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Omsorgskonstruktioner Ditte Sørensen Hent PDF "Omsorgskonstruktioner - socialpædagogik og mennesker
med multiple udviklingshæmninger" handler om offentlig omsorg i Danmark i det 21. århundrede. Bogen
belyser, hvorledes den offentlige omsorg kan forstås i et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv,
og hvorledes omsorgen kommer ud i hverdagslivsverdenen i mødet mellem socialpædagogen og mennesket

med udviklingshæmninger.
I bogen peges bl.a. på at: Socialpædagogernes omsorgskonstruktioner udspringer af såvel normaliserings som

retssikkerhedsideologien, som har rødder i den historiske udvikling i det danske samfund. -
Socialpædagogernes forståelse af og tilgang til mennesket med udviklingshæmninger udspringer af såvel

medicinske, psykologiske, sociologiske og sociale tilgange. - Den rolle og typificering, som
socialpædagogerne tilskriver mennesket med udviklingshæmninger, har afgørende betydning for, om

hverdagslivsverdenen foregår på mennesket med udviklingshæmningers præmisser eller på
socialpædagogernes. Om forfatteren: Ditte Sørensen (f. 1954) er Cand. Pæd. Soc. Arbejder som socialfaglig
konsulent i Socialpædagogernes landsforbund og har tidligere arbejdet med udviklingen af indsatsen for

psykisk udviklingshæmmede, blandt andet som underviser, foredragsholder og konsulent i forbindelse med
pædagogiske udviklingsprojekter.
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