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Digitalisering, data og teknologiunderstøttelse

Programmet har til formål at producere, samle og
kvalitetssikre ny viden med henblik på at sætte
professionelle i stand til i samspil med hinanden og
borgere at navigere i den foranderlige virkelighed, som
socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik indgår i.

Digitalisering, data og teknologiunderstøttede
arbejdsgange er med til at udvikle og ændre socialt
arbejde og socialpædagogikken som fagområder.

Forskningsprogrammet
Programmet beskæftiger sig med problemstillinger
såsom børn, unge og voksne i udsatte positioner,
mennesker med funktionsnedsættelse,
velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og
forvaltning.
Det sociale område og forvaltningsområdet står over for
en række udfordringer fremadrettet. og forskningsprogrammet tilvejebringer viden, der skal bidrage til, at
borgere, professionelle og institutioner kan håndtere
disse udfordringer.

Den sociale og beskæftigelsesmæssige
indsats skal løftes
Politikere, professionelle og borgere skubber på for, at
den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats løftes.
Meget gøres godt, men der er også problemer, som trods
massiv indsats igennem årtier stadig trænger sig på.
Kravene til dokumentation har været stigende og med
god grund. Hvordan sikrer vi os, at indsatserne virker og
gør en forskel for den enkelte? (Social - og
Indenrigsministeriet (2016): Socialpolitisk Redegørelse).
Samtidig befinder institutioner, professionelle og borgere
sig i en foranderlig virkelighed, som de dokumenteret
virkningsfulde metoder skal indpasses i. En påtrængende
udfordring er således at sikre veldokumenterede
socialfaglige, forvaltningsmæssige og pædagogiske
indsatser, samtidig med at respekten for kompleksiteten i
professionel praksis og det særlige ved den enkelte
borgers liv anerkendes.
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De er med til at muliggøre nye sociale og pædagogiske
metoder i indsatsen over for den enkelte borger, ligesom
de er med til at effektivisere en række arbejdsgange.
Men det betyder ydermere at samspillet mellem
forvaltning, socialrådgivere, pædagoger og borgere
transformeres.
En særlig problemstilling knytter sig til de meget
omfattende mængder data, der i dag er tilgængelige.
Hvordan bruges de sikkert og ansvarligt til at løfte praksis
og professionsudøvelse med fokus på den enkeltes
behov?

Samspillet mellem borgere og professionelle
ændrer sig
Mange initiativer og metoder efterstræber at understøtte
borgerens egen problemhåndtering. Der er fokus på
understøttelse af borgerens handlekapacitet.
Disse ændringer i opgaveløsningen kræver nytænkning
af den professionelle rolle og udvikling af
fremgangsmåder, som bidrager til styrkelse af borgerens
rolle uden at det fører til professionel ansvarsfraskrivelse
og pligtforsømmelse. Moderne professionelle må fungere
i nye samspil med civilsamfund og udvikle tilgange i
samspil med borgerne.

Mange socialt udsatte har komplekse
problemer
Der er en tendens til, at problemstillingerne samler sig.
Har en person sociale problemer, vil der eksempelvis
også ofte være sundhedsmæssige problemer
(Sundhedsstyrelsen (2011): Ulighed i Sundhed – Årsager
og Indsatser).

Det medfører metodiske udfordringer, og fremskridt i
indsatsen over for komplekse problemer er vanskelig at
spore. Endvidere understreger de påtrængende
komplekse problemer behovet for samarbejde på tværs
af professioner, sektorer og mellem forvaltning og
socialrådgivere, pædagoger og andre professionelle. Der
er behov for indsatser og viden, som bedre sætter os i
stand til at løse komplekse problemer.

De fire tenders præger vilkårene
De fire nævnte tendenser præger vilkårene inden for
socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik.
I programmet udvikles og trækkes på viden, der særligt
sætter professionelle (særligt socialrådgivere,
administrations bachelorer og socialpædagoger men
også andre) i stand til at færdes i dette landskab og
bidrage til løsning af de problemer, som eksempelvis
samfundets udsatte står med.
Målet er udvikling og brug af viden, som sikrer
fremadrettet professionsudvikling med fokus på at yde
meningsgivende indsatser for samfundets udsatte.

Kontakt
Docent Bo Morthorst Rasmussen
7266 5642 | bmra@ucsyd.dk
Læs mere på ucsyd.dk/forskning
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