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Temaaften 
Dagsorden: 
•  Velkomst – præsentation 
•  Kort opgave! 
•  Den pædagogiske faglighed anno 2019. 
•  Præstationssamfundet og diagnosekultur: 

Hvorfor understøttes behovet for færdige 
fagkoncepter og evidens. 

•  Pause 
•  Sammenkobling: Opgaverne inddrages 
•  Debat 
•  Afrunding: Hvad nu?  



Temaaften 
Opgaveformulering 

 
Snak med din sidemand om følgende: 
 
Hvilket metodisk grundlag arbejder I ud 
fra i jeres hverdag – neuropædagogik, 
KRAP osv. – og hvilke betragtninger gør 
I jer om det? 



Den pædagogiske faglighed anno 2019 

•  I dag er der langt større fokus på evidens, best 
practice osv. end nogensinde før. 

•  Der udvikles flere og flere specifikke metoder 
og redskaber som er designet til at løse eller 
afhjælpe bestemte udfordringer. 

•  Påstande;  
§  Den socialpædagogisk praksis består af flere og 

flere specifikke metoder, og gør det måske 
allerede. 

§  Eller: Den socialpædagogiske praksis baseres i 
højere grad på enkelte metoder.  



Markedskrafterne har fået fat 
•  Siden 2007 er vores tilbud I højere grad blevet 

betragtet som forretninger. 
•  Pris og kvalitet er i centrum;  
o  Ingen kunder, intet tilbud. 

•  Kvaliteten bliver ofte målt ud fra hvilke 
metoder der benyttes, så jo mere tydelig 
metoden er, desto bedre.  

•  De færreste tilbud beskriver i dag sig selv 
udelukkende med socialpædagogik. 



Enhver mønt har en bagside 
•  Pædagogiske metoder kan deles op i to 

dele: videnindsamlings- og indsatsmetoder. 
•  Når vi vælger én metode, vælger vi også et 

perspektiv og dermed vælger vi også noget 
fra. 

•  Flere metoder på en gang, skaber stor 
kompleksitet som kan være svær at 
rumme. 

•  Få metoder kan betyde at der er områder 
eller opgaver vi ikke kan løse 



Vejen til vore beslutninger 
•  Vores hjerne vil helst det enkle, og vil gerne 

undgå tung og krævende kompleksitet. 
•  Man kan tale om at vejen til beslutninger er 

delt op i to: 
§  Den intuitive, hurtige, erfaringsbaseret, 

spontane, resultatorienteret. 
§  Den analyserende, videnopsamlende, flere 

forskellige perspektiver, kompleksitet. 
§  Kilde: Daniel Kahneman 



Vores dømmekraft og 
bevidsthed er afgørende. 
•  Vores bevidsthed om hvad vi vælger og hvad vi 

dermed måske også vælger fra, er afgørende. 
§  Eks. ved at vælge neuropædagogik som metodik; hvad 

kan vi, og hvad kan vi ikke? 
•  Ved en bred metodik skabes der stor 

kompleksitet, som stiller store krav til 
dømmekraften. 

•  Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, så 
længe det er bevidste valg baseret på sund 
dømmekraft.  
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Præstationssamfundet og 
diagnosekultur: Hvorfor understøttes 
behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens. 
 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens 

•  Præstationssamfund som beskrivelse af vor tids 
samfundskarakter! 

•  Præstationssamfundet er karakteristisk ved at være 
kravdefineret! 

•  Der er et imperativ der dominerer: Du SKAL være 
aktiv og kunne præstere uafbrudt! 

•  Det anerkendelsesværdige og rationelle er, at du 
bliver til din præstation – du er et 
præstationsindivid! 

•  Men – som præstationsindivider er vi underlagte en 
masse krav og forventninger om, at vi skal følge 
bestemte sociale normer og regler: 

 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: 
Hvorfor understøttes behovet for færdige 
fagkoncepter og evidens 

•  Vi skal helst være noget helt særligt – gerne 
autentiske!  

•  Vi skal udladeligt blive bedre versioner af os 
selv. Perfektion er ”the new normal” – men 
forstået som en proces: For vi når aldrig i 
mål med det! 

•  Og præstationsindividet skal trives i et 
accelererende samfund, hvor tempoet er 
konstant stigende.  

•  Og det gælder ift. alle de markeder, vi skal 
gøre os lækre for. 

 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens 
•  Iboende præstationssamfundet finder vi således et specifikt 

menneskesyn og en særlig samfundsmæssig logik, der er 
institutionaliseret og dermed strukturerer og organiserer – 
skaber orden – på en helt særlig måde. 

•  Orden er altid afhængig af – og forstås igennem - dens 
modsætning, nemlig uorden. 

•  Enhver orden ”designes” således til at udsondre 
modsætningen og påpege sine egne fortræffeligheder! 

§  EX: Dette system, koncept osv. er best practice og dermed 
de andre praksisser overlegent: Indtil der kommer en ny 
best practice, som der også er evidens for J  

•  Formålet med at designe er at afsætte mere plads til det 
gode og mindre plads til det dårlige: Det dårlige er 
fremskridtets affald! 
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Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 

evidens 
•  I præstationssamfundet har vi en tendens til at tilskære 

det gode, luge det dårlige væk - i fremskridtets tegn - på 
en bestemt måde! 

•  Det ses bla. ved, at præstationssamfundet understøtter 
udviklingen af en specifik diagnosekultur: Psykiske 
lidelser ordnes diagnostisk og behandles derefter. 

•  Med diagnosekulturen angives en bestemt ramme, hvori 
vi forstår hvad afvigelse, ubehag, lidelse – kort sagt 
uorden – er. 

•  Det psykiatriske sprog har fået pladsen som ekspert, 
primære konceptudvikler og foretrukne videnskabelige 
enhed, når psykiske lidelsers behandlingsevidens skal 
ekspliciteres.  

•  Det kræver først og fremmest et perspektiv på, hvad 
normalitet er! Men hvad er det? 

 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens 

 

Og hvilke er de 
umiddelbare 
konsekvenser? 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens 

•  Hvilke andre konsekvenser kan vi 
observere? 

•  Individualisering af problemerne! 
•  Indskrænkning af andre sprog, der 

også definere hvad lidelse, ubehag og 
afvigelse er! 

•  Indskrænkning af andre fagsprog, 
hvis faglige vurderinger risikerer at 
blive degraderet. 



Præstationssamfund og Diagnosekultur: Hvorfor 
understøttes behovet for færdige fagkoncepter og 
evidens 

•  Udstrakt tiltro til denne logiks sygdoms- 
og behandlingsforståelse,  og dermed 
ganske ofte mistroisk overfor 
alternativerne. 

•  Det kan føre til en kamp mellem 
forskellige fagkoncepter – der graves 
skyttegrave. 

•  Ensidiggørelse – også ift. ledelsen af 
koncepterne og inddragelsen af 
personalets kritiske sans!  

   


