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Om boken
Systematisk miljøarbeid basert på andre
teoretiske tilnærminger enn atferdspsykologi
er sjelden dokumentert. Det finnes lite skrift-
lig lærematmateriell for den som ønsker å
være eklektisk i sin forståelse, men system-
atisk i sin planlegging og utøvelse av yrker
med fokus på menneskers utvikling og
endring. Forfatterne så dette som en ut-
fordring. Parallelt var de opptatt av hvordan
synliggjøre og dokumentere profesjonalitet.
Nye krav til kvalitetssikring nødvendiggjør
i større grad dokumentasjon av faglige ov-
erveielser, arbeidsmåter og resultat.

I Første del beskrives utviklingen av
profesjonelt miljøarbeid og hvordan kravene
til kunnskap og formell utdanning har
endret seg. Forfatterne diskuterer forskjell-
en mellom begrepet miljøterapi og miljø-
arbeid. I andre del presenteres teori om
profesjonalitet, systematikk og kvalitet; og
begrepene knyttes til miljøarbeid. Begrepet
systematikk er lite brukt i arbeid med
mennesker. Men gjennom en drøfting av
begrepet viser forfatterne hvordan det kan
brukes for å møte kravene til kvalitet og
profesjonalitet. i miljøarbeid. Videre pre-
senteres en problemløsningsmodell eller
arbeidsmodell inndelt i faser, der fasene
har fokus på ulike oppgaver. Forfatterne
foreslår mulige redskaper samt hva som
bør dokumenteres innen hver fase. I tredje
del gjennomgås ulike rammer som har
betydning for utøvelse av miljøarbeid. I
bokens fjerde del anvender forfatterne
arbeidsmodellen steg for steg. Hver fase
blir nøye gjennomgått med teori og ek-

sempler. Parallelt vises hvordan arbeidsmod-
ellen kan benyttes i praksis ved å present-
ere en fiktiv person – Stine. Bokens femte
og siste del inneholder forslag til individu-
ell plan for Stine.

Om forfatterne
Sølvi Linde har arbeidet med mennesker
med psykisk utviklingshemming, og er nå
ansatt som høgskolelærer ved Høgskolen i
Bergen, vernepleierutdanningen. Hun er
vernepleier og har i tillegg juss, sosiologi
og praktisk pedagogikk i sin fagkrets.

Inger Nordlund har arbeidet med menne-
sker med psykisk utviklingshemming og
med mennesker med psykiske lidelser. Hun
har vært ansatt ved Høgskolen i Bergen,
vernepleierutdanningen og arbeider nå
innen kommunal omsorg. Inger er verne-
pleier og har i tillegg samfunnsfag, helse-
fag, pedagogikk, ledelse og praktisk peda-
gogikk i sin fagkrets.

man har av ressurser. I tillegg trekkes
kjønnsrolleforventninger inn og hvordan
disse kan frata mannen / gutten retten til å
være offer ved slike overgrep.

I artikkelen «Mellom makt og hjelp» av
Brit Jørgensen fokuseres det på behandl-
ingskontekster preget av «frivillig tvang».
Dette blir et bredt og problemfylt område
fordi mange hensyn må taes. Sosiale, kultu-
relle og individuelle forskjeller mellom
klient og hjelper spiller også inn her. Jørg-
ensen trekker også inn Bourdieu i forhold til
forståelse av makt.

Del fire er redaktørens etterord med und-
ertittelen «Om å gjøre andre gode». «Per-
sonlig dannelse er et slags livslangt pro-
sjekt» sier Lundstøl her. Gjennom sine ar-
tikler viser boken hvordan en modningspro-
sess må til for å oppnå en god praksis i møtet
mellom tjenesteyter og tjenestemottaker.
Dette belyses både vitenskapelig, filosofisk

og gjennom eksempler hentet fra fagfeltet.
Mange relevante spørsmål stilles, både i for-
hold til yrkesutøvelse og utdanning. Det er
et springende punkt at mange sosialarbeid-
ere har gjort erfaringer i henhold til situa-
sjoner og etiske sider ved klientbasert ar-
beid, hvor de opplever seg selv som util-
strekkelige i kraft av sin profesjonsutdann-
ing. Det er ut fra disse erfaringene spørsmål-
et om dannelse stilles. Dette er også gjenn-
omgangstemaet i boken. Artiklene peker på
ulikt vis på en mulig farbar vei via bedre re-
lasjoner i møte mellom hjelpetrengende og
hjelper, foruten en kunnskapsmessig og
praktisk forankret profesjonalitet i sosialt ar-
beid. Brukermedvirkning får en mer sentral
plass med de konsekvenser og problemer
dette måtte innebære i forhold til innarbeid-
ede tankesett og vedtatte sannheter, da dette
kan være nært knyttet til hjelperens yrkes-
messige identitet.

Artiklene i boken er dyptpløyende, og gir
en bred forståelse for de problemer og kon-
flikter man måtte støte på innenfor faget
sosialt arbeid, dette både i direkte tjeneste-
yting, men også i forhold til egen identitet i
utøvelse av faget. Det er også et pluss at
boken er sterkt filosofisk forankret. Etter-
som alt helse- og sosialfaglig arbeid er nært
knyttet til refleksjon over egen praksis, og
med dannelse som fundament for utøvelse
av faget, er det et tankekors at man i utdann-
ingene ikke har filosofi som fag i dag.
Boken gav ved gjennomgåelse mange re-
fleksjoner i forhold til egen praksis og arbeid,
og mye av tenkningen er også anvendbar i
forhold til beslektet tjenesteyting. Samlet
gjør dette boken til god lesning.
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