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Forslag til videreudvikling modtages med taknemlighed.
Viggo Jonasen

Tema: metodeudvikling.
Spørgsmål 1: hvem udvikler?
Spørgsmål 2: i hvilken institutionel kontekst udvikler han/hun?
Spørgsmål 3: i hvilken historisk og økonomisk kontekst befinder institutionen sig?

De 2 grøfter:
individualismen: at fokusere på "det stærke handlende individ"
strukturalismen:  at se udviklingen (individets handling) som konsekvens eller afspejling af sam-
fundsstrukturen (konjunkturen, kapitalismen, socialismen, krigen …)
Det korrekte svar: at vandre midt imellem grøfterne - og at kigge både på vejen og på grøfterne.

Undersøgelsens form, som det fremgår af bilagene:
(nogle af svarene kommer i en anden rækkefølge end det nummererede)

1a  Hvem gjorde hvad hvornår? (Kronologisk)
1b  Hvilke tankemønstre (teorier) lå til grund for deres (be)handling af den, der skal rådgives?
1c  Hvor - og hos hvem - har de hentet de tankemønstre, der lå til grund ..?
2a  I hvilken institution var de ansat/frivillige – og på hvilke(n) måde(r)?
2b  Hvem initierer udviklingen inden for institutionen, og med hvilke begrundelser?
2c  Hvilke teknologiske ændringer muliggør metodeudviklinger?
3a  Land - amt - kommune - lovgivningsramme - konjunktur - religion
3b  Lokale beslutningsstrukturer

Grundbegrebet: råd kan gives - og eventuelt modtages.
Herved forudsættes noget om magtstruktur: den rådgivne bestemmer (mere eller mindre) sanktions-
frit, om hun vil rette sig efter rådet.  Denne forudsætning er diskutabel, men sættes først o. 1970
under debat (litt. 10 og 11)

1922-1950  (ca.)
2a) Institutionssammenhængen: hospitalsvæsenet, især psykiatri-afsnit (KKH). Fra .. Forening for

Mødrehjælp o.a. og Foreningen for social oplysning. Fra 1939 Mødrehjælpen. Fra 1948 Århus
Kommune. Fra ?? politiet, fængselsvæsenet, Dansk Forsorgsselskab (kriminalforsorg), Sam-
fundet og Hjemmet for Vanføre.

1a) Hospitalsoverlæger, forskellige læger, foreningsaktive.  Rigsdagen: befolkningskommissionen.
1b)  Tankemønstrene domineres af udviklingspsykologi i forskellige afskygninger med focus på



"normalitet" som noget, der kan tilvejebringes via rådgivning, evt. i form at "genopretning" af
"fejludvikling" - forefindes tidligt i børnearbejdet, fra 1895 .. og i arbejdet med kriminelle
(Dansk forsorgsselskab) og i arbejdet med "faldne kvinder" (Kvindehjælpen i Århus, JBF)
ex. 1927 Aksel Garboe i Soc.Tidsskr.  2/12  ".. at hjælpe pt. over den første vanskelige tid
eller at støtte i tider, hvor det af en eller anden grund kniber med at holde den rette kurs"
ex. 1934 KKH Ansættelse af Manon Lüttichau 2/12  ".. at aflaste lægen .. at .. få patienten til
igen at glide ind som led i samfundet"
ex. ".. de "arbejdsvægrende" og langvarigt kommunehjælpsunderstøttede. I forvaltningen havde
man ofte følt savnet af en tillidslæge til klientbedømmelse, og man var klar over, at man utvivl-
somt på grund af manglende kendskab til den understøttedes udvikling og særlige psyke ikke
tog initiativer, der kunne bringe ham ud af understøttelsessituationen" (Orla Jensen 12/14)

1b) Rådgivning om sund kost for lav pris tilsigter sundere arbejderbørn: hjemkonsulenter
1b) Men hertil kommer elementer fra seksualreformdebatten i 1920'rne, 1930'rne og helt ind i

1940'rne  12/5 (Robert Svane Hansen:  ...) - hvori jo er indeholdt det enkelte ansvarlige og ny-
dende og planlæggende individ.

1b) Tankemønstrene præges af videnskabstro - positivismen: at fagligt funderet viden om perso-
nens baggrund, udvikling og fysisk/psykiske helbred muliggør påvirkning og ændring.

1b) ex.  "Diskussionen  om børneværnsudvalgenes arbejde i tiden omkring 1950 var stærkt præget
af ungdomskommissionens betænkning om den tilpasningsvanskelige ungdom." Helge Peder-
sen 12/25

1b) især sidst i perioden: ex. Multiproblem-personen (-familien), hvor samtidig indsats i forhold til
flere faktorer er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for "vellykket resociali-
sering". Gertrud Schleisner, 12/52 ff.

1c) En del inspiration hentet hos svenske socialpolitikere (Myrdal) og socialpsykiatere (Otto
Wangson, Gunnar Inghe)

2b) Fagfolk: læger, forsorgsfolk. Oftest med den begrundelse, at det kategorikløvede sociale arbej-
de ikke virker effektivt nok. Orla Jensen 12/17. Også med den begrundelse, at den sociale lov-
givning er kompliceret og uoverskuelig, så brugerne har behov for råd om det komplicerede
(f.ex. tysk & dansk understøttelseslovgivning 1941)

2c) Antabus lancering (opfundet 1948) medvirkende i arbejdet med ".. resocialisering af denne hid-
til som håbløs betragtede gruppe" (forsorgshjemsklienter)  Orla Jensen 12/17

3a) I dansk sammenhæng sker opbygningen tidligt inden for rammen af "anstaltsbeføjelsen":
overlægen kan iværksætte noget fornuftigt, når det fremmer helbredelsen. I 1930'erne sker op-
bygning og metodeudvikling desuden i hel- og halvstatsligt regie (Mødrehjælpen). I slutningen
af 1940'rne i et par kommuner og på statsligt niveau (se næste afsnit).

3b) Embedsmænd, der overbeviser politikere om fornuften i at opbygge institutioner og uddanne
sig og andre medarbejdere.  Orla Jensen 12/15, Horsten  7/2.

Sammenfattende: metodeudvikling stort set variationer over temaet "at sikre den enkelte en vellyk-
ket tilpasning" (til arbejderrollen, forsørgerrollen, familiemedlemsrollen)
NB  Det sker sideløbende med opretholdelse af anstalter til forsvarlig opbevaring af dem, der
videnskabelig set anses for ikke-tilpasselige.

1945-1960
Casework:  teoriovertagelse u. transformation til danske forhold  - 1/26
1ac) 1949 Efteruddannelse af socialrådgivere i psykiatrien (London). Kontakt m. American

Association of Social Workers og Psychiatric Social workers. 2/18 1952 Holger Horsten på



studieophold under FN i USA: børneforsorg i forsk. stater.  7/2  1952 Gertrude Salomonsen om
Casework  2/21.  Angelsaksisk, middelklasseorienteret indsats (se Hanne Reintoft-kritik 2/18..)

1b) Individualiserende "inden i hovedet" tilpasning/helbredelse/behandling. Stærk tro på den
videnskabeligt funderede, på grundig undersøgelse (diagnose/(psyko)analyse) byggende
behandlings effekt på (den enkelte) afviger i retning af (egen eller samfundets ønskede)
normalitet. 2/23 Casework: systematik.  Bep Reguer ".. forbedre hans administrationsevne
…(vedr. husleje)". 2/23  1/26.

.
 
1a)  1952 Rigsdagen: Ungdomskommissionens betænkning: ambulant-klinikker m. psyk, psyk, SR .
2a) Horsten (vistnok) socialministeriet. Øvrige:  ??
2ab,3b) 1948 Sociallæge-embede: oprettelse: socialdirektør og socialrådmand i Århus.
Hjemkonsulent-ordning (ca. 1946), siden familievejledningsordning (1964): fra tilsyn til tilbud.
1a) oprettelse: socialdirektør og socialrådmand i Århus. Udvikling: især sociallæge.
1b) individualiserende, nærmest casework.
2ab) Århus kommune, børneværnsudvalg.
3ab) Kommune - forsorgslov/B&U-lov (1958)
Forebyggende børneforsorg - til indsats i forhold til "tilpasningsvanskeligheder hos børn" 7/91ff

Skolepsykologi, skolepsykiatri, børnerådgivning (rådgivningscentre især efter 1961-loven)
1a) Kommuner (først Kbh. 1934), foreninger (Samvirkende menighedsbørnehaver, Red barnet o.

1950)
1bc)  Individorienteret (casework), senere i 1950'erne familieorienteret (terapeutisk).
2ab) som nævnt under 1a.  Desuden: socialministeriel godkendelse + refusion, betinget af kvalitets-

standard.  Drivkraft: DfBU (Horsten).
Boligpolitik-kritik (diskutabelt at regne den til "metodeudvikling" - men væsentlig i socialmedicin-

indfaldsvinklen)
1946-1952-  flere indlæg i DS-blad. 1956 Vagn Christensen disputats om korrelation boligforhold/

helbredsforhold, og Otto Krabbe indlæg. 2/18, 2/23-24
Familiebehandling
1a)Vistnok først formuleret i ÅK sociallægeinstitutionen med. 1950'erne bør undersøges!  1/25
1b) Individets eventuelle problemer kan ofte ikke blot forklares/løses med psykoanalytisk model -

også samspillet med de nære omgivelser må undersøges og evt. behandles. Det gælder både
ved udviklingsforstyrrede børn i relation til forældre og søskende, og det gælder voksne i for-
hold til ægtefælle og børn.

1c) ?
2a) som 1a
Sociale diagnoser - systematisk sagsarbejde ud fra diagnoser  1/26
1a) Henrik Hoffmeyer (Mødrehjælpen, København)  Vagn Christensen (Mødrehjælpen Holstebro)
1b) - videreudvikling af casework.

1955-1980  (tildels overlappende forudgående periode)
Familiebehandling
1a) Vistnok først formuleret i ÅK sociallægeinstitutionen med. 1950'erne bør undersøges!  1/25

Hjemkonsulenterne (Århus) som udøvende.
1b) Individets eventuelle problemer kan ofte ikke blot forklares/løses med psykoanalytisk model -

også samspillet med de nære omgivelser må undersøges og evt. behandles. Det gælder både
ved udviklingsforstyrrede børn i relation til forældre og søskende, og det gælder voksne i for-
hold til ægtefælle og børn.



1c) ?
2a) som 1a Desuden Familiecentret, Vesterbro København, og Mødrehjælpen
2b) teoriudvikling/-overførsel til danske forhold: Toni Manoccio kurser, Kempler kurser - siden

ant. familieterapeut-uddannelser.
Sociale diagnoser - systematisk sagsarbejde ud fra diagnoser  1/26
1a) Henrik Hoffmeyer (Mødrehjælpen, København)  Vagn Christensen (Mødrehjælpen Holstebro)
1b) - videreudvikling af casework.
2ab)som 1a - d'hrr er læger!
Socialt arbejde med grupper
1a,2a  (start?) Mødrehjælpen, Kofoeds skole.
1b) Styrke gennem konstatering af, at eget problem / egen afvigelse også er andres
1c) Indflydelse fra AA?  undersøges!
2a) Udvikling: Ken Heap 1960'erne, DSH-Århus
Samfundsarbejde  1/29
1a) ult. 1960'erne ff.  Dels spontane beboerorganiseringer i større byer, dels projektstøtte dertil

(bl.a. i kommunale kulturforvaltninger)
1b) underpriviligerede opnår styrke gennem fælles aktion for fælles mål, løsning af fælles proble-

mer, dels i samarbejde med, dels i konflikt med "modstanderen" (ofte kommunen). Til tan-
kegodset hører, at kommunen kan understøtte aktionen økonomisk og praktisk.
OFH 3 trins   præsentation: community work – community organization – community action

1c) Holland ("Kabouters"), Storbritannien, USA (ligeretsbevægelserne). Teoriudvikling i Skan-
dinavien båret frem af Gunnel & Harald Swedner, Lund, og Ole F. Hermansen, DSH-Århus.

2a) Kommunale forsøg, sammen med DSH/Universiteter.
Hjemme hos
1a) Skå - Gustav Jonsson  -  Sociallægeembedet i Århus.  Tid?  "Politisering, ikke bare psykologi-

sering"  Gustav Jonsson  12/106
1b) de "Nærmeste" (socialt) kan løse ".. den stängde dörrs problem". ".. det praktiske arbejde som

kilden til al virkelig kundskab"
Ungdomspension Skejby  (forsøg 1973)
1a) Christian Bundgaard & beboerne
1b) socialisation via tæt netværk med ikke kriminalitetsbelastede
2a) Dansk forsorgsselskab – fra 1973 Kriminalforsorgen. Direktør: H.H. Brydensholt
2b)  Forstander og beboere
3a)  Direktorat f. KF – centralt styre. Overgangsperiode med indlemmelse af DF i FV
3b)
Family first
1a)
1b)  Løsning af børns problemer (med familien) kan og bør ske i familieregi, alternativt til instituti-

onsregi. Ca. ult. 1970’erne og ind i 1980’erne

Miljøarbejde

Miljøarbejde - byudvalgets indsats
 

Ikke nævnte aspekter:  Jonssons kritik af udviklingen af ”hjemme-hos”
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Årstal: temaer/institutioner

1922-24 KKH "prof.soc.assistance    2/  , 5/5)
1927   2/11 Aksel Garboe i Soc.Tidsskr.  2)  ".. at hjælpe pt. over den første vanskelige tid eller

at støtte i tider, hvor det af en eller anden grund kniber med at holde den rette kurs"
1933 3. socialreform
1934   2/12 KKH Ansættelse af Manon Lüttichau 2) p. 12  .. at aflaste lægen .. at .. få patienten til

igen at glide ind som led i samfundet"
1934 Københavns Kommunes Skolepsykologiske kontor (m. specialundervisning), Skole-

psykiaterinstitutionen (år?)  7/92
1937 Hospitalshjælperuddannelse etableret: 1½ års kursus.
1937/38 første hold socialhjælpere uddannet
1938 Forening stiftes
1939 Mødrehjælp – uddannelseskrav til leder og medarbejdere "anerkendt kursus for so-

cialhjælpere .. eller dermed ligestillet uddannelse".
1941 (fagbladet) Artikel om forholdet mellem dansk og tysk socialforsikring.

Ansættelsessteder: mødrehjælp, børneværn, særforsorg, understøttelse (?)
Temaer: arbejdsløshed, boligpolitik, ernæring, sundhed

1942 Uddannelsen 2-årig
1947 Børnehavspsykolog (De samvirkende menighedsbørnehaver)
1948 Sociallæge ansættes i Århus – knyttet til børneværn. Helge Kjems. Medhjælp: syge-

plejeuddannet socialrådgiver (navn?).
1949 Seksualklinikken oprettes ved ÅKH.  Helge Kjems.
1949 2 SR efteruddannes i psykiatri i London.  Kontakt m. American Association of Social

Workers og Psychiatric Social workers
1950 Universitets børnepsykologiske klinik  7/92
1950 Red Barnets rådgivningsklinik i København  7/93
1952 Holger Horsten på studieophold under FN i USA: børneforsorg i forsk. stater.
1952 Ungdomskommissionens betænkning: ambulant-klinikker m. psyk, psyk, SR .
1952-55 2/23Gertrude Salomonsen: "Er vi ved at stagnere?" arg. for amerikansk psykiatrisk domi-

neret "casework": behandlingsorientering af (den enkelte) afviger fra (egen eller sam-
fundets ønskede) normalitet. Casework: systematik  2) p 21.  Bep Reguer  2) p. 23 "..
forbedre hans administrationsevne …(vedr. husleje)".

1956 2/24 Første "ledende hospitalssocialrådgivere"  2) p. 24
1956 2/25 Etik-diskussionen (OFH).   Start på familjebehandling (import fra Sverige/England?)
1956 Forsorgslovforbedring  (blinde, svagtsynede, samordning af foranstaltninger for er-

hvervshæmmede)
1957 7/53.. Rådgivningsklinikker for børn (UK-1952 forslag)
1958 Lov om Børne- og Ungdomsforsorg
1950-60 Stærk vækst i antal og faglig specialisering på institutionsområdet, ikke mindst inden

for Børne- og Ungdomsforsorgens område og revalideringsområdet.
1960 Revalideringslov
1960- 2/30 Uddannelsen specialiserer sig på handicap- og revalideringsområderne  (Kilder)
1960 .. ”Hjemme-hos” ...



1962 2/43 Uddannelsen 3 årig
1962 (ca) Undervisning bl.a. ud fra sociallægeinstitutionens familiearbejde
1962-65 1/26Hindsgavl-møder:  Etik - Familiebehandling - Samfundsarbejde - Socialt arbejde i

velstandssamfundet (og første omgang om "lappeskrædderiet")
1963 Hindsgavl-møde: Familiebehandling 1/26 (udgivelse 1965)
1964 Helen Harris Pealman Social casework, Inger Pedersen Davis: Socialrådgivnings-

Teori og metodik (Første lærebog).
1964- 2/31 Socialreformkommission – enig med SR i det ønskelige i individualisering og skøn,

både vedr. behandling og økonomisk støtte. Betænkninger 1969, 1972.  Enighed også
om behov for forenkling og overskuelighed i forhold til det mangfoldige og højt spe-
cialiserede institutionsapparat.

1964  Hindsgavlmøde:  Samfundsarbejde 1/26   Community Organization: planlægning og
styring af ressourcer (overtaget fra amerikansk, u.h.t. dansk adm./pol. kontekst) 2/33

1965 Hindsgavlmøde: Socialt arbejde i velstandssamfundet (bl.a. om lappeskrædderi) 1/26
1970- 2/39 Lappeskrædder-debatten
1973 (ca) ... Ungdomspension Skejby som forsøgsprojekt (Dansk Forsorgsselskab/Kriminal-

forsorgen) – siden også med udflytterkollektiver og arbejdskollektiver
1970 .. Samfundsarbejde (community work – community organization – community action)
1970 Kommunalreform – sammenlægning af kommuner med henblik på at opnå faglig bæ-

redygtighed på et højere specialiseringsniveau.
1973 Arbejdsløshedskrisen begynder
1974 Bistandslov vedtages: samling af mangfoldige institutioner under kommunernes ledel-

se hhv. samordning.
1976 Bistandslov i kraft - "modvirke at pågældendes og familiens levevilkår forringes"
1980 Socialreformen afrundes ved at Særforsorgen udlægges
1983 Mødrehjælpen genoprettes som privat institution i protest mod for ringe kommunal

betjening af kriseramte familier.
1984...(ca) Miljøarbejde vinder frem
1985 ..(ca) ”Family First” forsøg: Family Therapy, anbringelseforebyggelse.
1988-1991... SUM-programmet og andre puljer
1990 Unge-pakken
1993-94 Arbejdsmarkedsreform
..... Byudvalget
199 .. Empowerment – forsøg.
1997 Bistandslov erstattes af Retssikkerhedslov, Lov om Social Service, Lov om Aktiv So-

cialpolitik

Organisationsudvikling og økonomiske konjunkturer:

Tilsyneladende kun svag sammenhæng:
1930’ernes befolkningspolitisk-debat begynder i en periode med verdenskrise og siden svingende
(lave) konjunkturer i både Danmark og Sverige.
Den nære efterkrigstid  (1945-50) præges af en  vis økonomisk opgangstid.  Men
1950-1958 er økonomisk præget af stærkt svingende konjunkturer, samtidig med betydelig vækst i
institutionstal og metoderigdom.
1958-1973 (højkonjunkturen) er metodemæssigt nærmest en konsolideringstid, med udvikling ”i
bredden” – og i denne periode kan man fsv. godt sige, at der er sammenfald mellem konjunktur og
metode.



1980’erne er præget af metodeudvikling og metodedebatter, som oftest har en eksplicit eller implicit
”mindreudgift” som succesmål: ”family first” blev af kommunerne taget i brug som alternativ til
(dyre) institutionsanbringelser, og familiepleje kom op igen med sammen mål.
1980’erne og 1990’ernes debat og metodeudviklinger har haft et fælles tema: at gøre ”klienterne” i
stand til at klare sig uden statslig bistand.

Iøjnefaldende er manglen på debat om metodeproblemer knyttet til nedskæringen af kontantydelses-
niveauet (opgivelsen af 1970’er reformens tryghedsmålsætning)
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ANSÆTTELSESSTEDER  antal 1961 1975*)

1922- Hospitaler – først psykiatriafsnit (første ansættelse 1934)   94  340
1939 Mødrehjælp 108  119

Dansk forsorgsselskab   (før 1950)
Fængselsvæsen, politi    (før 1950)   40    86
Åndssvageforsorg    87 
Børne- og Ungdomsforsorg, direktorat, døgninstitutioner   29    66
Børne- og Ungdomværn, kommuner
FOV    11
Socialkontorer. alm. fra 1950 men især fra beg. 1960'erne   45  623

1960 Revalideringscentre, -klinikker m.v. 107    64**)
Samfundet og hjemmet for vanføre    21
AF (tallet misvisende – flere blev org. i HK)      4
Diverse (undervisning m.v.)  240

Kilder: 6) og 8)
*)  1975 tallene omfatter DS-organiserede, iflg. DS-årsskrifter (p. 107 ff, bet. 818, juni 1977).
**) tallene muligvis ikke helt sammenlignelige – ant. også nogle amtsligt ansatte 
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0a) Viggo Jonasen: Dansk socialpolitik 1708-1998  Århus 1998. Ikke mindst kronologi-oversigter

og litteraturliste
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1)  Ole F. Hermansen: "Hovedstrømninger og moderetninger i udviklingen af socialt arbejdes me-

toder – bølgebevægelser og "skvulp".  i Den sociale Højskole i Aarhus 1957-1997. Fest-
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Gode kolleger på DSH-Å

I anledning af start  på tilvalg 2 hold 98.I har jeg lavet noget arbejdspapir med emnet ”metodeud-
vikling i socialt arbejde i økonomisk og politisk sammenhæng”.

Det endte med at blive ikke så meget økonomi eller politik, men derimod en del om hvilke perso-
ner, der i hvilken kontekst har lavet hvad.  Til gengæld mangler også en del nyere aktiviteter. Men
som det ses af litteraturlisten greb projektet mere om sig end jeg havde forudset.

Nå-ja

Papiret vedlægges til orientering. Det kan måske engang bruges i anden sammenhæng.

Bedste hilsner

Viggo


