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I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE
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Program

• Præsentationsrunde

• Kort om tre måder at forstå og studere viden i det socialpædagogiske arbejde

• Lille oplæg: Hvad siger socialpædagoger om viden? 

• Diskussion

• Lidt længere oplæg: Hvad behandler socialpædagoger som viden?

• Diskussion 
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Præsentationsrunde
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Tre måder at forstå og studere viden i det 
socialpædagogiske arbejde 

1. Hvad siger teorier om socialpædagogisk viden?

2. Hvad siger socialpædagoger om viden (når de snakker om viden)?

3. Hvad behandler socialpædagoger som viden (når de snakker om deres 

arbejde)?
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1. Hvad siger teorier om 
socialpædagogisk viden?

Grundlæggende teoretisk skelnen

• Teoretisk viden

• Praksisviden 
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2. Hvad siger socialpædagoger om 
viden?

Baggrund: 

• Forskningsprojektet ‘Socialpædagogiske stemmer’ 

• (Hanne Meyer-Johansen m.fl.)

• Bogprojekt på baggrund af forskningsprojektet
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Pædagogisk viden/andre professioners 
viden

Det er sgu smurt ud over en stor flade, og en af grundene til, at jeg valgte 

pædagoguddannelsen, det var vel egentlig, at det var så bredt på en eller anden 

måde. Der var sådan lidt kreativt og sådan lidt socialfag, og der var lidt formidling 

og noget psykologi. Der var mange ting. Men så sidder man dér, overfor de enkelte 

faggrupper og kan så lidt af det, som de kan så meget af. Men der har jeg lært at 

lægge de der små klodser ovenpå hinanden og så fortælle mig selv, at jeg ved 

noget alligevel (Pædagog. Psykiatrisk afdeling).
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Om værdien af teoretisk viden

En af de ting, jeg synes er dødvigtige i vores arbejde, det er at vide noget om 

udviklingspsykologi […] Jeg skal være fuldstændig skarp på: Hvad betyder det at have en 

tilknytning i forhold til et andet menneske, som er tilknytningsforstyrret? Hvordan arbejder vi 

med det? (Pædagog. Bosted voksne m ASF).

Ja og så det der med det børn kan, hvis de måske er grænseløse i søgningen på kontakt, så 

kan de jo stå der. Og hvem ville ikke tage et lille barn op, der står der og rækker ud efter én. 

Så det er sådan en menneskelig ting, men hvor fagligheden kommer ind over og siger "det 

går ikke" (Pædagog. Observationshjem).
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Til forsvar for praksisviden

Det er jo ikke noget, man bare lige kan. Fordi et er, hvad man kan læse sig til og forstå sådan 

udviklingspsykologisk, hvor de er i deres udvikling. Men noget andet er selvfølgelig at følge 

dem, fordi der netop er de der helt små finesser. Og det tænker jeg, det er klart noget, der 

kommer […] efter lang tid (Pædagog. Bosted voksne m ASF).

Når vi skal have nye beboere, så læser vi papirer, og så kan der evt. stå, at vedkommende er 

autist. Og jeg synes, at nogle personaler har sådan tendens til at tænke: Nåh, men så skal vi 

jo også have fat i piktogrammer, vi skal have fat i… you name it. De skal afskærmes, de skal 

dit og dat og dut. Og ved du hvad; det er sådan rigtig uheldigt […] Der er der også lidt magt, 

og måske også lidt angst for: Hvad sker der, hvis IKKE? Altså hvad sker der, hvis vi rent 

faktisk møder Jørgen, uden den her kasse? (Pædagog. Bosted voksne m ASF).
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Forholdet mellem teoretisk viden og 
personlige egenskaber

Ideen om, at nogle er ‘den fødte pædagog’:

Så det vil jeg sige, det er altså også en fornemmelse og en… Jamen det er bare sådan en menneskelig 

intimitet, som ikke alle besidder (Pædagog. Bosted voksne m ASF).

Kritikken af ‘den fødte pædagog’:

Altså nu er jeg jo lidt sådan ressourcedetektiv, så jeg tror på at alt kan læres. Altså virkelig. (Pædagog. 

Psykiatrisk afdeling).

Selvrefleksion over teori/person:

Det der med at være i et professionelt felt, hvor man bliver udfordret på sine egne følelser, det bliver man 

nødt til at forholde sig til. Og der tænker jeg, at det netop er den der selvrefleksion, der faktisk er rigtig vigtig, 

fordi vi kan jo have nok så meget viden, men hvis vi distancerer os fra den viden, vi får, så er den ikke ret 

meget værd  (Pædagog. Socialpsykiatrisk bosted).
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Erfaringsviden

Erfaringsviden gives ofte positiv værdi, men ikke nødvendigvis:

For jeg er da sikker på, at der er mange narkomaner, der er pisse gode til at være ude at 

arbejde med narkomaner, hvis man selv føler sig klar til det. Men det er jo også en retorik. 

Det er jo også en historie. Det er det der med "arghh har du selv været en anbragt, så skal 

du presse det igennem her", hvor jeg tænker, at man kan også godt selv have været anbragt 

og være en pisse god pædagog, men man kan også [opleve det modsatte] (Pædagog. 

Kvindekrisecenter).
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Erfaringsviden

Tillid til egen erfaring kan være problematisk

Jeg havde sammen med en kollega en opholdsplanssamtale med en beboer, jeg har været 

kontaktperson for længe, som jeg var dybt, dybt bekymret for, fordi hun havde det oplagt 

meget, meget dårligt. Men den nye kontaktperson der var med der, stillede bare spørgsmål, 

og der kom der nogle ting frem, der viste, at det er rigtigt, at hun har det skidt, men hun har 

det ikke så skidt, som jeg frygtede, og hun havde langt mere drive og energi og styr på sit liv 

og planer for hendes fremtid, så jeg var helt høj bagefter. For jeg havde gået virkelig og 

været bekymret. Så kom den samtale hvor der var en kollega, der ikke kendte hende så godt 

og derfor bare stillede spørgsmål, som jeg ikke ville have stillet i den situation, fordi jeg 

troede, at jeg kendte svarene. Så det var en fantastisk oplevelse. (Kvindekrisecenter).
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At turde ikke at vide 

Næ, men jeg tænker også meget sådan, at […] når man arbejder med voldsramte, skal man 

så vide noget om vold? Jeg siger ikke, at det ikke er en god idé, men jeg tænker ligeså 

meget, at det der er vigtigt, er at man tør være i rummet. Man kan være der, man kan rumme 

det, som de fortæller (Pædagog. Kvindekrisecenter).

At turde ikke at vide. Det er jo også en kompetence. […] Det tror jeg, at der er mange der har 

svært ved. Jeg tror, at der er mange der synes, at det er svært ikke at kunne komme og sige 

"jeg ved alt muligt her!" Det tror jeg faktisk er noget af det, man skal kunne her. Man skal 

faktisk også turde ikke at vide (samme)

19. marts 2019



Københavns Professionshøjskole14

Diskussion

Hvad er ‘god viden’ i socialpædagogisk arbejde?

19. marts 2019



Københavns Professionshøjskole15

3. Hvad behandler socialpædagoger som 
viden?

Forskningsprojekt:

• Om pædagogers arbejde i socialpsykiatrien

Situation:

• Beboeren Annabella vil gerne kaldes Alex

Empiri:

• Pædagogernes diskussion af, hvorvidt det er godt at efterkomme Alex’ ønske
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Fokus for analysen

Begrundelsesformer: 

• Hvordan begrunder pædagogerne deres krav på at besidde en relevant viden om, hvordan 

de bør reagere på Alex’ anmodning?

• Det handler altså ikke om, hvordan pædagogerne taler om viden, men om, hvordan de 

konkret begrunder, at der er noget, de ved.

19. marts 2019



Københavns Professionshøjskole17

Pædagogernes vurderinger af 
situationen

1. Det må være op til Alex. Ikke personalets bord

2. Personalet skal respektere Alex’ ønske og forholde sig til den 

identitetsproces, det er udtryk for

3. Det er meget problematisk. Potentielt udtryk for sygdom

4. Det er noget pjat 

5. Det er meget problematisk, fordi det besværliggør personalets arbejde
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1. Det må være op til Alex

• Spørgsmålet om Annabellas ændring af navn (og evt. køn) må alene være op til 

Alex. 

• Det skal respekteres, lige som det skal respekteres når det drejer sig om enhver 

anden, som har et lignende ønske. 

• Alex’ diagnoser og generelle psykiske tilstand har intet med det at gøre. 

• Det er derfor ikke personalets på anden måde, end det altid er deres bord, 

hvordan beboerne har det.
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2. Personalet skal respektere Alex’ ønske og forholde 
sig til den identitetsproces, det er udtryk for.

• Personalet skal respektere Alex’ ønske, men det må ses som et led i en proces, 

som hænger tæt sammen med Alex’ psykiske problemer. 

• Det er derfor noget, de, som personale skal acceptere, men de skal også aktivt 

støtte op om – og evt. udfordre – den identitetsproces, som de ser det som et 

udtryk for. 

• er altså deres bord som personale at forholde sig til det.
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3. Meget problematisk. Potentielt 
udtryk for sygdom

• Det er meget problematisk at tillade navneændringen, fordi den potentielt er et 

udtryk for sygdom. 

• Hvis man tillader det, skubber man muligvis Annabella i retning af psykosen. 

• Bostedet bør derfor konsultere en psykiater, som kan sige, hvordan de skal 

agere.
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4. Det er noget pjat

• Annabella vil have opmærksomhed, og nu er det moderne med alle mulige 

former for kønnethed. 

• Men det er da ok at gå med på det.
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5. Meget problematisk. Besværliggør 
personalets arbejde

• Det besværliggør (eller umuliggør) personalets arbejde, hvis de skal relatere til 

beboerne på en anden måde end de er vant til. 

• Det er derfor et spørgsmål, som ledelsen bør tage stilling til, og som bør tages 

op ved supervisionen.
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Pædagogernes begrundelsesformer

Handler om: 

• Hvordan pædagogerne legitimerer deres synspunkt

• Belyser pædagogernes opfattelse af, hvilke typer af viden, der er relevante for 

deres arbejde
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Fire typer af begrundelser

1. Min vurdering er god, fordi jeg er mig

2. Min vurdering er god, fordi jeg er professionel

3. Min vurdering er god, fordi jeg har kendt ham/hende/vidst det længe

4. Min vurdering er god, fordi jeg ser verden, som den er
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1. Min vurdering er god, fordi jeg er mig

• Nogle pædagoger henviser til deres egen person, når de skal begrunde, hvorfor 

deres synspunkt har gyldighed. 

• Det kan være meget personlige egenskaber eller erfaringer, som de henviser til 

for at legitimere, at de ved, hvad de taler
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Min vurdering er god, fordi jeg er mig
- eksempler

Første eksempel

Jeg tænker også at det har vi andre jo også gjort, vi har bare været det yngre, vi har bare 

været 13, 14, 15 år, da vi begyndte på det der altså, Jeg har også gået i drengetøj, jeg har 

også været punker. Og det er lidt den jeg godt kan opleve med hende at hun er ude og 

afprøve, hvem er jeg egentlig? (Marie)

Andet eksempel

[…] jeg tænker bare meget længere end kun her. […] Fordi at jeg selvfølgelig også har læst 

og jeg har levet en del år, og jeg ser, hvad det GØR ved nogen mennesker, at de lige 

pludselig må ændre det, fordi det var bare ikke det alligevel (Marianne).
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2. Min vurdering er god, fordi jeg er 
professionel

Henvisningen til ’professionalisme’ kan f.eks. handle om, at 

• ’Jeg har uddannelsen, og derfor ved jeg, hvad jeg gør’, eller 

• ’Jeg er i stand til at tilsidesætte mine egne værdier og respektere borgeren’. 
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Min vurdering er god, fordi jeg er professionel
- eksempler

Eksempel 1

jeg synes man skal kunne lukke af for sine personlige ting, fordi her er vi professionelle

(Nanna).

Eksempel 2

Og jeg synes det er dybt underligt altså, også det her med navnet og sådan noget, men jeg 

respekterer at det er det hun har et ønske om, og vi prøver og hjælpe hende med lige nu. Og 

så kan det være det ændrer sig om en måned eller et halvt år. Det ved jeg ikke, altså, men 

sådan er det lige nu ikk (Nanna). 
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3. Min vurdering er god, fordi jeg har kendt 
ham/hende/vidst det længe

• Henvisningen til kendskabet til Alex/Annabella kan bruges både som støtte for 

accept af ønsket om navneskifte og som begrundelse for at afvise det
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Min vurdering er god, fordi jeg har kendt 
ham/hende/vidst det længe
- eksempler

Eksempel 1: Derfor skal vi acceptere det

jeg synes jo, at jeg har vidst det i lang tid før de andre. På den måde at jeg jo blevet brugt som den, at der er 

kastet bold op ad mig, for at finde ud af hvordan jeg reagerede tre måneder før, det blev meldt ud. Jeg har 

ikke vidst, hvor det havnede henne, men jeg vidste godt, at jeg er blevet brugt som, hvor er du henne, fra 

Alex side. Så jeg har jo vidst det længe (Marie)

Eksempel 2: Derfor kan jeg se, at det er et problem

for mig handler det om, at jeg har kendt hende siden jeg startede her, og hun har ændret sig rigtig meget på 

mange punkter, jeg tænker, er hun nu sikker på det. Det, jeg synes jo det er forfærdeligt, øh ... nej jeg kan 

godt acceptere det, altså det er jo ikke mit, jeg kan jo være fuldstændig ligeglad med hvad hun gerne vil 

være, men jeg synes, det ville være frygteligt at hun om et halvt år siger, det var ikke det alligevel, ja

(Marianne).
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4. Min vurdering er god, fordi jeg ser 
verden, som den er

Der behøves ingen begrundelse. Det er blot at konstatere, hvordan verden er.
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Min vurdering er god, fordi jeg ser verden, 
som den er
- eksempel

Nej, men hun snakker jo så bare om, at hun VIL jo være en dreng. Altså. Hun 

kommer jo ikke til at ligne en dreng, vel, for hun er jo en køn pige, ikk?

(Marianne).
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Hvad er (fagprofessionel) viden? 

• Krav på viden begrundes kun delvist i professionen

• Og slet ikke i teoretisk viden

• Viden begrundes i høj grad i:

• Personlig erfaring

• Common sense
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To pointer

• Hvad er erfaringsviden, og hvis/hvilke typer af erfaringer tæller?

• Koblingen af vidensformer – inklusive commons sense
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Hvad er ‘erfaringsviden’?

• Hvis erfaring gælder som ‘erfaringsviden’?

• Borgerens erfaring – i sig selv

• Borgerens erfaring – i kraft at dens genkendelighed for pædagogen

• Borgerens erfaring – i kraft af pædagogens ‘fordobling’ (‘jeg kender ham’)

• Pædagogens erfaring – på bekostning af borgerens
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Kobling af vidensformer
- inklusive common sense

• Viden i praksis er meget mere end et fleksibelt mix af teoretisk viden og 

praksisviden
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