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FORSA Danmark er en del 

af FORSA Norden. 

Foreningen har følgende 

formål: 

- at fremme og forbedre 

vilkårene for forskning og 

viden i socialt arbejde 

- At arbejde for 

formidlingen af viden, 

erfaringer og resultater 

mellem forskning, 

uddannelsesmiljøer og 

socialt arbejde i praksis 

- arbejde for publicering og 

anden formidling af 

forskning i socialt arbejde 

- At fremme et 

internationalt samarbejde 

om forskning og udvikling i 

socialt arbejde 

www.forsa.dk  

 

 

 

 

Vidensmobilisering 

”Vi bør stoppe med at tale om omsætning af viden som en 

simpel, selvstændig proces, men i stedet tale om 

vidensmobilisering.” (Agi Csonka, Direktør for SFI, 30. marts, 2017). 

Evidensbasering har i en årrække stået højt på de social- og 

beskæftigelsespolitiske dagsordner. Politikerne vil vide, ”hvad 

der virker”, så de knappe ressourcer kan prioriteres fornuftigt.  

En lang række af forsknings- og velfærdsinstitutioner har de 

bedste intentioner om at producere og bruge forskningsbaseret 

viden for at sikre kvaliteten i velfærdsydelserne til gavn for 

borgerne. Men forskningsprojekterne samler støv ude på 

hylderne. Kun få læser de videnskabelige artikler ud over 

forskerne selv. Og der er stadig langt mellem de politiske og 

institutionelle ambitioner og hverdagens realiteter.  

Årsagerne til dette skal ifølge Agi Csonka (SFI) findes i det 

forhold, at den instrumentelle forståelse af ”evidensbaseringen” 

kan karakteriseres som både forsimplet og temmelig naiv. 

Arbejdet i velfærdsinstitutionerne reduceres i denne forståelse til 

indsatser, hvor forskellige former for forskningsviden omsættes til 

indsatser, der til enhver tid kan evalueres. 

”Men socialarbejderens eller pædagogens arbejde handler også 

om en faglig tilgang, en forståelse af borgernes udfordringer og 

ressourcer, om at skabe relationer til borgere og til andre 

fagfæller, om organisering af arbejdet, kompetencer, samarbejde 

osv.” (Agi Csonka, Direktør for SFI, 30. marts, 2017). 

Der er i den internationale forskning en stigende erkendelse af behovet for at rette opmærksomheden 

mod de sociale og relationelle processer i anvendelsen af forskningsviden. Der er ifølge Agi Csonka 

behov for et opgør med omsætningsbegrebet, hvor forskningen fortæller praksis, hvad der virker, hvad 

der ikke virker, og hvad der er behov for at arbejde mere eller mindre med.  

Men inddragelse af forskningsviden kommer kun til at ske, hvis det er en integreret del af arbejdet med 

at udvikle kvaliteten i det sociale arbejde. En integreret proces, hvor forskellige former for viden 

inddrages under forskellige kontekstuelle betingelser og på forskellige tidspunkter.  
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Praksis skal mere på banen i denne vidensmobilisering. Den viden socialarbejderne ligger inde med i 

form af erfaringer fra mødet med borgerne under konkrete institutionelle, kontekstuelle og strukturelle 

betingelser skal i dialog med forskningen bidrage til den vidensmobilisering og kvalitetsudvikling, som 

Agi Csonka efterlyser i opgøret med en instrumentel forståelse af ”evidensbasering” og videns-

omsætning. 

Det betyder også, at forskningen ikke må ses som en proces adskilt fra praksis. Hvor socialarbejderne 

må på banen med deres erfaringsbaserede viden i mødet med borgerne og de sociale problemer, der 

udfordrer dem i deres hverdag, og betydningen af de givne institutionelle, kontekstuelle og 

strukturelle forhold i mobiliseringen af forskningsbaseret viden. 

FORSA ønsker at kaste sig ind i samtalerne om, hvordan det kan komme til at ske. Hvordan der skabes 

rum for den form for dialog mellem praksis og forskning. Et mere ligeværdigt forhold, hvor 

forskningen ikke rejser sig over praksis, og hvor praksis opfatter sig som ligeværdig aktør i dialogerne, 

vidensmobiliseringen og udviklingen af det sociale arbejde. 

Det er min erfaring fra tyve år i praksis, at vi som praktikere ofte enten har svært ved at se, ”hvordan 

virkeligheden virkelig ser ud” i forskningsrapporterne, eller at vi ofte på trods af næsegrus beundring 

over, at nogen netop ser ”vores virkelighed” så klart, har svært ved at få øje på, hvordan forskningens 

bidrag ”kan omsættes” under de givne institutionelle, kontekstuelle og strukturelle forhold.  

FORSA vil gerne i dialog med praksis om, hvordan der kan brydes med omsætningsbegrebet, og 

hvordan praksis i højere grad kan være en synlig aktør i diskussionerne om, hvordan der 

vidensmobiliseres, samt om udfordringer og muligheder ved netop denne mobilisering. Dette tema vil 

på forskellig vis præge aktiviteterne i FORSA i det kommende års tid, og vil blive inddraget i vores 

løbende diskussioner og arrangementerne for og med vores medlemmer. Vi ser frem til at møde jer i 

FORSA-regi.   

 

Af Vibeke Bak Nielsen, 

Formand for FORSA 
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FORSA på Bornholm 

I sommer deltog FORSA endnu engang ved Folkemødet i Allinge. Dette skete i samarbejdet med Stop 

Fattigdom Netværket, under overskriften ”10 år efter…”, hvor vi indbød til en tætpakket debatdag, om 

handicapkonvention og kommunalreformens betydning – i anledningen af begges 10 års jubilæum.  

Fredag den 16. juni, havde vi lejet os ind på ”Hutelihutgården” ved Allinge Havn. Dagens første 

halvdel stillede således skarpt på de første 10 år med FN´s Handicapkonvention og diskussionerne om, 

hvorfor konventionens principper er vigtige, hvorvidt konventionen tages tilstrækkeligt alvorligt, samt 

hvad der er af behov for eventuelle videre skridt på området. Institut For menneskerettigheder, Det 

Centrale Handicapråd, En af Os og Sind var repræsenterede, ligesom også brugersiden deltog i 

diskussionerne. Debatten handlede således også om konventionens betydning for personer med 

psykiske lidelser. 

Kommunalreformen fyldte også 10 år i 2017. Intentionen bag reformen blev formuleret således, at det 

gjaldt om at sætte borgeren i centrum. På den sidste halvdel af dagen tog vi derfor hul på en debat om, 

hvordan er det gået med denne ambition. Der blev diskuteret, hvordan kommunalreformen virker i 

praksis for nogle af de svageste i vores samfund, og FORSA havde medvirket til at sikre, at også 

forskningsperspektivet blev repræsenteret. Sidst på dagen lagde vi op til en politik paneldebat, hvor 

SF, Dansk Folkeparti og Socialpolitisk Forening blev bedt om at diskutere kommunalreformens 

virkninger og konsekvenser. 

Dagen derpå var FORSA’s bestyrelsesmedlem, Lektor Jonas Ørnbøll fra Metropol, inviteret til at holde 

oplæs hos Foreningen Ligeværd. Her præsenterede Jonas resultaterne fra projektet ”Udsat til Ansat”, 

som er gennemført i samarbejde med Væksthuset. Således takker FORSA af efter endnu et 

begivenhedsrigt Folkemøde. Tak for deltagelse til de mange involverede og for et godt samarbejde i 

netværket.  

 

FORSAs gå-hjem-møde  

FORSA afholdte fredag d. 26. september 2017 gåhjemmøde med temaet ”Udsatte børn og unge”. 

Gåhjemmødet blev afholdt på UCC Carlsberg. Vi havde her fornøjelsen af to Ph.d.-studerende, der 

holdt oplæg om deres igangværende forskning. Eftermiddagen startede med et oplæg fra Anne Mørk, 

Aalborg Universitet, juridisk Institut, der fortalte om børns rettigheder i tvangsanbringelsessager. 

Eftermiddagen blev sluttet af med et oplæg fra Ida Marie Schrøder, Metropol, Institut for Socialt 

arbejde, der fortalte om, hvordan der kan arbejdes med økonomi i det sociale arbejde på børne- og 

ungeområdet og herunder, hvordan faglighed og økonomi ikke altid skal ses som modstridende. Begge 

oplæg blev rundet af med spændende og aktuelle diskussioner fra salens deltagere, hvor såvel praksis 

og uddannelsessiden var repræsenteret. FORSA siger tak for en interessant og fagligt spændende 

eftermiddag. 
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Indkaldelse til generalforsamling i FORSA 

FORSA indkalder til generalforsamling torsdag d.26. oktober 2017, kl.16.30 – 18.00 

Sted: VIA UCC, Ceresbyen 24, Århus.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aktivitetsplan 

• Socialrådgiverdage 

• Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 

• 4 årlige ”gå-hjem-møder” 

• Symposium om FORSA i Fremtiden 

• FORSA Nordic 

4. Indkomne forslag 

5. Vedtægtsændring. 

Forslag: Reduktion af kontingentbetalingen med 50 pct. ved indmeldelse efter 1. august med 

virkning fra 1. august 2017. 

6. Regnskab 2017  

7. Budget 2018 

8. Valg – på valg er:  

• Jonas Kirkegaard Ørnbøll: genopstiller ikke 

• Jacob Christensen: genopstiller 

• Anne Mette Carlslund : genopstiller 

• Stella Mia Sieling-Monas : genopstiller 

• Vibeke Bak Nielsen: genopstiller 

 

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formand Vibeke Bak Nielsen på vibekebak@socsci.aau.dk 

senest onsdag d.19. oktober.  

 
 

  

 

 

FORSA Kalender 2017: 

26.10.17-27.20.17: FORSA Årsmøde & generalforsamling 

27.10.17: FORSA konstituerende bestyrelsesmøde 

01.11.17-02.11.17: FORSA på Socialrådgiverdage 

09.11.17-10.11.17: FORSA Nordic bestyrelsesmøde 

08.12.17: FORSA bestyrelsesmøde 

 

 

FORSA-Information:  

Redaktør: Katrine Sjørslev 

Nielsen (aksn@cafa.dk) 

Vedr. spørgsmål til 

foreningen: Formand Vibeke 

Bak Nielsen 

(vibekebak@socsci.aau.dk) 
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