennem fremstillingen af disse paradokser og 

dilemmaer vil jeg belyse, hvordan problemstillingerne og kompleksiteten i sig selv 

forskydes fra et område til et andet.  

 

6.1	  	  Et	  metaparadoks	  mellem	  subjektivitet	  og	  validitet	  
I datamaterialet iagttager jeg, hvordan der fremtræder et gennemsyrende metaparadoks 

mellem italesættelser af ’subjektivitet’ og ’validitet’. Dette paradoks kan ses som et 

metaparadoks, der har betydning for fremkomsten af en række dilemmaer i det sociale 

arbejde. 

 

På den ene side iagttager jeg et ønske om, at scoringerne i Forandringskompasset skal 

være valide, og en tro på at der med tiden kan opnås validitet i scoringerne. På den anden 

side italesætter socialarbejderne, hvordan de ikke mener, at Forandringskompasset kan 

udgøre en valid måling af den virkelighed, de ser i praksis. Der vil altid være noget 

subjektivt til stede i vurderingerne. 

 

Den interne evaluering af Forandringskompasset gik blandt andet ud på at måle 
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validiteten af scoringerne i Forandringskompasset. Det resulterede i en række workshops 

tilrettelagt som en vignetundersøgelse19. På baggrund heraf blev det konkluderet, at 

størstedelen af standardafvigelserne ligger under eller tæt på 1. I forlængelse heraf blev det 

konkluderet, at man kan anse scoringerne for relativt ensartede (Københavns Kommune 

2013: 10). Det beskrives endvidere, hvordan det med tiden vil være muligt at opnå validitet 

i scoringerne: 

 

”Hvis man sammenligner forudsætningerne for scoringerne med standardafgivelserne, 
så kan man udlede, at Forandringskompassets validitet ser fin ud for en opstartsperiode. 
Arbejdes der herudover videre med en del af anbefalingerne i denne evaluering, vil 
validiteten stige yderligere” (Københavns Kommune 2013: 10). 
 

I forlængelse heraf iagttager jeg, hvordan socialarbejdere forsøger at samles og være flere 

om at score barnet eller den unge, for at opsamle så meget mening som muligt i tallet. 

Netop for at opnå validitet, bringes også forskellige tests i spil, som tidligere beskrevet. Jo 

flere socialarbejdere eller jo flere meninger, der bringes i spil, i jo højere grad vil tallet være 

udtryk for en objektiv virkelighed. Der kan opnås konsensus gennem dialog og faglig 

sparring. Nedenstående er et typisk eksempel på, hvordan der hersker en opfattelse af, at 

jo  flere meninger, der indgår i scoringerne, jo mere ’rigtige’ eller valide er disse scoringer: 

 

""Nå, du har givet hende sådan, og det gør du fordi at... det er da også rigtigt. Det havde 
jeg ikke set". Og det er det der igen med, at det er rigtigt vigtigt, at der er flere på, at det 
er et samarbejde. Det synes jeg. Hvis man... Man kan jo ikke som en person se det hele 
eller rumme det hele. Jeg har en vinkel, der går herfra og ind mod, de andre har en, der 
går her fra og hertil. Det handler om at få det samlet og få det udtrykt.”  
– Interview med pædagog, Institution 1 
 

På den anden side iagttager jeg, hvordan socialarbejderne ikke mener, at det overhovedet 

er muligt at aflæse en mere eller mindre valid virkelighed ud af de tal, som 

Forandringskompasset producerer. Nedenstående er et typisk eksempel på, hvordan 

socialarbejderne italesætter, at scoringerne altid vil være en subjektiv vurdering – også 

selvom man læner sig op ad videnskaben. 

 

                                                   
19 Vignetundersøgelsen beskrives som en række workshops, hvor deltagerne med udgangspunkt i to cases 
scorede to kompasser og derefter udfyldte et spørgeskema med baggrundsoplysninger (Københavns 
Kommune 2013: 8).  
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”Altså rådgiverne i vores center har lavet sådan nogle pejlemærker, og vi har bedt vores 
psykologer gøre det samme, altså som læner sig op ad WISC’en, og hvor vi så på den led 
går ind og siger, hvis man har en total på 86, så ligger man mellem 5 og 6. (…) Så vi kan 
læne os op ad det. Øhm. Men ellers har vi jo ikke noget, der sådan kan styre os, så det 
bliver sådan en forhåbentlig så objektiv som muligt, men vi kan jo ikke fjerne det 
subjektive.”  
– Interview med socialrådgiver, institution 3 
 

På samme måde italesætter socialrådgiver Lotte, hvordan scoringerne er individuelle og 

subjektive: 

 

”Men problemet er lidt, at en score på 5 for mig, er måske noget andet for dig. Så derfor 
er det svært.”  
– Interview med socialrådgiver, institution 2 
 

I dette paradoks ser jeg, hvordan to modsatrettede virkelighedsopfattelser støder sammen 

i det sociale arbejde med Forandringskompasset. På den ene side italesættes det, hvordan 

virkeligheden kan opfanges gennem videnskab, faglighed og reflekterede dialoger, hvor så 

mange som muligt mødes for at opnå konsensus om den mest valide eller objektive 

scoring. På den anden side italesættes det, hvordan scoringerne er udtryk for individuelle 

og subjektive vurderinger. Således opstår paradokset mellem subjektivitet og validitet, idet 

arbejdet med Forandringskompasset på samme tid italesættes som validt og subjektivt.  

 

Jeg anser dette paradoks som principielt for, hvordan evidensbølgen skyller ind over det 

sociale område. Evidensbølgen er opfostret i sundhedsvidenskaben, som arbejder med 

mere objektive kriterier og objekter. Derimod beskæftiger socialt arbejde sig med 

menneskelige handlinger, og historisk set har socialt arbejde i mange år været baseret på et 

skønsprincip, jf. kapitel 4. I det følgende vil jeg udfolde, hvordan dette paradoks har 

betydning for fremkomsten af en række nye dilemmaer i socialt arbejde.  

 

6.1.1	  Tallenes	  paradoks	  mellem	  tydelighed	  og	  nuancering	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tallenes paradoks træder frem fra specialets første iagttagelsespunkt, hvor 

socialarbejderne kommunikerer om viden i relation til Forandringskompasset. I 

dispositivanalysen beskrev jeg, hvordan vidensproduktionen er blevet mere styret, og at 

socialarbejderne i den forbindelse oplever udfordringer i forbindelse med at få de sociale 

virkeligheder til at passe ind i den styrede vidensproduktion. Jeg iagttager, hvordan denne 
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udfordring markerer sig som et dilemma, ved at tydelighed og nuancering optræder i et 

spændingsforhold. På den ene side er socialarbejderne glade for den 

kompleksitetsreduktion og tydelighed, som tallene bidrager med, og på den anden side 

italesætter de, hvordan de mangler nuancering i tallenes kompleksitetsreduktion. På den 

ene side er socialarbejderne meget skeptiske og afvisende over for brugen af tallene i deres 

italesættelser af, at de ønsker nuancering i redskabet, der kan opfange den kompleksitet, 

som findes i den virkelighed, de møder. På den anden side beskriver socialarbejderne, 

hvordan de oplever, at tallene skaber en tydelighed og en skarphed, som de ikke har haft 

tidligere i deres arbejde. Jeg iagttager, hvordan paradokset opstår ved, at ’tydelighed’ 

træder frem, når de objektive tal giver mening. Jeg ser, hvordan ’nuanceringsønsket’ 

træder frem, når tallene ikke giver mening, fordi der mangler subjektive beskrivelser af 

den lokale kompleksitet.  

 

Nedenstående er typiske eksempel på, hvordan socialarbejdere italesætter, at 

Forandringskompasset og Udviklingsplanen skaber tydelighed, skarphed og styring i det 

sociale arbejde:   

 

”Men det [tallene] er med til at klargøre, det er med til at give retning.”  
– Interview med pædagog, Institution 1 
 

”Man kan sige, det [tallet] står heroppe og blinker og siger, "det er her, vi er". Og det ville 
jeg mangle, hvis vi ikke havde tallet, for så er det bare et stort rum med en masse ord, 
som kan virke ret fluffy. Det har det i hvert fald gjort for mig i mange år. Og det gør det 
også ret tit, når jeg lytter til mig selv, for hold da op, hvor er der mange ord. Det der med 
at få trukket essensen ud af det, det tror jeg tallet kan hjælpe os med. – Som sådan en 
styringsteknologi, der er lagt ind på en eller anden måde.”  
– Interview med socialrådgiver, institution 3 
 

Jeg iagttager, hvordan den tydelighed og skarphed, som socialarbejderne italesætter, er 

udtryk for en kompleksitetsreduktion, hvor mening struktureres i tal og kasser. Denne 

meningsreduktion skaber samtidig en frustration over manglen på nuancer. Denne 

nuancering handler i høj grad om at koble ord til tallene – forklaringer og beskrivelser af 

hvorfor der bliver scoret, som der gør. Nedenstående uddrag er typiske eksempler på, 

hvordan socialarbejdere oplever tallene som unuancerede:   

 

”Men jeg synes ikke, at man kan bruge dem [tallene] uden tekst.”  
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– Interview med pædagog, institution 4 
 

”Vi har det jo sådan i vores arbejde, at den [Forandringskompasset red.] kan være 
misvisende, den kan være… altså. Faktorerne der spiller ind omkring, hvilken score der 
bliver givet lige nøjagtig den dag, den kan jo være.. altså når vi laver vores 
udviklingsplan, der kan vi jo se, at der er perioder, hvor den ligger der… og nogle gange 
er udviklingen gået i stå. I perioden udvikler det sig og andre perioder, der går det 
faktisk tilbage. Det kører meget i bølger. Når vi skal lave sådan en score, så er der ingen 
forklaringer bag. Der er forklaringer på scoren under udviklingsplanen, men den bliver 
jo ikke hæftet ved, når de laver den der stjerne. Så kan man sige, hvad kan man så bruge 
det til?” 
– Interview med pædagog, institution 4 
 

Især når disse tal skal videreformidles til Forandringskompassets forskellige målgrupper, 

italesættes tallene med manglende nuancering. Forandringskompasset skal både læses af 

og være et arbejdsredskab for socialarbejderen selv, socialarbejderens kolleger, 

sagsbehandleren, barnet eller den unge selv og forældrene, hvilket kan illustreres således: 

 

I dette paradoks ser jeg, hvordan en kompleksitetsreduktionen skaber større tydelighed og 

skarphed for den enkelte socialarbejder, men så snart meningen indsættes i en ny kontekst 

og skal formidles til andre personer, end dem der har været med til at udarbejde 

meningsreduktionen, sker der en kompleksitetsforøgelse. I den socialfaglige kontekst 

skaber Forandringskompasset tydelighed og retning i kombination med ord, men så snart 
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det skal bruges i en ny kontekst i forbindelse med barnet/den unge, forældre og ledere, 

opstår dilemmaet og tydeligheden forandres til unuancering. 

 

Denne pointe vil jeg underbygge med reference til litteraturen om socialt arbejde. I 

litteraturen om socialt arbejde beskrives sociale problemer ofte som ’vilde problemer’, og 

at det derfor er svært at definere en entydig løsning på disse problemer. I modsætning 

hertil står ’tamme problemer’, der har en objektiv løsning. Det beskrives, hvordan 

løsningen på sociale problemer derfor er baseret på subjektive vurderinger (Høybye-

Mortensen 2013: 38; Krogstrup 1997: 23-24; Thorsager m.fl. 2007: 25; Mik-Meyer 2004 

:85). I relation hertil forklarer Mik-Meyer, at grunden til, at standardiserede metoder i 

socialt arbejde opleves som problematiske, er, at målsætningerne for det sociale arbejde 

for tiden er uhåndgribelige, for eksempel målsætninger om ’personlig udvikling’ eller 

’bedre livskvalitet’ (Mik-Meyer, 2004:85).  

 

I relation hertil ser jeg Forandringskompasset som en metode, der forsøger at tæmme de 

sociale problemer med tal og dokumentere en personlig forandring i et felt, hvor 

løsningerne italesættes som uhåndterbare og subjektive. Det forårsager et paradoks, der 

kommer til udtryk ved frustrerede socialarbejdere. Paradokset sætter socialarbejderne i et 

dilemma, hvor de tvinges til at vælge mellem at producere tydelig eller nuanceret 

socialfaglighed. Endvidere kan det iagttages, hvordan der ikke nødvendigvis finder en 

fremadrettet udvikling sted i det sociale arbejde med udsatte børn og unge, hvilket næste 

paradoks vil udfolde. 

 

6.1.2	  Vurderingens	  paradoks	  mellem	  udvikling	  og	  standardisering	  
Vurderingens paradoks træder frem fra specialets andet iagttagelsespunkt, når 

socialarbejderne kommunikerer om, hvordan barnet/den unge skal vurderes. I 

dispositivanalysen kommer dilemmaet bl.a. til udtryk i, at socialarbejderne har svært ved 

at sætte tal på barnets udvikling – for hvad skal vurderingen funderes i? Dilemmaet opstår, 

når socialarbejderne på den ene side er bange for at stigmatisere barnet med en 

standardiseret normalitet og på denne måde hindre en udvikling. Og på den anden side 

har brug for en standardisering for at kunne vurdere barnet ensartet, hvilket den 

standardiserede normalitet netop kan anvendes til. Metaparadokset influerer således 
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paradokset ved, at ’standardiseret normalitet’ iagttages som noget mere objektivt og 

allerede standardiseret, hvor egen-udvikling’ iagttages som noget mere subjektivt i forhold 

til en særlig kontekst.  

 

Det italesættes, hvordan mange af børnene inden for specialområdet aldrig vil nærme sig 

en score på 10, hvis Forandringskompasscorerne måler ud fra en standardiseret 

normalitet. Nedenstående er et typisk eksempel på, hvordan socialarbejdere italesætter, at 

de er bange for at ødelægge relationen til borgeren og hindre en udvikling i overleveringen 

af Forandringskompasset til barnet/den unge og/eller forældre: 

 

”Det giver ingen mening, når man beder os om at måle i forhold til normalområdet, fordi 
så får man indarbejdet i dialogen, den forhindring der hedder, at rigtig mange af vores 
børn og forældre faktisk ikke kommer til at rykke sig på den skala. (…) min bekymring 
er, at det kommer til at spænde ben for deres udvikling, vi kommer til at tale om noget 
andet. Og være i en anden dialog med dem, end det, vi skal være.”  
– Interview med socialrådgiver, institution 3 
 

På den anden side har socialarbejderne behov for en standardiseret rettesnor for at 

foretage vurderingerne i Forandringskompasset. Nedenstående uddrag er et eksempel på, 

hvordan normalområdet italesættes som en god rettesnor til at vurdere efter:  

 

”Jeg siger tit til dem [de andre socialarbejdere red.], at de skal huske, at det er i forhold 
til normalområdet. Det er tit, jeg tænker at ej, de må lige lidt ned. Men jeg synes, det er 
meget godt at have den rettesnor. I starten der var det sådan lidt; hvad er hvad? Hvis jeg 
minder folk om, at hvis vi nu siger 10, så er det de børn, der er inde på [skolenavn inden 
for normalområdet], så. Nå ja, men det er en meget god rettesnor at have for alle, 
oplever jeg. Det er alles ”det er jeg lidt i tvivl om”. Så kan man sige, ”nå ja, men det er i 
forhold til normalområdet”, så kan man arbejde sig lidt frem og tilbage.” 
– Interview med socialrådgiver, institution 2 
 

Jeg ser endvidere, hvorledes dette paradoks har en betydning for selve scoringsprocessen. 

Jeg iagttager, hvordan der vurderes ud fra to modsatrettede udviklingsopfattelser. I 

arbejdet med Forandringskompasset er et spændingsforhold til stede, hvor 

socialarbejderne i visse tilfælde vurderer barnet/den unge ud fra en standardiseret 

normalitet, og i andre tilfælde bliver barnet/den unge vurderet i forhold til deres  egen-

udvikling. Dilemmaet går igen i scoringerne ved, at man undgår frygten for at 

stigmatisere barnet ved at vurdere det ud fra dets egen udvikling. På den anden side 
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mindskes ensartetheden og validiteten i scoringerne, når der ikke vurderes ud fra en 

standardiseret normalitet.  

 

Nedenstående uddrag er et typisk eksempel på, hvordan barnet/den unge vurderes ud fra 

sin egen-udvikling. Her er det pædagog Gunvor, der i samarbejde med andre pædagoger 

scorer Sofie på 15 år i forhold til hendes egen udvikling:  

 

”2: Jeg synes jo desværre, at hun er gået i stå i sin udvikling efter at have været i en god 
udvikling i lang tid, så er hun gået i stå. Hendes stædighed er vendt tilbage og hendes... 
Hun er lidt i dårligt humør. Hun er ikke modtagelig for meget andet end at ligge under 
sin dyne og se tv. Det, synes jeg, er bekymrende efter, at hun har været i en god 
udvikling.” 
- Observation, institution 4 
 

På den anden side iagttager jeg, hvordan barnet/den unge vurderes ud fra en 

standardiseret normalitet, hvor rettesnoren kommer til udtryk som en vurdering i forhold 

til alder. Nedenstående uddrag er et typisk eksempel på, hvordan barnet/den unge bliver 

vurderet i forhold til en alderssvarende udvikling. Her er det socialrådgiver Gerd (nr. 1) og 

pædagog Nanna, der scorer 13 årige Abdel: 

 

”2: Ja, det synes jeg. Men man kan sige, hans udfordringer er også, at han. Ja, det ved 
jeg ikke, om man kan sige. Han er motiveret for at indgå i løsninger af problemerne i 
hverdagen, men han er også. Udfordringerne er også, at han har altså brug for en 
voksen.  
1: Men ville en 13-årig ikke have det? Altså de kan fandme ikke bare planlægge alting 
selv, uden at der er en, der siger hey. 
2: Nej, men jeg tror, at for Abdel, umiddelbart. Og der kan man sige, at der spiller hans 
diagnose måske også lidt ind. For der er det noget med, at det kan være vanskeligt at 
planlægge oppe i sit hoved. Og der vil jeg altså sige, Gerd. Og der tror jeg. Jeg ved, at en 
13-årig inden for normalområdet, har nok et andet overblik. Altså Abdel kan godt miste 
overblikket meget hurtigt, ikke. Hvor han lige skal hjælpes tilbage i dagen og sige, hvor 
var det nu lige, vi startede henne. Og det skriver vi jo også. Eller det skriver jeg jo også 
i… Og det er ifht det at komme afsted om morgenen.” 
 - Observation, institution 3 
 

Den standardiserede normalitet kommer desuden til udtryk gennem tests, der anvendes 

som normaliseringsmålestok, hvilket jeg tidligere har beskrevet i analysen af 

vidensproduktionen.  
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Ud fra et standardiseret normalitetssyn ses barnets udvikling som et lineært forløb20, 

hvilken kan illustreres således: 

 

I modsætning hertil står opfattelsen af udvikling som reversibel21. 

 

Denne pointe vil jeg underbygge med reference til litteraturen om socialt arbejde. Ph.d. 

John Storm Pedersen (2010) beskriver, hvordan der på samfundsniveau stilles nye krav til 

det specialiserede socialområde om normalisering – herunder området for udsatte børn og 

unge. Pedersen beskriver, hvordan kravene og vilkårene for det specialiserede 

socialområde op gennem 00’erne er blevet ensartet med kravene og vilkårene for 

normalområdet. Denne normalisering sætter han endvidere i relation til skønsprincippet, 

som han skriver hersker inden for det sociale område. Skønsprincippet bliver udfordret af 

normaliseringen på det specialiserede socialområde ved, at socialarbejdere i højere grad 

bliver påkrævet at måle og veje deres arbejde. Socialarbejdernes skønsmæssige arbejde 

bliver på denne måde nedvurderet af normaliserede standarter (Pedersen 2010: 2-6).  

 

I forlængelse af Pedersens studier, kan man se  hvordan paradokset mellem egen-udvikling 

og standardiseret normalitet også har indflydelse på paradokset mellem nuancering og 

tydelighed, hvor normaliseringsmålestokken som noget objektivt netop iagttages som et 

redskab for at reducere kompleksiteten i det sociale arbejde. I næste afsnit vil jeg udfolde, 

hvordan professionaliseringens paradoks udspiller sig.  

                                                   
20 Psykologerne Jean Piaget og Erik Eriksson beskriver, hvordan barnet udvikler sig lineært gennem en 
række stadier. I forlængelse heraf beskrives det, hvordan ICS-systemet er baseret på Erik Erikssons teori om 
udvikling som lineær. Når først barnet har gennemgået et stadie, går det ikke tilbage i sin udvikling til 
tidligere stadier, men kun fremad (Mehlbye 2007: 28; Jerlang & Jerlang 2006).  
21 Den russiske psykolog Lev Vygotsky beskriver, hvordan den udviklingspsykologiske udvikling er reversibel 
i den forstand, at barnet kan gå fremad i udvikling i en periode for så at gå tilbage til et tidligere stadie igen. 
Vygotsky er særligt kendt for sin teori om zonen for nærmeste udvikling, hvor barnet med hjælp fra en 
kompetent anden kan opnå et højere udviklingstrin (Jerlang & Jerlang 2006). 



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 73 

6.1.3	  Professionaliseringens	  paradoks	  mellem	  metodefrihed	  og	  fælles	  metode	  	  
Professionaliseringens paradoks træder frem fra specialets tredje iagttagelsespunkt, hvor 

socialarbejderne italesætter sig selv og hinanden. Dilemmaet har at gøre med 

socialarbejdernes oplevelse af deres egen faglighed, som i dispositivanalysen kom til 

udtryk ved at socialarbejdere blandt andet italesætter, hvordan de oplever at have mistet 

deres ekspertise. Paradokset kommer til udtryk ved på den ene side at øge den 

professionelle faglighed gennem standardiserede, evidensbaserede metoder og fælles 

metode. Og på den anden side at øge den professionelles oplevelse af egen faglig ved at 

have metodefrihed og kunne arbejde selvstændigt. Fælles metode og metodegrihed 

opstår således i et spændingsforhold, der markerer sig som et dilemma.  

 

Jeg iagttager professionaliseringens paradoks som et modsatrettet ønske om, på den ene 

side at skabe enhed, fællesskab og kontinuitet i det sociale arbejde gennem faglige 

standarter og på den anden side et ønske om metodefrihed og egen autonomi. Altså et 

dilemma hvor socialarbejderen tvinges til at afgive sin metodefrihed og føle sig fagligt 

kompetent i brugen af et fælles fagligt værktøj eller opgive det fælles faglige værktøj for at 

bibeholde sin metodefrihed og føle sig fagligt kompetent i gennem selvstændige 

socialfaglige vurderinger. Paradokset går igen i dette paradoks ved, at ’en fælles metode’ 

iagttages som mere objektiv og standardiseret, hvorimod ’metodefrihed’ iagttages som 

noget mere subjektivt og særligt kontekstnært.  

 

På den ene side ønskes et fælles, fagligt redskab til brug for alle og samtidig ønskes 

muligheden for at arbejde individuelt og selvstændigt med Forandringskompasset. Selve 

paradokset er italesat i den interne evaluering af Forandringskompasset: 

 

”Både i forlængelse af den nye tillidsdagsorden og i forbindelse med motivationen i 
forbindelse med arbejdet giver det mening at inddrage begrebet autonomi. 
Forandringskompasset er udarbejdet med en åbenhed, der overlader meget af 
vurderingen til medarbejdernes faglighed. Det kan nogle gange komme til at stå i 
modsætning til ønsket om at føle sig kompetent” 
(Københavns Kommune 2013: 6). 
 

Ønsket om en fælles metode iagttages som et ønske om at skabe mere faglighed i det 

sociale arbejde ved samtidig at være i stand til at videregive faglige refleksioner inden for 

institutionen, mellem institutioner og mellem udføreområdet og myndighedsområdet 
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gennem et fælles sprog. Nedenstående uddrag er et typisk eksempel på, hvordan der 

ønskes en fælles metode for at skabe faglig refleksion og en samlet retning for det sociale 

arbejde:  

 
“Den [Forandringskompasset og Udviklingsplanen] har forandret det, at vi skal vurdere 
noget fælles nu. Det skulle vi jo også tidligere, men det er defineret nu, hvordan det skal 
vurderes. Og det er en stor forandring. Det synes jeg jo, er fantastisk. Og det er rart og 
det er godt, og det er det, vi har manglet. Altså at udvikle på vores område. Hvordan 
man netop får defineret og får opkvalificeret hele praktikken, og hvordan man får den 
sat i sammenhæng med alle de ting, der nu skal... altså teorier og så videre.” 
– Interview med pædagog, Institution 1 
 

På den anden side iagttages det, hvordan socialarbejdere italesætter indførslen af 

Forandringskompasset ved, at de har mistet deres metodefrihed og i stedet ønsker 

autonomi i arbejdet med Forandringskompasset – netop for at føle sig fagligt kompetente. 

Derfor er der også et stort engagement og motivation for at få Forandringskompasset til at 

give mening i det sociale arbejde. Socialarbejderne ønsker at give deres faglige bidrag til 

udviklingen af redskabet samt mulighed for autonomi i brugen af redskabet. Nedenstående 

er et typisk eksempel på, hvordan socialarbejderne ønsker sig metodefrihed for at kunne 

arbejde selvstændigt med Forandringskompasset og Udviklingsplanen og derved føle sig 

fagligt kompetente: 

 

“Så arbejder jeg lige nu i en organisation, som har fjernet vores metodefrihed inden for et 
år. Det betyder, selvfølgelig at rigtig mange af os, som vidste, hvad vi lavede i mange år, 
vi bliver i tvivl.”  
– Interview med socialrådgiver, Institution 3 
 

På denne måde iagttages paradokset som en grundlæggende modsætningsfyldt måde at 

opleve sig selv som fagligt kompetent. På den ene side italesættes en høj faglighed ved en 

fælles metode og en fælles retning inden for det sociale område, og på den anden side 

italesættes høj faglighed som det at kunne arbejde selvstændigt og kontekstnært med de 

sociale udfordringer. I forlængelse af dispositivanalysen optræder dette paradoks også i 

konstruktionen af socialarbejderen som en faciliterende informationsmedarbejder i 

dokumentationsarbejdet med Forandringskompasset. I dispositivanalysen iagttog jeg, 

hvordan socialarbejderens arbejde med Forandringskompasset har forandret 

socialarbejderens ekspertise fra at være en ekspert i relationsarbejde til at være en ekspert 

i transformationer mellem relations- og dokumentationsarbejde. Dette paradoks relaterer 
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sig altså samtidig til analysen af, at socialarbejderens subjektivering er forandret i arbejdet 

med Forandringskompasset.  

 

Dilemmaets pointe vil jeg underbygge med reference til litteraturen om socialt arbejde. Det 

beskrives i litteraturen, hvordan socialarbejdere traditionelt set har haft stor metodefrihed, 

og at det sociale arbejde i høj grad har været præget af ’skønsprincippet’. De sociale ydelser 

er blevet tildelt ud fra et socialfagligt skøn, hvilket blandt andet har medført, at man i dag 

ved meget lidt om effekterne af det sociale arbejde. Det beskrives, hvordan der derfor i dag 

stilles højere grad krav om dokumentation af det sociale arbejde, som udmønter sig i krav 

om fælles metoder (Krogstrup 2003; Pedersen 2010: 4-5). Endvidere kan denne tendens 

iagttages inden for en ledelsesdiskurs, hvor dobbeltheden af reregulering og deregulering 

skaber usikkerhed og ambivalens, hvilket jeg vil vende tilbage til i specialets diskussion 

(Pedersen 2008: 42).  

 

I relation til disse beskrivelser kan professionaliseringens paradoks iagttages som et udtryk 

for, at der sker en forandring i det sociale arbejde, hvor der imod traditionen pludselig 

stilles flere standardiserede krav om en fælles metode, og samtidig mættes paradokset af 

en styringstendens, der både vil ledes centralt og samtidig vil vægte medarbejdernes egen 

autonomi i en ansvarsoverdragelse til socialarbejderne.  

 

6.2	  Afsluttende:	  Paradokser	  i	  det	  forandrede	  sociale	  arbejde	  med	  
Forandringskompasset	  
I dette kapitel har jeg beskrevet, hvordan paradokset ‘Subjektivitet – Validitet’ har skabt 

dilemmaer i det sociale arbejde. Disse dilemmaer kom, med specialets problemperspektiv, 

til udtryk i tallenes paradoks, vurderingens paradoks og professionaliseringens paradoks. I 

nedenstående skema illustreres det opsamlende, hvordan dispositivanalysen spiller 

sammen med paradoksanalysen. 
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I denne analyse iagttog jeg, hvordan tallenes paradoks opstod i den styrede 

vidensproduktion. Dilemmaet udspiller sig ved, at tallene på den ene side italesættes ved, 

at de skaber en tydelighed i det sociale arbejde, som ikke har eksisteret tidligere. På den 

anden side mangler socialarbejderne nuanceringer i tallenes tydelighed. Jeg så på denne 

måde, hvordan tallene i deres kontekstnære tilblivelse bidrog med en tydelighed i det 

sociale arbejde, men at denne tydelighed bliver unuanceret, så snart meningen i disse tal  

skifter kontekst i en overlevering til borgere eller ledelse.  
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Jeg iagttog, hvordan vurderingens paradoks opstod i relation til 

Forandringskompassets vurdering af borgeren. Dispositivanalysens normaliseringskraft 

spiller her ind og skaber et paradoks mellem socialarbejdernes frygt for på den ene side at 

stigmatisere barnet/den unge med en standardiseret normalitet og hindre en udvikling og 

på den anden side at anvende den standardiserede normalitet som målestok for at kunne 

skabe validitet i scoringerne. Dilemmaet udspiller sig i selve scoringerne ved, at 

barnet/den unge nogle gange vurderes ud fra en standardiseret normalitet og andre gange 

ud fra en egen-normalitet.    

 

Jeg så endvidere, hvordan professionaliseringens paradoks opstod ud fra 

socialarbejdernes italesættelser af sig selv og hinanden som fagprofessionelle. Dilemmaet 

optræder i forbindelse med, at socialarbejderne ytrer et ønske om en fælles metode til at 

skabe  faglig refleksion på tværs, og samtidig ønsker metodefrihed for at kunne bidrage 

med selvstændige faglige vurdering.  

 

I delanalyse 1 og 2 har jeg iagttaget, hvordan arbejdet med Forandringskompasset udgør 

en ny form for socialt arbejde, hvor socialfagligheden i højere grad end tidligere baserer sig 

på objektivitet, videnskabelighed og systematik. Hvor det sociale arbejde tidligere i højere 

grad var præget af faglige skøn, metodefrihed, tale og følelser, er arbejdet med 

Forandringskompasset nu i højere grad præget af effekt, standardiseringer, fælles metoder, 

tal og målbarhed. Begge tendenser er dog til stede i det sociale arbejde med 

Forandringskompasset i dag, hvilket har skabt paradokser.  

 

Fremlæggelsen af paradokser i arbejdet med Forandringskompasset har samtidig belyst, 

hvordan paradokserne kan karakteriseres ved, at problematikker skubbes fra et 

område til et andet, hvilket i visse tilfælde udgør selve dilemmaet. I tallenes paradoks 

opstår selve dilemmaet, når tallene formidles til enten ledelse eller borgere. I vurderingens 

paradoks opstår selve dilemmaet, når vurderinger baseret på standardiseret normalitet 

formidles til barnet/den unge eller forældre. I professionaliseringens paradoks opstår selve 

dilemmaet, når en fælles metode er udviklet centralt og skal tages i brug af socialarbejdere 

decentralt. Disse forskydninger af problematikker og kompeksitet har endvidere at gøre 

med, hvordan socialarbejderen optræder med et spaltet subjekt i spaltningen mellem 

dokumentationsarbejdet med tal og relationsarbejdet med barnet/den unge.  



”OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE” 

 78 

 

Formålet med Forandringskompasset er som sagt, at dokumentere ’hvad der virker’ i 

socialt arbejde i en bestræbelse på at videnskabeliggøre socialt arbejde ved at dokumentere 

effekten heraf. I denne bestræbelse mener jeg, at arbejdet med Forandringskompasset har 

resulteret i paradokser i det sociale arbejde, da videnskabeliggørelsen består i lån fra andre 

videnskaber som psykologien og sundhedsvidenskaben, hvorfra evidensbegrebet stammer. 

Socialt arbejde som fagprofession er altså forandret i arbejdet med Forandringskompasset. 

Socialt arbejde er i relation til Forandringskompasset nu i højere grad end tidligere baseret 

på objektivitet, videnskabelighed og systematik og har fået større retning mod at skabe 

forandring hos borgeren. På den anden side har denne objektivitet, videnskabelighed og 

systematik i form af Forandringskompasset skabt paradokser og dilemmaer i det sociale 

arbejde. Jeg mener på denne måde, at der både er muligheder såvel som problematikker i 

forbindelse med socialt arbejde med Forandringskompasset. Jeg mener, at der er tale om 

muligheder og problematikker, der kalder på ledelsesmæssige handlinger. I det følgende 

kapitel vil jeg fokusere på nogle af paradokserne i en diskussion af ledelsesproblematikker i 

forbindelse med Forandringskompasset. 
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KAPITEL	  7:	  LEDELSE	  AF	  FORANDRING	  MED	  FORANDRINGSKOMPASSET	  
 

I Ledelsens genealogi beskriver Betina Rennison (2011), hvordan ledelse siden 1980’erne 

er kommet på dagsordenen som løsningen på diverse problemer. Ledelse er i dag blevet en 

trend – et uomgængeligt og nødvendigt fænomen (Rennison 2011: 235- 237). 

Informationen fra Forandringskompasset har, som tidligere beskrevet, også til formål at 

fungere som ledelsesinformation. Ledere i Socialforvaltningen står derfor meget snart over 

for udfordringen om at tage beslutninger på baggrund af denne ledelsesinformation. 

Derfor finder jeg det nødvendigt at se på nogle af analysens pointer i en diskussion af, 

hvordan der kan udføres ledelse på baggrund af Forandringskompasset i lyset af rækken af 

paradokser, som findes i arbejdet med Forandringskompasset. I dette kapitel definerer jeg 

ledelse som, ”når mennesker aftaler mål, lægger planer, koordinerer, følger op og 

evaluerer”. Dette kan formidles gennem både samtaler, skriftlige dokumenter, it-systemer 

osv (Majgaard 2013: 30).  

 

7.1	  At	  lede	  på	  baggrund	  af	  information	  fra	  Forandringskompasset:	  
Videnskabeligheder	  og	  virkeligheder	  
Nigel Parton har undersøgt brugen af Information and Communication Technology (ICT) i 

socialt arbejde i England. Både Parton og Scott Lash stiller sig kritiske over for brugen af 

tal som formidlingsinstrument af socialt udsattes udvikling. De pointerer, at den viden, der 

bliver produceret som ICT, er væsentlig anderledes end den viden, der produceres som 

narrativer eller fortællinger. Teknologisk information har tendens til at blive produceret 

hurtigere, hvilket efterlader kortere tid til refleksion og kritisk tænkning. Som det fremgår 

af nedenstående citat, beskriver Lash, hvordan han mener, at man i disse tilfælde risikerer 

at udføre ledelse på baggrund af misinformation: “…result in the incredible irrationality of 

information overloads, misinformation, disinformation and out-of-control information. 

At stake is a disinformed information society” (Lash 2002: 2; Parton 2008: 265). 

 

I forlængelse af referencen til Lash vil jeg diskutere, hvorvidt og hvordan 

ledelsesinformation fra Forandringskompasset kan risikere at resultere i ledelse baseret på 

misinformation. Denne diskussion drejer sig i høj grad om validitet og 
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videnskabsforståelser. Paradokset mellem validitet og subjektivitet markerer, at selvom 

dispositivanalysen beskriver, hvordan socialt arbejde med Forandringskompasset i højere 

grad end tidligere er mere styret, objektivt og videnskabeligt, så er denne viden italesat 

som noget både validt og subjektivt. Jeg vil nu diskutere, hvorvidt og hvordan den mere 

styrede viden, der er produceret med Forandringskompasset, kan forstås og anvendes som 

ledelsesinformation.  

 

I analysen af paradokser kom det til udtryk, hvordan paradokserne udspillede sig som 

forskydninger af kompleksitet og problematikker mellem socialarbejdere og borgere og 

socialarbejdere og ledere. Jeg så, hvordan socialarbejderne decentralt især har behov for at 

arbejde med deres faglighed gennem ord og tale og ikke oplever tallene som 

meningsgivende uden ord. Derimod består Forandringskompassets ledelsesinformation til 

ledere udelukkende af tal som en overskuelig og hurtig formidler. Når viden, der er 

produceret af socialarbejdere i det sociale arbejde med Forandringskompasset, indsættes i 

en ny kontekst ved en teknologisk overlevering fra det decentrale område til det centrale 

område, dekobles tallene fra ordene, hvorved socialarbejderne oplever, at det målelige 

kobles fra den faglige mening. I analysen kom det til udtryk i form af tallenes paradoks. 

Socialarbejderne oplever tallene i konteksten af det sociale arbejde som en tydeliggørelse, 

hvis de optræder i kombination med ord. Så snart tallene flyttes fra den socialfaglige 

kontekst, hvor ordene dekobles fra tallene, italesættes tallene som en unuancering af det 

socialfaglige arbejde. Hvorvidt og hvordan viden produceret med Forandringskompasset 

kan danne grundlag for ledelse har at gøre med, hvordan denne ledelse tager form. 

Omvendt har det også at gøre med i hvor høj grad viden bør være objektiv og valid for at 

skabe grobund for ledelse?  

 

Den information, som socialarbejderne producerer i Forandringskompasset, kan opstilles 

på flere forskellige måder, der stiller forskellige krav til validiteten. På samme måde kan 

ledelsesinformationen læses af lederne på flere forskellige måder, som ligeledes stiller 

forskellige krav til validiteten. Først og fremmest vil jeg fremlægge, hvordan 

ledelsesinformation fra Forandringskompasset kan tage form.  

 

Ledelsesinformationen kan resultere i en sammenligning mellem institutioner eller bydele, 

eller den kan resultere i et lokalt billede af, hvordan en institution har udviklet sig eller 
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scorer samlet set. Disse to former for ledelsesinformation retter sig endvidere mod to 

forskellige lag af ledelse. Hvor sammenligningerne af institutioner retter sig til 

centraladministrationen, så retter den lokale information sig til institutions- og 

centerlederne.  

 

Hvis ledelsesinformation resulterer i en sammenligning af institutioner eller bydele, kan 

denne sammenligning finde sted ud fra to forskellige parametre. Nedenstående er et fiktivt 

eksempel, hvor to bydele sammenlignes ud fra den samlede scorer i de enkelte 

dimensioner: 

 

Kilde: (Bukdahl 2013) 

 

Ledelsesinformationen kan også resultere i en sammenligning af institutioner eller bydele, 

der er baseret på selve forandringen i scoringerne – om der er tilbagegang eller fremgang. 

Det kan illustreres som nedenstående, hvilket er et fiktivt eksempel: 
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Kilde: (Bukdahl 2013) 

 

Man kan argumentere for, at scoringernes validitet og objektivitet ikke har samme 

betydning, hvis den ledelsesinformation, der produceres på baggrund af tallene, ikke 

resulterer i en liste over hvilke institutioner, der scorer højest i hvilke dimensioner, men at 

ledelsesinformationen i stedet er baseret på den forandring, der sker mellem de halvårlige 

scoringerne i Forandringskompasset.  

 

I modsætning til ledelsesinformation baseret på sammenligningerne af institutioner eller 

bydele, så kan ledelsesinformation også resultere i lokal information om den enkelte 

institution. Alt efter om ledelsesinformationen siger noget om en specifik, lokal institution 

eller en generel sammenligning, så lægges der op til to forskellige læsninger af denne 

information.  

 

Jeg mener, at ledelsesinformationen fra Forandringskompasset kan læses som 

information, der er baseret på en årsag-virkningsopfattelse med grundlag i en rationel 

kausalitetsforståelse (Majgaard 2013: 64). Denne kausalitetsforståelse lægger op til, at 

mennesker over en kortere eller længere periode vil udvikle sig lineært. Hvis en leder læser 

sin ledelsesinformation, som var den et udtryk for den virkelighed, der udspiller sig på 

institutionerne og med dette in mente egenrådigt leder på baggrund af dette, mener jeg, at 

dette stiller høje krav til objektiviteten og validiteten af scoringerne. Jeg mener, at en 

sådan ledelsesstil udelukkende anerkender den valide side af paradokset og derved 

ignorerer den subjektive del af vidensproduktionen. På samme måde ignoreres det også, at 

informationen er baseret på både en vurdering på baggrund af barnets/den unges egen-

udvikling og en vurdering på baggrund af en standardiseret normalitet. 

 

Derimod kan en leder vælge at læse sin ledelsesinformation som en 
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kompleksitetsreduktion, der er dekoblet fra den sociale virkelighed, der udspiller sig på 

institutionerne, men som kan give et pejlemærke for hvilke parametre, det er 

hensigtsmæssigt at have fokus på og starte en dialog omkring.  

 

Det er muligt, at der med tiden vil ske en ensartethed i scoringerne, men det ændrer ikke 

på, at Forandringskompasset i udgangspunktet har til formål at måle en effekt som en 

lineær udvikling med baggrund i en rationel kausalitetsforståelse. Jeg har iagttaget, 

hvordan scoringerne i Forandringskompasset er influeret af både subjektivitet og 

validitetsopfattelser samt en egen-udvikling og en standardiseret normalitet. Endvidere 

beskrives de sociale problemer som ’vilde problemer’, der ikke nødvendigvis vil udvikle sig 

lineært.  

 

En ting er at læse ledelsesinformationen hensigtsmæssigt. En anden ting er at lede 

socialarbejdere i en kommunal organisation, der beskrives med krydspres og paradoksale 

styringsvilkår. Følgende afsnit vil diskutere, hvordan ledelse af Forandringskompasset kan 

forstås i en større kommunal sammenhæng i relation til den professionelles paradoks.  

 

7.2	  At	  lede	  med	  information	  fra	  Forandringskompasset	  i	  en	  socialforvaltning	  
I litteraturen om socialt arbejde beskrives det, hvordan reformer og moderniseringstiltag 

især i offentlige organisationer har skabt konkurrerende ledelsestiltag, hvor mange 

forskelligartede styringsrationaler støder sammen. Dette kommer til udtryk ved, at der 

siden 80’erne er blevet implementeret flere ledelsesreformer, uden at disse 

ledelsesreformer er blevet implementeret som afløsning for tidligere ledelsesrationaler. 

Det skaber krydspres og paradoksale styringsvilkår, som netop er karakteristisk for 

såkaldte polyfone organisationer. Polyfone organisationer beskrives med flere parallelle og 

ofte modsatrettede ledelsesteknologier. Majgaard beskriver, hvordan det offentlige, i 

højere grad end det private, er præget af krydspres og paradokser, der med stor risiko kan 

resultere i desperate governance (Pedersen 2012: 29; Majgaard 2013: 100-102). 

 

Forandringskompasset som styringsteknologi kan, som tidligere beskrevet, ses som en del 

af New Public Management (NPM) bølgens markedstænkning eller Performance 

Management. NPM styringen er karakteriseret ved en samtidig recentralisering og 
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decentralisering, hvor der centralt er fastsat standarter og samtidig uddelegeret ansvar 

decentralt (Pedersen 2008: 198). I analysen kom dette til udtryk i den professionelles 

paradoks, hvor socialarbejderne på den ene side ønsker en fælles metode centralt og 

samtidig ønsker sig metodefrihed i brugen af denne metode decentralt for at føle sig fagligt 

kompetent. Dette er udtryk for en dobbelthed af recentralisering og decentralisering, hvor 

et diffust ansvar skubbes op og ned gennem vertikale lag i organisationen. Dorthe 

Pedersen (2012) beskriver, hvordan ledelse i polyfone organisationer, med dobbeltheden 

af recentralisering og decentralisering, er karakteriseret ved desperate governance. Med 

desperate governance forstås en netværksorienteret styringsteknologi uden enhed, hvor 

ansvaret netop skubbes frem og tilbage i uigennemsigtige processer af kontrol og 

ansvarstilskrivninger. Dette medfører, at ledelsen konstant må genopfinde og overskride 

egne grænser, hvilket resulterer i en stor grad af usikkerhed og ambivalens (Pedersen 

2012: 39- 44). Jeg mener altså, at der er risiko for, at ledelse baseret på 

Forandringskompasset vil resultere i desperate governance.  

 

Klaus Majgaard (2013) beskriver det paradoksale forhold mellem centralisering og 

decentralisering som forholdet mellem helhed og det partikulære. Hans pointe er i den 

sammenhæng, at helhed kun kan eksistere som partikulær (Majgaard 2013: 136). Oversat 

til dette speciale betyder det, at en fælles faglig metode kun kan eksistere gennem 

udøvelsen af individuel faglig autonomi. Hvorledes dette kan tage form i en fremtidig 

ledelse, vil jeg udfolde i det følgende afsnit.  

 

7.3	  Ledelsesmæssig	  handling	  baseret	  på	  dialog	  og	  helhed	  
Jeg tror, at arbejdet med evidens og effektmåling af det sociale område er kommet for at 

blive. Diskussionen retter sig ikke mod en argumentation for eller imod evidensbølgen. Jeg 

mener, at udgangspunktet er, at der hersker krav om effektmåling. Jeg mener dog, at vi 

bør debattere, hvordan vi kan forstå validitet i arbejdet med mennesker i socialt arbejde – 

og på denne baggrund, hvordan vi kan og bør læse ledelsesinformation. Med 

udgangspunkt i Majgaards beskrivelser af kommunal ledelse vil jeg i dette kapitel, 

fremlægge mulige løsninger på de paradokser, der produceres i arbejdet med 

Forandringskompasset. 
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Først og fremmest beskriver Majgaard, hvordan leder, såvel som medarbejder, må 

erkende, at ledelse ikke lader sig gøre som et subjekt, der får et objekt til at gøre noget 

bestemt (Majgaard 2012: 320). Leder, såvel som medarbejder, må i stedet erkende, at vi er 

gensidigt afhængige, og at alle er deltagere i en organisation, hvor kommunikation 

fortolkes og forstås forskelligt – netop derfor må vi anerkende hinanden som deltagere i 

samme spil (Majgaard 2013: 281). Heri ligger samtidig forståelsen af, at helheder kun kan 

defineres partikulært. Vi må erkende, at når noget implementeres centralt som en helhed i 

organisationen, så er og bør denne helhed altid være op til fortolkning decentralt. Således 

må ledere overgive sig til kompleksiteten, erkende at de selv er deltagere, der er afhængige 

af andre og realisere åbenhed for det nye i den daglige praksis. På denne måde opstår 

samtidig en autentisk leder, der formår at være i kompleksiteten på en nærværende måde 

(Majgaard 2013: 282, 315). Således er dialog og samtale også et gennemgående element, 

ikke blot som værende prisværdig i sig selv, men også som nødvendig for rationelle 

løsninger (Majgaard 2012: 274).  

 

I modsætning til andre normative teorier som fx Teubner (1993), mener Majgaard ikke, at 

vi blot kan reflektere os ud af paradokserne ved at hæve krydspresset til 2., 3. eller 4. 

orden, da problematikkerne blot flytter med. Han vedholder dog, at vi må være refleksive, 

men at refleksiviteten ikke kan stå alene. Der kræves handling, beslutninger og 

meningsskabelse (Majgaard 2013: 199). Løsningen herpå er en simpel, anerkendende22 og 

transformativ ledelsesform. Paradokserne kan transformeres ved at begge sider af 

modsætningsparrene anerkendes samtidig med en accept af kompleksiteten, og en 

åbenhed for det nye der opstår, når rationaliteterne ramler sammen (Majgaard 2013: 236). 

”I stedet for at prøve og overvinde paradoksien ved et ”både-og”, skal vi være i det – 

erkende, at dets to sider gælder ”på samme tid” (Majgaard 2013: 37). Det betyder , at 

viden produceret i Forandringskompasset ikke både er et subjektivt og objektivt redskab, 

der kan anvendes  objektivt i en kontekst og subjektivt i en anden kontekst. Viden 

produceret med Forandringskompasset er til alle tider både objektivt og subjektivt. I 

denne forbindelse beskriver Deleuze, hvordan sandhed bør forstås som noget åbent og ikke 

fastlåst og objektivt (Deleuze 2006: 97). Sandheder er op til dialog og diskussion.  

 

                                                   
22 Læs mere om kampe for anerkendelse i Honneth (2006), som er den læsning Majgaard bygger sin pointe 
på. 
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Denne fremstilling er blot et teoretisk inspirationsoplæg til viderefortolkning for ledere i 

den kontekstuelle praksis, hvor Forandringskompasset bliver brugt. Ledere i 

Socialforvaltningen står over for en udfordrende opgave, som ikke kan løses teoretisk, men 

kræver handling, der matcher konteksten.  
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KAPITEL	  8:	  REFLEKSION	  –	  ET	  HELIKOPTERPERSPEKTIV	  
 

I forlængelse af pointerne i dette speciale mener jeg, at det fremtidigt er interessant at 

undersøge, hvordan der vil blive ledet på baggrund af ledelsesinformationen fra 

Forandringskompasset. Endvidere finder jeg det interessant  i fremtiden, at undersøge 

selve de samtaler, der finder sted mellem socialarbejder og borger med udgangspunkt i 

Forandringskompasset og Udviklingsplanen.  

 

Som en efterfølgende refleksion mener jeg, at det nye i det sociale arbejde med 

Forandringskompasset også kunne have været undersøgt ved en komparativ analyse af et 

før og et nu eller ved en genealogisk analyse af brugen af dokumentationsredskaber i 

socialt arbejde gennem tiden. Grundet specialets begrænsninger af tid og længde har dette 

ikke været muligt.  

 

Endvidere mener jeg, at brugen af Foucaults magtbegreb har resulteret i blinde pletter, 

hvor jeg har haft fokus på magten som produktiv og dermed ikke lagt vægt på magten i 

Forandringskompasset som top-downstyring. Havde jeg valgt et aktør-præget magtbegreb, 

kunne jeg have fokuseret på Forandringskompasset som Performance Management 

værktøj, der skaber forskellige former for accountability relationer. I stedet valgte jeg at 

analysere Forandringskompasset med et produktivt magtbegreb, som jeg mener har haft 

betydning for, at min analyse i højere grad har en konstruktiv tilgang, som vil kunne 

inspirere medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen.  
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KAPITEL	  9:	  KONKLUSION	  
Dette speciale har undersøgt det sociale arbejde med Forandringskompasset på børne- og 

ungeområdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. På baggrund af observationer 

og interviews samt en intern evaluering er specialet udformet som en dispositivanalyse og i 

forlængelse heraf en analyse af paradokser i det sociale arbejde med 

Forandringskompassset. Jeg fandt, at et nyt dispositiv træder frem i den socialfaglige 

praksis med Forandringskompasset. Hvor socialt arbejde historisk set beskrives som 

omsorgsarbejde baseret på skønsprincipper,  er socialt arbejde  i dag i højere grad præget 

af validitet, videnskabelighed og teknologi. Dette nye dispositiv kaldes ”socialt arbejde 

som styret information”.  

 

Den nye socialfaglige praksis kommer til udtryk ved, at socialt arbejde i højere grad end 

tidligere er styret af strammere struktur, fremtid, forandring, tal, teknologi og 

videnskabelige test som støttende faktorer. Endvidere fandt jeg, at denne styrede 

vidensproduktion har betydning for præciserede verbaliseringer i det sociale arbejde med 

Forandringskompasset. Tilstedeværelsen af en mødeleder har betydning for, at 

socialarbejdere, når de forhandler om at sætte tal på den barnets/den unges udvikling, 

verbaliserer den tavse viden, som faget historisk set er karakteriseret ved. Verbaliseringer 

der ikke blot kommer til udtryk i flere ord, men også kortere og mere præcise 

verbaliseringer. På denne måde fungerer forhandlingerne om tal ligeledes som afløser for 

lange historiefortællinger.  

 

I forlængelse heraf så jeg, at den mere styrede socialfaglighed i arbejdet med 

Forandringskompasset har forandret socialarbejderens rolle. Hvor socialarbejderen 

historisk set er blevet anskuet som en ekspert i omsorgsarbejde, fremstår socialarbejderen 

nu som en facilitator for både forandring af borgerens personlige forandring og 

håndteringer af informationer i scoringerne i Forandringskompasset. På denne måde 

fremstår socialarbejderen med et spaltet subjekt. En spaltning mellem relationsarbejdet 

med borgeren og dokumentationsarbejdet med Forandringskompasset. I relationsarbejdet 

med borgeren er ord og følelser altafgørende i arbejdet med borgerens personlige 

forandring, hvorimod tallene i Forandringskompasset italesættes som ødelæggende for 

selve relationsarbejdet. Omvendt bliver for mange ord og følelser, i dokumentationen af 
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selvsamme relationsarbejde, ødelæggende for dokumentationsarbejdet med 

Forandringskompasset, hvor tal og målbarhed har fortrinsret. På denne måde er 

socialarbejderens ekspertise forandret. Socialarbejderens ekspertise i arbejdet med 

Forandringskompasset består nu i at transformere viden mellem relationsarbejdet 

og dokumentationsarbejdet.  

 

Det socialfaglige arbejde med Forandringskompasset er altså forandret. 

Vidensproduktionen er blevet mere styret og informationsbaseret og socialarbejderens 

ekspertise forandret. Men er det ens betydende med, at viden produceret i 

Forandringskompasset er udtryk for en mere valid effektmåling? Jeg fandt, at den 

socialfaglige praksis er influeret af et paradoks mellem subjektivitet og  validitet. 

Det sociale arbejde med Forandringskompasset kan ikke afgøre, om det er validt eller 

subjektivt, hvilket har betydning for opkomsten af dilemmaer for socialarbejderen.  

 

Socialarbejderne oplever det som frustrerende at skulle sætte tal på barnets/den unges 

udvikling. De er i denne handling fanget i tallenes paradoks mellem tydelighed og 

nuancering. På den ene side italesætter socialarbejdere, at tallene skaber tydelighed og 

retning i deres arbejde, mens de på den anden side oplever tallene som en unuanceret 

gengivelse af den socialfaglige virkelighed, de arbejder i. I relation hertil opstår 

vurderingens paradoks mellem udvikling og standardisering. På den ene side har 

socialarbejderen behov for en standardiseret normalitet for at vurdere barnets/den unges 

udvikling ensartet i scoringerne. På den anden side frygter socialarbejderen at stigmatisere 

barnet/den unge og hindre en udvikling i overleveringen af disse standardiserede 

vurderingerne til barnet/den unge og forældrene.  

 

Socialarbejderens rolle som facilitator har betydning for fremkomsten af 

professionaliseringens paradoks mellem metodefrihed og en fælles metode. 

Socialarbejderen ønsker på den ene side at være føle sig fagligt kompetent i samarbejdet 

med kolleger omkring en fælles metode, og på den anden side ønsker socialarbejderen 

metodefrihed for at kunne arbejde selvstændigt og opleve sig selv som faglig ekspert.  

 

Evidensbølgens indtog på det sociale område har således skabt en ny socialfaglig praksis 

og dertilhørende nye paradokser i det sociale arbejde. I arbejdet med 
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Forandringskompasset har socialarbejderne fået til opgave at håndtere og vurdere ’vilde 

problemer’ på en skala fra 1-10 for at dokumentere afkastet af deres arbejdsindsats. Som 

resultat heraf er vidensproduktionen i det sociale arbejde med Forandringskompasset 

blevet mere styret og mere informationsbaseret. Min pointe er, at dette ikke er 

ensbetydende med, at vidensproduktionen nødvendigvis er mere valid. Jeg har iagttaget, at 

arbejdet med Forandringskompasset italesættes som både validt og subjektivt. På 

baggrund af dette foreslår jeg, med baggrund i Klaus Majgaards beskrivelser, at 

ledelsesinformationen fra Forandringskompasset bør læses som information, der netop er 

både subjektiv og valid. På samme måde mener jeg, at ledelsesinformationen bør læses 

som en viden produceret ud fra både standardiserede og relationelle udviklingsopfattelser, 

der ikke nødvendigvis følger en lineær udviklingskurve.  

 

Jeg håber, at KL og Social- og Integrationsministeriet finder specialets viden nyttig i 

relation til deres målsætning om at udbrede performance management-værktøjer som 

Forandringskompasset.  
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ABSTRACT	  
 

This thesis explores how a new performance management tool is being used by social 

workers in the field of children and youngsters in the social services, City of Copenhagen. 

The tool is called Forandringskompasset and is a radical new way of performing social 

work, as social workers must now evaluate the development of children and youngsters on 

a scale from 1-10. 

 

On the basis of interviews, observations and an internal evaluation of 

Forandringskompasset, I have found how social work with Forandringskompasset appears 

as more informational and directed against development. In addition, social work with 

Forandringskompasset is influenced by more objective conceptions, which is exemplified 

by the use of scientific tests, technology and standardizations of normality. 

 

Furthermore, I found how the role of the social worker is less of an expert and more of a 

facilitator. A facilitator of both the development of the children and youngsters, and a 

facilitator of how to assess this development on a scale from 1-10. 

 

As a consequence of this more objective social work, new challenges and paradoxes have 

emerged. They surface when social workers find it difficult to assess children with a 

number and when social workers have difficulties to see through the new logic and purpose 

of Forandringskompasset. I found how a meta paradox of Subjectivity and Objectivity float 

in the field and is causing challenges which are expressed through three concrete 

paradoxes, which emerges as dilemmas: 

 

• Comprehensiveness – Elucidation 

• Development – Standardization 

• Common method – Autonomy 

Hence, my suggestion is that information from Forandringskompasset should not result in 

a conception of this information as an objective truth. On the contrary, I suggest that this 

information should be read as an open truth, which is both objective and subjective. 
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BILAG	  

BILAG	  1:	  Forandringskompasskemaerne	  0-‐18(23)	  år	  
 
Jeg vil bemærke, at disse skemaer er udgaver den første udgave af Forandringskompasset, 
hvor værktøjet var i PDF- udgave. Senere er Forandringskompasset blevet lagt over i CSC-
social. I denne teknologisering blev foretaget enkelte ændringer i Forandringskompasset.  
 
 
 

Forandringskompasskema 0-5 år 
Forandringskompas for __________________________ cpr.nr. ________ dato ________ 

§ 50 undersøgelse  3 mdr. opfølgning  6 mdr. opfølgning Sagen afsluttes i Socialforvaltningen  

Udvikling og adfærd  
1. Følelseshåndtering 
Barnets forståelse, håndtering og evne til at udtrykke egne følelser bidrager _______ til barnets trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

2. Kognitiv udvikling 
Barnet har __________ alderssvarende kognitiv udvikling  

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 

3. Sproglig udvikling 
Barnet har __________ alderssvarende sproglig udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 
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4. Motorisk udvikling 
Barnet har __________ alderssvarende motorisk udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

Familieforhold 

5. Relationen mellem barnet og barnets forældre 
Relationen mellem barnet og barnets forældre bidrager ________ til barnets trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
6. Det private netværks samlede støtteniveau til barnet 
Barnets private netværk bidrager ________ til barnets trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
Skole-, daginstitutions- og beskæftigelsesforhold 
7. Trivsel i daginstitution 
Barnets trivsel i daginstitutionen eller dagtilbuddet bidrager ___________ til barnets generelle trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

Sundhed 
8. Sundhed                                                      
Barnets fysiske helbred , psykiske helbred  og/eller forbrug af alkohol og illegale rusmidler  påvirker barnets trivsel eller 
udvikling negativt. (Sæt et eller flere krydser, hvis relevant) 
 
Barnets samlede sundhedstilstand bidrager _______ til barnets trivsel og udvikling  

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

Fritidsforhold  
9. Fritidsforhold 
Barnets fritidsaktiviteter, leg og venner bidrager _________ til barnets trivsel og udvikling  

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

10. Sociale kompetencer 
Barnets evne til at indgå i sociale relationer bidrager ________ til barnets trivsel og udvikling  

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 

Forældrenes og/eller barnets evt. kommentarer til Forandringskompasset 
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Forandringskompasskema 6-12 år 
Forandringskompas for __________________________ cpr.nr. ________ dato ________ 

§ 50 undersøgelse  3 mdr. opfølgning  6 mdr. opfølgning  Sagen afsluttes i Socialforvaltningen  

Udvikling og adfærd 
1. Følelseshåndtering 
Barnets forståelse, håndtering og evne til at udtrykke egne følelser bidrager _______ til barnets trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
2. Kognitiv udvikling 
Barnet har __________ alderssvarende kognitiv udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
3. Sproglig udvikling 
Barnet har __________ alderssvarende sproglig udvikling  

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
Familieforhold 

4. Relationen mellem barnet og barnets forældre 
Relationen mellem barnet og barnets forældre bidrager ________ til barnets trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 

5. Det private netværks samlede støtteniveau til barnet 
Barnets private netværk bidrager ________ til barnets trivsel og udvikling 
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I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 

Skole-, daginstitutions- og beskæftigelsesforhold 
6. Faglig udvikling i skole, arbejde, praktik eller uddannelse 
Barnet har indlæringsvanskeligheder. (Sæt ét kryds, hvis relevant)  
 
Barnet er __________ på niveau i sin faglige udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
7. Fravær  
(OBS: husk at følge de vejledende eksempler for bekymrende fravær) 
 
Barnet har ___________ et stabilt fremmøde i skole, uddannelses- eller beskæftigelsesforløb 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
Sundhed 
8. Sundhed                         
Barnets fysiske helbred , psykiske helbred  og/eller forbrug af alkohol og illegale rusmidler påvirker barnets trivsel eller 
udvikling negativt. (Sæt et eller flere krydser, hvis relevant) 
 
Barnets samlede sundhedstilstand bidrager _______ til barnets trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
Fritidsforhold  
9. Fritidsforhold 
Barnets fritidsaktiviteter, leg og venner bidrager _________ til barnets trivsel og udvikling 
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I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 
10. Sociale kompetencer 
Barnets evne til at indgå i sociale relationer bidrager ________ til barnets trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 
Forældrenes og/eller barnets evt. kommentarer til Forandringskompasset 
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Forandringskompasskema 13-23 år 
Forandringskompas for __________________________ cpr.nr. ________ dato ________ 

§ 50 undersøgelse  3 mdr. opfølgning  6 mdr. opfølgning  Sagen afsluttes i Socialforvaltningen  

Udvikling og adfærd 

1. Følelseshåndtering 
Den unges forståelse, håndtering og evne til at udtrykke egne følelser bidrager _______ til den unges trivsel og 
udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

2. Selvstændighed og egenomsorg 
Den unge er _________ selvhjulpen i dagligdagen ift. sin alder 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

Familieforhold 

3. Relationen mellem den unge og den unges forældre 
Relationen mellem den unge og den unges forældre bidrager ________ til den unges trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

4. Det private netværks samlede støtteniveau til den unge 
Den unges private netværk bidrager ________ til den unges trivsel og udvikling  

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 
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Skole-, daginstitutions- og beskæftigelsesforhold 
5. Faglig udvikling i skole, arbejde, praktik eller uddannelse  
Den unge har indlæringsvanskeligheder. (Sæt ét kryds, hvis relevant)  
 
Den unge er __________ på niveau i sin faglige udvikling 

I meget lav grad I lav grad  I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

6. Fravær  
(OBS: husk at følge de vejledende eksempler for bekymrende fravær) 
 
Den unge har ___________ et stabilt fremmøde i skole, uddannelses- eller beskæftigelsesforløb 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

Sundhed 

7. Sundhed                     
Den unges fysiske helbred , psykiske helbred  og/eller forbrug af alkohol og illegale rusmidler  påvirker den unges 
trivsel eller udvikling negativt. (Sæt et eller flere krydser, hvis relevant) 
 
Den unges samlede sundhedstilstand bidrager _______ til den unges trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

Fritidsforhold  

8. Fritidsforhold 
Den unges fritidsaktiviteter, leg og venner bidrager _________ til den unges trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Udfordringer: 
Ressourcer: 
9. Sociale kompetencer 
Den unges evne til at indgå i sociale relationer bidrager ________ til den unges trivsel og udvikling 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer:  

Andre relevante forhold  

10. Kriminalitet og bekymrende adfærd  
(OBS: Husk at følge de vejledende eksempler fra SSP København) 
 
Den unge er ikke kriminel og har ikke bekymrende adfærd – er du enig? 

I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Udfordringer: 
Ressourcer: 

Forældrenes og/eller den unges evt. kommentarer til Forandringskompasset 
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Bilag	  2:	  Forundersøgelse	  
 
I forbindelse med indsnævring af specialets problemfelt og adgang til empiri snakkede vi 
med følgende personer.  
 
 

• Astrid Perregaard, Direktør Connector (nov. 2012) 

Astrid har været med til at implementere Forandringskompasset på handicap-området 
i Københavns kommune. Astrid henviste bl.a. til Malene Arnfast Bruun fra 
handicapområdet i Københavns Kommune. 

 
 

• Malene Arnfast Bruun, Fuldmægtig, handicapområdet (nov. 2012) 

Malene fortalte om, hvordan implementering af Forandringskompasset foregik på 
handicapområdet og mere bredt om Forandringskompasset på andre område. Malene 
henviste bl.a. til Kirstine Krommes-Ravnsmed fra Resultatkontoret, som står for 
evaluering af Forandringskompasset.  

 
 

• Kirstine Krommes-Ravnsmed, Resultatkontoret (jan. 2013) 

Kirstine oplyste, at første del af evalueringen var færdig ugen efter. Kirstine henviste 
bl.a. til Pernille Juhler Hansen, der har stået for evalueringen af forandringskompasset.  

 
 

• Pernille Juhler Hansen, Resultatkontoret (jan. 2013) 

Pernille fortalte, at børneområdet er interessant, da det er det område, da det er et 
komplekst område i relation til Forandringskompasset. Pernille henviste til bl.a. 
Frederik Brünner.  

 
 

• Frederik Brünner, MR Børn (feb. 2013) 

Frederik er projektleder for implementeringen af Forandringskompasset på børne- og 
ungeområdet og sidder med i projektgruppen for Forandringskompasset på børne- og 
ungeområdet sammen med Dorte Søndergaard og Martin Nabil Korsbæk. Frederik 
fortalte om Forandringskompasset på børne- og ungeområdet. 

 
 

• Martin Nabil Korsbæk, DU børn (feb. 2013) 

Martin fortalte om Forandringskompasset på institutionssiden af Socialforvaltningens 
børne- og ungeområde. Martin gav os kontakter med henblik på indsamling af empiri.  
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• Dorte Søndergaard, BFCK (feb. 2013) 

Dorte fortalte om, hvordan Forandringskompasset fungerer på myndighedssiden af 
Socialforvaltningens børne- og ungeområde. Dorte gav os kontakter med henblik på at 
indsamle empiri.   

 
 

• Nis Kasper Pedersen, Fuldmægtig og ansvarlig for 
Resultatdokumentation i Århus Kommune (feb. 2013) 

Nis fortalte om Resultatdokumentation i Århus Kommune. 
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Bilag	  3:	  Beskrivelser	  af	  observationsinstitutioner	  
 
Institution 1 
Institution 1 er et børnehjem for børn i alderen 6- 18 år. Børnene kommer til 
børnehjemmet, hvis det vurderes, at livet hos familien truer barnets velfærd, udvikling og 
opvækst. Denne vurdering har ofte at gøre med forældrenes misbrug af forskellig art. 
Nogen af børnene har også mistet en eller begge forældre. Mange af børnene ender med at 
bo en stor del af deres barndom på institution 1, og flytter fra børnehjemmet, når de fylder 
18 år. Børnehjemmet har ikke egen skole og børnene går derfor på diverse almene og 
specialskoler i området.  
 
Institution 2 
Institution 2 er en skole og et behandlingshjem og består derved af en skole og en 
døgnafdeling. Børnene kommer på institution 2, da de har problematikker, der gør, at de 
ikke kan fungere i en normal folkeskole. En del af børnene har diagnoser, kognitive eller 
psykosociale vanskeligheder. Nogle børn bor på døgnafdelingen mere eller mindre fast, 
mens andre børn bor hjemme og udelukkende går i skole på skoledelen. Skolen går fra 1- 9. 
klasse, mens døgnafdelingen har børn i alderen 10- 16 år.  
 
Institution 3 
Institution 3 er et dagbehandlingstilbud for børn i alderen 6- 16 år. Institutionen er et 
heldagstilbud således, at børnene har mulighed for at opholde sig og deltage i aktiviteter på 
institutionen næsten hele dagen. Børnene er typisk normaltbegavede børn, med 
indlærings- og koncentrationsvanskeligheder og med adfærdsmæssige problemer. 
 
Institution 4 
Institution 4 er et børnehjem uden egen skole tilknyttet, og børnene går derfor på diverse 
almene og specialskoler i området. For de børn som bor på børnehjemmet gælder det 
oftest, at det er blevet vurderet, at de bør anbringes udenfor hjemmet pga. familiens 
misbrug eller psykiske sygdom, som har ført til omsorgssvigt. Børnene kan derfor have 
tilknytningsforstyrrelser eller følelsesmæssige problemer.  
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BILAG	  4:	  Oversigt	  over	  specialets	  empiri	  
 
Alle observationer og interviews forefindes i transskriberet form på CD-rom.  
 

 
Empiriform 

 

 
Institution 

 
Medvirkende  

(fiktive navne) 
 

Observation 
 

Institution 1 Pædagog Marlene + 3 
socialpædagoger 

 
Dybdegående 

enkeltpersonsinterview 
 

Institution 1 Pædagog Marlene 

Observation 
 

Institution 2 Socialrådgiver Lotte + 2 
socialpædagoger + 2 lærere + 1 

psykolog 
 

Observation 
 

Institution 2 Socialrådgiver Lotte + 9 
socialpædagoger + 2 lærere + 2 

psykologer 
 

Dybdegående 
enkeltpersonsinterview 

 

Institution 2 Socialrådgiver Lotte 

Observation 
 

Institution 3 Socialrådgiver Gerd + pædagog 
Nanna 

 
Dybdegående 

enkeltpersonsinterview 
 

Institution 3 Socialrådgiver Gerd 

Dybdegående 
enkeltpersonsinterview 

 

Institution 3 Pædagog Nanna 

Observation 
 

Institution 4 Pædagog Gunvor + 3 pædagoger + 1 
cand.pæd.soc + 1 leder 

 
Dybdegående 

enkeltpersonsinterview 
 

Institution 4 Pædagog Gunvor 
 

Intern Evaluering 
”Evaluering af 

Forandringskompasset på 
børne- og ungeområdet”  

 
 

Udarbejdet af 
Københavns 
Kommune, 

Socialforvaltningen, 
Kontoret for 
Resultater 

 
 
- 
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BILAG	  5:	  Interviewguide	  for	  socialarbejdere	  
 
 
INDLEDENDE 

• Hvad er Forandringskompasset for dig? 
 

• Hvordan udfylder i FK her i jeres institution?  
o Hvem er med?  
o Hvordan gør I?  
o Hvornår gør I det?  
o Hvem er ansvarlig?  
o Hvorfor har I tilrettelagt det sådan?   

 
• Hvordan bruger I rent praktisk selve værktøjet?  

o Har I stjernen med til møderne?  
o Har I beskrivelsen af dimensionerne med? Beskrivelsen af tallenes betydning 

fra 1-10? 
 Vil du vise os, hvordan det ser ud på computerskærmen?  
 Hvilke dokumenter bruger du, når du udfylder Forandringskompasset 

på pc’en? 

 
• Hvornår giver det mening for dig at bruge FK? 

o Fortæl om en situation hvor FK har givet mening 
• Hvornår giver det ikke mening for dig at bruge FK? 

o Fortæl om en situation hvor FK ikke har givet mening for dig 

 
FORANDRINGSKOMPASSET SOM METODE 

• Hvordan oplever, du at skulle score fra en skala fra 1 til 10? – tallenes betydning 
• Hvordan oplever, du at skulle tale ud fra FK? 
• Hvordan oplever, du forskellen på at skulle score med tal og sætte tale på ifbm FK?  
• Hvordan oplever at skulle arbejde indenfor de 10 dimensioner? 

o Er der nogle dimensioner der mangler? 
o Er der nogle dimensioner, der giver mere mening end andre? Hvilke?  

• Har du oplevet, at der var uenighed om valget af tal?  
o Hvad gør I, hvis I er uenige om, hvordan et barn skal scores på en bestemt 

dimension? 
o Hvordan ”forhandler” I for at nå til enighed? 

 
• Hvordan synes du, Forandringskompasset er i forhold til Signs of Safety (SoS)?  

o Hvordan oplever du, at skulle arbejde med tal i hhv. SoS og 
Forandringskompasset?  
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o Hvordan spiller Forandringskompasset sammen med de andre værktøjer og 
redskaber, I bruger?  

 
FORANDRINGSKOMPASSETS BETYDNING FOR DET SOCIALE ARBEJDE 

• Dialogen med børn og unge 
• Dialogen med forældre  
• Dialogen med kollegaer 
• Dialogen med ledelse 
• Dialogen med andre – evt. nye samarbejdspartnere 
• Hvordan er dit arbejde anderledes med FK i forhold til før FK blev implementeret? 

o Hvordan vil du beskrive dit arbejde før FK ifht dit arbejde efter FK? 
o Oplever du en forandring i dialogen om børnene/de unge? Hvilken? Er det 

blevet sværere eller nemmere?  

 
BRUGEN AF TALLENE FRA FORANDRINGSKOMPASSET – 
FORESTILLINGER OM LEDELSESNIVEAU 

• Hvad mener du, at tallene kan bruges til at sige noget om på ledelsesniveau? 
o Hvornår vil det give mening og hvornår ikke? 

• Hvordan forestiller du dig, at lederne bruger og vil bruge tallene fra FK? 
• Når du arbejder med FK, har du så et særligt behov, som du oplever ledelsen bør 

opfylde? 

 
UDFORDRINGER 

• Hvilke udfordringer oplever du, når du skal arbejde ud fra FK? 
• Hvilke udfordringer tror du, at FK kan give dig som socialarbejder på længere sigt? 

o Hvilke udfordringer oplever du, at FK giver for institutionen? 

 
FREMTIDIGE POTENTIALER  

• Hvilke potentialer mener du ligger i FK? 
• Hvilke muligheder oplever du, når du skal arbejde ud fra FK? 
• Hvilke muligheder tror du, at FK kan give dig som socialarbejder på længere sigt? 

o Hvilke muligheder oplever du, at FK giver for institutionen? 

________________________________________________________ 
 
OPFØLGENDE SPØRGSMÅL 

• Hvordan tror du, det ville være, at arbejde med Forandringskompasset, hvis I ikke 
skulle sætte tal på, men blot tale om de ti dimensioner?  

• Hvordan er du blevet præsenteret for FK? 
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BILAG	  6:	  Eksempel	  på	  samarbejdsaftale	  
 
Samarbejdsaftale mellem NN og specialestuderende; 
Rikke Liv Sahl Holst & Signe Emilie Bech Christensen 
 
1. Parter 
Samarbejdsaftalen indgås mellem NN, Rikke Liv Sahl Holst (RLSH) og Signe Emilie Bech 
Christensen (SEBC), Specialestuderende ved hhv. AAU og CBS. 
 
2. Rammer 
Samarbejdsaftalen dækker over et samarbejde om adgang til empirisk materiale i 
forbindelse med undersøgelse af Forandringskompasset i Socialforvaltningen, Københavns 
Kommune. 
 
3. Formål 
Formålet med samarbejdsaftalen er, at RLSH og SEBC får adgang til at indsamle data i 
forbindelse med udarbejdelse af specialerne på hhv. Politisk Kommunikation & Ledelse på 
CBS og Socialt Arbejde på AAU. Specialerne forventes offentliggjort i efteråret 2013.  
 
4. Fortrolighed og anonymisering 
Alle medarbejdere fra Socialforvaltningen, der medvirker til interview, eller på anden 
måde bidrager til afhandlingsprojektet anonymiseres, således at de ikke i skriftligt eller 
verbalt materiale kan genkendes. Ligeledes anonymiseres de enkelte institutioner og 
centre under Socialforvaltningen, således at deres navne ikke vil fremgå skriftligt eller 
mundtligt blive nævnt. 
 
Udover at være forpligtet af almindelige etiske regler, må RLSH og SEBC ikke videregive 
ikke-anonymiserede informationer til tredjemand, og alle eksempler, der anvendes i 
forskningsprojektet skal være anonymiserede. 
 
5. Ophavsret og brugsret  
RLSH og SEBC har ophavsretten til selve specialet, data, arbejdspapirer samt artikler, 
faglige publikationer og produkter, der udarbejdes af RLSH og SEBC i forbindelse med 
afhandlingsprojektet. RLSHs og SEBCs ret til at publicere kan ikke anfægtes uanset 
projektets resultater. 
 
6. Underskrift 
Aftalen underskrives i 2 originaleksemplarer, ét til hver af Parterne. 
 
NN 
 
 
Rikke Liv Sahl Holst, Specialestuderende 
Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 
 
 
Signe Emilie Bech Christensen, Specialestuderende 
Politisk Kommunikation & Ledelse, Copenhagen Business School  
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BILAG	  7:	  Praksis	  for	  udfyldelse	  af	  Forandringskompasset	  
 
Observationer af det sociale arbejde med Forandringskompasset på de fire institutioner, 
der indgår som empiri i specialet, har vist en grundlæggende forskel i, hvordan udfyldelsen 
af Forandringskompasset er organiseret. Da vi under empiriindsamlingen oplevede en stor 
interesse fra de forskellige institutioner omkring, hvordan man udfyldte 
Forandringskompasset andre steder, beskrives de forskellige praksisser her i forenklet 
udgave.  
 
Institution 1: 
Institution 1 er et børnehjem, hvor man har valgt at udfylde Forandringskompasset på et 
refleksionsmøde, hvor de socialpædagoger, der tilhører barnets afdeling er til stede. 
Herunder også barnets kontaktpædagog. Kontaktpædagogen fungerer som mødeleder og 
skriver tal og stikord ned under mødet. Under observationen var 4 socialpædagoger til 
stede til mødet. På mødet læses dimensionerne op en efter én samt barnets tidligere score. 
Til hver dimension skriver alle deres scoring ned på et stykke papir uden at sige det til de 
andre. Når alle har nedskrevet en scoring, fortæller alle efter tur, hvad de har scoret med 
en tilhørende argumentation. Hvis der er uenighed omkring scoringen forsøger de uenige 
at argumentere for, hvorfor de er nået frem til den konkrete scoring, eller der tages et 
gennemsnit af scoringerne. Når Forandringskompasset er udfyldt er det op til 
kontaktpædagogen efterfølgende at udfylde udviklingsplanen på baggrund af 
refleksionsmødet.  
 
Institution 2: 
Institution 2 er en skole og et behandlingshjem, hvor man har valgt at udfylde 
Forandringskompasset ved at indkalde til et møde mellem; socialrådgiveren, psykologen, 
lærere fra barnets skole og socialpædagoger fra døgnafdelingen. Under de to observationer 
var hhv. 9 og 14 personer til stede ved mødet. Rent organisatorisk er det socialrådgiverens 
opgave at være tovholder på, at Forandringskompasset bliver udfyldt på institutionen. 
Under de to observationer, vi overværede blev scoringerne gjort i fællesskab ved, at hver 
dimension enkeltvis blev diskuteret, og derefter blev der foretaget en scoring. Dog blev det 
i interviewet klart, at det er hensigten, at barnets kontaktpædagog på forhånd skulle have 
udfyldt Forandringskompasset, hvorefter scoringerne skulle diskuteres i plenum. På de to 
observationer, hvor vi var til stede, foregik det sådan, at hvis der var uenighed omkring 
scoringen, argumenterede de uenige parter for deres scoringer, indtil man nåede til 
enighed med støttende uddybende spørgsmål fra socialrådgiveren og psykologen. 
Socialrådgiveren stod for at notere stikord og scoringerne.  
 
Institution 3 
Institution 3 er et dagbehandlingstilbud, hvor man har valgt at udfylde 
Forandringskompasset på et møde mellem barnets kontaktpædagog og socialrådgiveren. 
Rent organisatorisk er det socialrådgiverens opgave at være tovholder på, at 
Forandringskompasset bliver udfyldt på institutionen. På mødet gennemgås hver enkelt 
dimension én for én, hvor scoringen bliver skrevet ind. Hvis kontaktpædagogen har svært 
ved at sætte scoringen, stiller socialrådgiveren støttende og uddybende spørgsmål. 
Forinden mødet mellem kontaktpædagog og socialrådgiver har kontaktpædagogen udfyldt 
udviklingsplanen med baggrund i en diskussion med kollegaer på et teammøde.  
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Institution 4 
Institution 4 er et børnehjem, hvor man  har valgt at udfylde Forandringskompasset på et 
møde mellem barnets kontaktpædagog og souschefen, der i fællesskab laver scoringerne. 
Efterfølgende bliver disse scoringer efterprøvet på et møde med alle pædagoger og ledere 
på institutionen. Hvis der er uenighed omkring scoringerne, argumenterede de uenige 
parter for deres scoring, indtil de nåede til enighed.  
 
 

	  
 

 

 

 

 

	  

	  


