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Indledning 

Når jeg taler om ’styringsteknologier’ er det fordi jeg i mit samarbejde med 
professionelle indenfor børneområdet, det sociale område og sundhedsområdet gang 
på gang bliver gjort opmærksom på at det er noget der er vigtigt for deres arbejde 
lige nu.  

Begrebet hentyder til en rimelig rodet bunke af bestræbelser på at kvalitetssikre 
praksis eller på rationel vis ordne praksis gennem fx målstyring, planer, 
dokumentation, evaluering og meget mere.  

På børneområdet, som jeg taler indenfor her, er der fokus på fx mål og 
indholdsbeskrivelser, læreplaner, elevplaner, tests og scoringssystemer, nye 
standardiseringer og fælles evalueringssystemer på tværs af forskellige praksisser 

Jeg vil ikke her rydde op i den bunke for en af pointerne er netop at man vil noget ret 
forskelligt med den slags – fx både styring, udvikling, udvælgelse, 
brugerinddragelse, standardisering, m.m. – og at forskellige parter ser vældig 
forskelligt på teknologierne – og endelig også at de får ganske forskellige betydning 
i forskellige professionelle praksisser… 

3 pointer: 

Når vi diskuterer politiske styringsteknologier må vi i stedet for at gøre det abstrakt 
og principielt se på de konkrete praksisser og de særlige forhold der er på spil her. 
Teknologiernes anvendelighed må ses i lyset af de konkrete problemer der arbejdes 
med her og i lyset af at praksis består af og skabes af flere forskellige parters 
samspil. 

Sundhed knytter sig til det almene liv mennesker lever sammen med andre 
mennesker – i mit materiale handler det om at børns muligheder for at lære og 
udvikle sig knytter sig til deres deltagelse i et alment børneliv og derfor er forholdet 
mellem vores specielle hjælpeindsatser og det almene hverdagsliv centralt for denne 
praksis. 

Viden – når vi diskutere styring af professionel praksis står viden centralt – hvad er 
det for en viden vi har brug for, for at kvalitetssikre – jeg vil argumentere for at vi 
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har brug for viden fra dagliglivet og fra særlige perspektiver – fra brugeres og 
professionelles perspektiver på problemerne og på hvad der virker i hverdagen. 

Præsentation af projektet 

Jeg er som sagt blevet optaget af styringsteknologier fordi jeg arbejder i forskellige 
praksisforskningsprojekter hvor jeg sammen med andre forskere og professionelle på 
en gang søger at skabe viden og muligheder for praksisudvikling – og i forlængelse 
af det udgangspunkt må jeg tage alvorligt hvad mine samarbejdspartnere eller 
medforskere peger på som et problem de søger udforskning af.  

(de professionelle er fx pædagoger, lærere, psykologer, konsulenter) 

Forskningsmæssigt er denne form for styring blevet diskuteret under begreber som 
’styringsteknologier’, og i oplægget forsøger jeg også at rejse en teoretisk diskussion 
om, hvordan vi kan forstå forholdet mellem social praksis og forskellige former for 
’teknologier’ til at målrette, evaluere og redegøre for praksis.  

Mit oplæg tager altså udgangspunkt i børneområdet og indsatser rettet mod at hjælpe 
børn i vanskeligheder, men de politiske styringsbestræbelser og feltets sammensatte 
struktur har paralleller til sundhedsområdet, det sociale område og 
uddannelsesområdet bredere set. 

Børneområdet er illustrativt for en grundproblematik i relation til at professionelt 
arbejdet rettet mod at hjælpe andre mennesker går på tværs af forskellige 
sammenhænge, det er nødt til at række ud over nogle strukturelle adskillelser.  

Børneområdet er i sin organisatoriske struktur opdelt i forskellige og adskilte steder 
som fx familien, børnehaven, skolen og fritidsområdet. Her arbejder forskellige 
professioner ud fra deres specifikke faglige baggrund med hver deres opgaver og 
ansvarsområder i forhold til børnene. Når der opstår vanskeligheder i børns forløb, 
er der endnu flere opdelinger på spil, idet forskellige former for specialiseringer, 
rettet mod særlige vanskeligheder og behov, involveres. 

Børnenes liv går på tværs af forskellige steder og hænger sammen, mens den 
professionelle hjælp til børnene er opdelt. 

En væsentlig udfordring bliver at belyse forbindelsen mellem disse udfordringer for 
praksis, og de måder de professionelle oplever at skulle redegøre for, evaluere og på 
en gang udvikle og standardisere arbejde ud fra.  
 
I projektet tager vi altså udgangspunkt i  
 

- børns liv på tværs 
- børns læring og udvikling gennem deltagelse 
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- Indsatser rettet mod at hjælpe børn og familier i vanskeligheder fx en 
specialskole, familieklasser, en døgnafd. for familier og børn 

- Projektet består af en række delprojekter der udfører deltagerobservationer i 
hverdagen samt de dertil knyttede møder, visitationsmøder m.m. og 
interviews med professionelle, forældre og børn. Projektets resultater 
bearbejdes kontinuerligt i en projektgruppe bestående af både forskere og 
professionelle. 

- forskningen retter sig mod spørgsmål som: Hvordan kan forskellige 
professionelle indsatser organiseres, så de styrker børns liv og læring på tværs 
af deres liv? 

 
 
Et eksempel 
 
For at illustrere både den praksis jeg beskæftiger mig med her – og noget af det vi i 
forskningsprojektet bliver optaget af - vil jeg give jer et hurtigt blik ind i en af 
observationerne fra en specialindsats. 
 
Familieklasser bliver for tiden mere og mere brugt i forbindelse med i 
inklusionsbestræbelserne, bl.a. fordi de repræsenterer et alternativ til helt at 
omplacere børn og en mulighed for inddragelse af forældre.  
 
For går børn en vis del af skoletiden i en lille klasse sammen med en forælder og 
resten af tiden i deres stamklasse. 
 

Praksis varierer en hel del, men tænkningen bygger på det systemiske perspektiv og 
flerfamilieterapi og der arbejdes typisk med fælles målsætningsprocedurer og 
scoringssystemer. Familieklassen fremstår som en succes og nedenstående eksemplet 
fremstår også som en succes: 

I et lokale tilknyttet en dansk folkeskole arbejder lærere, forældre, ca. 5 
børn, en psykolog og et par forskere. Børn og forældre arbejder typisk 2 og 2 
og assisteres af de professionelle. Der er mange aktiviteter både ved bordene 
og imellem dem – der er mange samspil at iagttage. Vi sidder 2 forskere i 
sofaen, og Christinas mor konverserer os. Christina og hendes mor har 
klaret, hvad de skulle, Christina har fået gode scorer, og hendes mor hjælper 
nu et andet barn. Hun ser ud til at leve op til forventningerne til forældrenes 
opgaver her. Christina går rundt og ser lidt ’teenage-tillukket’ ud. Hendes 
mor konstaterer, da timen er forbi: ’Nu skal du tilbage til din klasse.’ 
Christina svarer med mørk mine: ’Jeg gider ikke den lorteklasse’. 

Det der optager os ved situationen er at Christinas bemærkning illustrerer dels et 
grundlæggende dilemma for inklusionsarbejdet. Familieklassen er lige som de andre 
inklusionsbestræbelser, vi er blevet præsenteret for, organiseret adskilt fra børnenes 
’stamklasser’.  
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Og dels børnenes optagethed af deres klasser, af de andre børn, af forhold fra deres 
dagligliv – forhold som ligger udenfor indsatsen eller rettere på tværs af de 
professionelle indsatser. 

Og i forhold til de dilemmaer fremstår succesen med scoringssystemerne lidt 
abstrakt… 

Christinas bemærkning illustrerer både adskiltheden og børnenes liv og 
engagementer på tværs af de professionelle adskiltheder. 

 

Hvorfor diskutere styringsteknologier?  

Det første, vi konfronteres med i vort forskningssamarbejde med de professionelle i 
disse indsatser for børnene, er altså en bekymring knyttet til nye krav til 
dokumentation, standardisering og evaluering af deres praksis. Vore 
samarbejdspartnere er optaget af hvordan de kan forholde sig til disse krav til deres 
praksis, så det giver mening ’indadtil’ for arbejdet – samtidig med at de er 
bekymrede over at skulle ’måles’ på baggrund af standardisering ud fra særlige 
kvalitetskriterier - her taler lærere fra et specialtilbud: 

’…har påpeget manglen på en målbar faglig udvikling - fordi vi ikke kan 
måle det vi arbejder mest med: Relationer. Der skal derfor arbejdes med at 
teste for ”faglig progression” – og vi diskuterer i øjeblikket, hvordan det 
arbejde kan udformes, så det giver bedst mening.’ 

 

Fælles for kravene og metoderne til dokumentation er, at ’virkning’ skal 
dokumenteres individuelt og i relation til (skolens) kriterier om skoleadfærd og 
faglig progression – uden en debat om hvilke vanskeligheder, en indsats retter sig 
mod, og hvad man opfatter at hjælpe børn og familier med.  

En skoleleder for et specialskoletilbud for børn og familier i vanskeligheder fortæller 
fx om at blive en del af en kvalitetsrapport, der bliver lavet for samtlige folkeskoler i 
kommunen.  

’Den går ind og måler på samtlige klassetrin med fastlagte spørgeskemaer og 
ud fra et helt andet ’skoleorienteret’ fokus’ – ’vi passer slet ikke ind, men vi 
skal evalueres på samme vis som alle de andre - hvad får det af betydning for 
vores skole … vil det forandre vores fokus og metode?’  

 
Deres bekymring går på:  
Hvad gør det ved arbejdet?  
Standardiseringen – når det skal dokumentere på tværs af forskellige praksisser kan 
man sige at det ikke tager udgangspunkt i den konkrete praksis og de problemer den 
retter sig mod. 
Ingen inddragelse af de professionelles erfaringer og perspektiver… 
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Forskningen 

På forskellig vis bliver forskningen tænkt ind i disse dilemmaer. Det første, vi fik at 
vide i forbindelse med vort forskningssamarbejde, var at en kommune stod over for 
at skulle standardisere familiebehandlingen, og det ville derfor være relevant, om 
forskerne udvalgte forskellige former for familiebehandling og gennem forskningen 
dokumenterede, hvad der virkede.  

Figuren om, at forskningen kan skabe kriterier hinsides praksis, på tværs af 
forskellige problemer, situationer og betingelser står stærkt – og blander sig med 
ønsket om at forskningen indgår i konkret udviklingsarbejde. 

– Vi må derfor forholde os til netop denne figur. Mine diskussioner om 
styringsteknologier  knytter sig derfor også til spørgsmålet om, på hvilke måder 
forskning overhovedet kan tænkes at bidrage til udvikling i praksis? 

Som forskere møder vi forskellige ønsker til forskningsbrug.  

Det er ikke så underligt: Praksis er ikke entydig. Der er forskellige perspektiver på 
hvordan problemerne skal forstås og håndteres. Der er forskellige perspektiver på 
hvad der er kvalitet og der er selvfølgelig forskellige perspektiver på hvordan 
kvalitet skal sikres. Man kan sige at konflikterne går igen i konflikter om til hvad og 
hvordan forskningen skal bruge. 
 

Styring gennem selvregulering? 

Og forskerne er selvfølgelig heller ikke enige – her er der fx forskellige teoretiske 
perspektiver på hvordan vi kan forstå forholdet mellem styringsteknologier og social 
praksis.  

Når vi diskuterer styringsteknologier, præsenteres vi i dag for et billede af en form 
for styring gennem selvregulering. 

Det er en pointe om at vi som professionelle selv ’tager kontrollen’ på os i vor ’frie’ 
udformning af læreplaner, evalueringsskemaer, målbeskrivelser og redegørelser. Den 
rationalistiske styring efter bestemte mål fordrer en form for selvregulering hvor den 
enkelte realiserer sig selv som subjekt eller frit individ gennem særlige ’teknikker’. 

Overfor den forståelse står et udgangspunkt i konkrete situationer i social praksis og 
samspil mellem deltagerne her. 

Det er en dynamik, som også ligger i en konference som denne her, og jeg ser det 
som en frugtbar dialog der kan udvikle forståelserne.  
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Selv er jeg mest optaget af hvilke betydninger de teoretiske diskussioner får for 
hvordan vi kan forholde os til styringsteknologier i praksis - men for at gøre 
positionerne genkendelige for nogle af jer vil jeg sætte debatten på spidsen med 
hjælp fra Ole Dreier der bl.a. formulerer det sådan her: 

‘… power and influence may be characterized by different qualities and 
relations in different social contexts. … While Foucault, and those who 
follow his line of thought (e.g. Hook 2003; Rose 1996b), emphasize the 
historical specificity of forms of power and the omnipresence of power, they 
find essentially the same logic of power in every local context. Power seems 
to be historically specific but contextually unspecific. … Governing through 
the conduct of conduct of autonomous individuals is a general logic of 
power that is nowhere in particular in neoliberal societies. (2008, p 28). 

Det jeg er optaget af er om figuren om selvregulering alligevel bliver løsrevet 
konkret tid og sted og menneskers konkrete perspektiver på det de gør – og derved 
svær at forholde sig til. 

Jeg vil forsøge at nærme  mig den diskussion ved at kigge på eksempler fra vores 
materiale. 

Et eksempel 

I observationer støder vi på et væld af teknologier i et situeret samspil både på den 
måde, at forskellige teknologier anvendes i forhold til hinanden, debatteres overfor 
hinanden og trækkes ind i konflikterne om, hvordan problemerne kan forstås.  

Og på den måde at teknologierne kontinuerligt anvendes i et samspil mellem 
forskellige parter, både forskellige professioner, brugere, ledere og embedsmænd, 
der hver for sig og sammen er i færd med at forholde sig til forskellige (og ofte 
modsatrettede) opgaver.  

I et eksempel er en dreng og en mor fra familieklassen blevet uvenner, og drengen 
nægter at deltage. De professionelle i familieklassen forsøger sig med forskellige 
metoder for at forholde sig til konflikten (fx visualisering, psykodynamik, 
tegneterapi, systemiske spørgsmål). Som fx ’hvor sidder din vrede’. 

Samtidig sker der mange andre ting i lokalet, og den ene lærer ofte må forlade 
klassen for at passe andre opgaver på skolen (ting der skal klares på kontoret, 9. 
klassernes fodboldkamp, m.m.).  

Den tilbageblivende lærer spørger til sidst drengen: Så du Forbrydelsen 
(fjernsynsudsendelse) i går? Og her sker et skift i den situation, der opleves så låst, 
og læreren oplever, at der opnås kontakt. Her kommer den anden lærer så tilbage, og 
forskrifterne omkring familieklassens metode indebærer en runde på netop dette 
tidspunkt. Kontakten brydes, og konflikten genoptages.  
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Når man følger situationer i forløb er praksis typisk karakteriseret ved sådanne skift, 
samspil der brydes, samarbejde der bliver etableret for igen at afbrydes, forsøg og 
eksperimenter for at få samspil til at ’fungere’.  

Man iagttager også løbende evalueringer og ændring af strategier samt løbende 
refleksioner over de dilemmaer og situationer som de professionelle på samme tid 
deltager i (som fx: ’nu er situationen helt låst’ - ’jeg vil prøve med noget andet’ – ’ 
der var en åbning da vi talte om Forbrydelsen’).  

Først da de bliver alene, har de professionelle mulighed for fælles at gennemgå 
vanskelighederne – her søger de på sammenhænge mellem hvad de selv gør, børns 
og forældres reaktioner og selve strukturen for dagen – ’De ender med at aftale, at de 
skal blive bedre til at koordinere det, de gør, og have øjenkontakt for at være sikre på 
ikke at bryde ind i forløb som er godt i gang.’ (observation af Anne Morin). 

Eksemplet skal her illustrere flere forhold i den professionelle praksis. Deltagerne 
forholder sig subjektivt til problemerne som de fremtræder konkret her,  

- de forholder sig til dynamikker i en flerhed af deltagere, de forholder sig til 
forskellige metoder og mål, de ’mingelerer’ på baggrund af alt dether og også  de 
organisatoriske betingelser, deres indbyrdes samspil og samtidige forsøg på at 
forholde sig til det.  

Der er forskellige tilgange til behandlingen – spørgsmålet om ’Forbrydelsen’ skal 
ikke ses som et brud med behandlingen, men som en anden måde at opnå kontakt – 
en måde der flytter fokus fra drengen og hans vrede og måske derfor indebærer en 
anden mulighed for kommunikation.  

Samtidig kan man sige, at deltagerne reflekterer deres egen indfangethed og 
abstraktionen fra de konkrete situationer – og konkluderer, at de er nødt til at handle 
situeret og koordineret i forhold til sociale samspil her og i forhold til hinanden.  

Det er et lidt andet billede af selvregulering end den tidligere omtalte - her placeret i 
løbende og fælles undersøgelser af hvad der virker hvornår og for hvem. 

Undervejs i forløbet kan man pege på ikke bare brud og skift men også løbende 
justeringer, eksperimenter, refleksioner og vurderinger.  

Det er en ’regulering’, der både er knyttet til udforskning af samspil og til 
samarbejde og konflikter mellem deltagerne.  

På trods af forskellige tilgange og forståelser kan de professionelles håndtering ses 
som en fælles forholden sig – de må kontinuerligt forholde sig til hinanden, og til 
hvordan egne indspil virker for de andre – det er en intersubjektiv og konkret 
forholden sig til modsætningerne. 
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Det skal ikke ses som en løsning eller mere spontan form for forholden – strategien 
kan også ses som en slags teknologi og er under alle omstændigheder lige så socialt 
formidlet, som alt det andet der sker, men det illustrerer et samspil og en 
udforskende praksis. 

De sociale styringsteknologier kan siges at få betydning i praksis som betingelser for 
et situeret samspil mellem subjekter, der både handler og tænker med ’teknologier’ 
og ved hjælp af teknologier forholder sig til samme. 
 

 
Viden hvorfra? 
 

De forskellige styringsteknologier må derfor ses i lyset af de professionelles opgaver 
og deres daglige udforskning af samspil og betydninger for børnene. Spørgsmålet 
bliver, hvorfra der i de processer indhentes viden, hvilke perspektiver der inddrages 
og hvordan man forholder sig til forskelle og forandringer.  

Det er her, vi har brug for at hente og systematisere viden. Viden om de 
professionelles daglige håndteringsprocesser og de livsprocesser, børn og forældre 
lever, og som de professionelles indsatser gerne skulle virke i. Det er her 
betingelserne for udvikling – og bredere set for deltagelse, forebyggelse og sundhed 
- udspiller sig. 

Når vi snakker med børnene i de forskellige indsatser er det en meget anderledes 
opmærksomhed vi møder – og den peger helt andre steder hen. 

Børnene fortæller fx om deres kammerater i den klasse, de kommer fra, de fortæller 
om dilemmaet med ’hvor de hører til’, og de handler i høj grad rettet mod de andre 
børn. Deres engagementer er blandt andet knyttet til spørgsmål som, ’hvem er mine 
kammerater, hvor hører jeg til henne?’ Og den slags spørgsmål får en særlig 
betydning for de børn, der deltager på tværs af steder – ’er mine venner her, eller er 
de i folkeskolen – og hvordan får jeg også venner her…?’ (se Røn Larsen in prep). 

Det ligger meget godt i forlængelse af Christinas bemærkning i begyndelsen men 
paradoxet er at det kan være vanskeligt at sætte sådan et tema på dagsorden når vi 
sammen udforsker specialhjælp til børn. I beskrivelser, undersøgelser og 
beslutningsprocesser i forhold til børn mangler vi viden fra børns almene liv sammen 
med hinanden.  

På tværfaglige møder som fx visitationsmøder ser der ud til at ske en hierarkisering 
af viden hvor hvad der overhovedet kan anerkendes som viden, knytter sig til 
anvendelse af særlige metoder, der kan måle individualiserede kompetencer. Mens 
beskrivelser af børnenes dagligdag ofte afbrydes og underkendes – og forsvinder 
som vi nærmer os en beslutningsprocedure. 
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De politiske styringsteknologier ser ud til at have betydninger for, hvad der 
overhovedet kan anerkendes som viden, som professionelt og for hvem der kan 
komme til orde. 

Man kan sige at de individualiserende ’styringsteknologierne’, både mål, 
succeskriterierne og kravet om at dokumentere adfærdsmæssige og faglig ’resultater’ 
lukker sig om sig selv – og de lukker børnelivet ude. 

På den måde kan man sige, at styringsteknologierne lægger op til at guide de 
professionelles blik i bestemte retninger og derved væk fra andre relevante 
perspektiver. 

Og uden viden om børns deltagelse blandt andre børn stilles vi svagt, når vi ønsker 
at forstå børn og at målrette en relevant hjælp til dem.  

Den professionelle praksis er ikke entydig men netop modsigelsesfuld – og i den 
forbindelse ser styringsteknologierne ud til at få betydning for, hvordan man i 
praksis kan forholde sig til forskellige perspektiver og til udfordringerne med at 
overskride de opdelte praksisser og forbinde forskellige typer af viden. 

Afslutning 

Skal forskningen være relevant for udviklingen af forskellige samfundsmæssige 
praksiser, må den opgive figuren om at praksis ’ordnes’, justeres og udvikles på den 
måde. Den må i stedet deltage i variationerne, modsætningerne og konflikterne om 
praksis for herigennem at udvikle sine begreber og måder at begribe denne 
kompleksitet. 

Praksis har brug for rettethed, men professionel praksis er social og refleksiv praksis 
og man kan ikke give retning ved at se bort fra netop dette. 

Et af de mange paradokser i forbindelser med styringsteknologier er, at de 
professionelle oplever at måtte arbejde ud fra en sammenblanding af besparelser, 
konkurrence, kompromis’er mellem udefrakommende målsætning og interne forsøg 
på ’mening’. 

Svaret er ikke forskningsbaseret standarder, mål og metoder, men derimod en 
erkendelse af, at retningslinier ’må søges tydeliggjort i takt med, at de søges 
virkeliggjort’ som Uffe Juul Jensen skrev tilbage i 1992.  

Vi kan ikke skabe en metode eller et mål, der på en gang overvinder det sociale livs 
dobbeltheder – men vi kan give de professionelle mere eller mindre relevante 
betingelser for at samarbejde med denne kompleksitet, for at udforske andre 
menneskers perspektiver og betydninger. 
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