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af en profession og dens dilemmaer bygger på en spørgeskemaundersøgelse af 2000 socialrådgivere suppleret
af kvalitative interview med 20 socialrådgivere. Ambitionen er at præsentere et billede af socialrådgiverens
arbejdsliv som er genkendeligt, men også overraskende og interessant for faggruppen. Det sociale arbejdes
balancegang mellem modsatrettede hensyn og roller beskrives ligesom den ansvarsfølelse og det drive, der

kendetegner de udøvende.

Forfatterne har valgt at formidle undersøgelsens resultater under 4 dilemmaer:
* Fortrolig og myndighed

* Faglige idealer vs. systemrationaler
* Engagemnt eller distance

* Paternalisme eller selvbestemmelse?

På baggrund af disse fire dilemmaer fremskrives med mange citater et bredt og nuanceret billede af det
spændende, men også hårde og dilemmafyldte arbejde, som socialrådgiverprofessionen er.

Hertil kommer at de interviewede rådgivere repræsenterer vigtige falige områder såsom
beskæftigelseområdet, arbejdet med flygtninge og med børn.

Bogen henvender sig til studerende på de sociale højskoler såvel som til de færdiguddannede.

Bo Jacobsen er psykolog og professor, dr. phil. ved Sociologisk Institut, København Universitet, samt
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF).

Anders Fisker er Cand.scient.soc. og forskningsassistent ved AKF.

Matilde Højbye-Mortensen er phd. ved Institut for statskundskab.

 

Forlaget skriver: Socialrådgiveren på arbejde - Portræt af en
profession og dens dilemmaer bygger på en

spørgeskemaundersøgelse af 2000 socialrådgivere suppleret af
kvalitative interview med 20 socialrådgivere. Ambitionen er at
præsentere et billede af socialrådgiverens arbejdsliv som er

genkendeligt, men også overraskende og interessant for faggruppen.
Det sociale arbejdes balancegang mellem modsatrettede hensyn og

roller beskrives ligesom den ansvarsfølelse og det drive, der
kendetegner de udøvende.

Forfatterne har valgt at formidle undersøgelsens resultater under 4
dilemmaer:

* Fortrolig og myndighed
* Faglige idealer vs. systemrationaler

* Engagemnt eller distance
* Paternalisme eller selvbestemmelse?

På baggrund af disse fire dilemmaer fremskrives med mange citater



et bredt og nuanceret billede af det spændende, men også hårde og
dilemmafyldte arbejde, som socialrådgiverprofessionen er.

Hertil kommer at de interviewede rådgivere repræsenterer vigtige
falige områder såsom beskæftigelseområdet, arbejdet med flygtninge

og med børn.

Bogen henvender sig til studerende på de sociale højskoler såvel som
til de færdiguddannede.

Bo Jacobsen er psykolog og professor, dr. phil. ved Sociologisk
Institut, København Universitet, samt Amternes og Kommunernes

Forskningsinstitut (AKF).

Anders Fisker er Cand.scient.soc. og forskningsassistent ved AKF.

Matilde Højbye-Mortensen er phd. ved Institut for statskundskab.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Socialrådgiveren på arbejde&s=dkbooks

