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Invitation til temadag
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Aalborg Universitet, Institut for Sociolo

 
’Helhedssyn’ eller ’helhedsorienteret’ socialt arbejde er et begreb, der anvendes i praksis i 

socialt arbejde, og som professionelle refererer til, når de skal beskrive det særlige ved soc

alt arbejde. Begrebet er i det mindste siden 70’erne blevet opfattet som et centralt b

for socialrådgivere og som en grundkompetence. Men begrebet er langt fra et entydigt b

greb og bliver anvendt på meget forskellige måder: 

fessionens identitet? Et måske ’selvindlysende’

etisk princip? Som en tankefigur til forståelse og forklaring af sociale problemer? Eller som et 

redskab til omsætning i det konkrete sociale arbejde? 

brugen af begrebet. 

 

På temadagen får deltagerne lejlighed

hedssyn set fra mange teoretiske perspektiver og med fokus på mange praktiske

det sociale arbejde. Temadagen opfordrer til refleksion og diskussion om, hvorvidt begrebet 

helhedssyn stadig kan være et meningsfuldt begreb for socialt arbejde, og i så fald hvordan 

det skal ’konstrueres’ teoretisk og i det praktiske sociale arbejde.

 

Temadagen arrangeres af FORSA (Foreningen for forskning i socialt arbejde), Institut for S

ciologi og Socialt arbejde: Socialrådgiveruddannelsen, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

og forskningsmiljøet FoSo (Forskning i socialt arbejde). 

gien Helhedssyn i socialt arbejde (

forskningsmiljøet Forskning i socialt arbejde.

område, men alle interesserede er velkomne!
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Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

’helhedsorienteret’ socialt arbejde er et begreb, der anvendes i praksis i 

socialt arbejde, og som professionelle refererer til, når de skal beskrive det særlige ved soc

et mindste siden 70’erne blevet opfattet som et centralt b

for socialrådgivere og som en grundkompetence. Men begrebet er langt fra et entydigt b

greb og bliver anvendt på meget forskellige måder: Som et rodfæstet begreb knyttet til pr

fessionens identitet? Et måske ’selvindlysende’, men ikke særligt konkret begreb? 

Som en tankefigur til forståelse og forklaring af sociale problemer? Eller som et 

redskab til omsætning i det konkrete sociale arbejde? I praksis har der vist sig stor variation i 

rne lejlighed til at møde en vifte af oplæg, der giver bud på he

hedssyn set fra mange teoretiske perspektiver og med fokus på mange praktiske

det sociale arbejde. Temadagen opfordrer til refleksion og diskussion om, hvorvidt begrebet 

stadig kan være et meningsfuldt begreb for socialt arbejde, og i så fald hvordan 

det skal ’konstrueres’ teoretisk og i det praktiske sociale arbejde. 

Temadagen arrangeres af FORSA (Foreningen for forskning i socialt arbejde), Institut for S

og Socialt arbejde: Socialrådgiveruddannelsen, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

og forskningsmiljøet FoSo (Forskning i socialt arbejde). Anledningen er udgivelsen af antol

(2011, Akademisk Forlag) med bidrag fra 13 forfattere fra 

forskningsmiljøet Forskning i socialt arbejde. Målgruppen er professionelle på det sociale 

men alle interesserede er velkomne! 
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Socialrådgiveruddannelsen 

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

Forskning i Socialt Arbejde (FOSO) 

  
gi og Socialt Arbejde 

’helhedsorienteret’ socialt arbejde er et begreb, der anvendes i praksis i 

socialt arbejde, og som professionelle refererer til, når de skal beskrive det særlige ved soci-

et mindste siden 70’erne blevet opfattet som et centralt begreb 

for socialrådgivere og som en grundkompetence. Men begrebet er langt fra et entydigt be-

rodfæstet begreb knyttet til pro-

begreb? Som et 

Som en tankefigur til forståelse og forklaring af sociale problemer? Eller som et 

I praksis har der vist sig stor variation i 

der giver bud på hel-

hedssyn set fra mange teoretiske perspektiver og med fokus på mange praktiske områder af 

det sociale arbejde. Temadagen opfordrer til refleksion og diskussion om, hvorvidt begrebet 

stadig kan være et meningsfuldt begreb for socialt arbejde, og i så fald hvordan 

Temadagen arrangeres af FORSA (Foreningen for forskning i socialt arbejde), Institut for So-

og Socialt arbejde: Socialrådgiveruddannelsen, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

Anledningen er udgivelsen af antolo-

orfattere fra 

på det sociale 
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PPrrooggrraamm  
 

99..0000--99..3300  AAnnkkoommsstt  ––  kkaaffffee  oogg  

    

9.30-10.10  Introduktion til antologien Helhedssyn 

hedssyn v/ Margit Harder og

10.10-10.30  Helhedsprincippet i lovgivningen

 

10.30-10.45 Pause 

 

10.45-12.00  Helhedssyn – livsmønstre

Bruun Hansen 

Unge på ’kanten’ – et kritisk helhedssyn

Summediskussion og plenum om

 

1122..0000--1122..4455  FFrrookkoosstt    

  

12.45-14.00 Helhedssyn i boligsocialt arbejde

Socialt arbejde som 

 Summediskussion og plenum om oplæggene 

  

1144..0000--1144..3300  KKaaffffee  oogg  kkaaggee  

 

14.30-15.15 Et bottom-up perspektiv på helhedssyn

Et kritisk perspektiv på helhedssyn

Summediskussion og 

 

15.15-15.30  OOppssaammlliinngg  oogg  aaffsslluutt

  

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 

Socialrådgiveruddannelsen

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Forskning i Socialt Arbejde (FOSO)

  rruunnddssttyykkkkee  

Introduktion til antologien Helhedssyn i socialt arbejde og en model for he

Margit Harder og Maria Appel Nissen  

Helhedsprincippet i lovgivningen v/ Trine Schultz og Nina Von Hielmcrone

livsmønstre og alkoholmisbrug v/ Anne Breumlund og Inger 

et kritisk helhedssyn v/ Inger Glavind Bo 

Summediskussion og plenum om oplæggene 

Helhedssyn i boligsocialt arbejde v/ Mia Arp Fallov 

ocialt arbejde som postmoderne profession v/ Hans Wadskjær 

Summediskussion og plenum om oplæggene  

up perspektiv på helhedssyn v/ Søren Peter Olesen 

Et kritisk perspektiv på helhedssyn v/ Lars Uggerhøj 

Summediskussion og plenum om oplæggene 

ttnniinngg  ppåå  ddaaggeenn  

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde  

Socialrådgiveruddannelsen 

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

Forskning i Socialt Arbejde (FOSO) 

og en model for hel-

og Nina Von Hielmcrone 

v/ Anne Breumlund og Inger 
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PPrraakkttiisskkee  iinnffoorrmmaattiioonne
 

Tid og sted: Tirsdag den 30. august 2011

Sociologi og Socialt Arbejde, Kroghstræde 7, 

 

Pris: Arrangementet koster kr. 250

en sandwich og en vand, samt eftermiddagskaffe/the og kage.

faktura.  

 

Tilmelding: Til Socialrådgiveruddannelsens praktik

Rytter Krogh – tlf. 99 40 81 23, lrk@socsci.aau.dk, 

Ved tilmelding oplyses navn og adresse, 

til. Tilmeldingen kan kun betragtes som endelig, når betaling er sket.

udløb er tilmeldingen bindende, og der tilbagebetales ikke kursusa

 

Spørgsmål til arrangementet:  

Praktiske spørgsmål: Lise Rytter Krogh

Spørgsmål til temadagens indhold

Maria Appel Nissen, tlf. 99 40 72 92

Margit Harder, tlf. 99 40 81 27, margit@socsci.aau.dk

         
 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 

Socialrådgiveruddannelsen

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Forskning i Socialt Arbejde (FOSO)

neerr    

30. august 2011, kl. 9.00-15.30, på Aalborg Universitet, 

, Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst. Lokale 61 

250,-. I prisen er indeholdt morgenkaffe/the + et rundstykke, 

en sandwich og en vand, samt eftermiddagskaffe/the og kage. Der fremsendes elektronisk 

Til Socialrådgiveruddannelsens praktik- og efteruddannelseskoordinator

, lrk@socsci.aau.dk, senest den fredag den 19. august 2010. 

navn og adresse, samt hvilket EAN. Nr. betalingsfakturaen skal stiles 

meldingen kan kun betragtes som endelig, når betaling er sket. Efter tilmeldin

og der tilbagebetales ikke kursusafgift. 

Lise Rytter Krogh, 

temadagens indhold:  

tlf. 99 40 72 92, maan@socsci.aau.dk,  

81 27, margit@socsci.aau.dk 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde  

Socialrådgiveruddannelsen 

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

Forskning i Socialt Arbejde (FOSO) 

, på Aalborg Universitet, Institut for 

I prisen er indeholdt morgenkaffe/the + et rundstykke, 

Der fremsendes elektronisk 

og efteruddannelseskoordinator, Lise 

. august 2010. 

betalingsfakturaen skal stiles 

Efter tilmeldingsfristens 


