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* De forskellige studier og eksempler på resultater
- Spørgeskemaundersøgelserne – en myte afkræftes?
- De antropologiske studier – individuelle udviklingsmål på- De antropologiske studier – individuelle udviklingsmål på

fixerede præmisser?
- Observationsstudier – front stage/backstage problemer?
- Organisationsudviklingsarbejde – et casestudie
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Et overordnet indtryk



Oplever du alt i alt at dit 
arbejde er psykisk 

Nej, ikke psykisk 

belastende eller kun

Noget eller meget

psykisk belastende

Er du alt i alt tilfreds med 
dit nuværende arbejde?
Antal i %

Ja, i høj 

grad

Ja, i nogen 

grad

Nej, kun i 

mindre 

grad

Nej, slet

Ikke

Det daglige arbejde med 
beboerne/brugerne

63 30 6 1

Arbejdsbetingelserne 36 46 16 2

arbejde er psykisk 
belastende? Antal i %

belastende eller kun

lidt psykisk belastende

psykisk belastende

Alle 73 27

Oplever du alt i alt at dit 
arbejde er fysisk 
belastende? Antal i %

Nej, ikke fysisk 

belastende eller kun lidt 

fysisk belastende

Noget eller meget fysisk 

belastende

Alle 75 25



Mest belastende psykiske faktorer 
i arbejdet

Slet ikke I mindre 

grad

I nogen

grad

I høj 

grad

Mindst belastende psykiske 
faktorer i arbejdet

Slet ikke

Antal i %

I mindre 

grad

Antal i %

I nogen

grad

Antal i %

I høj 

grad

Antal i %

Utryghed i ansættelse 77 13 7 2

Manglende støtte og hjælp fra 
kolleger i belastede situationer

54 30 13 4

At arbejdet ikke er tilstrækkelig 
interessant og spændende

54 31 13 2

i arbejdet
Antal i %

grad

Antal i %
grad

Antal i %
grad

Antal i %

Stort ansvar 25 30 23 22

Egne høje krav til arbejdspræstation 19 24 32 24

Mængden af arbejdsopgaver pr. dag 15 30 37 18



Vanskelige beboere og voldelige situationer?



Pædagogisk ’vanskelige 
situationer’

Meget 

ofte

Antal i %

Ofte

Antal i 
%

Sjældent

Antal i %
Meget 

sjældent

Antal i %

Konflikter eller optræk til konflikter 
mellem beboere/brugere som kræver 
pædagogisk indgriben

19 34 32 15

Beboere/brugere som er aggressive 
og svære at få dæmpet ned

9 34 39 18

Fysiske konflikter mellem en 
beboer/bruger og personale

5 17 42 36
beboer/bruger og personale

Beboere/brugere, som tiltager sig 
’urimelige rettigheder’ i 
fællesarealerne

12 30 38 20



Belastende psykiske Slet ikke I mindre I nogen I høj grad

Synspunkter på den pædagogiske dagligdag. 
Antal i %

Helt eller 

delvis

enig

Helt eller 

delvis uenig

Det er meget sjældent, personalet oplever at 
komme i situationer, hvor de må overveje eventuelt 
at bruge fysisk magtanvendelse

79 21

Belastende psykiske 
faktorer i arbejdet

Slet ikke

Antal i %

I mindre 

grad

Antal i %

I nogen

grad

Antal i %

I høj grad

Antal i %

Beboerne/brugerne er 
urolige/voldsomme

18 36 28 17

Trusler om vold 35 37 17 10

Udsat for vold 39 36 13 11



Pædagogiske mål og prioritering af faglig 
udvikling



Udviklingsinitiativer generelt 
inden for bo- og dagtilbud. 
Prioritering fra 1 til 6

Alle
Prioritering i nummer

Alle
Prioritering i %

Faglighed, 
kompetenceudvikling og 
efteruddannelse

1 40 %

Pædagogisk udvikling, 
holdninger og værdier

2 36 %

Rekruttering og introduktion 3 6 %

Arbejdets organisering 4 6 %Arbejdets organisering 4 6 %

Bruger- og 
pårørendeinddragelse

5 6 %

Ledelsesudvikling 6 5 %



Prioritering af delmål med indsatsen i bo-
og dagtilbud

Alle
Prioritering i tal

Alle
Prioritering i %

Udvikling af en positiv identitet 1 28 %

Ydelse af den nødvendige omsorg 2 25 %

Mestring af aktiv livsudfoldelse i samspil 
med andre

3 22 %

Opøvelse af færdigheder, som kan 
kompensere for den nedsatte funktionsevne

4 18 %
kompensere for den nedsatte funktionsevne

Skabelse af forståelse og rummelighed i det 
omgivende samfund

5 7 %



‘Udviklingspligt’ og ‘udviklingsalder’
- Fra antropologiske studier I bo- og dagtilbud (Annemarie Højmark)

* Pædagogen: Den personlige tilgang er at alle beboerne har individuelle
udviklingspotentialer
- der et potentielt paradoks mellem ‘personlige udviklingsmål’ 
(beboerne) og det pædagogiske afsæt i deres ‘udviklingsalder’

* Samspil: Det er umuligt ikke ‘at være i gang med noget’ (fælleshandling)* Samspil: Det er umuligt ikke ‘at være i gang med noget’ (fælleshandling)
- Beboerne ‘tilsætter’ hele tiden noget til situationen
- Det pædagogiske personale insisterer (den personlige tilgang) på at 

alle beboerne har individuelle handlepotentialer 



Nyinstitutionalisering af ‘det nu private hjem’?
- Fra observationsstudier I bofællesskaber (Stine Hur)

* Stedet: Front stage/backstage problematik (Goffman-interpretation)
- Arbejdspladsen er beboernes private hjem
- Ingen ‘backstage’ –> svært at have kollegial faglig udveksling
- Professionelle snakker ‘front stage’ reducerer beboerne til ‘non-

persons’

* Professionelle roller i interaktionen med beboerne (Goffman-interpretation) * Professionelle roller i interaktionen med beboerne (Goffman-interpretation) 
- Coachen (front stage)
- Den fortrolige (backstage)
- Mediatoren (front stage)



Synspunkter på den pædagogiske 
dagligdag

Helt

enig

Antal i 
%

Delvis 

enig

Antal i 
%

Uenig

Antal i 
%

Helt 

uenig

Antal i 
%

I dagligdagen oplever personalet ofte ’etiske 
dilemmaer’ mellem forskellige pædagogiske 
hensyn ift. den enkelte beboer/bruger (f.eks. 
beboer/brugers krav om ’usund mad’ og 
pædagogisk omsorgspligt)

40 45 12 3

NOTE: Der er en markant større andel omsorgsmedhjælpere (23 %), 

der er ’uenig’ eller ’helt uenig’ sammenlignet med pædagoggruppen (12 %) 


